
Comissão Eleitoral de Coordenação Geral da Eleição 

Para o Triênio 2022 – 2024 do SINDPRF-CE 

 

RESPOSTA AO E-MAIL ENVIADO PELO PRF 

MARCOS ANTÔNIO JESUS LIMA DE SENA 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de novembro do ano de 2021, na sala destinada à Comissão 

Eleitoral, na sede do SINDPRF/CE, às 11h27min, esta Comissão recebeu o e-mail do 

Policial Rodoviário Federal Marcos Antônio Jesus Lima de Sena, que segue em anexo, 

bem como registramos a presença dos também policiais, Roberth Aguiar Campos e 

Adauto Soares da Silva, membros da pretensa chapa “UNIÃO E FORTALECIMENTO 

DO PRF”, visando o registro da referida chapa e esclarecimentos, os quais são elucidados 

a seguir: 

1 – Inicialmente, cumpre ressaltar que a presença de somente um membro da Comissão 

Eleitoral para o recebimento dos registros das chapas não implica qualquer empecilho 

para o registro da candidatura, portanto não há qualquer irregularidade, haja vista tratar-

se de um procedimento simples, não necessitando da presença da comissão por inteira.  

Ademais, o Sr. Francisco José Silveira, coordenador desta comissão, foi designado para 

realizar o respectivo trabalho, por força da Ata nº. 06 de 1º de novembro de 2021; 

2 – No que tange aos esclarecimentos acerca do prazo capitulado no art. 38, §5º, do 

Estatuto do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Ceará – SINDPRF/CE, é de 

se registrar que o prazo de 05 (cinco) dias úteis para encerramento das inscrições, 

reclamado pelos membros da sobredita chapa, denota-se que não ocorreu qualquer 

confronto com o Estatuto do SINDPRF/CE, pois, em que pese  o retromencionado 

dispositivo rezar “com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do pleito”, esta Comissão, 

diante da omissão presente, utilizou a prerrogativa constante no §8º, do mesmo artigo, 

que lhe permite sanar essa omissão e assim resolver pela contagem em dias úteis. 

Vejamos: 

“§8º - Os casos omissos com relação ao pleito serão 

solucionados pela Comissão Eleitoral”. 

De mais a mais, para que não houvesse quaisquer dúvidas ou incongruências e 

demonstrando total transparência ao pleito, esta Comissão Eleitoral publicou no dia 30 de 

outubro de 2021, através da Instrução Normativa 01/2021, que orientou e definiu “sobre 

o prazo limite para inscrição de chapas” e deu outras providências, no que segue: 

“Art. 1º Fica determinada a data e o horário limite para as 

inscrições de chapas interessadas em concorrer ao pleito 

eleitoral 2021 para o triênio 2022/2024, do SINDPRF-CE, o 

dia 08 (oito) de novembro de 2021 até as 17h (dezessete horas), 

conforme §5º do art. 38 do Estatuto do SINDPRF-CE. 

§1º O prazo constante deste artigo corresponde a 5 (cinco) 

dias úteis antes do pleito.” (grifos nossos). 



3 – Neste ínterim, seguindo a lógica acima e em obediência ao prazo constante no Art. 1º, 

§1º da IN 01/2021, os 05 (cinco) dias úteis anteriores ao pleito são, respectivamente, 9-

10-11-12 e 16 de novembro de 2021, sendo, portanto, o dia 08 de novembro de 2021 

como prazo fatal para inscrição das Chapas. 

Por oportuno, esclarece-se que não houve descumprimento do prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias para a ocorrência das eleições sindicais, tendo em vista que a Resolução 001/2021, 

que estabeleceu as normas referentes ao pleito eleitoral do SINDPRF/CE para o triênio 

2022-2024, foi publicada em 30 de setembro de 2021. 

Assim, reza o artigo 37, §4º do multicitado Estatuto, ipisis litteris: 

§ 4º - Elaboradas as resoluções normatizadoras do pleito 

Eleitoral, o Presidente do Sindicato convocará a eleição com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. (grifos nossos). 

À vista disso, a nomenclatura dada por Vossa Senhoria referente ao “último normativo”, 

datado de 20/10/2021, trata-se tão-somente de uma instrução e não de Resolução 

Normatizadora prevista no supracitado dispositivo. 

4 – Isto posto, não se pode olvidar a perda de prazo para entrega dos documentos 

necessários na sua completude para inscrição da Chapa “UNIÃO E 

FORTALECIMENTO DO PRF” ao pleito eleitoral, haja vista, conforme o próprio e-mail 

enviado por Vossa Senhoria, ter mencionado a não entrega da documentação ao nosso 

Coordenador - por permanecer incompleta - já posterior ao horário das 17h00min, período 

estabelecido na IN 01/2021. 

Registre-se, por fim, que o fato fora presenciado pela Sra. Rosângela Bezerra de Almeida 

e pelo Coordenador Sr. Francisco José Silveira, na sala da gerência do Sindicato, sendo 

devidamente registrados no “Termo de Ocorrência” que segue em anexo. 

Com os melhores cumprimentos, 

Subscrevemos. 

 

Fortaleza, 10 de novembro de 2021. 
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EDNEY GLAUCE CAVALCANTE SOMBRA 

Presidente 
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Coordenador 
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RICARDO SALOMON ABI FAKREDIN NOBRE 

Secretário 


