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APUB. ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO 
PARA DESFILIAÇÃO JUNTO À ANDES. NECESSIDADE 
DE OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO. A alteração do 
procedimento para votação acerca da desfiliação ou não da 
APUB junto à ANDES somente é possível caso se dê em 
conformidade com os termos do Estatuto, ao qual a entidade 
sindical deve estrita observância. Caso a alteração não siga o 
rito previsto no ato constitutivo, será nula de pleno direito. 

 

ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS 

DA BAHIA – APUB (Ré), nos autos em que litiga com FRANCISCO JOSÉ 

DUARTE SANTANA  (Autor), interpõe RECURSO ORDINÁRIO contra a sentença 

proferida às fls. 436/441, complementada pela decisão de embargos declaratórios 

acostados às fls. 463/464, nos termos do arrazoado acostado às fls. 466/476. 

Devidamente notificado, o Autor apresentou suas contrarrazões às fls. 517/531 e 

Recurso Ordinário Adesivo às fls. 532/534. A Ré foi notificada e apresentou 

contrarrazões às fls. 547/553. Os autos não foram enviados ao Ministério Público 

do Trabalho ante a falta de interesse público a justificar sua intervenção. É o 

relatório. 

VOTO 

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 

Os recursos são tempestivos e foram subscritos por 

advogados regularmente constituídos, conforme instrumentos de fls. 216 e 20. 

Presentes e preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço dos 

recursos interpostos, assim como das contrarrazões ofertadas. 

DO RECURSO DA RÉ. 
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DO JULGAMENTO EXTRA ET ULTRA PETITA. 

A Ré suscita a realização de julgamento extra petita, ao 

argumento de que não seria possível a decretação de nulidade do plebiscito que 

culminou na decisão de desfiliação da ANDES – Sindicato Nacional dos Docentes 

das Instituições de Ensino Superior. Alega que o Autor somente questionou o 

quórum da votação na assembléia, e não da votação no plebiscito, uma vez que 

este sequer havia sido realizado quando da propositura da ação. Afirma, portanto, 

não haver causa de pedir nem pedido de declaração de nulidade do plebiscito, 

bem como que o Autor não poderia antever o resultado do certame. Assim, 

assevera que a decisão exarada teria sido extra et ultra petita.  

Sem razão. 

Com efeito, ao tempo do ajuizamento da ação, apenas havia 

sido realizada a assembléia geral de 04/09/2008, que determinou a votação 

acerca da desfiliação ou não da ANDES mediante plebiscito, mas este certame 

ainda não havia sido realizado. Tanto assim que o Autor formulou pedido de 

declaração de nulidade das decisões proferidas na assembléia geral referida, com 

pedido liminar de sustação da convocação para a votação através de plebiscito 

ou, sucessivamente, da suspensão da votação ou do seu resultado. Ocorre que o 

Autor pediu, ainda, a confirmação da liminar eventualmente deferida ou, 

sucessivamente, na hipótese de indeferimento, a anulação do plebiscito e/ou do 

resultado das votações (vide alínea b.1 do item 4 da petição inicial, à fl. 18). 

Dessa forma, não há que se falar em julgamento extra ou 

ultra petita no caso em epígrafe, porquanto houve pedido expresso de anulação 

do plebiscito. E ressalto que a formulação de tal pedido independia do resultado 

do plebiscito, uma vez que a causa de pedir correspondente ao mesmo dizia 

respeito tão somente à invalidade da determinação de sua realização. O pedido 

de anulação não estava condicionado ao resultado da consulta, que, de fato, era 

imprevisível. 

Demais disso, a declaração de nulidade do plebiscito em 

questão é decorrência lógica e necessária da declaração de nulidade da decisão 
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da assembléia geral que determinou a sua realização. Sendo nula a decisão que 

determinou a realização da enquete, são nulas também todas as ações dela 

decorrentes. 

Por não vislumbrar os aludidos vícios, MANTENHO a 

sentença impugnada. 

DA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO AUTOR. 

A Ré mostra-se insatisfeita com a rejeição da preliminar de 

ilegitimidade ativa ad causam argüida. Argumenta que a sentença foi omissa 

quanto aos fundamentos esposados na defesa e reiterados nos embargos 

declaratórios, limitando-se a afirmar a competência da Justiça do Trabalho para 

processar e julgar as lides entre sindicatos e trabalhadores. Diz que não se trata 

de uma questão de competência material, mas de legitimidade para a ação. 

Argumenta, ainda, que o Autor é membro da Executiva Regional da ANDES e, 

embora tenha aceitado mover a ação em seu nome, busca vantagens para esta 

entidade nacional. Requer, assim, a reforma da decisão para acolhimento da 

preliminar suscitada. 

Sem razão. 

De acordo com a teoria da asserção, amplamente adotada no 

direito brasileiro, a legitimidade das partes, como condição da ação, deve ser 

analisada a partir das declarações feitas pelo Autor na petição inicial. Ao apreciar 

a legitimidade, o Magistrado considera o que foi afirmado na petição inicial. 

In casu, o Autor apresentou-se como professor aposentado e 

membro da ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA 

– APUB, Seção Sindical da ANDES. Tal fato, inclusive, foi comprovado mediante 

a juntada dos comprovantes de rendimentos de fls. 23 e 186/188, que 

demonstram os descontos de mensalidades em favor da Ré. 

Ressalto que o fato de o Autor ser membro da Executiva 

Regional da ANDES, entidade que a Ré afirma ser interessada na presente lide, 

não afasta o seu interesse legítimo e direto em discutir a validade de decisões 
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tomadas no âmbito do sindicato, sobretudo as que têm interferência direta na 

relação sindical.  

Entendo que a ora Recorrente conferiu interpretação 

distorcida aos fundamentos esposados na r. sentença, que rejeitou a preliminar 

de ilegitimidade ativa ad causam por fundamentos similares aos ora esposados, e 

não pela competência material da Justiça do Trabalho, que apenas foi citada.  

Assim, mantenho a rejeição da preliminar em tela. Nada a 

reparar. 

DA VALIDADE DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA APUB, 

DO PLEBISCITO REALIZADO E DA DESFILIAÇÃO DA ANDES. 

A Ré mostra-se irresignada com a sentença de fls. 436/441, 

que declarou nulas as decisões proferidas na assembléia geral realizada em 

04/09/2008, no que concerne è escolha do plebiscito como meio de votação das 

deliberações sobre a desfiliação da APUB junto à ANDES, e que declarou nulo o 

plebiscito realizado.  

A Ré sustenta que sua fundação ocorreu em 1968, antes da 

fundação da própria ANDES em 1981, entidade que veio a se transformar em um 

sindicato nacional em 1988. Aduz que se filiou à ANDES como Seção Sindical, 

mas mantendo personalidade jurídica e patrimônio próprios, inclusive sendo 

filiada à CUT. Alega que, na prática, a ANDES mantém uma estrutura federativa e 

a APUB age como um sindicato, sendo incontroverso o direito à desfiliação, 

cabendo à ANDES apenas referendar as alterações nos estatutos. 

Diz que a alteração no seu estatuto, consistente na 

determinação de realização de plebiscito para deliberar sobre a desfiliação da 

ANDES, não encontra qualquer óbice ou incompatibilidade com o regimento deste 

ente federativo. Aduz, ainda, que não houve desobediência ao quorum exigido 

para a alteração do estatuto neste aspecto, uma vez que a decisão contou com a 

maioria absoluta dos presentes na assembléia.  
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Sustenta, ainda, que a realização do plebiscito se deu em 

conformidade com o quanto decidido na assembléia e foi apenas a etapa final do 

procedimento votado, que também envolvia o acolhimento de listas de debates, a 

publicação de jornal veiculando argumentos a favor e contra a desfiliação, e a 

realização de debates presenciais. Alertou, ainda, para o fato de que tem mais de 

dois mil afiliados, entre os quais muitos são aposentados, muitos estão em 

municípios distantes e outros no exterior, o que legitimaria a tomada de decisão 

considerando apenas os associados presentes à reunião. Assevera que o 

plebiscito foi realizado sem intercorrências e com a fiscalização de representantes 

da ANDES, tendo restado consagrada, por maioria simples, a opção da 

desfiliação da APUB.  

Nesses termos, pede a revisão da sentença para que a ação 

seja julgada improcedente. 

Ao exame. 

Com efeito, o estatuto da APUB, juntado às fs. 127/141, 

estabelece que “A Associação dos Professores Universitários da Bahia – APUB – 

Seção Sindical é uma instância organizativa e deliberativa territorial da ANDES – 

Sindicato Nacional, possuindo regimento próprio, aprovado pela Assembleia Geral 

dos docentes a ela vinculados, respeitados os Estatutos da ANDES – Sindicato 

Nacional” (art. 1º). À Seção Sindical, inclusive, é garantida a autonomia política, 

administrativa e financeira, conforme parágrafo único do art. 1º, sempre nos 

limites estabelecidos pela ANDES. 

Essa autonomia reflete-se, inclusive, na possibilidade de 

desfiliação da ANDES, mediante a observância de um rito diferenciado e votação 

com quorum qualificado. Neste sentido, o art. 17 do mencionado diploma: 

“Art. 17 – A Assembleia Geral deliberará por maioria simples 
dos associados presentes, salvo o disposto no parágrafo 
único a seguir. 

Parágrafo único – Exigir-se-á o voto da maioria absoluta dos 
associados, em Assembleia Geral, especificamente 
convocada este fins, para: 
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(...) 

III – modificação deste Regimento; 

(...) 

V – desfiliação da APUB – Seção Sindical da ANDES – 
Sindicato Nacional” 

Ocorre que, conforme ata de fls. 87/93, em 04/09/2008, foi 

realizada uma assembléia geral, com 68 (sessenta e oito) presentes, em que foi 

discutida a desfiliação da ANDES para aumento da representatividade da Seção 

Sindical, o que já havia acontecido com a APUBH – Associação dos Professores 

Universitários de Belo Horizonte. Para tanto, foram apresentadas 03 (três) 

propostas, tendo sido eleita a primeira delas, qual seja: “proposta da mesa, 

apoiada pelos professores: prosseguir a discussão com a lista de debates que já 

estava aberta, fazer um jornal da APUB colocando argumentos a favor e 

contra,promover 3 debates presidenciais e após esses eventos um plebiscito”. 

Observa-se, pois, que houve alteração do procedimento 

previsto para a deliberação acerca da desfiliação da ANDES, que, ao invés de ser 

realizada mediante votação da maioria absoluta dos associados em assembléia 

geral, passou a ser mediante uma série de outros atos que culminariam na 

realização de um plebiscito. Alteração esta que reputo inválida, uma vez que não 

foi realizada com a observância do rito mais rígido previsto no parágrafo único do 

art. 17 do estatuto da Ré. 

Entendo que não merece prosperar o argumento de que a 

votação pela maioria dos presentes estaria legitimada pela dificuldade de reunião 

do grande número de filiados da Ré. Se é verdade que o fato de muitos dos 

associados serem aposentados, com limitações de locomoção pela idade, ou 

residirem no interior da Bahia dificulta o atendimento à convocação para 

votações, também é verdade que, atualmente, existem meios de viabilizar o 

exercício do escrutínio, como é o caso da internet.  

Para ser válida, a alteração do procedimento para votação 

acerca da desfiliação ou não da ANDES deveria ter sido realizada considerando 

os termos do estatuto, ao qual a entidade sindical deve estrita observância. Não é 
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razoável admitir que a exigência de aprovação da maioria absoluta dos 

associados seja substituída por votação em que estiveram presentes apenas 68 

(sessenta e oito) filiados, dentro de um universo que ultrapassa os 2000 (dois mil). 

Ressalto que o que está sendo reputada inválida é a alteração do procedimento 

previsto no estatuto, e não a possibilidade de desfiliação da ANDES, que inclusive 

é prevista expressamente no diploma. 

Saliento, ainda, que mesmo que fosse possível ultrapassar a 

questão da alteração do estatuto da Ré, o que não é o caso, seria imperioso 

reconhecer que a votação realizada pelo plebiscito também não poderia legitimar 

a desfiliação. Veja-se que a própria Ré trouxe à colação o Mapa de Apuração (fl. 

291) do plebiscito realizado em 16 e 17/06/2009, segundo o qual apenas 1.020 

(um mil e vinte) dos 2.848 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito) filiados 

participaram da votação, o que corresponde a 35,8%. Bem distante da exigência 

de votação da maioria absoluta dos associados, conforme o inciso V do art. 17 do 

estatuto. 

Assim sendo, está correta a decisão que declarou nulas as 

decisões proferidas na assembléia geral realizada no dia 04/09/2008, no que 

concerne à eleição do plebiscito como meio de votação das deliberações sobre a 

desfiliação da APUB junto à ANDES. Via de consequência, são nulos também os 

atos delas decorrentes, in casu, o próprio plebiscito. 

Endosso os fundamentos esposados pelo i. Magistrado a quo 

na sentença impugnada, que mantenho incólume. 

DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR. 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

O Autor investe contra a r. sentença, ao argumento de que o 

i. Magistrado a quo não se atentou para o pedido de condenação ao pagamento 

de honorários advocatícios, formulado no aditamento à petição inicial. Afirma que 

é devido o deferimento do pedido, uma vez que a matéria discutida nos autos é 

de natureza civil e enseja a incidência da IN nº 27 do TST e do art. 20 do CPC. 
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A pretensão recursal não merece prosperar. 

Isso porque, como o próprio Autor reconhece, o Juízo 

sentenciante não se manifestou acerca do pedido de condenação ao pagamento 

de honorários advocatícios, nem foi instado a manifestar-se mediante a oposição 

dos competentes Embargos Declaratórios. Como a questão não foi apreciada 

pela sentença de primeiro grau, não pode ser conhecida originariamente por este 

Órgão ad quem, sob pena de supressão de instância. Há preclusão, conforme 

inteligência da Súmula nº 297 do TST. 

Sentença MANTIDA. 

 

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário 

interposto pela Ré e ao Recurso Ordinário Adesivo interposto pelo Autor. 

 

ISTO POSTO, acordam os Desembargadores da 3ª. TURMA 

do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, à unanimidade, CONHECER dos 

Recursos interpostos pelo Autor e pela Ré e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO 

aos mesmos.// 

(assinatura digital) 

LÉA NUNES 

Desembargadora Relatora 

Salvador, 3 de julho de 2012 (terça-feira). 


