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RESPOSTA

RESPOSTA AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DAS NORMAS ELEITORAIS NÚMERO 02

 

 

Processo gerado no SEI/IFBA – 23460.002375/2018-20

Impetrante: Robério Batista da Rocha

Interessada: Comissão Eleitoral Central (CEC)

 

1 – BREVE SÍNTESE DOS FATOS

 

Em 17 de Agosto de 2018 a Comissão Eleitoral Central (CEC) fora instituída através da Resolução Nº 18 do
CONSUP para elaboração das normas do processo eleitoral para escolha de Reitor(a), Diretores(as) Gerais e
Membros(as) do Conselho Superior do IFBA (CONSUP).

 

Em 24 de Agosto de 2018 a CEC enviou ao CONSUP a proposta de normas eleitorais a ser apreciada e/ou
modificada pelo referido conselho. Faz-se mister elucidar que as normas eleitorais propostas pela CEC
tomaram como base as normas eleitorais de processos anteriores no próprio IFBA (2010, 2014 e 2016).

 

Em 29 e 30 de Agosto de 2018 o CONSUP apreciou as normas elaboradas pela CEC e fez algumas
modificações aprovando um novo texto normativo e calendário eleitoral.

 

Em 31 de Agosto de 2018 a CEC encaminhou ao Gabinete da Reitoria as normas que foram modificadas
durante a Reunião do CONSUP que deveriam ser assinadas pelo Presidente do CONSUP e publicadas em 03
de Setembro de 2018.

 

Em 03 de Setembro de 2018 o Gabinete da Reitoria, na figura do Reitor em exercício, enviou uma petição
aos(às) membros(as) do CONSUP alegando que as normas eleitorais estavam em desacordo com a legislação
vigente. Dentre os pontos questionados aparece, em destaque mais uma vez: 1 - Desincompatibilização
dos(as) candidatos(as) à cargo de Reitor(a) e/ou Diretor(a); 2 – Consulta nos Campi com menos de
cinco anos de funcionamento.
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Devido ao fato da não assinatura das normas, a CEC ficou impossibilitada de publicar as resoluções e com
isso tivemos um atraso do início do processo eleitoral no IFBA.

 

Em 13 de Setembro de 2018 o Gabinete da Reitoria convoca a CEC para participar da 06ª Reunião
Extraordinária do CONSUP a ser realizada em 25 de Setembro de 2018.

 

Em 25 e 26 de Setembro de 2018, na 06ª Reunião Extraordinária e 7ª Reunião Ordinária do CONSUP,
os(as) membros(as) do CONSUP decidiram por aprovar as últimas modificações nas normas eleitorais que
foram assinadas pelo Reitor Pró-Tempore em exercício Luiz Gustavo da Cruz Duarte.

 

Em 27 de Setembro de 2018 a CEC, cumprindo com suas obrigações, dá publicidade as Resoluções 26,27,28
e 29, que retificam as Resoluções Nº 22,23,24 e 25, que versão sobre as normas do pleito, bem como do
novo calendário eleitoral.

 

 

2 – DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

 

Em 27 de Setembro de 2018 o Diretor Pró Tempore Robério Batista da Rocha por meio do Processo
SEI/IFBA 23460.002375/2018-20 apresenta pedido de impugnação das normas eleitorais com o seguinte
texto:

 

DOS FATOS

Foi publicado no dia 25 de setembro de 2018, o calendário eleitoral para a escolha do
Reitor (a), Diretores (as) Gerais de Campi e Membros do Conselho Superior do IFBA.
Conforme o referido calendário, na data de 25/09/2018 ocorrem as seguintes atividades:

1. 25/09/18: 06 ª Reunião extraordinária do CONSUP para apreciação das Normas e
Calendário Eleitorais

2. 25/09/18: Publicação das Normas Eleitorais

3. 25/09/18: Início do período para impugnação das normas eleitorais

Ainda conforme o calendário, o período previsto para o fim das inscrições dos candidatos
é 05/10/2018, não estipulando horário definido. Na sequência, tem-se a data
de 11/10/2018 como período de encerramento do prazo para recebimento de recursos de
impugnação de candidaturas e de lista de votantes. Aponta ainda a data
de 15/10/2018 para a publicização dos recursos impetrados e comunicação aos candidatos
afetados, bem como inerentes a lista de votantes.

DA JUSTIFICATIVA DE DIREITO

Diante dos fatos narrados acima, temos as seguintes situações a pontuar:

1º O calendário não atenta às especifidades dos Campi, em particular o Campus Irecê,
prejudicado diretamente, pois devido ao processo de ocupação ocorrido em 2016 e o
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processo de greve dos caminhoneiros, ainda trabalha com atrasos no calendário escolar, e
por consequência está iniciando período de férias de professores e discentes a partir de
segunda feira, dia 01/10/2018. Tal situação inviabiliza os trabalhos da Comissão Eleitoral
Local, composta também por professores e discentes e que estarão de férias não gerando
assim obrigação de participação em reuniões e demais atividades;

2º O calendário acadêmico do Campus Irecê fora encaminhada a Pró-reitoria de Ensino
através do Processo Sei nº 0741780, oportunidade na qual demos ciência que entres os
dias 01/10 a 15/10 o Campus não teria atividade letiva;

3º Com as férias, professores e discentes podem ser prejudicados em suas candidaturas,
sobretudo para membros do CONSUP, tendo em vista que muitos discentes não possuem
acesso direto a computadores e internet, ferindo assim o princípio da igualdade;

4º Conforme o calendário eleitoral, para que se cumpram algumas atividades e mantenha
as datas previstas, será necessário trabalhar nos finais de semana, demanda não obrigatória
para servidores e alunos que compõem a comissão, o que certamente poderá acarretar em
atrasos e não cumprimento de datas. Vale ressaltar que com o recesso do Campus a
Comissão Eleitoral Local poderá, de alguma forma, não dispor de quórum qualificado
para tomada de decisão.

DO PEDIDO

Pelos argumentos acima elencados e primando pelos princípios de igualdade, publicidade
e eficiência, pede deferimento.

 
 

3 – DA ANÁLISE DA CEC AO REQUERIMENTO

 

No que se refere ao período previsto para o fim das inscrições dos(as) candidatos(as) em 05/10/2018, assim
como todas as datas que não constam horário, o CONSUP decidiu por retirar o horário definido para
inscrição pois a mesma pode ser feita através do SEI/IFBA até às 23h59min.

Faz-se mister elucidar que ao decidirem fazer parte da Comissão Eleitoral, os servidores e discentes eleitos
pela comunidade, conforme as normas eleitorais, ficam permanentemente convocados, conforme diz no
CAPÍTULO XIII, DAS DISPOSIÇÕES FINAIS, Resolução CONSUP Nº 27 de 27 de Setembro de 2018, no
seu Art. 47 - “A CEC e as CEL´s dos Campi ficam convocadas permanentemente, durante todo o processo
eleitoral, recebendo do IFBA, todas as condições necessárias para o desempenho de suas funções”.

Cabe a Instituição (IFBA) e gestor do campus em análise, prover todas as condições necessárias para que os
servidores e discentes possam realizar de forma adequada as atividades pertinentes a CEL. Assim, em face o
que consta nas normas eleitorais, consideramos que: Os Docentes e Técnicos Administrativos, membros da
CEL, devem alterar o período de suas férias para período posterior ao término dos trabalhos da Comissão
Eleitoral Local.

Cabe ao IFBA, diligenciar as condições necessárias para que os discentes que compõem a comissão eleitoral,
possam se fazer presente as reuniões e atividades relativas a referida comissão, como providenciar os
deslocamentos dos mesmos, no trajeto Residência x IFBA; quando assim, se fizer necessário.

Ainda que o calendário do Campus preveja férias durante o período de 01/10/2018 à 15/10/2018, não se trata
de férias coletivas e o fato da CEL estar permanentemente convocada não inviabiliza o registro de
candidaturas, divulgação das listas, recebimento de recursos e publicização dos mesmos. Deve-se ter em
mente que a CEL terá acesso ao campus e ao SEI durante todo o período eleitoral.
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Considerando que para registro de candidaturas e/ou de recursos de impugnação das mesmas, os discentes,
que não possuírem acesso à internet em suas residências, podem se dirigir ao campus e junto aos(às)
membros(as) da CEL solicitar que estes façam o registro através do SEI/IFBA e/ou protocolo do campus.

Considerando que o atraso do período eleitoral se deu pela não assinatura das normas pelo Presidente do
CONSUP e que o novo calendário fora aprovado pelo CONSUP em 25 e 26 de Setembro de 2018.

Considerando que o mandato do Reitor findou-se em Agosto de 2018 e o mesmo fora reconduzido ao cargo
até que a eleição fosse realizada.

Considerando recomendação da SETEC-MEC para que a eleição fosse realizada em um prazo de até 90 dias
e que o mesmo já se encontra em defasagem por conta do atraso da eleição. 
 

4 – CONCLUSÃO

A Comissão Eleitoral Central, no uso das suas atribuições e com base na legislação vigente, conclui por
INDEFERIR o pedido de impugnação das Resoluções que versam sobre as normas eleitorais, uma vez que,
conforme considerações supramencionadas não há prejuízo de realização das atividades pela CEL.

 
 

Comissão Eleitoral Central (CEC), 01 de Outubro de 2018.
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