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Notificantes: 
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André Vasconcelos Ferreira, brasileiro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ângela de Alencar Araripe Pinheiro, brasileira, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bruno Anderson Matias da Rocha, brasileiro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Carlos Diego Rodrigues, brasileiro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cynara Monteiro Mariano, brasileira, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Irenísia Torres de Oliveira, brasileira, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

José Carlos de Araújo, brasileiro, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lea Carvalho Rodrigues, brasileira, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lena Lúcia Espíndola Rodrigues Figueirêdo, brasileira, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Notificado: Presidente da ADUFC-Sindicato, Ênio Pontes de Deus, brasileiro, xxxxxxxxxxxxxxx

Prezado Senhor Presidente da ADUFC,

Vimos,  pela  presente,  na  condição  de  filiados  da  ADUFC-Sindicato,  promover  a
presente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL em face de V. Sa., nos termos do art. 726, caput do
Código de Processo Civil brasileiro, pelos fatos e fundamentos que seguem:

Em Assembleia Geral realizada no dia 07/12/17, um grupo de filiados desse Sindicato
entregou petitório escrito e endereçado a V. Sa., manifestando preocupação com a atuação
dessa diretoria da ADUFC, devido à ausência de prestação de contas, da não-convocação e
não-cumprimento  de  várias  das  decisões  tomadas  em  assembleias,  bem  como  pela
centralidade que passou a dar a atividades recreativas e assistenciais, em detrimento das
ações propriamente sindicais, de luta e esclarecimento da categoria.

Tais  preocupações,  quase  um  ano  depois,  infelizmente  persistem  e  encontram-se
agravadas em virtude de novos fatos.

Primeiramente, é de se ressaltar que a Assembleia realizada em 07 de junho de 2018,
convocada para deliberar acerca do ponto de pauta “Balanço”, não satisfez o objetivo de
prestação de contas, tendo em vista que nenhum relatório do Conselho de Representantes,
nem da Diretoria foi apresentado, resumindo-se o ponto de pauta à leitura do parecer do



Conselho  Fiscal,  contendo  poucas  e  superficiais  informações  a  respeito  das  receitas  e
despesas efetuadas. A apresentação da matéria foi tão reduzida que só tomou os primeiros
cinco minutos da Assembleia Geral. Conforme determina o Estatuto, em seu Art. 13, alínea
II, compete à Assembleia Geral: “Apreciar as contas, os balanços anuais e o orçamento da
ADUFC-Sindicato, orientada por parecer do Conselho Fiscal, e sobre eles, deliberar.”  Ora, a
Assembleia não teve acesso a balanços anuais, demonstrativos de resultados, orçamentos
ou qualquer outra forma de apresentação das contas da entidade, para sobre eles deliberar.
Se as contas não foram apresentadas, não podem ter sido aprovadas, motivo pelo qual a
suposta prestação de contas da atual Diretoria é nula. Registre-se ainda que a Assembleia
nesse  momento estava  esvaziada  e  que  a  maioria  a  favor  da  aprovação  da  matéria  foi
constituída com os votos da própria Diretoria e do Conselho Fiscal.  

Tais  procedimentos, quanto à prestação de contas,  não encontram precedentes na
história  da ADUFC.  Até  maio de 2015,  todas  as  diretorias da entidade prestaram contas
conforme o Estatuto.   

A  falta  de  transparência  nas  contas  da  ADUFC  (biênios  2015-2017  e  2017-2019)
preocupa especialmente porque é sabido que foram feitos gastos vultosos com a aquisição e
a  reforma  de  imóveis  sem  que  os  filiados  tenham  aprovado  e  mesmo  sequer  tomado
conhecimento do montante desses gastos (Biênio 2015-2017). De igual modo, tem chegado
ao conhecimento público que gastos também vultosos têm sido realizados com passagens
aéreas, diárias de viagem e ajudas de custo, assessoria de comunicação e até mesmo com o
uso de cartões corporativos (Biênio 2017-2019). Os filiados não têm hoje ciência quanto  ao
crescimento da estrutura funcional e às formas de contratação em vista de competências e
ações efetivadas.  As diretorias dos biênios 2015-2017 e 2017-2019 nunca apresentaram à
categoria um plano de trabalho , com objetivos, metas e orçamento consoante às exigencias
do fazer sindical.  Urge, portanto, que as contas sejam efetivamente prestadas, como é da
obrigação  legal  dessa  diretoria,  e  que  haja  transparência  em  relação  à  administração
financeira e patrimonial do sindicato.

Quanto  à  atuação  da  ADUFC  em  atividades  secundárias  aos  seus  objetivos  e  aos
interesses  dos  filiados,  registra-se  que  a  atual  diretoria  tem  se  mostrado  indiferente  à
situação política do país e à luta da categoria em face aos retrocessos e ameaças relativos à
supressão dos direitos da classe trabalhadora em geral e da categoria, e notadamente em
relação aos  cortes  orçamentários  dirigidos contras  as  universidades públicas.  Suas  ações
nesse  sentido  têm  se  dado  apenas  após  insistentes  solicitações,  abaixo-assinados  e
reclamações de seu corpo de filiados. A Diretoria tem preferido investir tempo e dinheiro na
promoção de atividades que configuram promoção pessoal do presidente da entidade, do
que dão fartas provas os jornais da entidade.  

Também é importante registrar  a reiterada e pública participação do Presidente da
entidade  nos  eventos  da  federação  PROIFES,  por  deliberação  própria,  em  completo
desrespeito  às  decisões  aprovadas  em  Assembleia  Geral  quanto  à  desvinculação  dessa
federação, significando na prática uma forma tortuosa de repasse de recursos ao PROIFES.
Mais  que isso,  a  categoria  precisa saber  se repasses  diretos  ilegais  estão sendo feitos  à



Federação, tendo em vista que a ADUFC voltou a ser informada como sindicato federado no
site do PROIFES, sem que tenha havido qualquer decisão da categoria a esse respeito.        

Verifica-se,  ainda,  o  abandono  ao  primado  da  autonomia  sindical,  pela  frequente
partidarização  de  ações  públicas  promovidas  pela  diretoria.  Essa  autonomia  também se
encontra  fragilizada  face  à  relação  de  notória  subordinação  da  atual  diretoria  à
administração superior da Universidade Federal do Ceará.  

Todos esses fatos vêm sendo presenciados por um número significativo de filiados e,
consequentemente, vêm resultando em sérias preocupações na condução da nossa entidade
sindical.   O completo  desinteresse  em mobilizar  a  categoria,  o  abandono  das  instâncias
deliberativas do sindicato, como a Assembleia geral e o Conselho de Representantes, que
têm se reunido quase sempre mediante abaixo-assinado, preocupam os filiados. Percebe-se
que  todas  as  decisões  do  sindicato  estão  restritas  ao  Presidente  e,  às  vezes,  à  vice-
presidente,  o que está em desacordo com o Estatuto  da ADUFC,  pelo qual  a  função da
Diretoria é executiva. Na prática, a atual Diretoria tem desativado e usurpado as funções da
Assembleia  Geral  e  do  Conselho  de  Representantes  da  ADUFC,  órgãos  deliberativos  do
sindicato, conforme o Estatuto, e negligenciado suas funções estatutárias como Diretoria,
que é consultar a categoria e prestar-lhe contas de sua atuação, seja em termos financeiros,
seja em termos sindicais. O Art. 25, alínea III, do Estatuto da ADUFC, dispõe que  à Diretoria
compete:  “Elaborar  o projeto de orçamento anual  e  o relatório anual,  remetendo-os ao
Conselho  de  Representantes,  até  trinta  dias  antes  da  Assembleia  Geral  Ordinária,  para
aprovação”.  Tais  projetos  e  tais  relatórios  nunca  foram  submetidos  ao  Conselho  de
Representantes da ADUFC, desde junho/2015. Também segundo o Estatuto da entidade, Art.
14, alínea I, a Assembleia Geral se reunirá “Ordinariamente, na primeira quinzena dos meses
de maio e novembro de cada ano, por convocação do Presidente da ADUFC-Sindicato, para
deliberar sobre a aprovação dos relatórios do Conselho de Representantes e da Diretoria”. A
Assembleia  Geral  da  ADUFC  jamais  foi  convocada  pelo  presidente  da  entidade,  desde
junho/2015, com tal finalidade. Nem o Conselho de Representantes, nem a Assembleia Geral
jamais viram um relatório da atual diretoria, nem de sua antecessora, e para tal nunca foram
convocados.  

Segundo o Estatuto da ADUFC, é direito do associado “Fiscalizar o funcionamento da
ADUFC-Sindicato e sobre ele manifestar-se” (Art. 6, alínea IV) e são seus deveres: “Observar
e fazer cumprir as determinações deste Estatuto” (Art. 7, alínea III) e “Zelar pelo patrimônio,
serviços e imagem do Sindicato,  cuidando de sua correta aplicação e utilização”  (Art.  7,
alínea IV). Estes constituem os fundamentos do documento que ora se apresenta.    

Ex positis, pela presente, fica V. Sa. NOTIFICADA para, no prazo de até  72 (setenta e
duas) horas, facultar aos filiados abaixo signatários o acesso e a vista completa dos seguintes
documentos, referentes ao período de junho de 2015 a outubro de 2018:  

1) extratos  das  contas  bancárias  e  de  investimentos  financeiros  da  ADUFC-
Sindicato;

2) notas fiscais e recibos relativos às despesas efetuadas pelo Sindicato e pelos
integrantes da sua diretoria, no mesmo período;



3) extratos de eventuais cartões corporativos do Sindicato;

4) escrituras públicas e demais registros e averbações dos imóveis adquiridos
e/ou reformados pelo Sindicato; 

5) projetos das reformas nas sedes de Fortaleza e de Juazeiro do Norte;

6) comprovantes de pagamento pelo Sindicato por assessoria ou consultoria de
qualquer natureza; 

7) todos  os  documentos  contábeis  da  ADUFC-Sindicato,  retroativamente  ao
exercício de 2015 até a data atual. 

Solicitamos  vosso  empenho  e  a  necessária  atenção  aos  termos  desta,  pois  o  não
atendimento nos fará presumir desconsideração para nossa condição de filiados, obrigando-
nos a tomar as medidas judiciais cabíveis, com todos os ônus daí decorrentes. 

_____________________________________
Adelaide Maria Gonçalves Pereira

_____________________________________
André Vasconcelos Ferreira

_____________________________________
Ângela de Alencar Araripe Pinheiro

_____________________________________
Bruno Anderson Matias da Rocha

_____________________________________
Carlos Diego Rodrigues

_____________________________________
Cynara Monteiro Mariano

_____________________________________
Irenísia Torres de Oliveira

_____________________________________
José Carlos de Araújo



_____________________________________
Lea Carvalho Rodrigues

_____________________________________
Lena Lúcia Espíndola Rodrigues Figueirêdo


