
  811

 
  MM 4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA
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  ACN
  PROCESSO: 01066-2009-004-22-00-9

 
  DESPACHO (08151/2009)
 

Vistos, etc.
JOSÉ FERREIRA DANTAS FILHO, qualificado nos autos, ajuíza reclamação trabalhista em
desfavor de SINPOLJUSPI e OUTROS, sustentando que é Agente Penitenciário desde janeiro de
1998 e que é associado do SINPOLJUSPI. Que os policiais civis, inobstante a legitimidade
da criação do SINPOLPI, continuam participando das eleições para o SINPOLJUSPI, razão
pela qual requer liminar para que os policiais civis sejam excluídos do processo
eleitoral de escolha da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.
Na audiência inaugural os réus apresentaram contestação, onde se limitaram, no que tange
ao pedido de liminar, a requerer a improcedência do pedido de tutela por ausência da
prova inequívoca.
É o breve relatório.
Decido.
A permissão para a antecipação dos efeitos da tutela tem fundamento básico no art. 273,
CPC, subsidiariamente aplicado no Processo Laboral em face do disposto no art. 769, CLT.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessária a existência de prova
inequívoca, caracterizada pela impossibilidade de enfrentar-se qualquer discussão.
No caso dos autos, pleiteia o autor que os policiais civis sejam excluídos da eleição
para o SINPOLJUSPI, eis que estes são representados por outro sindicato, SINPOLPI, cujo
processo de desmembramento foi analisado pela Justiça do Trabalho (Processo nº
1681-2008-004-22-00-4) com resultado satisfatório ao novo ente sindical, mantendo-se a
representação sindical dos policiais civis pelo SINPOLPI, e não pelo SINPOLJUSPI,
consoante acórdão do TRT julgado recentemente que não deu provimento a recurso,
mantendo-se a sentença primária.
Assim, os policiais civis passaram a ser representados pelo SINPOLPI, e não mais pelo
SINPOLJUSPI, sendo lícito o desmembramento, o que impede, numa superficial análise, a
participação de policiais civis nas eleições do SINPOLJUSPI, cuja representação ficou
restrita aos demais servidores da Secretaria de Justiça e dos Direitos Humanos.
Vale ressaltar que a decisão que reconhece o desmembramento, não obstante a inexistência
configurada de trânsito em julgado, já passou pelo crivo de duas instâncias desta Justiça
do Trabalho.
De outro giro, há decisão liminar dada nos autos da Cautelar em apenso (Processo
nº00882-2009-004) determinando a suspensão das Eleições marcadas para o dia 10.06.2009, o
que não inviabiliza o pedido destes autos, eis que o pedido de impedir a participação de
policiais civis é diverso do pedido de suspensão de uma única eleição.
Presente, assim, o fumus boni iuris.
No que pertine ao periculum in mora, a demora na prestação juridisdicional poderá
acarretar sérios transtornos à parte autora, pois a permissão para que policiais civis
participem do processo eleitoral de sindicato diverso, não só contamina o processo como
não torna legítima a representação com a possibilidade de eleição de servidores de
categoria diversa, o que deve ser repelido.
Assim posto, nos termos do art. 273, CPC, subsidiário, defiro o pedido, determinando que
o sindicato-réu exclua a participação, como eleitores e/ou candidatos, dos policiais
civis de carreira do Estado do Piauí de todo e qualquer processo eleitoral a ser
realizado ou em fase de realização, mormente o da escolha da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal, sobe pena de multa diária de R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$
30.000,00, reversível ao FAT.
Expeça-se o competente mandado para imediato cumprimento.
Após, aguarde-se audiência em prosseguimento.
Ciência às partes.
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