
COMUNICADO DA COMISSÃO ELEITORAL AOS SINDICALIZADOS SOBRE A 

ELEIÇÃO SINDICAL DE 2021 

 

Acerca das FAKE NEWS que estão divulgadas em diversos grupos da PRF sobre a Eleição 

Sindical do triênio 2022-2024 do SINDPRF/CE, essa Comissão Eleitoral vem esclarecer que: 

1 – Sempre cumprimos rigorosamente todos os regulamentos inerentes ao pleito, obedecendo 

sempre ao Estatuto do Sindicato; 

2 – A eleição foi marcada para o dia 17/11/2021, e o edital convocando a Assembleia Geral foi 

devidamente publicado em 04/10/2021, ou seja, 44 dias antes da eleição e 35 dias antes do 

encerramento de registro de chapas, marcado para o dia 08/11/2021, às 17h; 

3 – O tempo entre a publicação do edital e o encerramento do registro de chapas, além de obedecer 

ao Estatuto, permite que qualquer pessoa com o mínimo de interesse e organização entregue a 

documentação de sua chapa em tempo hábil; 

4 – Em nenhum momento, salvo no dia 16/11/2021, foi entregue à Comissão qualquer 

documentação solicitando registro de chapa. Se tal fato tivesse ocorrido, mesmo que fora do prazo, 

o mesmo teria sido formalizado pela comissão, assim como foram todos os atos e procedimentos 

referentes ao pleito; 

5 – Essa Comissão Eleitoral jamais descumpriu qualquer ordem judicial. Cabe esclarecer que 

medida liminar concedida pela Excelentíssima Juíza, menciona por diversas vezes que deveria ser 

realizada a inscrição da chapa, caso o único motivo da negativa fosse a entrega da 

documentação no dia 09/11/2021, fora do prazo. Como já foi dito, em nenhum momento houve 

entrega de nenhuma documentação, a não ser no dia 16/11/2021, data em que o presidente da 

pretensa chapa ainda solicitava ao sindicato dados essenciais para o registro, demonstrando 

claramente que, além de não ter entregado documento algum, sequer os tinha completos até a 

referida data; 

6 – Por fim, repudiamos a atitude de quem, por extrema desorganização e falta de respeito às 

normas, tenta realizar sua inscrição a qualquer custo, inclusive induzindo o judiciário a erro e 

caluniando pessoas idôneas que doaram seu tempo e deixaram de estar com suas famílias para que 

essa eleição pudesse ocorrer, e agora têm sua reputação manchada perante uma instituição inteira. 

Salientamos que todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas. 
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