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AVISO AOS PROFISSIONAIS REGISTRADOS NO CRTR/15ª REGIÃO 

 

A Comissão Eleitoral nomeada pelo CONTER, por intermédio da Portaria nº 15, de 12 de 

fevereiro de 2016, para conduzir as eleições para a composição do 4º Corpo de Conselheiros do 

CRTR/15ª Região vem a público prestar os seguintes esclarecimentos: 

  

1 - O Ministério Público Federal – Procuradoria Federal de Recife/PE, indicou a esta 

Comissão Eleitoral a aplicação das medidas dispostas na Recomendação nº 27/2017 daquela 

Procuradoria, em decorrência do Procedimento Preparatório nº 1.26.000.001830/2016-68, 

instaurado naquela Procuradoria da República, com base na representação formulada por um dos 

Representantes de Chapa, por meio do qual visa apurar notícia de possíveis irregularidades no 

âmbito das eleições do 4º Corpo de Conselheiros para o CRTR/15ª Região; 

 

2 - O Ministério Público Federal não considerou existirem as ilegalidades que vem sendo 

afirmadas de forma contumaz pela Chapa “União e Comprometimento em Defesa da 

Sociedade”, o que demonstra a lisura e transparência com que o pleito vem sendo conduzido por 

esta Comissão Eleitoral e, consequentemente pela Comissão de Recursos Eleitorais do 

CONTER.  

 

3 - O Ministério Público Federal apontou apenas como um problema no processo eleitoral 

a inexistência de certidões cíveis de alguns candidatos, fato que a Comissão Eleitoral já tinha 

esclarecido não ter sido uma falha das chapas, mas sim do Poder Judiciário que não possui uma 

certidão única emitida pelo TJ/PE que atenda quanto ao requerido pelo Regimento Eleitoral dos 

CRTRs, gerando assim dúvidas e dificuldades para ambas as chapas; 

 

4 - Foram oportunizadas a ambas as chapas inscritas a possibilidade de integração das 

certidões faltantes, ou comprovar sua juntada, conforme recomendado pelo MPF/PE; 

 

5 – Por fim, informamos que os Calendários Eleitorais publicados nos dias 2 de fevereiro 

e 3 de agosto de 2016, ambos no Diário de Pernambuco, encontram-se suspensos (inclusive a 

data marcada para eleição), ficando esta Comissão Eleitoral de realizar novo ajuste no mesmo 

após a apresentação das certidões, sendo que haverá nova publicação em jornal de grande 

circulação do Estado de Pernambuco e divulgação nos sítios eletrônicos do CRTR/PE e do 

CONTER. 
 

Caso sejam necessários maiores esclarecimentos, entrar em contato diretamente com a 

Comissão Eleitoral através do e-mail: comissaoeleitoral.crtrpe@gmail.com. 

 

 

    Comissão Eleitoral do CRTR/15ª Região. 

mailto:comissaoeleitoral.crtrpe@gmail.com

