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Reclamante: FLEUSA ALVES DE SOUZA NAZARENO

Reclamado(a): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE GOIAS

 

DECISÃO

Vistos, etc.

O requerente ajuizou reclamação trabalhista requerendo a concessão de antecipação de tutela para
determina a inclusão de sua chapa na cédula de votação; o deferimento do registro de sua chapa; e a
restituição do prazo de campanha, com a consequente alteração da data de eleição.

Observo que se trata de ação com pedidos e causa de pedir idênticos ao dos feitos
0010751-08.2014.5.18.0009 e 0010783-13.2014.5.18.0009, todos de mesma lavra e também distribuídos
a essa VT.

Estranhando a situação, efetuei busca nos sistemas informatizados deste Regional onde localizei
outras ações também com os mesmos pedidos, causa de pedir e do mesmo procurador, dentre as quais
cito: a 10811/2014-96 da 3ª VT, 10818/2014-82 da 5ª VT, 10842/2014-04 da 8ª, 10811/2014-69 da 12ª,
10889/2014-45 da 18ª VT.

Verifico, portanto, que aparentemente se configura situação em que o procurador busca realizar
uma loteria jurídica, ajuizando diversas ações, almejando a distribuição aleatória a diversas Varas desta
Capital, para que opte posteriormente por aquela em que o magistrado possuir um entendimento de seu
agrado. Tal conduta e situação fere o princípio do juízo natural e, por essa razão, é legalmente vedada,
sendo que o CPC, em seus arts. 102, 105 e 253, I determina que, havendo conexão (identidade de pedido
ou causa de pedir), as ações podem ser reunidas, de ofício ou a pedido da parte.

No caso, todas as ações visam a inclusão da chapa 3 em cédula de votação do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação de Goiás; o deferimento do registro da referida chapa; e a restituição do
prazo de campanha, com a consequente alteração da data de eleição.

Assim, nítida a conexão, tanto pelo pedido quanto pela causa de pedir.

O código processual estipula, em seu art. 106, que, em caso de modificação de competência,
correndo em separado ações conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial,
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considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. Em adaptação ao processo do trabalho,
em que inexiste o despacho determinando a citação, o entendimento é de que a prevenção decorre não do
despacho, mas do mero ajuizamento. De toda forma, temos que o primeiro processo distribuído, bem
como a primeira decisão exarada, o foram nesta Nona Vara do Trabalho, no processo
0010751-08.2014.5.18.0009.

Assim, pelo exposto,  este juízo prevento para conhecer dos pedidos aqui mencionados e declaro
 a reunião dos feitos para julgamento conjunto.determino

Em relação ao pedido antecipatório, temos que, nos termos do art. 273 do CPC, três são,
basicamente, os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela: prova
inequívoca da verossimilhança das alegações,  e ausência de irreversibilidade dopericulum in mora
provimento antecipado.

Quanto à prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o requerente fundamenta seu pleito
no argumento de que a chapa possuía 25 candidatos e que, portanto, não poderia ter a inscrição de sua
chapa indeferida em razão desse motivo. Aduz, ademais, que eventual rejeição de inscrições individuais
de determinados membros necessariamente deveria seguir o trâmite previsto nos arts. 69 e seguintes, com
concessão de prazo de 48 horas para substituição do membro rejeitado.

Em que pesem as alegações do autor, temos que a situação prevista nos arts. 69 e seguintes não
coincide com a do caso concreto. Com efeito, a situação do requerente diz respeito, em verdade, ao art. 67
e incisos, que determina que o requerimento de inscrição da chapa deve conter o nome completo de todos
os concorrentes, com respectivos cargos, número de identidade, CPF, nome da unidade de trabalho,
endereço completo e cópia ou espelho do último contracheque.

No caso, conforme comprova o próprio autor no documento de fls. 26, o requerimento de
inscrição da chapa não contém os dados mínimos necessários, sendo que até mesmo do vice-presidente
não há indicação de qualquer informação exceto o nome e o endereço incompleto. O mesmo se verifica
quanto a diversos outros concorrentes.

Na hipótese, o estatuto prevê, no art. 68, que a ausência dos requisitos essenciais mencionados no
art. 67 acarretam a recusa do registro da chapa.

Tal situação não se confunde com a impugnação de algum membro cuja chapa obteve o registro,
que se processo conforme art. 69 e seguintes, e diz respeito a requisitos como o dos arts. 58 e seguintes.

Assim, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, inexistindo a denominada
fumaça do bom direito.

Destarte, ausente requisito,  o pleito antecipatório formulado.indefiro

 a 3ª, 5ª, 8ª, 12ª e 18ª Varas do Trabalho, solicitando a remessa a este Juízo das açõesOficie-se
conexas.

 desta decisão nos demais processos conexos aqui mencionados, ficandoFaça-se o translado
revogadas quaisquer decisões em sentido divergente eventualmente proferidas.

, juntamente com os demais feitos.Designe-se audiência

 os autores.Intimem-se

 a ré desta decisão, por mandado, a ser cumprido nesta data, através do plantão.Intime-se

 a ré.Cite-se
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Goiânia, 20 de maio de 2014.

 

 

WASHINGTON TIMÓTEO TEIXEIRA NETO

Juiz do Trabalho

 

 (Art. 1º, §2º, III, “a” da Lei nº 11.419,de 19 de dezembro de 2006)

 

ALEXANDRE MACEDO MOSCOSO
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