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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 

PARECER - REI/GABINETE.REI/CECENTRAL.REI

Processo gerado no SEI/IFBA:

Impetrante: Cledson Mesquista

Assunto: Pedido de Recurso da Decisão da CEL

1 - BREVE SÍNTESE DOS FATOS:

Em 05/10/2018, por meio de processo SEI Nº 23285.002123/2018-79, Cledson Mesquita Santos solicita
inscrição de candidatura para o cargo de Diretor Geral do Campus camaçari. No momento da inscrição
não consta a declaração da DGP conforme exigência da Resolução Nº 27 CONSUP de 27 de Setembro de
2018 em seu Art. 12, §1º, alínea "e" que traz o seguinte texto:

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.
§ 3º - O pedido de registro de candidatura, a que se refere o caput, deverá ser preenchida em duas vias e, após
ser protocolada, uma das vias deverá ser devolvida ao servidor/candidato, pois servirá como comprovante do
pedido de registro de sua candidatura, devendo estar acompanhado das seguintes informações/elementos:
a) Nome completo;
b) Matrícula no SIAPE;
c) Cópia de documento de identificação oficial com foto;
d) Fotografia 3x4 colorida;
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;
f) Endereço residencial;
g) Local, data e assinatura do requerente;
h) Relação da documentação anexada ao pedido de registro de candidatura.
i) Plano de Trabalho para o período de gestão 2019-2022.
j) Cópia da sua solicitação de afastamento ou dispensa de cargo de direção, função gratificada, membro do
CONSUP ou comissões internas do IFBA.
§ 4º - Junto ao pedido de registro de candidatura, o(a) servidor(a)/candidato(a) firmará declaração de que está
de acordo com as presentes normas. 

Em 15 de Outubro de 2018, conforme registro em ATA da quinta reunião da Comissão Eleitoral Local do
Campus Camaçari (CEL - Camaçari), realizada às 10 horas, foi Indeferida a candidatura de Cledson
Mesquita, por não ter anexado ao processo de inscrição Certidão emitida pela Diretoria de Gestão de
Pessoas (DGP), comprovando o tempo de serviço na Instituição inviabilizando a CEL a aferição de tempo
de efetivo exercício que trata o caput do artigo 5º.



14/11/2018 :: SEI / IFBA - 0898687 - Parecer ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1099119&infra_siste… 2/4

Em 15 de Outubro às 12h57min o candidato anexa ao processo SEI supracitado o documento expedido
pela DGP.
Ainda em 15/10/2018 a CEL emite Despacho (0858178) dentro do processo SEI indeferindo a candidatura
de Cledson Mesquita Santos conforme argumentos contidos na Ata de reunião da referida comissão. 
Em 17 de Outubro de 2018, a comissão ratifica que está Indeferida a solicitação de candidatura do
servidor Cledson Mesquita Santos. A decisão foi embasada na ausência de Certidão emitida pela
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), o que inviabilizou a análise por esta comissão da aferição de
efetividade do exercício que trata o caput do artigo 5º, conforme consta no registro da ATA da quinta
reunião, realizada no Campus Camaçari às 10 horas. A CEL identificou que o candidato Cledson Mesquita
Santos inseriu a Certidão emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), documento que não
constava no processo, fora do prazo, mais precisamente às 12:58 do dia 15/10/2018, de acordo com
registro no SEI, portanto após a avaliação da comissão local, conforme consta em Ata.

Em 22 de Outubro de 2018, o impugnado entra com Recurso, onde:

Preliminarmente, requer o recebimento do presente recurso, posto que tempestivo, bem como que seja dado o
efeito suspensivo ao Recurso interposto vez que se encontram presentes os requisitos autorizadores de
aplicação de tal efeito, qual sejam o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação. Requer que caso o
Presidente da Comissão Local não a reconsidere a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, que o encaminhe à
Comissão Eleitoral Central, autoridade superior, conforme determinação o art. 6 º do Decreto sob nº 6.986.
Pelos motivos que foram expendidos acima, e facilmente comprováveis, requer que Vossa Senhoria se digne
determinar a revogação do Despacho que indeferiu a candidatura do recorrente, vez que se trata de ato
desproporcional e descabido, passível de questionamento inclusive na esfera judicial.
Requer a emissão de decisão favorável ao recorrente, com total deferimento da candidatura, acatando a
certidão já constante nos autos, vez que não houve quaisquer prejuízos ao transcurso normal do pleito
eleitoral, para resolução da questão, reconhecendo a falha da Administração na análise do caso concreto,
informando-se aos setores competentes a decisão favorável ao recorrente, e determinando o arquivamento do
processo com as devidas providências de praxe. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitido, bem como prova testemunhal, documental e depoimento pessoal.

Em 25 de Outubro de 2018, a CEC fez a análise do pedido de recurso apresentado por Cledson Mesquita
ao indeferimento de sua candidatura. Feita a leitura do despacho da CEL que indeferiu o registro de
candidatura do servidor, por este não apresentar nenhum documento que comprovasse ter cinco anos de
efetivo exercício em Instituição Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Foi feita a leitura da
defesa apresentada pelo servidor, a qual depois de amplamente discutida, chegou-se a conclusão que a
candidatura do servidor Cledson Mesquita à Diretor do Campus deveria ser indeferida, pelo fato do
candidato não ter apresentado a documentação em tempo previsto para este fim no calendário eleitoral. A
CEC se posiciona que reabrir prazos para regularização de documentação de um único candidato fere a
isonomia do processo. Assim, com 4(quatro) votos favorável e 1(uma) abstenção, o candidato Cledson
Mesquita, teve a manutenção da impugnação a sua candidatura a Diretor, conforme Ata assinada e lavrada
em 26 de Outubro de 2018.

2 – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO:

Em 15 de Outubro de 2018, conforme registro em ATA da quinta reunião da Comissão Eleitoral Local do
Campus Camaçari (CEL - Camaçari), realizada às 10 horas, a referida comissão Indeferiu a candidatura de
Cledson Mesquita, por faltar em seus documentos anexados, a Certidão de Tempo de Serviço, emitida pela
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), comprovando o seu tempo de serviço na Instituição.
Assim, considerando o Art. 5, em seu paragrafo 2º das normas eleitorais, devido à ausência desta
comprovação a CEL do Campus Camaçari, decidiu indeferir a candidatura.

RELATÓRIO DE IMPUGNAÇÃO DA CANDIDATURA AO CARGO DE DIRETOR DO IFBA –
CAMPUS CAMAÇARI.

Considerando o disposto no Art. 5, em seu paragrafo 2º, onde se lê:
Art. 5º - Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor(a) Geral do Campus os servidores ocupantes de cargo
efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 05
(cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e/ou superior, e
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que apresentem um dos seguintes pré-requisitos (do § 1º do Art. 13 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008):
§ 2º - A aferição de efetividade do exercício que trata o caput deste artigo será expedida pela Diretoria de
Gestão de Pessoas - DGP, do IFBA.
Assim:
Considerando que o referido candidato não entregou a devida comprovação no ato da sua inscrição.
Considerando que o pedido de registro de candidatura do candidato em comento, não cumpriu os requisitos
previstos na Resolução nº 27, de 27 de setembro de 2018, isto é, entregar e comprovar todas os documentos
que são pré-requisitos a sua candidatura, constante no Artigo 5, do Capitulo III das normas eleitorais, quanto
ao pedido de registro de candidatura, até o dia 05/10 às 20h00min.
Assim, Diante do exposto, a CEL deliberou impugnar a referida candidatura, nos termos do art. 13 em
seu Cap V, que tratam do calendário e do pedido de registro de candidatura ao cargo de Diretor. 

3 – DA ANÁLISE DO RECURSO PELA CEC

Em 25 de Outubro de 2018 a CEC em reunião fez a Análise do pedido de recurso apresentado por Cledson
Mesquita que solicitava em documento de sua defesa o deferimento de sua candidatura, onde argumentava
que:

Preliminarmente, requer o recebimento do presente recurso, posto que tempestivo, bem como que seja dado o
efeito suspensivo ao Recurso interposto , Bem como requer que caso o Presidente da Comissão Local não a
reconsidere a decisão no prazo de 05 (cinco) dias, que o encaminhe à Comissão Eleitoral Central, autoridade
superior, conforme determinação o art. 6 º do Decreto sob nº 6.986.
Pelos motivos que foram expendidos acima, e facilmente comprováveis, requer que Vossa Senhoria se digne
determinar a revogação do Despacho que indeferiu a candidatura do recorrente, vez que se trata de ato
desproporcional e descabido, passível de questionamento inclusive na esfera judicial. Requer ainda a emissão
de decisão favorável ao recorrente, com total deferimento da candidatura, acatando a certidão já constante nos
autos, vez que não houve quaisquer prejuízos ao transcurso normal do pleito eleitoral, para resolução da
questão, reconhecendo a falha da Administração na análise do caso concreto, informando-se aos setores
competentes a decisão favorável ao recorrente, e determinando o arquivamento do processo com as devidas
providências de praxe. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitido, bem como
prova testemunhal, documental e depoimento pessoal.
Nestes termos,
Pede Deferimento.
Camaçari, 22 de outubro de 2018.
CLEDSON MESQUITA SANTOS
Recorrente

Assim, considerando o recurso apresentado a CEC, debateu a situação, vendo os argumentos apresentados
pela CEL e pelo requerente. Assim a CEC avaliou que:
Considerando que o candidato não apresentou a documentação exigida em norma eleitoral (Resolução Nº
27 CONSUP, Art. 12, §1º, alínea "e"), em tempo previsto para este fim no calendário eleitoral.
Considerando que reabrir prazos para regularização de documentação de um único candidato fere a
isonomia do processo.
Considerando que as normas foram amplamente divulgadas a todos interessados e não houve contestação
da alínea em questão.
A CEC ratifica a impugnação sendo solidaria, a decisão proferida pela CEL- Camaçari.

4 – CONCLUSÃO

Considerando que o pedido de registro de candidatura do candidato em comento, não cumpriu os
requisitos previstos na Resolução nº 27, de 27 de setembro de 2018, isto é, entregar e comprovar todas os
documentos que são pré-requisitos a sua candidatura, constante no Artigo 5, do Capitulo III das normas
eleitorais, quanto ao pedido de registro de candidatura, até o dia 05/10/2018.
Esta CEC decide não aceitar o RECURSO impetrado pelo demandante, assim posto a candidatura do
pleiteante esta INDEFERIDA.
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 12:13, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 12:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 12:15, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 12:21, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 12:22, conforme decreto nº 8.539/2015.
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