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CONCLUSÃO

Nesta data, faço CONCLUSOS os presentes autos ao Exmo. Sr. Juiz do Trabalho desta Vara em razão do
pedido de tutela de urgência.

Santa Inês, 6-6-2018

 

 

Thiago Henrique de Morais Nobre

Analista Judiciário

 

 

Vistos etc.

Trata-se de pedido de tutela de urgência proposta por ANA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS em face de
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS
FAMILIARES DE PENALVA MA e da COMISSÃO ELEITORAL, através da qual requer que seja
determinado que os requeridos "se abstenham de dar posse a "CHAPA 1  designada para o dia",
13/06/2018 por violação e carência de prerrogativas estatutárias, nos termos expostos na presente", e, em
seu lugar, que seja dada posse à "CHAPA 2".

Juntou documentos.

Analiso.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, não restaram demonstrados tais requisitos.

Em relação à probabilidade do direito, não obstante a juntada da "ata de apuração de votos e eleição da
diretoria e conselho fiscal do sindicato dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares de
Penalva - Ma" (id 11e653d e seguintes), na qual a chapa da requerente foi inicialmente declarada
vencedora, não consta nos trechos do regulamento eleitoral juntados que as decisões teriam que ser
tomadas com a presença de todos os membros da Comissão Eleitoral. Consta apenas no art. 5º que as
decisões serão tomadas por maioria simples (id 0cae72b - fl. 1). Assim, em tese, não haveria
irregularidade na nova decisão da Comissão.

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: FERNANDA FRANKLIN DA COSTA RAMOS
http://pje.trt16.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18060704143679800000007933601
Número do processo: TutCautAnt-0016907-33.2018.5.16.0007
Número do documento: 18060704143679800000007933601
Data de Juntada: 07/06/2018 08:40

ID. 713429b - Pág. 1



Além disso, com exceção das menções na inicial e no parecer jurídico juntado, não foi juntado qualquer
documento que indique que os demais membros da Comissão teriam julgado as supostas irregularidades
cometidas pelo Presidente. Nem ao menos constam as normas que deveriam reger esses casos, não sendo
possível se concluir, em análise perfunctória, pela regularidade ou não de eventual afastamento dele.

E não vislumbro perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a serem resguardados através do
pedido de tutela cautelar proposto. Sagrando-se vencedora na ação principal que pretende ajuizar, pode
muito bem a autora tomar posse na Diretoria do Sindicato. Ressalte-se que o indeferimento da tutela
cautelar não obsta que a parte formule o pedido principal (art. 310 do CPC).

Diante disso, indefiro o pedido de tutela cautelar.

Intime-se o autor do teor desta decisão.

 

SANTA INES, 7 de Junho de 2018

FERNANDA FRANKLIN DA COSTA RAMOS
Juiz do Trabalho Titular
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