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DESPACHO Nº 5/2019/CEL.JUA

AO GABINETE DA REITORIA
 
C/C AO GABINETE CAMPUS JUAZEIRO
 
Prezado(a) Senhor(a)
 
Inicialmente, cumpre esclarecer que essa CEL, diante da ciência da ordem liminar

proferida no processo n. 1005128-46.2019.4.01.3300, que foi amplamente divulgada pelos servidores da
instituição, bem como para evitar situação de insegurança jurídica que prejudicasse o ato de votação nas
eleições, decidiu pela suspensão das eleições locais.

Trata-se de decisão que teve por foco o respeito ao princípio administrativo da eficiência
e o dever de respeito às decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

Apesar disso, numa melhor análise da situação, que só pôde ser alcançada após o estudo
técnico-jurídico da eficácia de decisões judiciais (os membros da comissão não são bacharéis em Direito),
pode-se concluir que a decisão judicial liminar em referência ainda precisará ser levada ao conhecimento
dos réus, Reitor do IFBA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, os quais
poderão, inclusive, através de sua procuradoria, recorrer dela caso entenda necessário.

Nesse contexto, em atendimento à ordem executiva da Reitoria proferida na Portaria n.
1.023, de 10 de abril de 2019, e a nós demandada por meio da Portaria Interna n. 26, de 29 de abril de
2019, ambas ainda não revogadas pela autoridade superior, essa CEL decide por REVOGAR a decisão
proferida no despacho n. 3/2019/CEL.JUA, do Processo SEI n. 23845.000528/2019-6, ficando mantido o
curso do processo eleitoral local até posterior decisão.

Caberá à autoridade superior do IFBA, ao CONSUP e ao Judiciário decidirem,
posteriormente, sobre a validade da continuidade do processo eleitoral após o proferimento da decisão
liminar em referência.

Tendo em vista que os membros da CEL aderiram à Paralisação Nacional da Educação
em 15 de maio de 2019, e que, em 16 de maio de 2019, estavam reunidos para realizar ajustes no
calendário eleitoral e dar outras providências para o prosseguimento do processo, quando servidores da
instituição noticiaram a liminar supracitada, será preciso realizar ajustes na condução dos trabalhos. Isso
para não prejudicar o direito da candidata à Diretoria Geral do campus Juazeiro a promover devidamente a
sua campanha eleitoral e respeitar as normas em vigência.

A CEL solicitará à Reitoria do IFBA ampliação do prazo para o encerramento do
processo eleitoral no campus Juazeiro, proporcional às atividades que foram afetadas, e, caso haja
deferimento, elaborará um novo calendário eleitoral com as devidas adequações.

Até ordem posterior, fica mantido o processo eleitoral local.
 
 
Respeitosamente,
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Comissão Eleitoral Local

Em 17 de maio de 2019.

Documento assinado eletronicamente por GRAZYELLE REIS DOS SANTOS, Presidente da
Comissão Eleitoral Local, em 17/05/2019, às 13:54, 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 1085068 e o código CRC FA4575C4.
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