
































PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO
19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro

RUA DO LAVRADIO, 132, 3º andar, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20230-070
tel: (21) 23805119  -  e.mail: vt19.rj@trt1.jus.br

 PROCESSO: 0011308-36.2014.5.01.0019
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)
RECLAMANTE: PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 1 REGIAO - COP
RECLAMADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO e outros
(4)

 

DECISÃO

Vistos, etc.

DO REGIMENTO ELEITORAL

Após amplos debates, com a fiscalização intensa do MPT, tudo
noticiado e documentado nestes autos, a comissão nomeada por este juízo
para elaborar o regimento eleitoral, composta por professores e membros do
Estado, apresentou o resultado final em 08.04.2015, Id nº e1c759b.

O documento preserva o contraditório, e toma por base, naquilo que
se mostrou razoável, o próprio Estatuto da entidade sindical, a fim de respeitar
o princípio da mínima intervenção. Assim, homologo o referido documento,
que regerá a eleição que está por vir, com as seguintes alterações:

a) fica suprimido o erro material no art. 22, que se reporta ao § 2º do
art. 8º, pois não existe o tal § 2º. Consequentemente, o art. 22 passa a ter a
seguinte redação: "Eventuais exclusões ou renúncias de candidatos após o
pedido de registro de chapa, serão publicadas pelo Presidente da Comissão
Eleitoral, na forma prevista neste regimento.";
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b) quaisquer impugnações desacompanhadas de documentos que a
sustentem serão indeferidas de plano, sem qualquer análise da Comissão
Eleitoral;

c) só serão aceitas inscrições de chapas com o mínimo de 24
membros, dentre estes a totalidade dos cargos de diretores efetivos e
suplentes referidos no art. 16 do regimento eleitoral.

DO PROCEDIMENTO ELEITORAL

O Regimento Eleitoral cuida de uma sucessão de prazos, desde a
publicação do edital da eleição, pela Comissão Eleitoral, a seguir nomeada por
este juízo, até a divulgação do resultado e posse dos eleitos. Para respeito de
todos esses prazos o juízo fixa a data da eleição em 17.06.2015.

O calendário eleitoral, com todos os prazos, bem como a nomeação da
comissão eleitoral, será fixado pela comissão eleitoral, observando o regimento
eleitoral e a data acima fixada.

A comissão eleitoral só está sendo nomeada neste momento para que
não sofresse as mesmas pressões que vem sofrendo o interventor nomeado
por este juízo, que já foi vítima de inúmeras ameaças, sendo certo que já
foram tomadas as medidas necessárias à sua segurança e de toda a comissão
eleitoral.

Sendo assim, e considerando a necessidade de formação de comissão
eleitoral, cujos integrantes não possuam laços de parentesco com quaisquer
dos envolvidos nesse processo, bem como diante do conhecimento jurídico
indispensável à condução de processo eleitoral de tamanha magnitude, nomeio
os seguintes profissionais para formar a comissão eleitoral:

Renan Aguiar (Mestre em Direito, Professor e Advogado) - Presidente

https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

2 de 3 13/05/2015 11:46



Rui Teles Calandrini Filho (Professor de Direito e Advogado) - Membro

Ronald Amaral Sharp Jr (Mestre em Direito, Professor e Auditor Fiscal do
Trabalho)

Publique-se.

Dê-se ciência da decisão a todos os interessados e ao MPT.

Rio de Janeiro, 07.05.2015. 

 

MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES DE MOURA

Juiz(a) Titular de Vara do Trabalho

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES DE
MOURA]

http://pje.trt1.jus.br/primeirograu/Processo
/ConsultaDocumento/listView.seam

15050719475313000000019700573

https://pje.trt1.jus.br/primeirograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

3 de 3 13/05/2015 11:46


	duasdecisoes.pdf
	decisões


