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                    DECISÃO

 

O SINDICATO DOS MÉDICOS NO ESTADO DO TOCANTINS

interpõe mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato praticado pelo Exmo. Juiz Francisco

Rodrigues de Barros, da MM. 2ª Vara do Trabalho de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória nº

 determinou a suspensão do processo eleitoral da entidade.0001679-94.2016.5.10.0802,

Alega possuir direito líquido e certo de realizar as suas eleições de forma
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livre e independente sob os auspícios do princípio da liberdade sindical e a um julgamento imparcial e nos

limites do pedido apresentado pelo autor da ação cautelar.

Assevera estar presente o perigo da demora no provimento jurisdicional

tardio, fato este que gera insegurança na categoria profissional.

A decisão liminar questionada está assim fundamentada:

 

"Este juízo, nos autos do Processo 0001443-45.2016.5.10.0802, id. 46970d6, determinou
ao requerido reabrisse o prazo para inscrição das chapas concorrentes à eleição.

Como corolário, todos os prazos deveriam ser reabertos, inclusive para impugnação,
tudo de forma limpa e cristalina.

Em nenhum momento o sindicato logrou nos demonstrar quais teriam sido os novos
prazos, se deixando fazer, ao que tudo indica, tudo ao seu bel prazer, atentando contra o
princípio da transparência.

Obviamente que, sem regras definidas, encontra-se aberto o caminho à manipulação
fraudulenta, o que ocorre, inclusive no que diz respeito ao manuseio das cédulas.

As cédulas devem seguir rigorosamente modelo pré-determinado, impressas com
acompanhamento de membros de ambas as chapas ou por pessoas por ele designadas,
devem ser confeccionadas em quantidade condizente com o número de votantes, devem
ser devidamente assinadas previamente por representante de todos os interessados,
encaminhadas com tempo hábil e, de forma alguma serem utilizadas como material
publicitário ou de propaganda.

Inexiste demonstração de que tais providências tenham sido adotadas.

Por outro lado, a votação por correspondência deve obedecer rigorosamente o sistema
de sobrecarta, com a devida assinatura do votante no envelope principal e sem qualquer
identificação no interno, garantindo o seu acompanhamento, a partir da abertura até
inclusão na urna, por todos os interessados.

Assim, desde que haja tempo hábil e plena garantia de voto a todos os habilitados e um
rigoroso controle antifraude, onde representantes das chapas possam acompanhar os
votos, este tipo de votação é permitido.

Caso não haja esta garantia, mister se faz, para total garantia da lisura do pleito, que
este ocorra na forma pleiteada pelos requerentes, ou seja, a instalação de uma urna em
cada uma das unidades mencionadas na petição de ingresso.

Quanto a apuração, deve ocorrer em tempo hábil mínimo apenas suficiente para
verificação e contagem dos votos, inclusive aqueles enviados por carta.

Por todo o exposto, e verificando que o sindicato não adotou as devidas medidas de
clareza do pleito eleitoral, não comunicou a este juízo quais teriam sido as medidas
adotadas no sentido de assegurar um pleito que não comportasse qualquer
questionamento, tenho por descumprida a decisão judicial proferida no processo sob
apreço, determino a suspensão do processo eleitoral, até que seja apresentado a este
juízo um novo calendário eleitoral, firmado por representantes de ambas as chapas
concorrentes, bem como uma definição, também consensual de ambas, quanto ao
procedimento no tocante ao voto daqueles que se encontram fora da sede do sindicato,
apresentado como opção o voto por sobrecarta, desde que revestido de todas as medidas
de segurança possíveis, ou a instalação de urnas nas localidades.

Por enquanto não vejo necessidade de desconstituir a Comissão Eleitoral, desde que esta
se retraia no seu propósito de tumultuar o procedimento.
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Destaco, por fim, que a intervenção do Poder Judiciário, em situações como a presente
se faz necessária, de modo a garanti a ordem e prevenir violação de direitos."

 

Afirma o autor que ainda não houve prolação de sentença nos autos da

ação cautelar, sendo cabível a ação mandamental.

Esclarece o item II da Súmula 414 do C. TST que "no caso da tutela

antecipada (ou liminar) ser concedida antes da sentença, cabe a impetração do mandado de segurança,

."em face da inexistência de recurso próprio

A medida liminar em processo de urgência pressupõe, para sua concessão,

uma cognição sumária, precária, fundada em juízo de probabilidade, destinada a evitar o perecimento de

direito pela ação do tempo (instrumentalidade), sem que isso implique o adiantamento dos efeitos da

decisão de mérito, mas tão só a antecipação da eficácia da sentença que vier a ser proferida na ação

mandamental.

Na análise do pedido liminar o exame superficial, sumário e precário, é o

quanto basta ao seu deferimento, em face do direito que lhe assegura, em especial, a urgência que é da

própria do mandado de segurança.

À luz destes parâmetros, não vislumbro o alegado perigo da demora,

mostrando-se frágil o argumento de que a decisão gera "insegurança na categoria, uma vez que a

Presidente não representa só aqueles que nela votaram na eleição anterior ou os que tendem a votar

"para que permaneça no próximo quadriênio. Representa a todos os médicos desta base territorial.

De outro modo, a suspensão das eleições já surtiu seus efeitos práticos,

pois o pleito não ocorreu e não há notícias de que o seguimento do processo eleitoral tenha sido obstado

em definitivo pelo juízo. Ademais, a questão é bastante controversa, demandando o exame cuidadoso dos

atos judiciais, bem como da atuação das partes, para que se reconheça o alegado direito líquido e certo,

porquanto o princípio da liberdade sindical é balizado por outras disposições legais incidentes a qualquer

processo eleitoral.

Assim, analisadas as razões apresentadas na ação mandamental, não

vislumbro, por ora, razões suficientes para deferir a medida requerida, sendo mínimos os riscos alegados,

tanto ao autor e seus associados como à eficácia da segurança acaso concedida, razão pela qual indefiro o

.pedido liminar

Comunique-se à autoridade coatora, com urgência, desta decisão,

notificando-a para que preste as informações que entender cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias.
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Intimem-se os litisconsortes passivos necessários para, querendo,

manifestarem-se a respeito dos pedidos, no prazo de 10 (dez) dias.

Publique-se.

Brasília-DF, 3 de junho de 2016.

 

                            DORIVAL BORGES

                          Desembargador Relator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASILIA, 3 de Junho de 2016
 

DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO
Desembargador do Trabalho

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO
http://pje.trt10.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=16060310535000500000001104536
Número do documento: 16060310535000500000001104536 Num. 648f569 - Pág. 4


