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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 – 23278.013413/2018-37

Impetrante: Micheli Venturini 

Impetrada: Georges Souto Rocha

 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 Nº 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.

§ 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,
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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 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
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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 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  14/10/2018 a servidora Micheli Venturni por meio de processo SEI Nº 23278.013413/2018-37 anexou
Solicitação PROEX-DACEL.REI 08572995 com Anexo 0857330 (Impugnação de Candidatura a Diretor-
geral de Campus) impugnando a candidatura de Georges Souto Rocha.

IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA AO CARGO DE DIRETOR-GERAL DO IFBA CAMPUS
SALVADOR

A inscrição da candidatura do Profº. Georges Souto Rocha, no tocante à entrega da ficha de inscrição
devidamente assinada e entregue no prazo previsto na Resolução nº 27, 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. O
candidato 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. O candidato tentou fazer a entrega de seus documentos físicos a CEC, porém como já era mais
de 20h (20:05h), e o membro da CEC disse que assinaria o recebido, e colocaria data e horário, como fez
com todos os demais candidatos, o referido candidato não quis entregar seus documentos, entregando-os seus
documentos físicos apenas no dia 08/10, através de entrega ao Protocolo do campus Salvador. Diante do
exposto, requer a impugnação da referida candidatura, nos termos do art. 10 e seguintes que tratam do
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calendário e do pedido de registro de candidatura ao cargo de Diretor. Nestes Termos, Pede Deferimento
Salvador, 14 de Outubro de 2018

3 – DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO  

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 Art. 12º da Resolução nº 27 CONSUP de 27 de Setembro de 2018 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. 

Considerando que em sua defesa o candidato, afirmou que entregou no data de 05/10/2018por meio
eletrônico a solicitação de candidatura devidamente assinado e todos os documentos listados no Art. 12 da
Resolução CONSUP nº 27;

Considerando que a leitura da normativa torna evidente que 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).

Assim, a Comissão Eleitoral Central reunida em 26/10/2018 entende que os argumentos apresentados pela
servidora Micheli Venturni, para pedido de impugnação de Georges Souto Rocha são improcedentes.

4 – CONCLUSÃO

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 do interessado.

A CEC, no uso das suas atribuições e com base na legislação vigente, conclui por INDEFERIR o pedido de
impugnação da Candidatura do Servidor Georges Souto Rocha, uma vez que, conforme considerações
supramencionadas não houve descumprimento das normas de inscrição.

Comissão Eleitoral Central – Reitoria (CEC), 13 de novembro de 2018.

 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 17:37, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 17:37, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 17:38, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 17:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOILSON CRUZ DA SILVA, Membro da Comissão
Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 17:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CORREIA NEDIR MIRANDA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 22:23, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDCASSIO NIVALDO AVELINO, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 08:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

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.

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 0895977 e o código CRC DD1C8102.
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