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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro CANELA - CEP 40110150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

RESPOSTA

Processo gerado no SEI/IFBA –  23278.013396/2018-38

Impetrante: Micheli Venturini 

Impetrada: Luzia Matos Mota 

 

1 - BREVE SÍNTESE DOS FATOS: 

Em 25 e 26 de Setembro de 2018 o Conselho Superior (CONSUP) do IFBA se reuniu na Reitoria do IFBA
para realização da 06ª Reunião Extraordinária que traz em seu terceiro ponto da ordem do dia " Apreciação
das Normas Eleitorais encaminhadas pela Comissão Eleitoral Central - CEC e deliberações CONSUP, para
o pleito 2018 – IFBA", restou deliberado nas alíneas “f”, “g” e “h”, respectivamente:

f: a supressão do horário limite para encerramento dos prazos de impugnação das normas
eleitorais;

g: supressão do horário limite para o encerramento do prazo de registro de candidaturas e;

h: supressão do horário limite para o encerramento de prazo de impugnação do registro de
candidaturas.

 

Os ajustes normativos deliberados pelo CONSUP, instância máxima do IFBA se destinaram ao caput do
Art. 11 da Resolução 26 CONSUP de 27 de Setembro de 2018, ao caput do Art. 12 da Resolução 27
CONSUP de 27 de Setembro de 2018 e ao calendário Eleitoral. 
 

RESOLUÇÃO 26 CONSUP
Art. 11 - Para concorrer ao pleito, como candidato ao cargo de Reitor(a) do IFBA, o(a)
candidato(a), além de atender às exigências previstas nas presentes normas, deverá apresentar o
pedido de registro de candidatura por meio da ficha de inscrição (ANEXO II) devidamente
preenchida e dirigida à Comissão Eleitoral Central OU via SEI-IFBA (CECENTRAL.REI).
(Negrito acrescido pela CEC)
§ 1º - A ficha de inscrição (ANEXO II) aos quais se refere o caput consta em anexo a esta
norma e deverá ser encaminhada via SEI no período estabelecido para este fim no
calendário eleitoral e protocolado junto ao setor do campus e/ou CEL. (Negrito acrescido pela
CEC).
 
§ 2º - Os documentos (ficha de inscrição de candidatura, foto e cópia do documento oficial de
identificação) entregues pelos candidatos serão resgatados ao final do prazo estipulado para
inscrição pelo presidente da Comissão Eleitoral Local do campus e na mesma data
encaminhados via SEI-IFBA (CECENTRAL.REI) à CEC até às 20h00min. 
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RESOLUÇÃO 27 CONSUP
Art. 12 - Para concorrer ao pleito, como candidato ao cargo de Diretor(a) Geral do Campus,
o(a) servidor(a)/candidato(a), além de atender às exigências previstas nas presentes normas,
deverá apresentar o pedido de registro de candidatura por meio da ficha de inscrição (ANEXO
III) devidamente preenchida e dirigida à Comissão Eleitoral Local do Campus ou via
SEI_IFBA da CEL. (Negrito acrescido pela CEC)
§ 1º - A ficha de inscrição (ANEXO III) aos quais se refere o caput consta em anexo a esta
norma e deverá ser encaminhada via SEI no período estabelecido para este fim no
calendário e protocolado junto ao setor do campus e/ou CEL. 
 
§ 2º - Os documentos (a ficha de inscrição de candidatura, foto e cópia do documento oficial de
identificação) entregues pelos candidatos serão resgatados ao final do prazo estipulado para
inscrição pelo presidente da Comissão Eleitoral Local do campus e na mesma data
encaminhados via SEI-IFBA (CECENTRAL.REI) à Comissão Eleitoral Central até às
20h00min. 

 
A Comissão Eleitoral Central em 08/10/2018 emitiu comunicado à Comunidade IFBA com o seguinte
texto:
 

Comissão Eleitoral Central  
Eleições 2018 
Comunicado da CEC à Comunidade IFBA em 08/10/2018
 
Prezada Comunidade IFBA,
 
Considerando a identificação de erros de digitação e algumas dúvidas relativas às normas
eleitorais publicadas por meio das Resoluções 26, 27 e 29 e às deliberações do CONSUP nas
reuniões realizadas em 25 e 26 de setembro de 2018, a Comissão Eleitoral Central, vem,
respeitosamente, por meio deste prestar alguns esclarecimentos:
 
Na 6ª Reunião Extraordinária do CONSUP, no terceiro ponto da ordem do dia (Apreciação das
Normas Eleitorais encaminhadas pela Comissão Eleitoral Central - CEC e deliberações
CONSUP, para o pleito 2018 – IFBA), restou deliberado nas alíneas “f”, “g” e “h”,
respectivamente:
 
f: a supressão do horário limite para encerramento dos prazos de impugnação das normas
eleitorais; 
g: supressão do horário limite para o encerramento do prazo de registro de candidaturas e; 
h: supressão do horário limite para o encerramento de prazo de impugnação do registro de
candidaturas.
 
Diante da deliberação do CONSUP acima mencionada, temos que os ajustes normativos
deliberados pelo CONSUP se destinavam ao caput do art. 11 da Resolução 26; ao caput do art.
12 da Resolução 27 e ao calendário eleitoral.
 
Todavia, por equívoco, o parágrafo segundo 2º do art. 11 da Resolução 26 e § 2º do art. 12 da
Resolução 27 foram publicados na forma original (antes da deliberação do CONSUP),
portanto, estabelecendo o limite de 20h00min para encerramento do prazo de registro de
candidaturas.
 
Neste contexto, salienta-se que ainda que o CONSUP não houvesse deliberado pela supressão
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do horário limite para registro da candidatura não haveria, a rigor, incongruência entre o caput
do art. 11 e o §2º do art.  11, bem como, entre o caput do 12 e § 2º do art. 12 da Resolução 27  
observe-se: 
 

Art. 11 -  Para concorrer ao pleito, como candidato ao cargo de Reitor(a) do IFBA,
o(a) candidato(a), além de atender às exigências previstas nas presentes normas,
deverá apresentar o pedido de registro de candidatura por meio da ficha de
inscrição (ANEXO II) devidamente preenchida e dirigida à Comissão Eleitoral
Central OU via SEI-IFBA (CECENTRAL.REI). (Negrito acrescido pela CEC)
 
§ 1º - A ficha de inscrição (ANEXO II) aos quais se refere o caput consta em
anexo a esta norma e deverá ser encaminhada via SEI no período estabelecido para
este fim no calendário eleitoral e protocolado junto ao setor do campus e/ou CEL.
(Negrito acrescido pela CEC)
 
§ 2º - Os documentos (ficha de inscrição de candidatura, foto e cópia do
documento oficial de identificação) entregues pelos candidatos serão resgatados ao
final do prazo estipulado para inscrição pelo presidente da Comissão Eleitoral
Local do campus e na mesma data encaminhados via SEI-IFBA
(CECENTRAL.REI) à CEC até às 20h00min. (RESOLUÇÃO 26)
 
Art. 12 - Para concorrer ao pleito, como candidato ao cargo de Diretor(a) Geral do
Campus, o(a) servidor(a)/candidato(a), além de atender às exigências previstas nas
presentes normas, deverá apresentar o pedido de registro de candidatura por meio
da ficha de inscrição (ANEXO III) devidamente preenchida e dirigida à Comissão
Eleitoral Local do Campus ou via SEI_IFBA da CEL.
 
§ 1º - A ficha de inscrição (ANEXO III) aos quais se refere o caput consta em
anexo a esta norma e deverá ser encaminhada via SEI no período estabelecido para
este fim no calendário e protocolado junto ao setor do campus e/ou CEL.
 
§ 2º - Os documentos (a ficha de inscrição de candidatura, foto e cópia do
documento oficial de identificação) entregues pelos candidatos serão resgatados ao
final do prazo estipulado para inscrição pelo presidente da Comissão Eleitoral
Local do campus e na mesma data encaminhados via SEI-IFBA
(CECENTRAL.REI) à Comissão Eleitoral Central até às 20h00min. (
RESOLUÇÃO 27)

 
Diante da leitura da normativa acima, evidente que o caput do art. 11 da Resolução 26 e o caput
do art. 12 da Resolução 27, por meio do vocábulo“ou”, facultam ao candidato se inscrever via
SEI ou por via física (no setor protocolo).
 
Deste modo, os pedidos de inscrição pela via física têm, na prática, limitação de horário,
justamente por conta do funcionamento do setor de protocolo nos campi. Todavia, a inscrição
via SEI poderia ser feita até o último minuto do dia limite para inscrição, portanto, até
23h:59min do dia 05/10/2018.
 
Sendo assim, a Comissão Eleitoral Central, após deliberação realizada em reunião aos 08 dias
do mês de outubro de 2018, vem, perante a comunidade IFBA, esclarecer as dúvidas acerca do
prazo final exato para inscrição de registro das candidaturas:
 
- Considerando que o calendário eleitoral retificado retirou o horário limite para registro de
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candidaturas via SEI;
 
- Considerando que nas normas para registro de candidaturas ao CONSUP não constam horário
limite para registro e;
 
- Considerando que, em última análise, o § 2º do art. 11, da Resolução 26   e o § 2° do art. 12
da Resolução 27 não se contrapõem, respectivamente, aos caput do art. 11 (resolução 26) e do
art. 12 (Resolução 27).
 
A Comissão Eleitoral Central torna pública a conclusão de que todas as solicitações de
candidaturas enviadas, via SEI, até às 23h59min na data de 05 de outubro de 2018 serão
devidamente registradas e submetidas à verificação do cumprimento dos requisitos para
candidatura.
 
Em tempo informamos que na Resolução Nº 27 que versa sobre as eleições para Diretores(as)
Gerais dos Campi, no Art. 12, alínea "e", parágrafo 3º, onde se lê "e) Certidão expedida pela
Diretoria de Gestão de Pessoas, contendo as informações exigidas no Artigo 12, § 1º, da Lei nº
11.892 de 29 de dezembro de 2008, como anexo ao pedido de candidatura";  leia-se "e)
Certidão expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, contendo as informações exigidas
no Art. 13, § 1º, da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, como anexo ao pedido de
candidatura".
 
Atenciosamente, 
Comissão Eleitoral Central (CEC) 
IFBA - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia

 

2 – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:  

Em  11/10/2018 a servidora Micheli Venturni por meio de processo SEI Nº 23278.013396/2018-38 anexou
Solicitação PROEX-DACEL.REI 0856992 com Anexo 0857039 (Relatório de incoformidade Candidatura
a Reitor) impugnando a candidatura de três candidatos ao cargo de Reitor, destarte para facilitar o
julgamento a Comissão Eleitoral Central dividiu as solicitações em 3 (três) respostas. Abaixo segue o
pedido de impugnação referente a candidatura de Luzia Matos Mota.

 RELATÓRIO DE IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS AO CARGO DE
REITOR DO IFBA

Considerando o disposto no art. 12 da Lei 11.892/08, que versa sobre a nomeação e requisitos
mínimos para se candidatar-se ao cargo de Reitor, in verbis:

Art. 12. Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato
de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à
comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3
(um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a
manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a
manifestação do corpo discente.
§ 1º Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os docentes pertencentes ao
Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer dos campi que integram o
Instituto Federal, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo
exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que
atendam a, pelo menos, um dos seguintes requisitos:
I - possuir o título de doutor; ou
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II - estar posicionado nas Classes DIV ou DV da Carreira do Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ou na Classe de Professor Associado da
Carreira do Magistério Superior.
§ 2º O mandato de Reitor extingue-se pelo decurso do prazo ou, antes desse prazo,
pela aposentadoria, voluntária ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou
vacância do cargo.
§ 3º Os Pró-Reitores são nomeados pelo Reitor do Instituto Federal, nos termos da
legislação aplicável à nomeação de cargos de direção. (grifos nossos)

 
Ressalta-se que após as reuniões do Conselho Superior do IFBA – CONSUP realizadas nos
dias 25 e 26 de setembro de 2018 foram apreciadas as Normas eleitorais que resultaram nas
resoluções de nºs. 26, 27, 28, 29 e 30/2018.
Diante de tudo exposto, identificamos inconformidades nas candidaturas, conforme
detalhamento abaixo: 
[...] Espaço destinado a impugnação de outras candidaturas

 
A inscrição da candidatura da Profª. Luzia Matos Mota, no tocante à entrega da ficha de
inscrição devidamente assinada e entregue no prazo previsto na Resolução nº 26, de 27 de
Setembro de 2018, conforme previsto no art. 11, § 2º, in verbis:  

§ 2º - Os documentos (ficha de inscrição de candidatura, foto e cópia do
documento oficial de identificação) entregues pelos candidatos serão resgatados
ao final do prazo estipulado para inscrição pelo presidente da Comissão Eleitoral
Local do campus e na mesma data encaminhados via SEI-IFBA
(CECENTRAL.REI) à CEC até às 20h00min.(grifos nossos) 

 Mesmo que a Comissão Eleitoral Central - CEC alegue a emissão de comunicado no dia
08/10/2018, mediante email à comunidade do IFBA, no tocante a supressão do horário limite
para o enceramento dos prazos, não pode ser levado em consideração, pois um comunicado não
altera uma norma, uma vez que resoluções anteriores foram alteradas por outras resoluções e não
através de mensagem eletrônica. 

A candidata entregou o arquivo em meio digital através do SEI, no entanto, a documentação
física não fora entregue dentro do prazo, incorrendo em descumprimento da norma e
conseqüentemente invalidação da sua candidatura. Constatou-se que a candidata tentou entregar
seus documentos a Comissão Local – Reitoria e o membro que estava lá para receber, informou
que iria assinar, datar e escrever o horário de entrega, já que se passavam mais de 15 minutos do
prazo legal das 20h. No entanto, a referida candidata negou-se a entregar seus documentos
físicos, tendo feito apenas no dia 08/10, através de entrega ao Protocolo do campus Salvador, e
chegando a Comissão Eleitoral Central pelas mãos do membro desta, Sr. Joilson Cruz da Silva. 

Diante do exposto, requer a impugnação da referida candidatura, nos termos do art. 10 e
seguintes que tratam do calendário e do pedido de registro de candidatura ao cargo de Reitor. 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

 

Micheli Venturini (SIAPE 1819000) 
Professora EBTT IFBA Campus Salvador 
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3 – DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO  

3.1 - Quanto ao horário de envio da ficha de inscrição e demais documentos de solicitação de inscrição de
candidaturas:

Considerando deliberações do CONSUP em 25 e 26 de Setembro de 2018, em 6ª Reunião Extraordinária,
para que o horário limite de inscrição de candidaturas fosse suprimido de forma a permitir inscrições até as
23h59min via SEI.

Considerando que a Comissão Eleitoral Central retirou do calendário o horário limite de inscrição de
candidaturas.

Considerando Art. 11º da Resolução nº 26 CONSUP de 27 de Setembro de 2018 que traz o seguinte texto:

Art. 11º - Para concorrer ao pleito, como candidato ao cargo de Reitor(a) do IFBA, o(a)
candidato(a), além de atender às exigências previstas nas presentes normas, deverá apresentar o
pedido de registro de candidatura por meio da ficha de inscrição (ANEXO II) devidamente
preenchida e dirigida à Comissão Eleitoral Central OU via SEI-IFBA (CECENTRAL.REI).
(Negrito acrescido pela CEC)
§ 1º - A ficha de inscrição (ANEXO II) aos quais se refere o caput consta em anexo a esta
norma e deverá ser encaminhada via SEI no período estabelecido para este fim no
calendário eleitoral e protocolado junto ao setor do campus e/ou CEL. (Negrito acrescido pela
CEC).
 
§ 2º - Os documentos (ficha de inscrição de candidatura, foto e cópia do documento oficial de
identificação) entregues pelos candidatos serão resgatados ao final do prazo estipulado para
inscrição pelo presidente da Comissão Eleitoral Local do campus e na mesma data
encaminhados via SEI-IFBA (CECENTRAL.REI) à CEC até às 20h00min. 

 
Considerando que em 08/10/2018 a CEC, por meio de um comunicado enviado por e-mail e publicado em
site, veio a público esclarecer que os ajustes normativos deliberados pelo CONSUP se destinavam ao
caput do art. 11 da Resolução 26 e ao calendário eleitoral . Salienta-se que ainda que o CONSUP não
houvesse deliberado pela supressão do horário limite para registro da candidatura não haveria, a rigor,
incongruência entre o caput do art. 11 e o §2º do art.  11.
 
Considerando que o comunicado expedido por esta comissão não estava alterando a Resolução Nº 26, de
27 de setembro de 2018, e nem o Calendário Eleitoral, mas apenas reforçando as formas de registro de
candidaturas, bem como os prazos nas distintas plataformas.

 
Considerando que a leitura da normativa torna evidente que o caput do art. 11 da Resolução 26 e o caput
do art. 12 da Resolução 27, por meio do vocábulo“ou”, facultam ao candidato se inscrever via SEI ou por
via física (no setor protocolo).
 
Quanto às plataformas de registro de candidatura, faz-se mister ressaltar que foram apresentadas aos
candidatos duas maneira de efetuar o registro de candidatura, podendo ser feita de maneira digital
(abertura de processo via SEI) ou de maneira física (preenchimento manual e protocolado), conforme
estabelece o artigo 12, da Resolução Nº 27, supracitada, in verbis:

“Art. 12 - Para concorrer ao pleito, como candidato ao cargo de Diretor(a) Geral do Campus,
o(a) servidor(a)/candidato(a), além de atender às exigências previstas nas presentes normas,
deverá apresentar o pedido de registro de candidatura por meio da ficha de inscrição (ANEXO
III) devidamente preenchida e dirigida à Comissão Eleitoral Local do Campus OU via
SEI_IFBA da CEL.” (grifo acrescido pela CEC)
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Considerando que a limitação de horário, na prática, destinava-se aos pedidos de inscrição pela via física
e por conta do horário de funcionamento do setor de protocolo nos campi.
 
Considerando que ao final do comunicado emitido em 08/10/2018 a CEC conclui dizendo que "todas as
solicitações de candidaturas enviadas, via SEI, até às 23h59min na data de 05 de outubro de 2018 serão
devidamente registradas e submetidas à verificação do cumprimento dos requisitos para candidatura".
 
Neste diapasão, a Comissão Eleitoral Central reunida em 22/10/2018 entende que os argumentos
apresentados pela servidora Micheli Venturni, para pedido de impugnação de Luzia Matos Mota não
merecem prosperar.
 

4 - CONCLUSÃO  

Considerando o entendimento da CEC de que o caput do Art. 11 da Resolução nº 26 CONSUP de 27 de
Setembro de 2018 não estabelece limitação de horário para inscrição, via SEI, de candidaturas de
postulantes ao cargo de Reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e tecnologia da Bahia - IFBA.
 
Considerando deliberação do CONSUP em 25 e 26 de Setembro de suprimir o horário limite para
inscrição de candidatura via SEI de forma a permitir inscrições até as 23h59min de data destinada para
este fim em calendário eleitoral.
 
Considerando entendimento da CEC de que  basta a ficha ser submetida por um dos dois meios (abertura
de processo SEI ou preenchimento manual e protocolado), para atestar o registro de candidatura
da interessada.
 
Considerando que no caso da servidora Luzia Matos Mota, os dados do SEI mostram que a ficha de
inscrição da servidora fora registrada na data de cinco de outubro de dois mil e dezoito às 19h35min.
 
Neste diapasão a CEC resolve INDEFERIR pedido de impugnação da candidatura de Luzia Matos Mota,
impetrado pela servidora Micheli Venturini.
 

Atenciosamente,

Comissão Eleitoral Central - CEC
Eleições IFBA 2018

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 24/10/2018, às 15:22, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA JULIA SANTOS PEREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 25/10/2018, às 10:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 25/10/2018, às 10:48, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
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Comissão Eleitoral Central, em 25/10/2018, às 10:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 25/10/2018, às 10:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CORREIA NEDIR MIRANDA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 25/10/2018, às 10:59, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDCASSIO NIVALDO AVELINO, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 25/10/2018, às 17:08, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOILSON CRUZ DA SILVA, Membro da Comissão
Eleitoral Central, em 26/10/2018, às 11:53, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 10:25, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0869881 e o código CRC 93A22207.
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