
Comissão Eleitoral de Coordenação Geral das Eleições 

para o Triênio 2022-2024 do SINDPRF/CE 

 

RESPOSTA AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 

 Em resposta ao Pedido de Reconsideração apresentado pelo PRF Marcos 

Antônio Jesus Lima de Sena, esta Comissão Eleitoral, vem, primeiramente, esclarecer 

que na reunião mencionada pelo Peticionário com a Presidente, em nenhum momento 

houve a solicitação para recebimento de documentos referentes ao Registro da Chapa, a 

qual ele representa, e que, somente foram pedidos esclarecimentos relativos ao prazo 

temporal para registro de chapa, fato este presenciado pelo Sr. Isac Kevin, auxiliar 

jurídico deste Sindicato, que se encontrava também na Sala do Jurídico. 

Gostaríamos de enfatizar que tais esclarecimentos foram no tocante a data 

limite para registro da chapa e contagem do referido prazo de encerramento para tal 

registro, conforme pleiteado por Vossa Senhoria. 

Para evitar qualquer interpretação equivocada lhe foi explanado que a 

contagem prevista no Estatuto do SINDPRF/CE, em seu Art.38, §5º, era omissa na forma 

de contagem desses dias e que, utilizando da prerrogativa do §8º deste mesmo estatuto 

esta comissão havia sanado tal omissão, deliberando pela contagem em dias úteis, ficando 

assim, definido – de forma clarividente e expressa – o dia 08 (oito) de novembro de 

2021(dois mil e vinte e um), para encerramento do prazo para Registro de Chapa. Fatos 

estes já exaustivamente explicados e comprovados na resposta dada por essa comissão ao 

e-mail enviado pelo peticionário. 

Reforçamos à exaustão que em momento algum, seja de forma presencial 

ou através de e-mail, houve qualquer solicitação de Vossa Senhoria de recebimento 

de documentos para registro da Chapa, fossem eles incompletos ou na sua 

integralidade, haja vista que às 17h05min do dia 08 (oito) de novembro de 2021 (dois 

mil e vinte e um) o Coordenador desta Comissão lhe indagou sobre a entrega dos 

documentos, declarando Vossa Senhoria que não estavam completos e, em seguida, se 

ausentou da Sala da Gerência do SINDPRF/CE, fato este documentado no Termo de 

Ocorrência exarado pelo Sr. Francisco José Silveira, Coordenador desta Comissão e 

presenciado pela Sra. Rosângela Almeida. 

Ainda relativo ao tópico “Dos Fatos”, Vossa Senhoria reproduz nossos 

registros o que demonstra claramente a lisura e transparência dos trabalhos realizados por 

esta Comissão, porém, equivocadamente, não poderia ter se referido a uma negativa de 

recebimento de documentação para registro da chapa que a representa, considerando que 

isto jamais ocorreu. 

Convém enaltecer, uma vez mais, que não houve em nenhum momento essa 

tentativa de entrega dos citados documentos, tampouco a recusa de recepção da 

Comissão. 

Lamentavelmente o peticionário faltou com a verdade ao dizer, conforme 

consta no segundo parágrafo da folha 02 (dois), que no momento em que se reuniram com 



a PRF Edney Glauce Cavalcante Sombra, Presidente desta Comissão, esta “não recebeu 

a documentação...”, pois, repita-se, em tempo algum lhe foi entregue ou sequer havido 

pedido que recebesse qualquer documento que seja. 

Dessa forma, não há de se falar em não recebimento dos citados documentos 

para registro de Chapa. 

Pondo abaixo essa equivocada declaração registramos que na citada reunião 

do Peticionante e outros membros da pretensa chapa com a Presidente desta Comissão foi 

indagado pelo auxiliar jurídico deste Sindicato Isac Kevin se o subscritor gostaria de 

formalizar algum documento ao que o mesmo respondeu o que já havia enviado por e-

mail. 

Nesta reunião ainda se observou uma incoerência entre os próprios membros 

da pretensa chapa ora representada pelo subscritor desta petição, quando suscitavam sobre 

dias corridos ou de erro de contagem, fato esse que fica claro na exposição de motivos 

constante às folhas 03 e 04, incisos I e II, que os mesmos só estão declarando 04 (quatro) 

dias em que “não pode” entrar na contagem.  

Esse é um erro não aceitável, pois a redação do §5º do Art. 38, é bastante clara 

e elucidadora, pois reza “05 dias antes do pleito”, sem qualquer ressalva. 

Faz-se mister esclarecer que no tocante ao 1º parágrafo da folha 02 todos os 

encontros pessoais relativos a esse assunto ocorreram na Sala do Jurídico do 

SINDPRF/CE, que nos foi cedida pelo Senhor Presidente deste Sindicato para a 

realização dos nossos trabalhos.  

Vale também ressaltar que não houve nenhuma tomada de decisão unilateral 

por parte da Presidente desta Comissão, já que esta, apenas recebeu o e-mail, respondeu 

as questões apresentadas e se prontificou a responder com brevidade aos questionamentos 

levantados e logo após realizou uma reunião virtual de urgência com os outros membros 

da comissão para deliberação deste assunto, entre outros, e rapidamente, respondemos 

tais indagações, via e-mail ao Sr. Marcos Antônio Jesus Lima de Sena e após solicitamos 

ao Sindicato ampla divulgação.  

Foram respondidos a todos os questionamentos promovidos já citado e-mail, 

com a maior brevidade possível, fato este que foi comprovado pela resposta já no dia 

seguinte, tendo esta Comissão o intuito de não ferir o direito de nenhuma das partes. 

  Salientamos também que mais um equívoco foi cometido pelo subscritor 

deste Pedido de Reconsideração (2º parágrafo da folha 02, após reprodução de parte do 

e-mail enviado, e recebido pela Presidente desta), pois o conteúdo do citado e-mail foi 

analisado pela Comissão Eleitoral, que não viu nenhuma fundamentação lógica no pedido 

e respondeu mediante uma explanação clara ao pleiteante no prazo exíguo de 

aproximadamente 29 (vinte e nove) horas aproximadamente (às 16h47min do dia 10 (dez) 

de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um). 

 Cumpre-nos também ressaltar que outra incorreção foi cometida pelo 

Peticionário, quando menciona prazo de 48 (quarenta e oito) horas para resposta, pois, 



supostamente, existiria no Estatuto do SINDPRF/CE, todavia sem especificar em qual 

artigo havia se fundamentado.  

Ocorre que não há previsão no Estatuto acerca do prazo para resposta de 

requerimentos/esclarecimentos e pedidos generalizados, fato este que já havia sido 

explicitado ao PRF Roberth,Aguiar Campos pela Presidente desta Comissão quando da 

ocorrência da reunião para o recebimento do 1º e-mail enviado pelo subscritor dessa 

petição. 

 Art.6º Os pedidos de impugnação de chapas e/ou 

candidatos deverão ser apresentados por escrito no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após a 

divulgação dos respectivos registros pela Comissão 

Eleitoral. (grifos nossos). 

 Registre-se, mesmo tornando-se repetitivo ao que já foi detalhadamente 

explanado e fundamentado, a Comissão mantém o posicionamento de reconhecer que o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis são respectivamente: dia 09, 1º dia; dia 10, 2º dia, dia 11, 

3º dia, dia 12, 4º dia e dia 16. 5º dia, sendo tais dias do mês de novembro do ano em curso. 

Não há a menor hipótese de confusão relativa ao prazo, pois também esse 

detalhamento se reproduz na qualificação da IN 01/2021 desta Comissão. 

Embora o Peticionário designe como simplória e inocente e em outro 

momento como conturbadora, é de fácil compreensão que ela foi elaborada para dirimir 

quaisquer dúvidas, como também para delimitar prazos, assim como, efetuar a previsão 

dos locais de votação demonstrando, desse modo, responsabilidade e organização para 

não se perder prazos e não confundir os participantes do pleito eleitoral.  

 Assim sendo, a interpretação pessoal de Vossa Senhoria em dias corridos não 

pode ser fruto apenas de vontade pessoal, pois na instrução normativa 01/2021 ficou 

bastante claro tanto tipo de contagem dos prazos, quanto ao prazo limite para o Registo 

das Chapa, qual seja: 08 de novembro de 2021.  

Não se pode olvidar, por fim, que não houve qualquer indagação, 

questionamento ou alegação por parte de Vossa Senhoria ou de algum membro da 

pretensa chapa quanto aos prazos estipulados para o Certame, mas, tão-somente, após a 

perda do referido prazo para registro. 

CONCLUSÃO 

 Diante do exposto, a Comissão Eleitoral designada pela Portaria 01/2021, de 

23 de agosto de 2021, do Presidente do SINDPRF/CE, após deliberação e no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE:  

1) De forma IMPARCIAL E SOBERANA, REGISTRAR que não houve 

nenhuma tentativa de entrega de documentação para registo da chapa do 

interessado, assim sendo, não foi possível haver tido qualquer negativa no 

recebimento da mesma, pois esta não foi tentada, nem de modo pessoal 

nem virtual; 

 



2) INDEFERIR o Pedido de Reconsideração, por não haver sido apresentado 

nenhum fato novo, bem como, já haver sido, de maneira exaustiva, 

demonstrada a correta contagem dos prazos arguidos; 

 

3) MANTER o posicionamento desta Comissão, relativo à contagem, de 

forma inalterada, devido a mesma ser lícita e correta; 

 

4) DESCONHECER o Pedido de Remarcação do Pleito por falta de 

embasamento legal, o que é corroborado pelo Peticionário, haja vista, não 

ter feito qualquer referência a qualquer legislação. 

Esta é decisão desta Comissão Eleitoral. 

Fortaleza, 16 de novembro de 2021. 
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