
ILUSTRÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL DO SINTRAJURN 

TRIÊNIO 2013/2016. 

 

 

 

 

   SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES, OLAVO AUGUSTO DE 

QUEIROZ CHAVES E LEANDRO AUGUSTO GONÇALVES, candidatos eleitos para o cargo 

de Coordenadores Gerais à Direção do SINTRAJURN para o triênio 2013/2016 pela 

Chapa 1 – RENOVA SINTRAJURN, vem com o devido respeito expor e requerer o que se 

segue: 

 

1.   O processo eleitoral encontrava-se suspenso em virtude de 

liminar concedida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Natal, na Ação Anulatória nº 

0210045-06.2013.5.21.0005, que mantinha a diretoria anterior nos cargos até o 

julgamento da questão, e de decisão monocrática do desembargador Ronaldo 

Medeiros de Souza, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Mandado de 

Segurança nº 0210259-12-2013.5.21.0000, que confirmou a liminar de 1ª instância. 

2.   Ocorre que, em 14/11/2013, julgando o Agravo Regimental no 

Mandado de Segurança nº 0210259-12-2013.5.21.0000, o Tribunal Pleno do Egrégio 

Tribunal Regional do Trabalho decidiu, por maioria, declarar a incompetência absoluta 

da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar questões que envolvam eleições de 

sindicato de servidor estatutário. 

3.   Decidiu, também, o Tribunal Pleno, tornar nula a decisão liminar 

deferida nos autos da Ação Anulatória nº 0210045-06.2013.5.21.000, reconhecendo a 

ilegalidade daquele ato, conforme acórdão anexo, divulgado no DeJT TRT21 do dia 

26/11/2013, o qual transcrevemos abaixo: 



“ACÓRDÃO 
 
Acordam os Desembargadores Federais do Egrégio Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região, por maioria, declarar, de ofício, 
a incompetência material da Justiça do Trabalho para analisar a 
controvérsia decorrente da eleição do SINTRAJURN - Sindicato dos 
Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do Estado do Rio Grande 
do Norte. 
Por corolário lógico, declarar a nulidade da decisão de 
antecipação de tutela prolatada na 5ª vara do Trabalho de Natal, 
e tida como ato coator do presente mandado de segurança, e 
determino o envio dos autos à Justiça Comum Federal, além de 
extinguir, sem resolução de mérito, o presente mandamus, restando 
prejudicada a análise de mérito do agravo regimental interposto pelos 
impetrantes, tudo nos termos da fundamentação, vencido o 
Desembargador 
Relator Ronaldo Medeiros de Souza. O Excelentíssimo 
Desembargador José Barbosa Filho declarou-se impedido para atuar 
neste processo.” (grifos nossos) 
 

4.    Assim, em face da perda da eficácia da decisão liminar que 

suspendia o processo eleitoral e mantinha a diretoria anterior nos cargos, encontra-se 

o sindicato sem direção. Logo, não há qualquer obstáculo (legal, estatutário ou judicial) 

que impeça a Comissão Eleitoral de cumprir a sua obrigação de homologar o resultado 

oficial das eleições e dar posse aos diretores eleitos. 

5.   Some-se a isto, o que torna ainda mais relevante o pedido e o 

seu deferimento, é o fato de que a atual administração teve seu mandato encerrado no 

dia 09/10/2013, quando, na forma do Calendário Eleitoral, deveria ocorrer a posse da 

nova diretoria, cuja prorrogação de mandato decorreu de uma decisão que ora se 

encontra anulada, estando, portanto, o sindicato, sem administração. 

6.   Diante do exposto, é o presente para requerer desta Comissão 

Eleitoral a imediata homologação oficial do resultado da eleição do SINTRAJURN – 

triênio 2013/2016, declarando vitoriosa a chapa Renova Sintrajurn, dando a posse aos 

seus componentes (requerentes e demais integrantes da Chapa RENOVA SINTRAJURN) 

às 16:30 horas do dia 27/11/2013. 

   Termos estes em que, 

   PEDEM DEFERIMENTO, 

   Natal, 26 de novembro de 2013. 



SILVANA COSTA GRUSKA BENEVIDES 

 

OLAVO AUGUSTO DE QUEIROZ CHAVES 

 

LEANDRO AUGUSTO GONÇALVES 



 

Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do RN 

Rua Padre Tiago Avico, 1815-Candelária – CEP 59065-380 - Telefax: (84)3231-0152 - Natal/RN 

www.sintrajurn.org.br 

E- mail: contato@sintrajurn.org.br 

COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2013 
 

 

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA 

 
 

AUTOR: CHAPA RENOVA SINTRAJURN 

 

ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES E POSSE 

DOS ELEITOS 

 

  A Comissão Eleitoral decidiu DEFERIR, por 

unanimidade, o requerimento formulado pela Chapa 1, para 

homologar o resultado final das eleições, declarando vencedora 

a Chapa Renova Sintrajurn, com a imediata posse dos eleitos 

nos cargos da Diretoria Executiva do Sintrajurn, para o 

triênio 2013/2016, tudo conforme votos que seguem anexados. 

  Publique-se, com e-mail aos interessados. 

  Natal/RN, 27 de Novembro de 2013. Levi Silva de 

Medeiros, Presidente da Comissão Eleitoral. 

 
 



Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do RN

COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2013

VOTO

Voto pelo deferimento do requerimento da Chapa 1: que seja homologado imediatamente o
resultado oficial das eleições, com a imediata posse dos integrantes da chapa vencedora.

Natal/RN, 27 de novembro de 2013

Adriano Gomes Benício
Membro da Comissão Eleitoral



Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do RN 
 

COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2013 
 

Voto pelo deferimento do requerimento da Chapa 1: que seja homologado 
imediatamente o resultado oficial das eleições, com a imediata posse dos integrantes da chapa 
vencedora. 
 
Natal/RN, 27 de novembro de 2013 
 
Gil Ricardo Alves 
Membro da Comissão Eleitoral 
 



Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal do RN
Rua Padre Tiago Avico, 1815-Candelária – CEP 59065-380 - Telefax: (84)3231-0152 - Natal/RN

www.sintrajurn.org.br
E- mail: contato@sintrajurn.org.br

COMISSÃO ELEITORAL – ELEIÇÕES 2013

VOTO

Trata-se de requerimento formulado por integrantes da 
Chapa 1 – Renova Sintrajurn, para que esta Comissão Eleitoral 
homologue o resultado das eleições , declarando vitoriosa a 
aludida chapa e dando posse a seus membros. 

Alegam, em síntese, que em sede de Agravo Regimental 
alusivo ao Mandado de Segurança 0210259-12.2013.5.21.0000, o 
Egrégio TRT da 21ª Região declarou a incompetência material da 
Justiça do Trabalho para julgar a controvérsia que suspendeu o 
processo  eleitoral,  declarando  a  nulidade  da  decisão 
antecipatória  do  Juízo  da  5ª  Vara  do  Trabalho  de  Natal, 
conforme decisão acostada. 

Asseveram que em face da perda da eficácia da decisão 
liminar  que  mantinha  a  diretoria  anterior  nos  cargos,  o 
Sintrajurn se encontra atualmente sem direção, razão pela qual 
pleiteiam a imediata posse dos eleitos nos cargos da Diretoria 
Executiva do Sindicato.
ente para julgar a demanda que ali tramita sobre 

É o breve relatório e passo a emitir o meu voto.
Razão assiste à chapa Renova Sintrajurn, vencedora 

das eleições para o triênio 2013/2016.
Antes,  porém,  de  adentrar  no  mérito  do  presente 

requerimento,  necessário  se  faz  retomar  o  julgamento 
anteriormente  formulado  pela  Chapa  vencida  (Sintrajurn  de 
Todos),  quanto  aos  questionamentos  de  que  esta  Comissão 
Eleitoral havia cerceado o direito de Sindicalizados votarem 
na sede do Sintrajurn, descumprindo, segundo seu entendimento, 
a  Ordem  Judicial  liminar  emanada  do  Juízo  da  5ª  Vara  do 
Trabalho  de  Natal,  para  que  Sindicalizados  sem  senha 
cadastrada pudessem votar no Sindicato no dia da eleição. Tais 
questionamentos  não  foram  julgados  por  esta  Comissão 
Eleitoral,  que  entendeu  não  ser  ético  fazer  um  “auto-
julgamento” sobre tais  denúncias, o que motivou a suspensão 
administrativa  do  processo  eleitoral  para  que  o  Juízo  que 
ordenou a liminar já referida pudesse analisar o caso concreto 
e decidir conforme seu entendimento. 

Até o dia de hoje esta Comissão Eleitoral vem sendo 
criticada por ter reconhecido que não houve fraude no sistema 
da votação, e,  mesmo assim, suspendeu o  processo eleitoral 



para  que  o  Juízo  da  5ª  Vara  do  Trabalho de Natal pudesse 
analisar  a  conduta  adotada  por  esta  Comissão  quanto  ao 
cumprimento da liminar já referenciada. 

Acusada  pela  chapa  vencida  de  descumprir  Ordem 
Judicial  e  supostamente  cercear  o  sagrado  direito  de 
sindicalizados  votarem  na  sede  do  Sintrajurn  no  dia  da 
eleição, a Comissão Eleitoral agiu com ética ao suspender o 
processo  eleitoral.  Em  que  pese  tal  postura,  a  Justiça  do 
Trabalho  não  se  posicionou  sobre  o  conteúdo  do  ofício 
encaminhado  por  esta  Comissão  Eleitoral,  declarando-se,  ao 
final, incompetente para julgar o litígio que se formou em 
torno  do  episódio.  Assim  sendo,  entendo  que  na  esfera 
Administrativa a Comissão Eleitoral deve retomar o julgamento 
das  denúncias,  para,  em  seguida,  decidir  o  pedido  ora 
formulado pela Chapa vencedora para tomar posse nos cargos da 
Diretoria Executiva.

Pois bem! Sobre o descumprimento da liminar deferida 
nos presentes autos, é de se registrar que no dia 01/10/2013, 
por volta das 13h40min, na condição de Presidente da Comissão 
Eleitoral,  tomei  conhecimento  da  referida  decisão,  que 
assegurou aos sindicalizados  sem senha cadastrada, o direito 
de votarem na sede do Sintrajurn. 

Logo  em  seguida,  às  13h57min,  tomei  as  medidas 
necessárias  para  a  efetivação  do  cumprimento  da  Ordem 
Judicial,  conforme  foi  demonstrado  através  de  e-mail 
encaminhado  ao  setor de imprensa  do  SINTRAJURN (para ampla 
divulgação aos Sindicalizados), aos candidatos aos cargos de 
coordenadores  gerais  das  duas  chapas  concorrentes  (para 
divulgação ao seu eleitorado), bem como ao Analista do Sistema 
Eleitoral  (para  a  adoção  de  providências  técnicas  para  a 
votação na sede do sindicato para aqueles sindicalizados que 
não possuíssem senha cadastrada). 

Ressalta-se, por oportuno, que a notícia sobre a 
liminar  concedida  foi  postada  na  página  do  SINTRAJURN, 
conforme pode ser recuperada no sítio  www.sintrajurn.org.br, 
além do fato do Sindicato haver enviado e-mail através de mala 
direta a cada um dos sindicalizados. 

Além da notícia postada na página do Sindicato e do 
envio  de  e-mails  aos  Sindicalizados,  foi  constatado  que  a 
informação sobre a liminar concedida também foi postada várias 
vezes nas redes sociais, tanto no dia 01/10/2013, quanto no 
dia  da  eleição,  conforme  pode  ser  verificado  na  página  do 
facebook  e  twitter  do  mesmo  sindicado,  disponíveis  em  seu 
sítio já referido. 

Por fim, cabe ressaltar que no dia da eleição a 
página  do  sindicato  na  internet  permaneceu  somente  com  o 
sistema de votação eletrônico disponível, em cuja tela consta 
um AVISO NA COR VERMELHA, informando a parte dispositiva da 
liminar concedida. 

Sobre  o  suposto cerceamento  de  direito  de 
sindicalizados votarem no Sintrajurn, é oportuno registrar que 



após a abertura dos trabalhos no dia da eleição, os membros da 
Comissão Eleitoral foram registrando as intercorrências mais 
importantes na Ata da Eleição, cuja cópia se encontra em pasta 
própria à disposição de qualquer sindicalizado. 

A alegação da chapa 2 – Sintrajurn de Todos, de que 
esta  Comissão  Eleitoral  teria  cerceado  o  direito  do 
Sindicalizado Flávio Romero Coutinho Barreto em votar na sede 
do Sindicato, não tem sustentação conforme pode ser verificado 
no item 2.1. da aludida Ata de Votação (fl. 65), onde consta a 
narrativa do fato e o seu desdobramento com a confirmação de 
sua votação através da internet. 

Outro episódio que chama à atenção e não condiz com 
a realidade dos fatos, está relacionado à alegação da chapa 2 
de que o candidato Wilson Barbosa Lopes, no início da votação 
pela  manhã  formulou  questionamento  perante  a  Comissão 
Eleitoral  e  que  a  resposta  só  veio  às  15h52m.  Primeiro  é 
importe  ressaltar  que  o  Sr.  Wilson  Barbosa  Lopes  estava 
presente no momento do fato acima narrado, conforme consta no 
item  2.1.  da  Ata  das  Eleições.  Segundo  por  que  o  aludido 
questionamento só ocorreu às 14h08min, conforme demonstra o e-
mail recebido e cuja cópia também se encontra arquivada em 
pasta própria. 

Salienta-se que no horário do recebimento do e-mail 
este Presidente da Comissão se encontrava cumprindo diligência 
externa  de  seu  ofício,  nos  autos  do  Pje  0001039-
38.2013.5.21.001,  conforme  certidão  que  também  se  encontra 
arquivada  em  pasta  própria,  tendo  retornado  à  sede  do 
SINTRAJURN por volta das 16horas, o que pode ser confirmado 
pelos registros cronológicos lançados da aludida Ata (itens 
2.5. e 2.6. da Ata de fl. 66), onde os demais membros da 
Comissão Eleitoral se faziam presentes. 

Por oportuno cabe registrar que apenas 02 (dois) 
sindicalizados,  sem  senha  cadastrada,  votaram  na  sede  do 
SINTRAJURN, conforme demonstram os itens 2.4. e 2.6, ao passo 
que  um  terceiro  sindicalizado,  Sr.  Luiz  Panatis  Leite  de 
Paiva, mesmo com senha cadastrada teve o seu direito de votar 
assegurando mediante autorização deste Presidente da Comissão 
Eleitoral, conforme fato descrito no item 2.8. da referenciada 
Ata de Votação. 

Por fim, quanto ao questionamento feito pela Chapa 
2 – Sintrajurn de Todos, de que muitos eleitores deixaram de 
votar,  resta  esclarecer  que  a  eleição  sindical  não  é 
obrigatória,  sendo  perfeitamente  compreensível  que  muitos 
deixaram de votar por mera deliberalidade, seja em razão do 
voto facultativo, seja em razão da postura acirrada das chapas 
concorrentes  ao  presente  pleito,  que  afastou  muitos 
sindicalizados do pleito. 
          Ante todo o exposto, entendo que esta Comissão 
Eleitoral  cumpriu  a  decisão  liminar  que  permitiu  aos 
sindicalizados  votarem  na  sede  do  Sintrajurn,  sem  senha 



cadastrada  e  que  não  houve  cerceamento  do  direito  de 
sindicalizados votarem na sede do Sindicato. 

Isto  posto,  retomando  o  julgamento  anteriormente 
formulado  pela  Chapa  2  -  Sintrajurn  de  Todos,  voto  pelo 
indeferimento  da  parte  final  do  recurso  formulado  pela 
referida chapa. 

No  mérito  do  presente  requerimento  formulado  pela 
chapa  1,  voto  pela  homologação  do  resultado  final  das 
eleições, declarando vencedora a Chapa Renova Sintrajurn, com 
a imediata posse dos eleitos nos cargos da Diretoria Executiva 
do Sintrajurn.

Natal/RN,  27  de  Novembro  de  2013.  Levi  Silva  de 
Medeiros, Presidente da Comissão Eleitoral.


