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Chapa de oposição perde prazo para a inscrição e
sindicato dá uma nova oportunidade

Justiça confirma que o
sindicato estava certo!

O sindicato publicou no Jornal do
Brasil o edital de convocação das elei-
ções no dia 2 de dezembro de 2009,
com prazo de cinco dias para a inscri-
ção das chapas pretendentes.  Apenas
uma chapa foi inscrita, a chapa do
Renato.

A chapa de oposição apresentou seu
pedido de inscrição no dia 9/12, fora
do prazo estipulado no edital de con-
vocação. Com isso, o representante da
chapa ingressou na Justiça do Traba-
lho, com pedido de liminar alegando
que o edital foi publicado em jornal
(JB) “de pouca circulação”. Solicitou
ainda que a Justiça presidisse as elei-
ções e que não fosse observado o es-
tatuto do sindicato.

A primeira decisão da JustiçaA primeira decisão da JustiçaA primeira decisão da JustiçaA primeira decisão da JustiçaA primeira decisão da Justiça
A juíza concedeu uma liminar no

dia 16/12, determinando a inscrição.
No dia 17/12, o sindicato compare-
ceu perante a Justiça e provou que
havia cumprido rigorosamente o es-
tatuto, e que o Jornal do Brasil circu-
lou normalmente, na base territorial,
no Sul Fluminense.

Diante dessas provas, a juíza sus-
pendeu a sua própria liminar. O sin-
dicato, mais uma vez, procurou a
Justiça dizendo a ela que, embora a
chapa de oposição tivesse perdido o
prazo para o registro, tinha todo o
interesse em discutir uma solução
para o impasse.

A segunda decisão da JustiçaA segunda decisão da JustiçaA segunda decisão da JustiçaA segunda decisão da JustiçaA segunda decisão da Justiça

Audiência de conciliaçãoAudiência de conciliaçãoAudiência de conciliaçãoAudiência de conciliaçãoAudiência de conciliação
Foi marcada uma nova audiência

para o dia 10/2/2010, e nela o sindi-
cato propôs um acordo permitindo a
inscrição da chapa de oposição.

Indeferimento do pedidoIndeferimento do pedidoIndeferimento do pedidoIndeferimento do pedidoIndeferimento do pedido
da oposiçãoda oposiçãoda oposiçãoda oposiçãoda oposição

A primeira coisa que a Justiça
fez foi indeferir o pedido para que
ela  presidisse as eleições, afirman-
do que não é papel da Justiça inter-
vir nas eleições sindicais. E, verifi-
cando o processo, constatou que o
sindicato cumpriu rigorosamente o
estatuto.

Sentença finalSentença finalSentença finalSentença finalSentença final
Em seguida, a oposição não con-

cordou com a proposta que permitia a
sua própria inscrição para concorrer às
eleições. Fato este que levou a juíza a
marcar o dia 23/2 para a leitura da sen-
tença final. Neste dia, a Justiça finali-
zou determinando que o sindicato ins-
crevesse a chapa de oposição apresen-
tada com a composição que acompa-
nhou o requerimento no dia 9/12, con-
forme o sindicato já havia concordado.

O sindicato, mais uma vez, cumprin-
do o estatuto e a determinação judicial
providenciou a inscrição da chapa de
oposição, publicando a ata no Jornal
Diário do Vale, edição do dia 24 de
fevereiro. E, verificando a documenta-
ção apresentada pelos candidatos (in-
tegrantes da chapa de oposição), fo-
ram encontradas diversas irregularida-
des, notificando a todos para apresen-
tar a documentação adequada, que com-
prove a sua condição de candidato.

Publicação do editalPublicação do editalPublicação do editalPublicação do editalPublicação do edital
de inscriçãode inscriçãode inscriçãode inscriçãode inscrição
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