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Acórdão 
4a Turma 

Se o sindicato-reclamado cumpriu 
rigorosamente todas as exigências para a 
realização do processo eletivo sindical, 
não há como prover a pretensão dos 
obreiros de anular o pleito realizado. 
Sentença que se mantém. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso ordinário, 
em que figuram as partes: RODRIGO RAMBALDI REIS DA SILVA E OUTROS 
(+23), recorrente e SINDICATO DOS MÉDICOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 
recorrido. 

R E L A T Ó R I O 

Inconformado com a sentença de fls. 345/347, improcedente, proferida 
pela 1 a Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes, sob a presidência da MM a 

Juíza Elisângela Figueiredo da Silva, recorre ordinariamente o litisconsórcio autor. 
Nas razões de fls. 348/358, alega, em síntese, que deve ser provido o 

recurso, a fim de que seja declarada nula a eleição promovida pelo sindicato-
reclamado, posto que não lhe foi dado tempo hábil para o registro de chapa 
concorrente. 

Preparo às fls. 361. 
Contrarrazões às fls. 364/371. 
Manifestação do Ministério Público do Trabalho às fls. 375, mediante a 

Dr3 Deborah da Silva Felix, pelo não cabimento de intervenção. 

V O T O 
Conhecimento 
Conheço do recurso, por preenchidos os pressupostos legais de 

admissibilidade. 

Fundamentação 
Alegam os autores que a publicação do edital para a eleição sindical 

deu-se às vésperas do Carnaval, o que inviabilizou a organização e apresentação 
dos documentos da chapa na qual pretendiam concorrer no pleito. 

Por tal motivo, pugnam pela declaração de nulidade de todo o 
processo eleitoral realizado, e reabertura de prazo para inscrição de sua chapa. 

Não há como prover o apelo. 
Primeiro, porque os autores, conforme consta no depoimento pessoal 

de seu representante (fls.339), tinham conhecimento das regras contidas no Estatuto 
do sindicato-reclamado a respeito das eleições sindicais, inclusive a época em que 
elas deveriam ocorrer (fls. 36/49). 

Nesse particular, consta no Estatuto que "A convocação para as 
eleições serão feitas com a publicação do aviso resumido do edital, na imprensa 
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local, cujo texto integral será fixado na Secretaria da entidade." (art. 12 - fls. 40), e 
que se fará até 90 (noventa) dias antes do término do mandato (art. 12 § 1 o - fls. 40), 
sendo de 15 dias, a contar da publicação do aviso resumido do edital de 
convocação, o prazo para as inscrições da chapa (§ 2 o , art. 12 - fls. 40). 

Vê-se, pois, que o sindicato-reclamado cumpriu rigorosamente todas 
as exigências para a realização do processo eletivo sindical, dentre as quais não 
consta o envio de comunicado direto a cada um de seus associados para ciência do 
pleito. 

Na verdade, cabia ao associado ou chapa interessada na eleição, 
cuidar de acompanhar a época e informações sobre as inscrições, já providenciando 
antecipadamente toda a documentação exigida para tal ato, e não simplesmente 
ficar no aguardo confortável, deixando passar in albis o prazo para a inscrição. 

Aliás, a respeito da documentação, não é crível que os autores 
tivessem alguma dificuldade em apresentá-la de imediato, pois conforme se vê na 
relação exigida no art. 14 (fls. 40/41), tratam-se de documentos de seu cotidiano, 
como declaração comprobatória do exercício da profissão, cópia autenticada do 
documento de identidade e comprovante de residência na base da Entidade sindical. 

Observe-se que o fato do período de inscrição da chapa coincidir com 
o Carnaval não se constituiu em óbice ou cerceio do direito dos autores em 
concorrer ao pleito, pois no ano em questão (2011), o prazo para registro de chapas 
iniciou-se em 28.02.2011 (2 a feira) e terminou em 14.03.2011, tendo sido feriado de 
carnaval apenas o dia 08 de março (3 a feira de carnaval). 

Tanto o é, que a outra chapa concorrente conseguiu cumprir todos os 
prazos estatutários, dentro do mesmo período, e com as mesmas exigências. Não 
houve discriminação. 

Por fim, de se observar que não há máculas no processo eleitoral em 
debate, tendo o sindicato-reclamado observado criteriosamente todas as etapas 
exigidas no Estatuto, providenciando, inclusive, avisos por meio de jornal e até 
mesmo internet (fls. 16), o que foi confirmado pela testemunha do reclamado (fls. 
314). 

Mantém-se a r. Sentença de 1 o grau. 

Conclusão 
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. 
A C O R D A M os Desembargadores da Quarta Turma do Tribunal 

Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, conhecer do recurso e, 
no mérito, negar-lhe provimento. es 

Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 20| 2. 
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LUIZ ALFREDO\MAFRA LI^IQ 
Desembargador do Trabalho 

Relator 
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CERTIFICO QUE EM 24/09/2012(segunda-feira), 
DECORREU O PRAZO EM SEM QUE FOSSE 
INTERPOSTO QUALQUER RECURSO A DECISÃO DE 
FLS.380/381 TRANSITADO EM JULGADO FAÇO 
REMESSA, DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM. 


