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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 

DESPACHO

À PROJUR,
 
Considerando Mandado de Intimação de Luciano Pestana Santos (0915841), recebido na

data de 28/11/2018, às 15:10 hs, a Comissão Eleitoral Central (CEC) vem prestar as devidas informações
solicitadas pelo Juízo, acerca dos fatos relatados pelo impetrante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 
INFORMAÇÕES DA CEC

 
I - QUANTO AOS FATOS APRESENTADOS PELO IMPETRANTE E DA

SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FEITA APÓS O PRAZO LEGAL DEFINIDO EM
CALENDÁRIO

Cumpre a Comissão Eleitora Central (CEC) apresentar o PARECER -
REI/GABINETE.REI/CECENTRA.REI, gerado no Processo SEI/IFBA 23278.014107/2018-18 sobre a
impugnação do candidato Luciano Pestana Santos. Este parecer é composto por 03 (três) partes: 1 -
BREVE SÍNTESE DOS FATOS; 2 - DA ANÁLISE DA COMISSÃO e 3 - CONCLUSÃO. 

Diz o impetrante que:
"Em 14/10/2018, 3 (três) DIAS APÓS O FECHAMENTO DO PRAZO
PARA IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA, por meio do Processo SEI
Nº 23278.013410/2018-01, o servidor Cleber Pereira dos Santos
(TAMBÉM CANDIDATO AO CARGO DE DIRETOR DO CAMPUS
DE JEQUIÉ/BA) protocolu um pedido de Impugnação de Candidatura
do Impetrante."
....
"Conforme observa-se no processo de impugnação, SEI
23278.013410/2018-01 (ANEXO I),  a solicitação de impugnação da
candidatura do candidato Luciano Pestana Santos, feita pelo também
candidato Cleber Pereira dos Santos, apesar de ser datada em
11/10/2018, sófoi apresentada às 08:55 do dia 14/10/2018.
Tal observação pode ser feita ao analisar o "log" de geração do processo
através do Histórico do Processo 23278.013410/2018-01 (ANEXO II).
Acontece que, o Calendário Eleitor (ANEXO III) tem como data limite
para o "Encerramento do prazo de recebimetno de recursos de
impugnações de candidaturas" o dia 11/10/2018."
 

Diante o exposto acima a CEC vem informar que o prazo final para recebimento de
impugnação de candidaturas e lista de votantes foi o dia 14/10/2018, este prazo foi prorrogado do dia
11/10/2018 para 14/10/2018, devido ao atraso de algumas Comissões Eleitorais Locais (CEL) no envio
das listas de candidaturas e/ou votantes, impossibilitando assim a publicação destas pela CEC no prazo
estabelecido em calendário eleitoral (08/10/2018). Por este motivo a CEC emitiu comunicado sobre os
prazos de recebimento dos recursos de impugnações e lista de votantes, publicado no site do IFBA, em
espacço destinado às ELEIÇÕES IFBA 2018,  em 10/10/2018 às 18:17 hs, conforme pode ser verificado
no link: COMUNICADO SOBRE OS PRAZOS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS

 

http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/eleicoes/2018/notas-documentos-pdf/comunicado-sobre-os-prazos-de-recebimento-dos-recursos
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Sendo assim, NÃO HÁ O QUE SE FALAR em 3 (três) dias após o fechamento do
prazo de Impugnação de candidatura.

 
Quanto ao fato de que as Normas do Processo Eleitoral e Calendário Eleitoral só

poderem ser alteradas através de aprovação do Conselho Superior do IFBA (CONSUP), como questionado
pelo impetrante, em trecho transcito:

 
" Tanto o Calendário Eleitoral quanto às Normas do Processo Eleitoral
(ANEXO V), de acordo com Art. 49 das próprias Normas do Processo
Eleitoral, só podem ser alterados através de aprovação do Conselho
Superior do IFBA (CONSUP), órgão máximo da instituição, de caráter
consultivo e deliberativo."

 
A CEC tem a informar que a Resolução n.º 27, de 27 de setembro de 2018 (Resolução

n.º 27, de 27/09/2018), no CAPÍTULO II, em seu Art. 2º trata da competência da CEC e diz que:
" Art. 2º- Compete à Comissão Eleitoral Central:
I - Elaborar as normas para a condução do processo de escolha pela
comunidade, com definição do calendário para realização do pleito;
II - .....
XIV - Decidir sobre os casos Omissos.
 

Vem ainda a Resolução n.º 27 e ratifica no Art. 50 que os casos omissos serão resolvidos
pela CEC, o qual transcrevemos:

"Art. 50 - Os casos omissos serão resolvidos pela CEC."

Como pode-se observar compete a CEC portanto deliberar sobre os casos omissos e
desta forma dar continuidade ao processo eleitoral. Fato é de que conforme já explicitado acima, por esta
Comissão Eleitoral, houve a necessidade de prorrogação do prazo final para recebimento de impugnação
de candidaturas e lista de votantes, devido ao atraso de algumas Comissões Eleitorais Locais (CEL) no
envio das listas de candidaturas e/ou votantes, o que impossibilitou a CEC de publicar as lista provisórias
de candidaturas e votantes, no prazo estabelecido em calendário eleitoral (08/10/2018).

Então para que não houvessem prejuízos aos candidatos e à comunidade do IFBA, a
CEC deliberou sobre este caso omisso (já que a norma não traz nenhuma regulamentação sobre atrasos
ocorridos gerados pelas comissões locais) e decidiu prorrogar o prazo final para recebimento de
impugnação de candidaturas e lista de votantes do dia 11/10/2018 para o dia 14/10/2018, sem causar
nenhuma descontinuidade no calendário eleitoral, já que se tratava de um período de final de semana,
concomitante com o feriado do dia 12/10/2018, período este em que a CEC não estaria reunida, já que os
trabalhos retornariam normalmente no dia 15/10/2018 com a publicação dos recursos impetrados referente
aos candidatos e as lista de votantes, bem como, o início do prazo defesa dos candidatos e votantes
afetados.

 
II - QUANTO A PUBLICAÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO
 
O impetrante argui que o recurso de impugnação em desfavor do impetrante não deva ser

aceito e que o recurso protocolado junto à CEC jamais foi publicado.
" Assim, conclui-se que não há qualquer subsídio legal para que o recurso
de impugnação em desfavor do Impetrante fosse aceito fora da data final,
qual seja, 11/10/2018, pela Comissão Eleitoral Local (CEL) e/ou pela
Comissão Eleitoral Central (CEC), uma vez que o recurso foi apresentado
em 14/10/2018, o que torna nulo o recurso de impugnação de candidatura
e a consequente impugnação efetuada pela CEC."
.....

http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/eleicoes/2018/eleicoes-2018/documentos/resolucoes/resolucao-27-retifica-resolucao-23-__.pdf
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"Em que pese a sua apresentado desde 25/10/2018, o recurso protocolado
junto à CEC pelo candidato Cleber Pereira dos Santos por meio do
processo SEI N.º 23278.014107/2018-18, como pode ser observado no
Histórico do Processo 23278.014107/2018-18 (ANEXO VIII), contrário à
decisão da CEL de liberar a candidatura do Impetrante, jamais foi
publicado pela CEC, o que fere o princípio da transparência, e tampouco
foi dado ao Impetrante o direito de defesa ao novo recurso."
 

Desta forma, não deve prosperar o argumento de que o recurso de impugnação em
desfavor do impetrante não deva ser aceito por estar fora da data final, qua seja, 11/10/2018, uma vez que
o recurso foi apresentado em 14/10/2018. Como explicitado acima pela CEC, pode-se observar que o
recurso fora apresentado em 14/10/2018, portanto dentro do prazo estabelecido, após o comunicado
de prorrogação do prazo, publicado em 10/10/2018 (COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE
PRAZO).

 
Salienta ainda a CEC de que o recurso protocolado junto à CEC, foi publicado no site do

IFBA, em 15/10/2018, no esspaço destinado para as ELEIÇÕES IFBA 2018, conforme comprovamos no
link: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CANDIDATO LUCIANO PESTANA - AUTOR CLEBER DOS
SANTOS, respeitando ao estabelecido nas normas do processo eleitoral e ao princípio da transparência.

 
Salienta ainda que o Impetrante fez sua defesa quanto ao pedido de impugnação,

conforme o mesmo diz no seu pedido, no CAPÍTULO III - DOS FATOS que em: 
" Em 17/10/2018, após tomar conhecimento e ser intimidado, por meio
de processo SEI N.º 23459.001417/2018-44 (ANEXO XVIII), o
Impetrante anexou a Solicitação de nº 0861424 contendo sua defesa
em relação ao pedido de impugnação." (grifos nossos).
 

A CEC ratifica que a defesa anexada pelo Impetrante foi analisada e que o recurso
analisado pela CEC não continha elementos novos daquele recurso feito à CEL. Ratifica ainda que
da decisão final emitida pela CEL do campus caberá recurso a CEC, conforme o §4º, Art. 15, da
Resolução n.º 27, de 27/09/2018.

 
III - QUANTO DA ASSINATURA DO PARECER DA CEC APÓS PRAZO FINAL

PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS
 
A CEC tem a informar que durante o período de 25/10/2018 a 08/11/2018 o processo

eleitoral do IFBA teve suspenso, por decisão "Ad Referedum" do Presidente do CONSUP e que no dia
08/11/2018, na 8ª Reunião Extraordinária do CONSUP a decisão foi votada e cancelada pelos conselheiros
do CONSUP, fazendo com que o processo eleitoral fosse retomado, sendo necessário o ajustamento do
calendário eleitoral, a partir daquela data, calendário este publicado no site, em 09/11/2018, segue
link: CALENDÁRIO ELEITORAL RETIFICADO .

 
Devido a esta alteração aquelas datas prejudicadas pela suspensão do processo eleitoral,

as quais encontram-se tachadas no calendário apresentado pelo link acima, tiveram que ser ajustadas
dentro do calendário, respeitando-se a data da votação de 13/12/2018. Assim procedeu a CEC e dsta forma
ficaram estabelecidos novos prazos para julgamento dos recursos de impugnações à candidatos
(13/11/2018); publicação da decissão final da CEC (14/11/2018) e publicação da lista definitiva de
candidatos (14/11/2018), dentre outros prazos.

 
Diante disto a CEC informa que o julgamento do recurso de impugnação da candidatura

do Sr. Luciano Pestana Santos ocorrer na data de 12/11/2018, conforme Ata da 15ª Reunião da CEC, a
qual anexamos ao processo SEI n.º 23278.8016654/2018-38, bem como informamos o link da sua

http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/eleicoes/2018/notas-documentos-pdf/comunicado-sobre-os-prazos-de-recebimento-dos-recursos
http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/eleicoes/2018/eleicoes-2018/documentos/impugnacoes/impugnacoes-para-candidatos-a-diretor/011-pedido-impugnacao-candidato-luciano-dos-santos-autor-cleber-dos-santos-jequie.pdf/view
http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/eleicoes/2018/eleicoes-2018/documentos/comissao-eleitoral-central/CalendrioEleitoralAtualizadoem09.11.2018.pdf
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publicação: ATA DA 15ª REUNIÃO DA CEC, REALIZADA EM 12/11/2018. Informa ainda que fez a
publicação da sua decisão final, em 14/11/2018, no site do IFBA: DECISÃO FINAL DA CEC. Sendo
assim, não deve prosperar o argumento de que assinatura do Parecer da CEC ocorreu fora do prazo final
para julgamento dos recursos, pois assinatura do parecer foi apenas para a publicação da decisão e ocorreu
dentro do parazo para tal (14/11/2018), sendo o julgamento ocorrido em 12/11/2018, conforme consta na
ATA da 15ª Reunião da CEC.

Neste diapasão, a Comissão Eleitoral Central solicita que esta Procuradoria Judídica
apresente resposta em juízo conforme solicita o Mandado de Segurança.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 28/11/2018, às 22:17, 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 0915844 e o código CRC 8B028202.
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http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/eleicoes/2018/eleicoes-2018/documentos/comissao-eleitoral-central/ata-da-15-reuniao-da-cec.pdf
http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/eleicoes/2018/eleicoes-2018/documentos/impugnacoes/22-resposta-a-pedido-de-impugnacao-da-candidatura-de-luciano-pestana.pdf

