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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 –  23460.002496/2018-71

Impetrante: Amanda Mendes de Santana Dourado 

Assunto: Recurso de decisão da Comissão Eleitoral Central

1 - Fundamentação do julgamento do recurso: 

Trata-se de recurso interposto pela servidora AMANDA MENDES DE SANTANA DOURADO, Docente
EBTT, Siape: 195604-5, lotada no Campus Irecê, com o fim de combater a decisão da Comissão Eleitoral
Local do Campus Irecê, proferida no processo n° 23460.002532/2018-05, que indeferiu a candidatura da
recorrente à diretoria geral do Campus Irecê.
A candidatura da recorrente foi impugnada por meio do processo 23460.002482/2018-58 com os seguintes
fundamentos: 1. Não atendimento ao disposto na alínea “e”, do § 3º, do Art. 12 da Resolução nº 27 de 27
de setembro de 2018 do CONSUP; 2. Não atendimento ao disposto no § 2º, do Art. 5º da Resolução nº 27
de 27 de setembro de 2018 do CONSUP e 3. Não comprovação dos requisitos estabelecidos no Art. 5º da
Resolução nº 27 de 27 de setembro de 2018 do CONSUP (§ 1º do Art. 13 da Lei nº 11.892 de 29 de
dezembro de 2008).
A recorrente apresentou defesa à impugnação de sua candidatura por meio do processo
23460.002549/2018-54 alegando, em síntese, que “a Lei 11.892/08 não prevê a forma de se atestar o
efetivo exercício pelo servidor-candidato. E, desse modo, têm-se a aplicação do art. 22 da Lei 9.784/99,
que assim aduz: “Art. 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão
quando a lei expressamente a exigir”
No processo 23460.25553/2018-12 os impugnantes que formularam a impugnação constante nos autos
23460.002482/2018-58 formulam “recurso” a Comissão Eleitoral Central, em que pese não haver interesse
recursal às partes, pois foram vencedoras no processo de impugnação, visto que Comissão Eleitoral Local
Irecê acolheu o pedido de indeferimento da candidatura da servidora AMANDA MENDES DE
SANTANA DOURADO. Todavia, o pedido foi recebido como consulta, pois há questionamento acerca da
interpretação do artigo 13, inciso III e §2° da Lei 11.892/2008, no que diz respeito a sua eficácia,
questionamento submetido ao parecer técnico da PROJUR, a pedido da Comissão Eleitoral Central. Pelo
que a Comissão Eleitoral aguarda expedição do parecer técnico para formular entendimento quanto a este
ponto.
Suspenso o processo eleitoral, suspenderam-se os prazos. Retomado o processo em 08/11/2018, a
Comissão Eleitoral Central se reuniu em 12/11/2018 para deliberar acerca do presente recurso, conforme
ata que segue anexada.
Submetido o Recurso à análise dos membros da Comissão Eleitoral Central, os votos foram proferidos na
forma descrita em ata, com a ressalva de constar a fundamentação no bojo do recurso.
 

2 - Da análise da comissão:

A Comissão Eleitoral Central, decidiu, por maioria, INDEFERIR o pedido da RECORRENTE, portanto,
mantendo a decisão da Comissão Eleitoral Local- IRECÊ prolatada no processo 23460.002532/2018-05.
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Verifica-se que a Resolução nº 27 de 27 de setembro de 2018 estabelece no art. 12 os requisitos para
candidatura a Direção Geral dos Campi e requisitos para a regular inscrição da candidatura. Veja-se:

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. 

 
O § 3º, alínea “e” é cristalino ao estabelecer que os candidatos deverão juntar ao pedido de registro de
candidatura a certidão expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas que contenha as informações
elencadas no art. 12, § 1°, da LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008. Assim, resta evidenciado
que norma eleitoral contida na Resolução de nº 27, que regra o processo de escolha dos diretores dos
campi por ela elencados, impôs requisitos de forma e conteúdo a todos os candidatos.
De um lado, é necessário comprovar 5 anos de efetivo exercício no ato da inscrição da candidatura; e de
outro lado é necessário que esta comprovação seja feita por meio especifico “certidão expedida pela
DGP”. Ocorre que a recorrente não junta ao seu processo de inscrição de candidatura nem via SEI, nem
via física, a referida certidão no prazo pertinente para inscrição da candidatura, qual seja 02/10/2018 à
05/10/2018.
Salienta-se o fato de que a servidora juntou extrato impresso das suas informações funcionais expedidas
pelo sistema SIGEPE, antes do término do prazo para inscrição de candidatura. Todavia, o extrato juntado
ao processo físico de candidatura não tem valor de certidão expedida pela DGP, pois não foram atestadas
suas informações por aquela diretoria no prazo de inscrição da candidatura.
Salutar registrar que não há no extrato impresso qualquer assinatura de servidor dotado de fé pública, nem
mesmo a assinatura da própria candidata. Impende salientar que o Princípio da Informalidade nos
Processos Administrativos, como qualquer outro princípio do ordenamento jurídico pátrio, não é absoluto
e sobre ele recaem certos limites, no caso concreto, o limite da forma foi estabelecido na resolução
27/2018, art. 12, §3°, alínea “e”. O momento oportuno para combater uma eventual falta de razoabilidade
da norma foi o prazo estabelecido para impugnar as normas eleitorais. No caso particular do dispositivo
mencionado, não houve alteração da previsão normativa, pelo que ela se perfectibilizou para reger o
processo eleitoral quanto a este aspecto.
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Em sua defesa, a recorrente junta Declaração da DGP (0859395) atestando a idoneidade das informações
extraídas pelo SIGEPE, o que pelo Princípio da Instrumentalidade das Formas, poderia ser recebido, em
tese, como certidão expedida pela DGP. Entretanto, se observa que a declaração é datada de 15 de outubro
de 2018, portanto, clara a conclusão de que a servidora não apresentou a certidão no prazo exigido, até 05
de outubro de 2018.
Ademais, mesmo que a certidão da DGP com as informações exigidas no art. 12,§ 1° da Lei 11898/2008
tivesse sido apresentada com conteúdo desatualizado ou incompleto em relação à realidade fática do
candidato tendo em vista eventual atraso na atualização das informações do SIAPE (sistema utilizado para
consulta das informações funcionais pela DGP), ao menos deveria ter sido objetivamente apresentada, o
que não é o caso dos autos.
Diante de tudo quanto foi exposto, conclui-se que admitir a candidatura da servidora recorrente seria
decisão capaz de fragilizar a isonomia entre os candidatos, pois os requisitos de inscrição de candidatura
estão clara e objetivamente listados no art. 12 da Resolução 27/2018, bem como, estabelecido o prazo de
inscrição, tudo amplamente publicado, portanto, do conhecimento de todos os candidatos.
Importa salientar que é dever das Comissões Eleitorais Locais e Central, previsto em todas as Resoluções
de regência do Processo Eleitoral do IFBA, resguardar e fiscalizar o cumprimento das normas eleitorais
(Resoluções internas e legislação) por toda a comunidade envolvida no processo eleitoral, sejam votantes
ou candidatos. Sendo assim, a admissão da candidatura da recorrente representaria privilégio injustificado,
pois a candidata estaria sendo eximida indevidamente de cumprir exigência normativa imposta a todos os
candidatos.
 

3 – CONCLUSÃO

Exposta a fundamentação, a Comissão Eleitoral Central JULGA IMPROCEDENTE o recurso da
recorrente e decide MANTER o INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA de Amanda Mendes de
Santana Dourado.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 09:26, 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 11:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 11:39, 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 0897873 e o código CRC 15A204A8.



14/11/2018 :: SEI / IFBA - 0897873 - Parecer ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1098166&infra_siste… 4/4

 
23278.015559/2018-17 0897873v4


