
Condenado pela justiça, Roger Moraes, 
não devolve todos os bens que havia levado

 do Sindicato METABASE MARIANA

O condenado pela justiça por litigância de má fé, esteve na sede do 
Sindicato Metabase Mariana para cumprir o mandado judicial e devolver 
os bens que havia levado consigo quando foi afastado, mesmo pertencen-
do a instituição.
Roger, que chegou a compor uma chapa ilegítima e impugnada pela justiça, 
que teve seu registro indeferido em todos os âmbitos recorridos, sendo 
inclusive multado em 10 mil reais.  No dia 12 de julho, conforme ordem 
judicial, a oficial de justiça esteve na residência de Roger e determinou o 
recolhimento de todos os bens do Sindicato, e o acompanhou para a 
entrega imediata na sede da instituição. Roger estava acompanhado do 
também condenado pela justiça Paulo Guimarães, que está afastado do 
Sindicato e compunha a chapa impugnada junto à Roger.
Roger devolveu o veículo Saveiro que estava em sua posse, avariado e sem 
os itens fonte retificadora e fiações do som acústico, que eram usados pela 
instituição para divulgação, propagandas e nas assembléias. O veículo 
seguiu direto para vistoria e revisão. Devolveu também um notebook da 
marca Samsung, que foi encaminhado para assistência técnica, além de 
um celular modelo Samsung GT-S3350, o qual não foi identificado como 
pertencente ao Sindicato, duas chaves da instituição e cópias de documen-
tos. Porém, ele deixou de entregar vários documentos contábeis essenciais 
para a instituição, chaves da instituição, chip, cartão de memória, carrega-
dor do aparelho celular e o talonários de cheques, que mesmo sustados 
constavam no mandado de segurança para que fossem devolvidos à 
instituição. Tudo isso ele levou quando foi afastado, não pesando em 
momento algum que, ao prejudicar a instituição, ele está prejudicando 

diretamente cada trabalhador que contribui e acredita no trabalho sério e 
na luta constante do METABASE MARIANA.  
Além da demora para devolução dos bens, todos estavam com avarias. O 
veículo possui multas e a quilometragem está muito acima do último 
registro da instituição, que prova que Roger rodou mais de 5.500km com 
ele, como é mostrado nos documentos. De acordo com o advogado de 
Roger Moraes, ele estava zelando por todos os bens que estavam em sua 
posse, porém no ato de devolução, o que vemos é que os bens se encon-
travam em estado precário, com peças faltantes, documentos não 
entregues e ainda assim, mais uma vez, Roger lesa a instituição, descum-
pre um mandado da Justiça e continua agindo de má fé com toda a direto-
ria, os associados e a justiça. Além do estado em que se encontravam os 
bens entregues, Roger proferiu ofensas aos diretores que estavam acom-
panhando a entrega, não respeitando a presença da oficial de justiça e 
mostrando mais uma vez seu  descontrole.
O que ficou claro para todos os que têm acompanhado essa situação é 
que Roger Moraes e seus companheiros não agem e não pensam em 
momento algum no bem-estar e nos direitos dos trabalhadores, os quais 
tentaram erroneamente representar, lesaram uma instituição séria e 
consolidada em próprio favor e seguem distorcendo verdades e tentando 
tomar o poder, passando, inclusive, por cima do Estatuto Social e da 
vontade dos associados da ativa e aposentados.
O Sindicato METABASE MARIANA reforça que sempre age com transpa-
rência, pautando todas as suas decisões no Estatuto e na Justiça e seguirá 
firme combatendo os oportunistas condenados e lutando pelos direitos 
dos trabalhadores em sua totalidade e por uma sociedade igualitária e 
justa.
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aprovadas, estatutariamente, pela diretoria, facultando-se o uso de meios remotos e
as regras de distanciamento social para tal fim.

É obrigação da entidade sindical manter os registros de reunião
em atas assinadas pela diretoria, com o respectivo registro em cartório, diante do
dever de transparência.

Ficou esclarecido o procedimento de ratificação da ata na
reunião de diretoria subsequente, todavia, deve ser adotado o procedimento de,
doravante, assinar a ata apenas os presentes na referida reunião, ainda que seja
aprovado o seu conteúdo em reunião subsequente, a fim de evitar questionamentos
futuros quanto à autoria da deliberação.

Cabe ao Estado, no caso, apenas garantir as regras de
transparência que permitam o controle posterior dos atos praticados por qualquer
associado, diante do dever de prestação de contas de quem administra patrimônio
coletivo, não cabendo ao juízo determinar frequência das reuniões de diretoria e
forma de sua convocação.

Assim, fica limitada a ordem judicial à obrigação do Sindicato
produzir, assinar e registrar em cartório as atas de reunião de diretoria, que deverão
ser convocadas na forma estatutária e assinadas pelos efetivamente presentes,
observado, nas reuniões, os cuidados relativos a distanciamento social, durante a
pandemia do cornavírus, facultado o uso de meio remoto de participação.

6 – Condenar Roger Lucio Moraes, Paulo Guimarães e Sebastião
Guimarães a pagarem ao SINDICATO TRAB IND EXTRACAO FERROS E MET BAS DE
MARIANA multa por litigância de má-fé no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Tudo isso observados os parâmetros da fundamentação, parte
integrante deste decisum.

Não há contribuição previdenciária ou fiscal, diante da natureza das
parcelas objeto da condenação.

Honorários advocatícios nos termos da fundamentação.

Custas, pelo SINDICATO TRAB IND EXTRACAO FERROS E MET BAS
DE MARIANA, no valor de R$ 100,00, isentas, incidente sobre R$ 5.000,00, valor dado à
causa para efeitos fiscais em relação a este. Custas pelos autores/réus Roger Lucio
Moraes, Paulo Guimarães e Sebastião Guimarães, no valor de R$ 200,00, isentas,
incidente sobre R$ 10.000,00, valor dado à causa para efeitos fiscais em relação a estes.
Prazo de lei. Intimem-se as partes. Dê-se ciência ao MPT. 

OURO PRETO/MG, 28 de junho de 2021.

GRACA MARIA BORGES DE FREITAS
Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho
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