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DECISÃO 

 
 
  Vistos. 

  De início, registre-se que, nos termos da Portaria PRE-SECOR n.º 113, 
de 19 de dezembro de 2012, esta Juíza está designada para atuar no plantão 
judiciário nos dias 28 e 29/12/2012. 

  Esclareça-se, ainda, que a presente ação, a despeito de protocolizada 
às 13h50 do dia 19/12/2012, com requerimento de tutela de urgência, apenas foi 
submetida à apreciação desta Juíza no dia 28/12/2012 – e isso em face da petição 
recebida em 27/12/2012, que reitera o pedido de apreciação da pretensão 
antecipatória. 

  Por fim, veja-se que, conforme a certidão emitida pelo Diretor de 
Secretaria plantonista, o processo não fora localizado, o que veio a ocorrer apenas 
depois de contato com o Secretário da Corregedoria deste eg. TRT, na noite do dia 
28/12, quando os autos vieram-me conclusos. 

  Assim, determino, desde logo, a comunicação dos fatos ao 
Excelentíssimo Juiz Diretor do Foro de Brasília. 

  Dito isso, tem-se que a Federação autora pretende a suspensão do 
processo de eleição dos representantes dos trabalhadores no Conselho Deliberativo 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e a posterior declaração de 
nulidade dessa eleição, alegando, em síntese, que o primeiro turno de votação está 
viciado por dificuldades de acesso dos eleitores ao sistema que permitiria o registro 
do voto. 

  A autora afirma a senha de votação não foi tempestivamente entregue 
a todos aos trabalhadores; que não foram disponibilizados computadores para a 
votação; que o sistema de informática utilizado na eleição, além de instável, é 
passível de manipulação, tanto que permitiu a inclusão de eleitores depois do início 
da votação, além de computar, como realizado, voto de trabalhador que ainda não 
havia registrado sua escolha. 

  Em razão disso, e dada a proximidade da realização do segundo turno 
da eleição, formula requerimento de antecipação de tutela. 

  Os fundamentos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela de 
mérito repousam, basicamente, na verossimilhança do direito alegado na inicial, e na 
possibilidade de que, em face da demora no provimento jurisdicional, configure-se 
grave lesão desse direito. Cabe antecipação, também, nos casos em que a 
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implementação do direito aparentemente existente seja obstada por abuso de direito 
de defesa ou propósito protelatório do réu (CPC, art. 273, incisos I e II). 

  No caso dos autos, o direito em questão relaciona-se à lisura da 
eleição que, realizada em atendimento aos ditames contidos no art. 2º da Lei 
12.353/2010, destina-se à escolha de representantes dos trabalhadores para 
compor o Conselho de Administração da empresa pública reclamada. 

  E, pelos documentos trazidos aos autos, especialmente o denominado 
“Comunicado 12” emitido pela Comissão Eleitoral (que acompanha a petição 
protocolizada em 27/12/2012), fica evidenciado que o primeiro turno dessas eleições 
realmente foi marcado por fatos que, mais do que dificultar o acesso de eleitores, 
comprometem a própria validade do certame. 

  De fato, o documento não apenas confirma as “dificuldades de acessar 
o sistema”, como também a inclusão de eleitores em período posterior ao de 
cadastramento inicial das senhas de acesso – concluindo, expressamente, que “É 
necessário aumentar a segurança do processo de votação”. 

  Note-se que, nos termos do Comunicado 09 da Comissão Eleitoral 
(documento trazido com a inicial), aquela inclusão de eleitores ocorreu em 
07/12/2012 – depois, portanto, do próprio início da votação, que começou em 
05/12/2012, conforme o cronograma também trazido com a peça de ingresso. 

  Veja-se, ainda, que a inicial vem acompanhada por declarações 
manuscritas de trabalhadores que não conseguiram votar, que não receberam 
senha e não conseguiram acessar o endereço eletrônico disponibilizado para a 
eleição. 

  Tudo isso retrata a impossibilidade de que integrantes do colégio 
eleitoral registrassem seu voto, o que compromete a lisura das eleições pela 
frustração de seu objetivo principal – obter a manifestação de vontade da maioria, 
por meio da efetiva garantia da plena manifestação de vontade de todos os eleitores. 

  Devidamente configurada, portanto, a verossimilhança do direito 
vindicado – enquanto que o perigo da demora também é igualmente caracterizado 
pela proximidade do período previsto para início do segundo turno da eleição cuja 
lisura já está comprometida (07/01/2013 a 15/01/2013). 

  Assim, por presentes os requisitos inscritos no art. 273 do CPC, defiro 
a antecipação dos efeitos da tutela pretendida na inicial, para suspender o 
processo de eleição dos representantes dos trabalhadores no conselho de 
administração da ré, vedando a continuidade de campanhas eleitorais e a 
realização do segundo turno de votações, até decisão definitiva neste feito. 
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Cientifique-se a impetrante, por meio dos procuradores regularmente 
constituídos. 

Confiro à presente decisão força de mandado, para fins de 
intimação da ECT e da Comissão Eleitoral, que deve ser realizada com 
urgência. 

Esta decisão também tem força de ofício, para a finalidade da 
comunicação ao Diretor do Foro acima determinada. 

  Brasília/DF, 29 de dezembro de 2012. 
 

ORIGINAL ASSINADO 

SOLYAMAR DAYSE NEIVA SOARES 
Juíza do Trabalho 


