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DECISÃO

Vistos.

O autor ajuizou ação requerendo a impugnação de registro de

candidatura, trazendo a informação que no dia 20/11/2021 ocorrera as

eleições para composição da diretoria e outros cargos do Sindicato dos

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Gilbués – PI.

Afirmou que foram registradas 02 (duas) chapas para concorrer às

eleições sindicais sendo chapa nº 01 denominada TRABALHO E

COMPROMISSO COM OS TRABALHADORES(AS) RURAIS, tendo como

candidato a presidente do sindicato rural, WILIAM FOLHA NERES e chapa

nº 02 denominada RENOVAR É PRECISO LUTAR É NECESSARIO, tendo

como candidato a presidente do sindicato rural, MARINO JUNIOR

FONSECA DE OLIVEIRA.

Informa que o candidato da chapa 02, é vereador eleito e está em

gozo de seus direitos.

Juntou documentos que comprovam a condição de vereador do

candidato da chapa 2.

Que o registro da candidatura do requerido não pode permanecer

sob alegação de que a Lei Orgânica do Município de Gilbués – PI, não

permite que vereador ocupe outro cargo eletivo na circunscrição municipal.

Num. 22154007 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA - 19/11/2021 12:18:36
https://tjpi.pje.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111912183641700000020882819
Número do documento: 21111912183641700000020882819



O autor demonstrou a legitimidade para propor o pedido de

impugnação.

Sucinto relatório. Passo a análise do pedido de tutela de urgência.

A inicial traz elementos suficientes para provar que o candidato a

presidência pela chapa 02 é vereador e teve sua candidatura deferida pela

comissão eleitoral, comissão essa, nomeada para fins do processo eleitoral

do sindicato mencionado.

Entende o autor que a candidatura do vereador não deve

prevalecer.

A fundamentação do pedido baseia-se no art. 39 da Lei Orgânica:

Os Vereadores não poderão, na forma da Constituição Federal e da

Estadual, desde a posse exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou

municipal.

Analisando o citado artigo vejamos a redação inicial: o vereador

desde a posse não pode exercer outro cargo eletivo. A interpretação dessa

norma é abrangente, não define qual cargo eletivo e ainda no caso concreto

inclui os entes federados.

Entendo que o legislador definiu que político eleito no caso

vereador, não deve concorrer a cargo eletivo no âmbito municipal, para que

não utilize a força política, o apoio político e a estrutura política para

benefício próprio e politizar os cargos eletivos. É o que entendo e se extrai

do citado artigo.

O art. 371 do CPC confere ao juiz analisar as provas constantes

dos autos, para formação do convencimento.

O art. 5º da nossa Lei de Introdução ao Código Civil estabelece

que na aplicação da lei, o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e

às exigências do bem comum.
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Entendo que assiste razão ao pedido do autor, vez que o

candidato da chapa 02 é vereador eleito e no caso incide a aplicação da

norma, portanto não deve prevalecer o registro da candidatura.

Estão presentes os motivos ensejadores do deferimento da tutela

de urgência, a probabilidade do direito esta devidamente demonstrada e o

dano poderá ocorrer caso seja realizada a eleição sindical com candidato

impedido de concorrer ao cargo pleiteado.

Com arrimo no art. 300 do CPC, DEFIRO LIMINARMENTE o

pedido formulado pelo autor, acolho o pedido de impugnação do candidato a

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gilbués – PI, chapa 02

- MARINO JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA e determino a Presidente da

Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais

de Gilbués – PI, para cancelar o registro de candidatura do referido

candidato, devendo adotar as medidas pertinentes.

Estabeleço multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o

caso de descumprimento de ordem judicial.

Cite os requeridos para apresentar defesa no prazo de 15 dias e

intime da presente decisão.

A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO PARA

CUMPRIMENTO IMEDIATO.

À secretaria para os procedimentos necessários.

 

 

GILBUÉS-PI, 19 de novembro de 2021.

 

FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA
Juiz(a) de Direito do(a) Vara Única da Comarca de Gilbués 
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