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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
PJE - PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - 23ª REGIÃO 
7ª VARA DO TRABALHO DE CUIABÁ 
PetCiv 0000533-73.2020.5.23.0007 
REQUERENTE: EDIFICIO MONT BLANC E OUTROS (3) 
REQUERIDO: LAURINDO BENTEO LUIZ E OUTROS (12) 

 

 

DECISÃO

 

Nas ff. 1226/1227 o interventor do sindicato demandado apresenta a prestação de contas, e também requer a sua
inclusão no feito na condição de interessado bem como a habilitação dos patronos. Na petição de ff. 1256/1263 o interventor narra a
miríade de irregularidades que encontrou em relação aos documentos e às finanças da entidade de representação. Em razão dos fatos
narrados, postula a prorrogação da intervenção, a concessão de poderes para negociar a convenção coletiva, e a majoração dos seus
honorários.

É desnecessário que o interventor conste como interessado, até porque atua no feito como representante legal do
sindicato (este sim, parte ré nesta ação anulatória). Ademais, a sua condição no feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de
intervenção de terceiros previstas na legislação processual. Nada obstante, determino o cadastramento dos patronos indicados no
instrumento de mandato de f. 1228 como defensores da entidade.

Reputo pertinente a continuidade da intervenção ante tantos problemas detectados na antiga gestão da entidade,
conforme evidenciam os documentos de ff. 1296/1513, e também para que seja possível a condução as novas eleições de maneira lídima,
pois há desordem também no tocante aos efetivos filiados. Prorrogo a intervenção por mais seis meses, até o dia
15/11/2021, interregno que considero razoável para que a entidade organize suas contas e o seu quadro de filiados para o fim de
promover as novas eleições.

Tendo em vista a prorrogação da intervenção, e no intuito de evitar prejuízos à categoria obreira, autorizo as tratativas
com o sindicato dos empregados para a elaboração da convenção coletiva de 2021, mas destaco o dever do interventor em promover
aos condomínios a mais ampla publicidade acerca das negociações.

Por fim, não obstante este juízo reconheça o valoroso trabalho que está sendo realizado em tão curto período pelo
interventor (locação de sala comercial para a sede, contratação de assessoria jurídica e de serviços contabilidade, implantação de
programa de informática para gestão da entidade, dentre outros), é certo que nos autos vieram a prestação de contas do mês de fevereiro
de 2021 (f. 1238) a indicar que a arrecadação do sindicato não suportaria o pedido, ao menos neste momento, principalmente tendo em
vista as novas despesas com a regularização do sindicato. Indefiro o pedido de majoração dos honorários, sem prejuízo de posterior
análise a requerimento do interessado.

Intime-se o sindicato réu.

Para a continuidade desta ação anulatória, certifique-se nos autos a respeito da apresentação de defesa ou o decurso do
prazo de cada um dos demandados, bem como das impugnações já anexadas pelos autores.

A Secretaria fica desde já autorizada a intimar a parte autora para se manifestar a respeito das peças de contestação
ainda não impugnadas.

Organizado o processo e superada esta fase inicial (contestação e impugnação), intimem-se as partes para que
informem, no prazo de 10 dias, se pretendem produzir prova oral, indicando com objetividade os fatos que com ela pretendem
demonstrar.

A inércia das partes ensejará a presunção de desistência desse meio de prova e a declaração de encerramento da
instrução processual, com a concessão do prazo comum de 10 dias para as alegações finais.

 

Cuiabá/MT, data e hora da assinatura eletrônica.

 

ROSANA MARIA DE BARROS CALDAS

Juíza Titular da 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT
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CUIABA/MT, 17 de maio de 2021.

ROSANA MARIA DE BARROS CALDAS
 

Juiz(a) do Trabalho Titular


