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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 2ª Vara da Comarca de Picos DA COMARCA DE PICOS
Rua Professor Porfírio Bispo de Sousa, DNER, PICOS - PI - CEP:
64607-470

PROCESSO Nº: 0800206-72.2021.8.18.0032
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
ASSUNTO(S): [Eleições Sindicais]
AUTOR: ADNAID MOURA RUFINO
REU: THIAGO BARROSO DA SILVA

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de
LIMINAR inaudita altera parts, proposta por ADNAID MOURA RUFINO, em face de
THIAGO BARROSO DA SILVA.
Em 22/01/2021 foi deferida foi deferido o pedido de tutela antecipada (ID
14203323), sendo determinada a anulação da decisão proferida pela Comissão
Eleitoral do Sindicato, referente ao deferimento da impugnação da candidatura da
requerente ao cargo de Presidente do SINDSERM-PICOS/PI, pela CHAPA 2 (Um
sindicato para todos), por serem contrária ao disposto no Estatuto Sindical, bem
como a votação realizada em 20/01/2021, devendo tal Comissão proceder com
novas eleições, em conformidade com o Estatuto, incluindo a parte autora na
disputa eleitoral, salvo se houvesse outra causa de impedimento legítima, até que
esta ação seja julgada.
Ocorre que, logo após, a parte autora requereu a desistência da ação, haja vista
que as eleições do SINDSERM PICOS/PI para triênio 2021-2024 ocorreram na
maior tranquilidade e lisura possível, onde a “Chapa 02 – Um Sindicato para
todos!” logrou-se vencedora com uma maioria autêntica de 205 (duzentos e cinco)
votos, caindo por terra todo o objeto da ação, requerendo também a revogação da
decisão que concedeu a tutela antecipada (ID 14218071).
Após, o pedido de desistência, a parte ré apresentou sua contestação (ID
14227568).
É o breve relatório. DECIDO.
 Como o pedido de desistência foi anterior a apresentação da contestação, não se
faz necessário o consentimento da parte ré, nos termos do que prevê o art. 485 do
CPC.
Assim, tendo em vista o pedido de desistência formulado pela requerente,
DETERMINO A EXTINÇÃO DO FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento
no art. 485, VIII, do CPC, homologando a desistência da ação.
Por consequência, revogo a decisão anteriormente proferida (ID 14203323), bem
como os atos processuais decorrentes da mesma.
Custas na forma da lei.
Após os expedientes necessários, arquivem-se com a devida baixa.
Publique-se, registre-se e intimem-se.

PICOS-PI, 25 de janeiro de 2021.
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Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de Picos  
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