
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 10ª Vara Cível da Comarca de Teresina
Praça Edgard Nogueira, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0813992-58.2018.8.18.0140
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S): [Defeito, nulidade ou anulação]
AUTOR: ESTEFAN COELHO SILVA, JOSE PAULO DE OLIVEIRA

RÉUS: SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DA JUSTIÇA E DE SEGURANÇA
PUBLICA DO ESTADO DO PIAUI, COMISSÃO ELEITORAL DO SINPOLJUSPI

 

SENTENÇA Nº 0387/2021

 

1. RELATÓRIO

 

Trata-se de AÇÃO DE NULIDADE DE ELEIÇÃO SINDICAL C/C

OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA

TUTELA, ajuizada por ESTEFAN COÊLHO DA SILVA e JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA

em face de SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E SERVIDORES

ADMNISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DA JUSTIÇA E DE SEGURANÇA

PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – SINPOLJUSPI e COMISSÃO ELEITORAL DO

SINPOLJUSPI, todos individualizados na peça basilar.

 

Os demandantes alegam, em síntese, que na ocasião das eleições para a

escolha da nova representação do SINPOLJUSPI (2018-2021), disputaram as

seguintes chapas em conjunto: CHAPA 1 – “SINPOLJUSPI é de luta. Retroceder

Jamais”; CHAPA 2 – “Mudar para Avançar – O SINPOLJUSPI em Primeiro Lugar” e,

para o Controle Fiscal, as Chapas A “Controle, Rigor e Transparência” e B

“Compromisso e Transparência”, tendo o primeiro requerente concorrido para o

Conselho Fiscal pela Chapa B e o segundo a Secretário Geral pela CHAPA 2.

 

Relatam que na eleição ocorrida aos 11/06/2018, finda na madrugada de

12/06/2018, registrou-se a CHAPA 1 como vencedora, contabilizando-se 414 votos em

seu favor, contra 290 votos da CHAPA 2, bem como 410 votos da Chapa A contra 284

votos em favor da Chapa B.

 

Garantem ter apontado, durante o referido pleito, irregularidades que não

foram sanadas, referentes aos procedimentos de responsabilidade da Comissão

Eleitoral, especialmente no tocante aos registros de “voto em separado”, à parcialidade

de membros da comissão eleitoral e ao desrespeito aos procedimentos formais

estabelecidos pelo Estatuto.
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Em relação ao registro dos votos em separado, suscitam que tal medida

consiste em procedimento excepcional, somente cabível, nos termos do art. 49 do

Estatuto, quanto a eleitores cujos votos forem impugnados ou em relação a associados

cujos nomes não constarem na lista de votantes. Contudo, foram colhidos 253 votos

em tal modalidade, o que corresponde a 32,72% dos votos apurados, atraindo dúvida

sobre a licitude do processo eleitoral.

 

Sustentam a flagrante parcialidade dos membros da Comissão Eleitoral,

em especial os Srs. ANTÔNIO ALEX GOMES DAMASCENO e ALDENICE PEREIRA

DE MELO, que teriam manifestado críticas à Chapa 2 por meio do aplicativo

“WhatsApp”, sendo necessário desconstituí-los do poder de intervir no processo

eleitoral.

 

Garantem que não foram obedecidos os procedimentos formais

estabelecidos no Estatuto do SINPOLJUSPI, a considerar que o requerimento

administrativo apresentado pelos autores objetivando a nulidade do processo eleitoral

fora julgado monocraticamente pelo presidente da comissão eleitoral.

 

Pleiteiam, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata

suspensão do processo eleitoral do SINPOLJUSPI e da posse dos eleitos, bem como a

determinação de realização de Assembleia Geral para fins de eleger uma Junta

Administradora com, no mínimo, 03 membros (presidente, secretário-geral e

tesoureiro-geral) para administrar o Sindicato até a resolução do conflito, além de

autorização judicial para fins de intervenção do Ministério Público Estadual na condução

do processo eleitoral em questão.

 

Juntaram documentos (IDs 2900807/2900857).

 

No despacho de ID 2909836, determinou-se a citação dos suplicados para

ofertar resposta em 15 dias, concedendo-se o prazo de 05 dias para manifestação

sobre a tutela de urgência.

 

Citados, os demandados apresentaram manifestação específica sobre o

pedido de tutela provisória de urgência, alegando, em resumo, a legalidade dos

votos em separado, mencionando a deliberação tomada pela Comissão Eleitoral, na

presença de representantes das chapas concorrentes a Diretoria Executiva e ao

Conselho Fiscal, em que acordaram pela possibilidade de os servidores filiados no

período de 11/05/2018 até 05/06/2018 votarem em separado, desde que seus nomes

constassem em lista oficial com timbre e assinada pelo tesoureiro da atual Diretoria

Executiva da Entidade e estivessem quites com as mensalidades associativas.

 

Afirmam não terem sido registradas impugnações quanto ao procedimento

de votação em separado e inexistirem questionamentos durante a votação, revelando a
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idoneidade do procedimento eleitoral.

 

Defendem que não houve julgamento do mérito do recurso administrativo

interposto quanto ao resultado do processo eleitoral, a considerar que não foram

observadas as diretrizes legais, tendo o Presidente da Comissão Eleitoral se limitado a

reconhecer a sua incompetência para apreciar e julgar o recurso.

 

Asseveram não ter restado demonstrada a parcialidade dos membros da

Comissão Eleitoral e que o pedido de impugnação fora protocolado no final do dia

10/06/2018, menos de 24 horas antes do início das eleições, ocasião em que mais da

metade dos membros que compõem a aludida comissão já se encontravam a caminho

dos municípios do interior do Estado, preparando-se para o início das eleições,

marcadas para as 08 horas do dia seguinte (ID 3039212).  

 

Ao final, pugnam pelo indeferimento da tutela de urgência (ID 2941218).

 

Juntaram documentos (IDs 2941225/2941268).

 

Na decisão de ID 2960325, indeferiu-se o pedido de tutela provisória de

urgência, porquanto não fora vislumbrada a probabilidade do direito alegado (“fumus

boni iuris”), determinando-se, por conseguinte, a permanência dos autos em Secretaria

até que houvesse o transcurso do prazo para apresentação da contestação.

 

Citados, os requeridos apresentaram contestação, alegando: a) ausência

de parcialidade e influência dos membros da comissão no processo eleitoral; b)

inexistência de irregularidades no processo eleitoral; c) legalidade dos votos em

separado; d) inexistência de violação à norma estatutária; e) impossibilidade de

determinação de convocação de Assembleia Geral para eleição de uma Junta

Administradora; e f) litigância de má-fé dos demandantes.

 

Ao final, requereram a total improcedência dos pedidos insertos na petição

inicial, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos

honorários advocatícios sucumbenciais (ID 3039212).

 

Com a contestação, vieram os documentos de IDs 3039234/3039244 -

Pág. 6.

 

Intimados da contestação, os demandantes não apresentaram réplica (ID

3356201).

 

Em face da decisão de ID 2960325, os requerentes interpuseram o Agravo

de Instrumento de nº 0704415-80.2018.8.18.0000, o qual tivera o pedido efeito ativo

indeferido, consoante decisão de ID 4128369.
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Na decisão de saneamento e organização do processo de ID 9524840,

fixou-se as questões fáticas e jurídicas controvertidas, bem assim designou-se

audiência de instrução e julgamento.

 

Em petição avulsa, os suplicantes pugnaram pela suspensão da aludida

audiência, até que fosse julgado o Agravo de Instrumento anteriormente mencionado

(ID 9792722).

 

Os requeridos, por seu turno, apresentaram a manifestação de ID

10295040, juntando o rol de testemunhas a serem inquiridas.

 

Realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes optaram por

colher apenas o depoimento pessoal do autor ESTEFAN COELHO SILVA, não

inquirindo as testemunhas arroladas. Ao final, os debates orais foram substituídos por

memoriais (ID 14895111).

 

Em sede de alegações finais, os demandados ratificaram os termos da

contestação (ID 15183853).

 

Os demandantes, por seu turno, ratificaram as teses delineadas em sua

petição inicial e refutaram as argumentações suscitadas pelo requeridos em sua

contestação, pugnando, ao final, pela total procedência dos pedidos ventilados na

exordial, para que se determine a realização de novas eleições sindicais (ID 15227204).

 

É o relatório.

 

Decido.

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO

 

De início, registro que a ação em debate se encontra madura para

julgamento, não havendo necessidade de dilação probatória, mormente porque o

acervo fático-probatório apresentado pelas partes ora litigantes permite a exata

compreensão da controvérsia, tornando possível o exame de mérito.

 

Ante a inexistência de matéria preliminar, passo, de forma direta, à análise

de mérito.

 

2.1. DA ANÁLISE MERITÓRIA

2.1.1. DA ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA VOTAÇÃO EM SEPARADO

 

Inicialmente, anoto que o art. 49 do Estatuto do SINPOLJUSPI dispõe que:
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Art. 49 – Os eleitores cujos votos forem impugnados e os associados

cujos nomes não constarem na lista de votantes, assinando lista própria,

votarão em separados.

Parágrafo Único – O voto em separado será tomado da seguinte forma:

I) O Presidente da Mesa Coletora, entregará ao eleitor sobrecarta apropriada,

para que ele, na presença da mesa, nela coloque a cédula que assinalou,

colando a sobrecarta;

II) O Presidente da Mesa Coletora anotará no verso da sobrecarta as razões da

medida, para posterior decisão do Presidente da MESA apuradora.

 

Ainda nessa ambiência, o art. 32 do mencionado Estatuto prevê que

“Eleitor é todo associado que na data da eleição estiver em gozo dos direitos sociais

conferidos neste Estatuto, nos termos do art. 6º, parágrafo único e art. 8º, inciso I”.

 

O art. 8º, também nessa esteira, assim prevê:

 
Art. 8º - São Direitos dos associados do SINPOLJUSPI:

I) Votar e ser Votado, salvo se estiver incurso nas restrições do art. 6º,

parágrafo único e art. 12.

 

Na hipótese dos autos, os requerentes pugnam pelo reconhecimento da

irregularidade da votação em separado na eleição ocorrida aos 11/06/2018,

“especialmente quando relatado por eleitores que tinham seus nomes na lista e, ainda

assim, foram deslocados para tal procedimento, como é o caso de REGINALDO

COUTINHO CARVALHO e PAULO CÉSAR LIMA MARQUES. Ou, não constando na

lista de votação, caso de MARIA DO SOCORRO V. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA

AMORIM e RAIMUNDO NONATO DE SOUSA, não lhes sendo permitido votar, o que

poderia ter ocorrido pelo procedimento de voto em separado, nessa situação sim”.

 

Afirma, ainda no ponto, que “nestas eleições, o “Voto em separado” não

foi excepcional, como impõe o estatuto, mas sim a regra”, a considerar que dos 773

votantes, 253 foram votos em separado, não havendo justificativa para tal.

 

Ocorre que, analisando-se detidamente tudo o que contém nos autos,

infere-se que a comprovação da condição de associado se dá por meio de Lista Oficial

Geral de Filiados fornecida pela Agência de Tecnologia de Informações do Estado do

Piauí – ATI, de modo que a expressão “associados cujos nomes não constarem na lista

de votantes”, refere-se aos filiados cujos nomes não constem nas Listas Específicas de

Votantes dos Locais de Votações, mas constem na lista supracitada, elaborada pela

ATI, consoante explanado na manifestação de ID 2941218.

 

Entretanto, a considerar que na referida lista somente constariam os

nomes dos associados filiados ao SINPOLJUSPI até a data de 10/05/2018, a Comissão

Eleitoral deliberou, em conjunto com representantes das chapas concorrentes à
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Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal, no sentido de que os servidores filiados

durante o ínterim de 11/05/2018 a 05/06/2018 votariam em separado, desde que seus

nomes constassem em lista oficial com timbre e assinado pelo tesoureiro da atual

Diretoria Executiva da Entidade e estivessem quites com as mensalidades executivas,

consoante ata de reunião de ID 2941227, a qual passo a transcrever:

 
“(...)

S O B R E  O  V O T O  E M  S E P A R A D O  A C O R D O U - S E  C O M  O S

REPRESENTANTES DAS CHAPAS 1,2 E CONSELHO FISCAL B QUE

TODOS OS ELEITORES PRESENTES EM QUALQUER UNIDADE CUJO

NOME NÃO CONSTE EM LISTA OFICIAL FORNECIDA PELA GESTÃO DAS

UNIDADES E QUE ESTEJAM DE

PLANTÃO NO DIA DO PLEITO, VOTARÃO EM SEPARADO, SENDO

O VOTANTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO E A CÉDULA ELEITORAL

COLOCADA EM ENVELOPE DEVIDAMENTE DESTINADO PARA ESTE FIM

(...). ”

 

Desse modo, ao contrário do alegado pelos autores na inicial, não há

limitação quanto ao número de votos em separado por eleição, nem a realização de um

número elevado de votos em tal modalidade revela indício de fraude ou ilegalidade a

justificar a suspensão do processo eleitoral, notadamente porque restou deliberado, em

reunião na qual estavam presentes ambos os demandantes, que o voto em separado

seria utilizado por todos os eleitores cujos nomes não constassem na lista oficial ou por

aqueles que estivessem de plantão no dia do pleito, de modo que a alegação em

questão revela violação à boa-fé objetiva e comportamento contraditório, pois os

suplicantes se insurgem contra regra que expressamente anuíram anteriormente.

 

Ainda no ponto, merece relevo o teor do recibo de ID 2941265, dando

conta de que o requerente ESTEFAN COELHO SILVA materializou a filiação de 40

servidores ao SINPOLJUSPI aos 06/06/2018, tendo os novos filiados votado em

separado.

 

Ora, apenas os novos filiados representam 15% dos votantes em

separado, afastando, ainda mais, a consistência da tese de ilegalidade da expressiva

votação em tal modalidade.

 

De outro lado, quanto aos associados indicados na petição inicial, a

manifestação de ID 2941218 deixa claro os motivos para a votação em separado ou

para a negativa do direito a voto.

 

Em outro aspecto, quanto ao Sr. PAULO CÉSAR LIMA MARQUES,

depreende-se que, conquanto seu nome constasse na relação de votantes do local de

votação, restou incontroverso que este votou em separado.
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O Sr. REGINALDO COUTINHO CARVALHO, por sua vez, também votou

em separado, fato também incontroverso.

 

Mais ainda, quanto aos Srs. RAIMUNDO NONATO DE SOUSA e MARIA

DO SOCORRO V. ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA AMORIM, não lhes fora deferido o

direito ao voto em separado em virtude da inadimplência das mensalidades

associativas em relação a essa última, e em virtude da não associação do primeiro, não

tendo os demandantes apresentado nenhum elemento probatório no sentido de

demonstrar a regularidade associativa deles, seja em relação às mensalidades, seja no

que se refere à própria filiação.

 

No tocante à alegação de que a Comissão Eleitoral não comprovou ter

cumprido o disposto no inciso II do art. 49 do Estatuto, referente à anotação no verso da

sobrecarta do motivo da votação em separado, entendo que o cumprimento de tal

disposição caberia à mesa apuradora que, caso verificasse alguma irregularidade,

deveria fazer constar no boletim de urna, o que não ocorreu.

 

Não pode passar despercebido, ainda quanto ao ponto, que o §2º do art.

51 do mencionado Estatuto prevê procedimento específico para fins de impugnação

dos votos em separado, o qual não fora adotado pelos demandantes no momento

oportuno, qual seja, por ocasião da apuração dos votos, denotando-se, mais uma vez, a

inexistência de ilegalidade dos votos em separado (IDs 2941268; 2941245; 2941242;

2941241; 2941239; 2941238; 2941236; 2941230).

 

Diante dessas considerações, não vislumbro a ocorrência de

irregularidades na votação em separado.

 

2.1.2. DA ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DA

COMISSÃO ELEITORAL

 

Sobre a matéria, pontuo de início que o inciso IV do art. 59 do Estatuto em

debate prevê que:

 
Art. 59 – Será anulada a eleição quando, mediante recurso formalizado, nos

termos do Estatuto, ficar comprovado:

(...)

IV) Ocorrência do vício ou fraude que comprometa sua legitimidade, importando

prejuízo a qualquer candidato ou chapa concorrente.

 

“In casu”, os demandantes sustentam que os Srs. ANTÔNIO ALEX

GOMES DAMASCENO e ALDENICE PEREIRA DE MELO demonstraram claro

interesse e parcialidade em prejuízo das eleições sindicais, o que macularia o processo

eleitoral.
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Contudo, em análise aos autos, extraio que os fatos trazidos pelos

suplicantes, referentes à suposta manifestação dos membros da Comissão Eleitoral em

grupo de “WhatsApp”, não são suficientes para configurar mácula ao processo eleitoral,

notadamente porque, mesmo após a decisão de ID 2960325, os demandantes não

juntaram a integralidades das conversas em tela, não constando sequer a data em que

foram veiculadas (ID 2900806 - Págs. 16/17).

 

Logo, não se pode concluir que as manifestações de 02 membros da

Comissão Eleitoral em grupo de “whatsapp” foram suficientes para influenciar o

resultado de eleição decidida com margem de mais de 120 votos de diferença,

configurando, pois, mero exercício do direito de liberdade de expressão.

 

Por tais motivos, entendo que não houve no caso em comento violação ao

dever de imparcialidade.

 

2.1.3. DA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS ESTATUTÁRIAS QUANTO AO PROCESSO

ELEITORAL

 

No que se refere ao presente tópico, os demandantes aduzem que as

normas estatutárias que regulam sobre a forma de impugnação dos atos praticados

durante o processo eleitoral foram violadas, na medida em que, em primeiro lugar, o

recurso administrativo apresentado fora julgado monocraticamente pelo Presidente da

Comissão Eleitoral e, em segundo lugar, porque não houve a devolução do prazo

recursal nem a remessa de ofício para o setor competente para análise do mencionado

recurso, razões pelas quais dever-se-ia declarar a nulidade de todo o processo eleitoral.

 

Especificamente quanto à forma e o prazo de impugnação dos atos

praticados durante o processo eleitoral, o Estatuto do SINDICATO DOS AGENTES

PENITENCIÁRIOS E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DA

JUSTIÇA E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – SINPOLJUSPI

assim prevê:
 

Art. 62 – O prazo para interposição de recurso por qualquer associado, será de

03 (três) dias, contados da data da realização do pleito, e será dirigido à

Assembleia Geral.

§1º - O recurso e os documentos de provas que lhe forem anexados, serão

apresentados em duas vias, contra recibo, na Secretaria do Sindicato e

juntados aos originais à primeira via do processo eleitoral.

A segunda via do recurso e dos documentos que o acompanham serão

entregues, também contra recibo, em 24 (vinte e quatro) horas, ao recorrido,

que terá prazo de 03 (três) dias para oferecer contrarrazões.

§2º - Findo o prazo estipulado, recebidas ou não as contra-razões do recorrido,

o Presidente do Sindicato e/ou da Comissão Eleitoral no prazo improrrogável de

03 (três) dias prestará as informações que lhe

Num. 18873424 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: EDSON ALVES DA SILVA - 04/08/2021 11:04:07
http://tjpi.pje.jus.br:80/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080411040660000000017807410
Número do documento: 21080411040660000000017807410



competir e encaminhará o processo eleitoral acompanhado do recurso

e seus apensos à Assembléia Geral.

 

Ora, no caso em tela, consoante se vê do documento de ID 2900836, o

recurso administrativo interposto pelo demandante ESTEFAN COÊLHO DA SILVA fora

endereçado ao Presidente da Comissão Eleitoral do SINPOLJUSPI e, não, diretamente

à Assembleia Geral, conforme exigência inserta no aludido art. 62 do Estatuto em voga,

órgão este que detém competência privativa para à análise da matéria posta no recurso

e o poder para decretar ou não a nulidade do pleito.

 

De mais a mais, o referido recurso fora protocolado com apenas uma via,

quando deveria ter sido em duas vias, consoante previsto no §1º do mencionado art.

62.

 

Importante, anotar, ainda no ponto, que o Presidente da Comissão

Eleitoral não proferiu exame de mérito no recurso em análise, mas, tão somente,

declarou-se incompetente para apreciá-lo e julgá-lo, descabendo a afirmação, portanto,

de julgamento monocrático.

 

Além disso, apenas como reforço argumentativo, cabe lembrar que, se, de

uma parte, o princípio da liberdade sindical, em suas dimensões positiva e negativa,

garante as prerrogativas de livre criação e filiação, bem como de livre dissolução e

desfiliação, de uma entidade sindical; o princípio da autonomia sindical, de outra parte,

garante a prerrogativa de autogestão de tais entidades.

 

Em outras palavras, havendo expressa previsão estatutária sobre como se

dará o processo eleitoral da entidade sindical, tais normas deverão ser observadas e

respeitadas com primazia, não sendo razoável ou lícito que se delegue ao Poder

Judiciário a atribuição de, com base na heterotutela, se imiscuir nas escolhas sindicais,

notadamente quando se tratam do exercício da democracia sindical.

 

Por tudo isso, entendo que não houve violação a nenhuma das normas

estatutárias apontadas pelos demandantes.

 

 3. DISPOSITIVO

 

Em face do exposto e com base no inciso I do art. 487 do CPC, julgo

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na presente de AÇÃO DE NULIDADE DE

ELEIÇÃO SINDICAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, ajuizada por ESTEFAN COÊLHO DA

SILVA e JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA em face de SINDICATO DOS AGENTES

PENITENCIÁRIOS E SERVIDORES ADMNISTRATIVOS DAS SECRETARIAS DA

JUSTIÇA E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ – SINPOLJUSPI e
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COMISSÃO ELEITORAL DO SINPOLJUSPI e, por consequência:

a) INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados pela

Comissão Eleitoral do SINPOLJUSPI no que se refere ao processo eleitoral para a

escolha da nova representação do SINPOLJUSPI durante o triênio de 2018 a 2021;

e

b) INDEFIRO o pedido de realização de novas eleições, ante a ausência de

irregularidade da votação em separado, bem assim em razão da inexistência de

violação ao dever de imparcialidade da Comissão Eleitoral e da não configuração

de mácula às normas estatutárias quanto ao processo eleitoral.

 

Por outro lado, constatada a violação, pelos demandantes ESTEFAN

COÊLHO DA SILVA e JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA, ao princípio da boa-fé objetiva,

consistente na adoção de comportamento contraditório (consentimento quanto à

validade do voto em separado na ata de reunião de ID 2941227 e posterior pedido de

declaração de nulidade), entendo pela configuração de litigância de má-fé, conforme

previsão normativa disposta no inciso I do art. 80 do CPC.

 

Desse modo, CONDENO os requerentes ESTEFAN COÊLHO DA SILVA

e JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA a pagarem, de forma solidária, aos demandados

SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E SERVIDORES ADMNISTRATIVOS

DAS SECRETARIAS DA JUSTIÇA E DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO

PIAUÍ – SINPOLJUSPI e COMISSÃO ELEITORAL DO SINPOLJUSPI, multa por

litigância de má-fé no valor de 05 vezes o valor do salário-mínimo, com base no §2º do

art. 81 do CPC.

 

Em razão da sucumbência, condeno os demandantes ESTEFAN

COÊLHO DA SILVA e JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA ao pagamento das custas e

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios sucumbenciais de R$

3.000,00, conforme disposto no §8º do art. 83 do CPC.

 

Por fim, OFICIE-SE ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento

nº 0704415-80.2018.8.18.0000para tomar ciência do inteiro teor desta sentença.

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 

 

Teresina, 04 de agosto de 2021.

 

 

Juiz de Direito da 10ª Vara Cível 
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