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VOTO – RECURSO SOBRE INSCRIÇÃO CDU 

SEGMENTO: ENTIDADE DE CLASSE TRABALHADORA 

 

 

Trata-se de manifestação jurídica em sede recursal quanto aos 

pedidos de Homologação de inscrição para participação como 

candidato na “ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – CDU – BELÉM”, a qual foi 

fundamentadamente indeferida.   

Os presentes autos de inscrição vieram originariamente para 

análise documental, por meio eletrônico, através do e-mail oficial da 

Comissão Eleitoral (comissaoeleitoral.cdu@gmail.com), com documentos 

em anexo, à pasta bloqueada, sem autorização para acesso, dos 

documentos, impossibilitando a análise dos mesmos. 

Oportunidade em que, a Comissão, Considerando o princípio 

da razoabilidade, uma vez que, restaria indeferida a inscrição, sem sequer 

haver como realizar-se análise fática, afim de haver isonomia de 

oportunidade, entre os inscritos e transparência no processo eleitoral, 

solicitou autorização para acessar drive onde estavam depositados os 

documentos, por e-mail, para fins de validação da inscrição, pelo foi 

concedido tempestivamente pela instituição, acesso ao drive onde 

estavam em anexo os documentos. 

Devidamente instruído com folha de rosto, onde se elencou a 

documentação apresentada pela Instituição ora recorrente e que 

requereu inscrição dentro do prazo previsto para realização da mesma, 

segundo determinado pelas regras do edital 001/2021 e seus anexos e que 

interpôs o presente recurso, tempestivamente. 

É o sucinto relatório. 
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Objetivamente, a entidade ora recorrente “SINDICATO DOS 

DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DOS 

MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, ABAETETUBA, BELÉM, BRAGANÇA E CAMETÁ 

– SINDPROIFES-PA” interpôs o presente recurso para fins de cumprimento 

ao edital 001/2021, e ver ser provida sua pretensão recursal com o 

deferimento de sua inscrição sob a alegação de ter apresentado toda 

documentação necessária para a sua participação no processo eleitoral, 

registrando em questão de mérito ter apresentado o comprovante de 

existência da Carta Sindical, documento essencial para a comprovação 

de sua personalidade sindical que registrou a existência do mesmo na fase 

recursal. 

Destacamos que no presente requerimento originário o 

recorrente manifestou seu interesse em participar na condição de 

candidato. 

Restando demonstrada a ausência de seu cabal e fiel 

cumprimento quando da fase de inscrição, registre-se, que o recorrente 

apresentou/registrou a existência de sua Carta Sindical em sede de 

recurso, passando a efetivamente cumprir as regras preconizadas no edital 

001/2021 – CDU. 

Quanto aos pedidos apresentado na pretensão recursal sob os 

itens 1 e 6, resta absolutamente desnecessário e inoportuno, visto que o 

presente processo se encontra na sua integralidade disponível no site 

oficial da Prefeitura de Belém no sítio eletrônico 

(http://www.belem.pa.gov.br/cdu), garantindo-se a total transparência e 

publicidade de todos os atos perpetrados por esta Comissão Eleitoral 

legalmente constituída. 

No que diz respeito ao pedido constante no item 2, não merece 

prosperar visto que esta respeitável Comissão Eleitoral legalmente 
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constituída por força de Decreto, pauta-se pelos princípios constitucionais 

e legais que delimitam sua atuação, não havendo qualquer interferência 

sob qualquer de seus membros no que diz respeito ao livre convencimento 

e respeito às Leis, não restando outro caminho que não seja o total 

indeferimento do mesmo.  

É de imprescindível importância, destacar que o Decreto 

Municipal n° 10.573 de 29 de julho de 2021, que instituiu esta Comissão 

Eleitoral, nos termos do inciso II, do art. 2º, da Lei Municipal nº 9.313, de 31 

de julho de 2017, determinou a competência e atuação da Comissão, 

bem como a sua dissolução. No que, se pode vislumbrar, do art. 3º do 

referido Decreto: 
“Compete à Comissão Eleitoral planejar, organizar e executar o 

processo eleitoral de que trata o art. 1° deste Decreto, em especial: 

I - Conduzir o processo eleitoral e deliberar sobre tudo que se 

fizer necessário para o seu andamento; 

II -  Requisitar ao Poder Público Municipal todos os recursos 

necessários para a realização do processo eleitoral; 

III - Elaborar o Edital da Eleição; 

IV - Apreciar e julgar recursos,  

V - Organizar, receber e apurar votos; 

VI - Indicar a mesa coordenadora das plenárias dos segmentos, 

composta por 1 (um) coordenador,1(um) secretário e 1(um) 

relator; 

VII - Proclamar o resultado eleitoral.” 

 

Não cabendo, portanto, a Comissão quaisquer, outra 

atribuição, que não sejam, aquelas delimitadas pelo Decreto, que a 

instituiu. 

Cabe-nos ainda, enfatizar e ponderar que ilações infundadas 

correm o risco de atribuição de calúnia e difamação. Em todo momento 
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do processo de credenciamento em tela, a Comissão Eleitoral (CE) vem 

preservando a democratização das informações, dos debates e da 

transparência como marca de um Estado Democrático de Direito. 

 

Já no que se refere ao pedido do item 3 da pretensão recursal, 

não merece guarida, visto que o mesmo esta total desprovido de 

fundamentação fática e jurídica para tal acolhimento. Frisando-se, que o 

titular da SEGEP e qualquer outro cidadão tem total acesso aos 

documentos do presente processo, posto que a mesma está devidamente 

disponibilizada no site oficial da PMB/CDU, o que nos obriga a indeferir a 

presente pretensão do recorrente.    

Diante de todo o exposto e que mais consta dos autos, recebo 

o presente recurso, posto que o mesmo observa os requisitos legais para 

sua regular tramitação para no MÉRITO com a detida análise  documental 

e de suas razões recursais, REFORMAR PARCIALMENTE o parecer originário 

para apenas e tão somente pelo deferimento da presente inscrição 

(Pedido constante no item 4, do recurso), por via de consequência, 

indicando que esta Douta Comissão pelas razões acima declinadas no 

presente voto e pelo que mais constar dos autos, para a sua 

HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA “SINDICATO DOS DOCENTES DAS 

INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DOS MUNICÍPIOS DE 

ANANINDEUA, ABAETETUBA, BELÉM, BRAGANÇA E CAMETÁ – SINDPROIFES-

PA” no segmento das ENTIDADES DE CLASSE TRABALHADORA, e, indeferir os 

demais pedidos da presente pretensão recursal quer pela falta de 

fundamentação fática, quer pela total ausência de fundamentação 

jurídica para os demais itens pretendidos.    
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É o voto que submeto ao crivo desta r. Comissão Eleitoral no 

termos do Edital 001/2021. 

 

Belém (PA), 13 de setembro de 2021. 

 

 

JULIANN LENNON LIMA ALEIXO 

RELATOR 

MAT. 519260015 
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