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PARECER - REI/GABINETE.REI/CECENTRAL.REI

Processo gerado no SEI/IFBA –  23278.014107/2018-18

Impetrante: Cleber Pereira dos Santos 

Impetrado: Luciano Pestana Santos

 

1 - BREVE SÍNTESE DOS FATOS: 

Em 05/10/2018 Luciano Pestana Santos apresenta inscrição de candidatura por meio de Processo SEI Nº
23459.001347/2018-24. Dentro do pecesso anexa o Documento 05 (0848917) o qual traz o Memorando Nº
escrito pelo candidato em que ele solicita desincompatibilização. O documento fora anexado ao processo
com intuíto de comprovar solicitação de desimbompatibilização exigida em norma eleitoral. Faz-se mister
destacar que o documento não estava assinado.
 
Em 08/10/2018 a Comissão Eleitoral Local emite despacho solicitando que seja alterado o nível de acesso
aos documentos que se encontravam como "restrito".
 
Em 10/10/2018 a Comissão Eleitoral Local emite despacho deferindo a candidatura de Luciano Pestana
Santos.
 
Em 14/10/2018, por meio de Processo Sei Nº 23278.013410/2018-01, o servidor Cleber Pereira dos Santos
impetra pedido de impugnação da candidatura de Luciano Pestana. Argumenta a parte impetrante que a
não assinatura de documento de solicitação de desimcompatibilização deixa o documento inválido. Alega
também que o impetrado só assinou o documento na data de 08/10/2018, (Documento Nº 0847198) e que
estaria fora do prazo legal para solicitação de registro de candidatura (05/10/2018). No que se refere a
fundamentação legal o impetrante ressalta que é sabido por lei que documento sem assinatura configura-se
como apócrifo e que por esta razão não possui legitimidade.
 
Em 16/10/2018 a Comissão Eleitoral Local emite despacho solicitando que o nível de acesso do processo
supramencionado seja aterado para público.
 
Em 17/102018, por meio de processo SEI Nº 23459.001417/2018-44, o candidato Luciano Pestana anexa
Solicitação (0861424) contendo sua defesa em relação ao pedido de impugnação com o seguinte texto:

Eu, Luciano Pestana Santos, Professor EBTT, SIAPE nº 1962613, lotado no IFBA campus Jequié, candidato
a Diretor Geral do Campus Jequié para o período de 2019-2022, venho através desta realizar a defesa à
solicitação de impugnação de minha candidatura, feita pelo servidor Cleber Pereira dos Santos em
14/10/2018, através do processo SEI nº 23278.013410/2018-01. Na solicitação, o servidor alega que as
solicitações de afastamento ou dispensa de cargo de direção, função gratificada, membro do CONSUP ou
comissões internas do IFBA anexadas ao pedido de minha candidatura não foram assinados em tempo hábil e,
portanto, não têm validade.
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De acordo com o Art. 6º da Resolução Nº 27, de 27 de setembro de 2018, que retifica a Resolução Nº 23
CONSUP de 25 de setembro de 2018, que versa sobre as Normas do Processo Eleitoral para escolha dos(as)
ocupantes dos cargos de Diretor(a)-Geral de alguns campi, incluindo Jequié, para o quadriênio 2019-2023,
“O(a) servidor(a) (docente/técnico administrativo) que ocupar cargo de direção ou função gratificada no
IFBA deverá se desincompatibilizar do mesmo, a partir do dia do início da campanha até a o dia seguinte a
votação. Quando do pedido de registro de candidatura, o candidato deverá anexar ao processo cópia da sua
solicitação de afastamento ou dispensa supramencionada.”. Em seu Art. 12, § 3º, alínea j, “Cópia da sua
solicitação de afastamento ou dispensa de cargo de direção, função gratificada, membro do CONSUP ou
comissões internas do IFBA”. Não há no referido documento qualquer outra menção às solicitações de
afastamento ou dispensa.
Como verificado acima, em momento algum as Normas do Processo Eleitoral pedem que a solicitação de
afastamento seja enviada via SEI, tampouco que seja assinada eletronicamente. Solicitam, apenas, que uma
cópia da solicitação (que se supõe simples) seja apresentada. Conclui-se, portanto, que as solicitações
poderiam ter sido feitas por quaisquer meios que possibilitassem a cópia da solicitação, como meio impresso
ou via e-mail institucional. Neste caso (via e-mail institucional), também não seria possível a assinatura
eletrônica, apesar de ser possível verificar sua autenticidade através da análise dos e-mails de origem e de
destino, o que tem aceitação jurídica ampla.
Ocorre que, em meios eletrônicos controlados (e-mails institucionais, sistemas de acesso restrito, etc.) é
possível rastrear a origem de documentos através de auditoria e análise de logs de acesso. Como as
solicitações de dispensa se deram via SEI (Sistema Eletrônico de Informações, adotado pelo IFBA e com
acesso restrito controlado através de login e senha únicos para cada usuário), é possível provar a origem, a
temporalidade e os recebimentos das solicitações através de uma análise simples ao Histórico do Processo
(opção “Consultar Andamento” -> “Ver histórico completo”). Também pode ser feita uma auditoria nos logs
do sistema e números IP de acesso que comprovariam tecnicamente que as solicitações foram feitas por mim
e dentro do prazo legal. No caso das minhas solicitações, verifica-se facilmente através dos Históricos dos
Processos (cópias anexadas a esta defesa) que as solicitações não só foram feitas por mim em tempo hábil
(04/10/2018), como também foram recebidas pela Direção Geral e o Gabinete da Direção Geral em
05/10/2018, que, por sua vez, não acusaram quaisquer irregularidades nas mesmas, conforme pode ser
verificado nos processos 23459.001334/2018-55 e 23459.001335/2018-08. O aceite por parte da Direção
Geral e do Gabinete, e a consequente continuidade dada aos processos (que continuam tramitando dentro da
normalidade) confirmam a validade das solicitações de afastamento e dispensa. Além disso, vale ressaltar que
a Chefe de Gabinete Interina que recebeu a solicitação, Daiane Schultz, é membro titular da Comissão
Eleitoral Local e, ao receber a solicitação em 05/10/2018, não acusou qualquer tipo de irregularidade no
pedido. A assinatura eletrônica digital só seria necessária caso os documentos fossem entregues apenas
impressos fisicamente e não fosse possível a conferência de sua veracidade via SEI, haja vista que permitem a
verificação da autenticidade do documento através da conferência de links e códigos de verificação.
Além disso, a Comissão Eleitoral Local conferiu os documentos logo após a solicitação de inscrição como
candidato a Diretor Geral e não encontrou nenhuma irregularidade, o que corrobora com a validade dos
documentos por mim apresentados. Ressalta-se que se tratou de uma conferência criteriosa, vez que a CEL
chegou a indeferir a solicitação de candidatura de outro candidato, por ter encontrado irregularidades nos
documentos apresentados.
Caso haja procedência no fato apresentado (não validade dos documentos quando não assinados), o próprio
pedido de impugnação de candidatura feito pelo servidor Cleber Pereira dos Santos no processo SEI nº
23278.013410/2018-01 é inválido, uma vez que foi anexado um documento simples em formato PDF, sem
assinatura eletrônica digital. Há apenas uma assinatura física na cópia, o que não traz autenticidade ao
documento em questão. À menos que o documento seja considerado válido por ter sido conferido pelo
próprio servidor (presumindo sua fé pública) e/ou ter sua origem atestada pelo SEI. O próprio servidor
anexou sua solicitação de impugnação como “documento externo restrito, conferido com documento
original”, conforme verificado em documento em anexo. Ora, se um documento externo enviado apenas por
via digital através do SEI, sem assinatura eletrônica digital e conferido como original pelo próprio solicitante
é considerado legal e aceito, então parece contraditório que o mesmo peça a nulidade de um documento
igualmente legal e aceito, postado por outro servidor.
No que tange à “fé pública” acima citada, vale frisar que é possível afirmar que o agente público, em sua
acepção genérica, atuando estritamente em função de seu cargo, estará amparado pelas normas que regem sua
atividade pública. Em outras palavras, os atos de um agente público, quando de natureza administrativa,
gozam da “presunção de veracidade”, ou fé pública. Deste modo, a simples solicitação de um agente público,
pelas vias oficiais de comunicação de documentos, por si só, já configura a presunção de sua veracidade,
sendo considerados válidos os documentos enviados, até que se prove em contrário.
Outro fato que merece nossa atenção é que, assim como feito com o pedido de candidatura do servidor Cleber
Pereira dos Santos, a referida solicitação de impugnação de candidatura foi publicada com acesso “restrito”
pelo mesmo, tendo seu teor disponibilizado publicamente dois dias após o prazo para o envio do recurso
(16/10/2018), e apenas no segundo dia dos três disponibilizados para a minha defesa (15/10 a 17/10/2018).
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Tal restrição não só me prejudicou, diminuindo meu prazo para defesa, como também pode vir a
comprometer a legalidade da solicitação de impugnação.
Por fim, gostaria de fazer algumas ponderações. O autor do presente pedido de impugnação tenta atuar não só
como solicitante, mas também como juiz e executor da sentença, ignorando completamente as competências
da Comissão Eleitoral Local e da Comissão Eleitoral Central, desrespeitando sua autoridade, isenção e
autonomia. Isto fica evidente quando o mesmo alega em sua “sentença” que “Fica desde já impugnado os
documentos e argumentos transcritos pela parte haja vista os fatos e argumentos hora exposto”. Nesta
sentença são ignoradas a autoridade, isenção e autonomia da CEL e da CEC, vez que o solicitante tenta
determinar o julgamento à revelia da competência de ambas as Comissões. Além disso, tenta tolher meu
direito à defesa, ao afirmar que “desde já” ficam impugnados os documentos, ignorando também o prazo de
15/10 a 17/10/2018, estabelecido pela Resolução Nº 27 em seu cronograma (ANEXO I). Como se não
bastasse, o solicitante também tenta coagir as Comissões com outro trecho de sua solicitação: “Caso contrário
a comissão Eleitoral entenda por válido a manutenção do registro do candidato supracitado, que apresentem
os fundamentos legais que justifiquem a tal”. De acordo com a Resolução Nº 27, Art. 15, § 3º, “Os(as)
candidatos(as) terão o período previsto para este fim no calendário eleitoral (ANEXO I) para apresentação de
sua defesa à CEL do Campus, que emitirá decisão final dos recursos e defesas até o período previsto para este
fim no calendário eleitoral (ANEXO I)”. Neste caso, cabe ao candidato acionado (eu) apresentar justificativa
(defesa), e à CEL do Campus a decisão final dos recursos e defesas. A exigência de que a CEL apresente os
“fundamentos legais” soa como uma tentativa de intimidação aos membros desta distinta Comissão.
Diante de todo o exposto, solicito que seja indeferida a presente solicitação de impugnação de candidatura
pelos motivos descritos acima e reforçados a seguir:

1. As Normas do Processo Eleitoral (Resolução Nº 27, de 27 de setembro de 2018) não exigem que as
solicitações de afastamento dos cargos e funções, e das comissões internas sejam feitas através do
SEI, tampouco que sejam acompanhadas de assinatura digital;

2. O próprio sistema SEI, através da Consulta ao Andamento do Processo (Histórico do Processo),
comprova que as solicitações foram feitas pelo servidor Luciano Pestana Santos, dentro do prazo legal
(04/10/2018);

3. Tanto a Direção Geral quanto o Gabinete da Direção Geral receberam as solicitações dentro do prazo
legal (05/10/2018) e não fizeram qualquer tipo de ressalva quanto à validade dos documentos,
conforme pode ser atestado através do histórico do processo;

4. A Comissão Eleitoral Legal analisou os documentos impressos e enviados eletronicamente, e não
encontrou quaisquer irregularidades, aprovando o registro de minha candidatura, o que reforça a
validade dos documentos apresentados;

5. A solicitação de impugnação apresentada também não traz consigo assinatura digital, o que a torna
nula (caso a Comissão entenda ser imprescindível sua presença) ou valida os documentos de
solicitações de afastamento ou dispensa apresentados, objetos de questionamentos por parte do
solicitante;

6. Os atos de um agente público, quando de natureza administrativa, gozam da presunção de veracidade
ou fé pública, o que valida os documentos apresentados, uma vez que é possível comprovar a origem e
temporalidade dos mesmos.

Certo de que a Comissão Eleitoral Local e a Comissão Eleitoral Central continuarão a executar seus trabalhos
com competência, seriedade, imparcialidade e excelência, venho por meio desta solicitar que sejam
analisados o mérito da questão e as justificativas aqui expostas, no intuito de indeferir a presente solicitação
de impugnação de minha candidatura. No mais, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,

 
 
Em 18/10/2018 a Comissão Eleitoral Local, por meio de processo SEI Nº 23459.001427/2018-80 emite
Memorando 002 (0862817) solicitando que a análise do pedido de impugnação seja feita pela CEC.
 
Em 22/10/2018 a Comissão Eleitoral Central emite Resposta (0865183) em que afirma que a análise de
pedido de impugnação em primeira instância cabe a Comissão Eleitoral Local e a Comissão Eleitoral
Central configura-se como segunda instância recursal nos casos de candidaturas à Direção Geral.
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Em 23/10/2018 a Comissão Eleitoral Local emite despacho (0867880) em que resolve indeferir o pedido
de impugnação da candidatura de Luciano Pestana.
 
Em 25/10/2018, por meio de processo SEI Nº 23278.014107/2018-18, o servidor Cleber Pereira dos
Santos impetra recurso contra indefeimento do pedido de impugnação da candidatura de Luciano Pensata,
julgado pela CEL. O Recurso de Registro de Candidatura (0871721) traz que o candidato deixou de
apresentar o documento de solicitação de desincompatibilização e anexou apenas um rascunho, pois
conforme o processo eletrônico digital, qualquer solicitação só é feita quando o usupario assina o
ato/solicitação o que só ocorreu em 8/10/2018.
 

2 - Da análise da comissão:

No pedido de impugnação contasta-se que há uma solicitação de análise sobre a não validade da solicitação
de desincompatibilização uma vez que o documento remetido pelo candidato não possuia assinatura em data
limite estabelecida pelo calendário eleitoral. Apresenta o impugnate telas que comprovam que o documento
fora remetido sem assinatura em 05/10/2018 e assinado apenas em 08/10/2018.

A defesa apresenta argumento alegando que asnormas exigem que seja anexado uma cópia da solicitação de
desincompatibilização, mas não exige assinatura do documento.

No que se refere a validade da solicitação, faz-semister elucidar que os processos remetidos no SEI só podem
ser visualizados após assinatura. Uma vez que o candidato remeteu processo sem assinatura ao setor
responspavel, não há como ter conhecimento do que se trata o documento e com isso não pode
serconfigurado a solicitação, uma vez que a mensagem não fora recebida. 

Os argumentos apresentados pelo impugnante sobre o documento sem assinatura tratar-se de um "rascunho"
merecem prosperar uma vez que os documentos que não foram assinados  em processo eletrônico podem
sofrer quaisquer modificações de conteúdo.

 

3 – CONCLUSÃO

Considerando que o pedido de impugnação traz à luz o fato do descumprimento das normas eleitorais por
falta de documento;
Considerando que o entendimento da CEC de que um documento nãoao assinado em processo eletrônico
(SEI) não pode ser lido pelo destinatário;
Considerando que o entendimento da CEC é de que uma solicitação que não pode ser verifica configura a
não validade do documento apresentado como solicitação de desimconpatibilização.
Neste diapasão a CEC resolve DEFERIR o pedido de impugnação contra a candidatura de Luciano
Pestana.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 09:05, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 10:27, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 10:34, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 11:35, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 11:48, 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 0897640 e o código CRC 44B8FD1F.
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