
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

No dia 4 de outubro de 2021, foi publicado o Edital de Convocação da 
Assembleia Geral Ordinária de Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de 
Representantes do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Ceará (SINDPRF-CE) 
para o triênio 2022/2024. 

A Instrução Normativa 01/2021, da Comissão Eleitoral nomeada para o 
pleito, determinou como data e horário limite para as inscrições de chapas interessadas em 
concorrer ao certame eleitoral 2021, o dia 8 (oito) de novembro de 2021, até as 17h, nos termos do 
artigo 38, c/c o artigo 8°do Estatuto do SINDPRF/CE, estabelecido em razão de corresponder a 5 
(cinco) dias úteis antes do pleito.  

Assim, no dia 8 de novembro de 2021, às 16h, a Comissão Eleitoral recebeu 
o requerimento e documentação de pedido de registro da Chapa “SINDICATO EM AÇÃO”, 
apresentados por seus candidatos a Presidente e Vice-presidente, mencionando os demais cargos e 
respectivos membros. 

Analisados o requerimento e verificada a regularidade das informações e 
cópias de documentos anexos ao pedido de registro (homologação), foi devidamente registrada a 
chapa “SINDICATO EM AÇÃO”. 

Também no dia 8 de novembro de 2021, às 17h05min, o Sr. Marcos 
Antônio Jesus Lima de Sena, Policial Rodoviário Federal, encontrava-se na sala da Gerente Geral 
do SINDPRF/CE, imprimindo documentos que recebia através do aplicativo WhatsApp, eis que 
manifestara intenção de registrar chapa para concorrer ao referido pleito.  

Inquirido pelo Coordenador da Comissão, PRF aposentado Francisco José 
Silveira, se registraria alguma chapa, respondeu o PRF Marcos Sena o seguinte: “Ainda estou 
aguardando o envio de alguns documentos”. 

Deste modo, no cumprimento de suas obrigações legais, o referido 
Coordenador informou que o horário limite para as inscrições de chapas interessadas em concorrer 
ao pleito eleitoral 2021 já extrapolara, ao passo que foi dito pelo Sr. Marcos Antônio Jesus Lima: 
“Fazer o quê? Eu tentei, se não deu, paciência. Também, eu sozinho para fazer tudo!” EM 
seguida, pegou seus papéis – rascunhos de requerimentos e documentos impressos – despediu-se, e 
se retirou do recinto, tudo presenciado e registrado em termo pelo Coordenador da Comissão, Sr. 
Francisco José Silveira.  

No dia seguinte, 9 de novembro de 2021, às 8h24min, foi enviado e-mail 
pelo Sr. Marcos Antônio Jesus Lima de Sena, à Comissão Eleitoral do SINDPRF/CE, solicitando a 
motivação do não recebimento, acerca do não registro da chapa “União e Fortalecimento do PRF”, 
como também o registro da mencionada chapa, tendo em vista a suposta tempestividade.  

Além disso, asseverou no mesmo e-mail que compareceria no dia 9 de 
novembro de 2021 ao Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Ceará para efetuar 
o procedimento de registro da chapa, com a devida documentação necessária.  



Em resposta ao referido e-mail, a Comissão Eleitoral de Coordenação Geral 
da Eleição para o Triênio 2022/2024 do SINDPRF-CE se manifestou: 

“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 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 17h, 
período estabelecido na IN n° 01/2021.”  

Já no dia 11 de novembro de 2021, o Sr. Marcos Antônio Jesus Lima de 
Sena, propôs Pedido de Reconsideração por parte da Comissão Eleitoral acerca da resposta exarada 
em alhures.  

No entanto, em resposta ao pedido de reconsideração, a Comissão Eleitoral, 
após deliberação e no uso de suas atribuições legais, resolveu: 

“De forma IMPARCIAL E SOBERANA, REGISTRAR que não 
houve nenhuma tentativa de entrega de documentação para 
registro 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.” 

Inconformado, aos 15 de novembro de 2021, às 10h43min, o Sr. Marcos 
Antônio Jesus Lima de Sena ajuizou Ação Declaratória de Validade de Inscrição de Chapa em 
Eleição Sindical com Pedido de Tutela Provisória Antecipada de Urgência Requerida em Caráter 
Antecedente, em face do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Ceará - 
SINDPRF-CE, e do seu órgão temporário Comissão Eleitoral de Coordenação Geral das Eleições 
para o triênio 2022/2024 do SINDPRF/CE. 

Impensada a ação, aos 16 de novembro de 2021, às 12h38min, o respeitável 
juízo da 36ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, proferiu Decisão Interlocutória 
nos autos do processo que tramita sob o nº 0278582-53.2021.8.06.0001, nos termos a seguir: 

“Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar, para declarar válida a 
inscrição efetivada pela chapa “UNIÃO E FORTALECIMENTO DO 
PRF”, para concorrer as eleições do Sindicato demandado no dia 17 
de novembro de 2021, caso o único motivo do indeferimento tenha 
sido a data do protocolamento da inscrição da referida chapa.” 

 

Com isso,, às 14h38min do mesmo dia, os PRFs Marcos Antônio Jesus 
Lima de Sena e Roberth Aguiar Campos compareceram à sala designada para a Comissão Eleitoral 
trazendo, em mãos, o referido decisum proferido pelo nobre Juízo da 36ª Vara Cível da Comarca de 
Fortaleza, Estado do Ceará, juntamente com requerimento de inscrição da referida chapa e 



documentos respectivos, os quais foram recebidos pela Presidente da Comissão Eleitoral, ao passo 
que registrou “Termo de Ocorrência 02/2021” aduzindo: 

“...os PRFs Marcos Antônio Jesus Lima de Sena e Roberth Aguiar 
Campos, trazendo, em mãos, decisão da Exma. Sra. Juíza de Direito 
da 36ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau), Antônia Dilce Rodrigues Feijão, 
exarada nos autos do Processo nº 0278582-53.2021.8.06.0001, 
juntamente com requerimento de inscrição da referida chapa, e 
documentos anexos, pretensamente os requeridos para inscrição, 
referentes aos membros da mesma chapa, encabeçada pelo citado 
PRF Marcos Sena, os quais foram recebidos por mim, presidente da 
Comissão Eleitoral – ressaltando que em momento algum, anterior 
ao presente, tal documentação foi apresentada para qualquer 
membro desta Comissão Eleitoral. Às 16h37min, recebi na mesma 
sala, o sr. VAMBERTO CORREIA, Oficial de Justiça a serviço do 
Fórum Clóvis Bevilaqua,  o qual me entregou “Mandado de 
Intimação – Urgente”, exarado por ordem da supracitada juíza de 
Direito, da referida 36ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos 
autos do processo em epígrafe, pelo que, a bem da verdade, registrei 
o seguinte termo.” 

Nesta toada, no dia 18 de novembro de 2021, os membros da Comissão 
Eleitoral, em Ata da 12ª Reunião da Comissão Eleitoral, elucidaram a presente situação, senão 
vejamos: 

“Consignar, por oportuno, que jamais se descumpriu a Decisão 
Judicial da lavra da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito 
da 36ª Antônia Dilce Rodrigues Feijão, no bojo do processo nº 
0278582-53.2021.8.06.0001, porquanto não ter havido o não registro 
da chapa “UNIÃO E FORTALECIMENTO DO PRF” em razão 
somente da intempestividade, mas, também, em nenhuma 
circunstância, seja na modalidade física ou eletrônica, ter sido 
entregue – ou tentado – a documentação adequada e necessária 
para participação do pleito eleitoral. Inclusive, consigna-se, ainda, 
que no próprio dia 16 de novembro de 2021, a pretensa chapa 
“UNIÃO E FORTALECIMENTO DO PRF”, através de seu 
representante, PRF Marco Antônio Jesus Lima de Sena, colhia 
informações substanciais e imprescindíveis a torna apta o registro 
da multicitada chapa.” 

Noutras palavras, se no próprio dia 16 de novembro de 2021, véspera da 
eleição, o representante da pretensa chapa ainda colhia informações substanciais e imprescindíveis a 
tornar apto o registro da chapa “UNIÃO E FORTALECIMENTO DO PRF”, comprova que não 
houve qualquer descumprimento judicial. Muito ao contrário, o processo eleitoral seguiu seu trâmite 
devido e legal.  

Ou seja, em respeito ao princípio do devido processo legal que garante a 
todos um processo com as etapas previstas em lei, dotado das garantias constitucionais, foi 



convocado “Ato de Aclamação” da chapa única inscrita para o pleito eleitoral, a saber 
“SINDICATO EM AÇÃO”, tendo ocorrido no dia 19 de novembro de 2021. 

Inobstante, mister salientar que a Decisão Interlocutória proferida nos autos 
do processo que tramita sob o nº 0278582-53.2021.8.06.0001 ainda não teve seu decurso de prazo 
certificado, havendo a possibilidade de interposição de eventuais recursos e apresentação de defesa, 
nos prazos legais, com a consagração do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de 
jurisdição.  E mais: seu conteúdo decisório não contempla o impedimento dos atos já praticados 
pela Comissão Eleitoral.  

Outrossim, consigna-se que a falsa comunicação do crime de desobediência 
a ordem legal de funcionário público está tipificado no Código Penal, já sendo objeto de 
investigação por parte das autoridades competentes.  

Por fim, em observância ao princípio basilar da transparência, publicidade e 
legalidade, seguem os dados processuais para consulta pública, quais sejam: 

I) esaj.tjce.jus.br/ (consultas processuais - número do processo: 
0278582-53.2021.8.06.0001);  

II) https://sindprfce.com.br/eleicoes2021. 

Com os melhores cumprimentos,  

Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Ceará – 
SINDPRF/CE e seu órgão temporário Comissão Eleitoral de Coordenação Geral das Eleições para o 
Triênio 2022/2024 do SINDPRF/CE.  

Fortaleza/CE, 23 de novembro de 2021. 

 

A DIRETORIA 

 


