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DESPACHO

ATA N° 22 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFBA 2018   

Ata da reunião da Comissão Eleitoral Central - CEC realizada na data de 17 de dezembro de 2018, na sala de
reuniões da CEC, Reitoria do IFBA.   

    

Às nove horas e trinta minuto, de dezessete de dezembro de dois mil e dezoito, na Reitoria do IFBA, sala
Nº 60, deveria ter início a vigésima primeira reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC) para ajustes das
inconsistências na totalização de votos, erros de localização de candidatos ao CONSUP e análises dos
recursos apresentados em relação ao resultado das eleições. Às 09h43min registra-se a presença
de Edcassio Nivaldo. Às 10h15min registra-se a presença de Marcos Vinícius Ribeiro. Às 10h21min
registra-se a presença de José Henrique Porto. Às 10h22min registra-se a presença de Tiago Figueiredo.
Às 11h10min registra-se a presença de Joilson Cruz. Uma vez estabelecido o quórum deve-se: 1 -  sanar os
erros na publicação dos resultados e mais especificamente na lista do CONSUP onde já houve advertência;
2 - retificar os campi dos candidatos ao CONSUP a exemplo da Discente Yasmin Matos de Vasconcelos
que é do campus Camaçari e consta em cédula como Juazeiro e o Docentes Wagner Ribeiro de Carvalho
que é do campus Valença e consta em cédula como Salvador; 3 - julgamento do pedido de revisão da
nulidade apresentada pelo candidato Albertino Ferreira Nascimento, por meio de processo SEI Nº
23279.020876/2018-45. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro faz a leitura da defesa apresentada pelo
candidato e após discussão e votos, ficou decidido que cada membro da CEC enviaria por escrito seu voto
para Marcos Vinícius Ribeiro organizar e constar em ata. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro começa
seu voto argumentando que no que se refere a não ter qualquer outra denúncia o candidato Albertino não
fez a leitura da ata da reunião em que uma denúncia fora apresentada e julgada pela CEC com relação a
uso de e-mail institucional. No que se refere a fim do prazo para impugnação de candidatura os
argumentos não devem prosperar uma vez que a denúncia em questão se refere a descumprimento de
norma durante campanha eleitoral e não nos prazos previsto em norma com cada limite. As denúncias
apresentadas poderiam ser apreciadas em qualquer tempo. Quanto ao vício ser sanado antes da abertura da
mesa receptora de fato é verdade. Quanto aos argumentos do candidato de que não caberia qualquer
punição não deve prospera, afinal não haveria motivo para existência de regulamentação e dispositivos de
penalidade pelo descumprimento se não fosse para aplicá-los. Argumenta ainda que houve período para
impugnação de normas eleitorais e não houve qualquer questionamento dos artigos utilizados para aplicar
penalidade de nulidade da candidatura de Albertino Nascimento. Em sua defesa o candidato argumenta
que outras candidaturas também não teriam respeitado a norma eleitoral, contudo se trata da defesa do
candidato e não de recurso contra os demais. Sobre as denúncias presentes em sua defesa: 1- Quando o
candidato argumenta que o pró-reitor Paulo André teria feito uso de e-mail institucional pra favorecimento
de candidatura de Renato, o mesmo não apresenta provas e ainda que existam a penalidade aplicada ao
servidor Paulo André estão previstas no Art. 43: “Art. 43 - Consideram-se infrações eleitorais, ações
proibidas descritas nesse regulamento, praticadas tanto por eleitores quanto por candidatos e que atingem
as eleições em quaisquer das suas fases, desde o início do processo eleitoral até a homologação do
resultado. § 1º Os servidores que cometerem infração eleitoral estarão sujeitos às penalidades previstas na
Lei 8.112/90, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal”. 2 – Quanto a acusação de que o Diretor de
Simões Filho infringiu as normas eleitorais ao manter foto em site institucional com camisa em apoio à
candidatura de Luzia Mota, aplica-se as medidas disciplinares ao servidor e não a candidatura conforme
artigo da Lei supramencionado. 3 – Quanto a denúncia de que o candidato Renato da Anunciação
Filho utilizou-se do cargo de Reitor para atividade de campanha junto a uma prefeitura, a denúncia é
gravíssima, contudo as provas apresentadas não são conclusivas e não há um processo formal de denúncia
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e tão somente um print de um site. 4 – Quanto a denúncia de que “diversos candidatos” teriam
descumprido a norma através do grupo EXTRAIFBA, lembramos que o processo deveria ser de defesa do
ato praticado contra a nulidade da candidatura de Albertino Nascimento e não uma tentativa de acusar
diversos candidatos(as) sem apresentar provas para influencia o julgamento do seu recurso, ou seja, o
candidato usa de acusações, ainda que sem provas, para sustentar sua defesa no descumprimento da
norma. Em que pese todos os argumentos apresentados o entendimento de Marcos Vinícius Ribeiro é de
que ao analisar o capítulo 12 das normas eleitorais: “DAS MEDIDAS DISCIPLINARES Art. 43 -
Consideram-se infrações eleitorais, ações proibidas descritas nesse regulamento, praticadas tanto por
eleitores quanto por candidatos e que atingem as eleições em quaisquer das suas fases, desde o início do
processo eleitoral até a homologação do resultado. § 1º Os servidores que cometerem infração eleitoral
estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei 8.112/90, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal.
§ 2º Os discentes que cometerem infração eleitoral estarão sujeitos às penalidades previstas nas Normas do
Código Disciplinar para o Corpo Discente do IFBA, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal. § 3º
O descumprimento das disposições desta norma pelo(a)s candidato(a)s implica na suspensão temporária
da campanha eleitoral por meio de uma advertência, cabendo a CEC junto à CEL onde ocorreu a infração
avaliar a gravidade dessa, classificando-a em falta leve, média e grave, aplicando-se a suspensão em 5, 10
e 15 dias de campanha respectivamente; § 4º No caso de uma segunda advertência fica suspenso o direito
a fazer campanha eleitoral. § 5º No caso de uma terceira advertência fica impugnada a candidatura.”
percebe-se que há uma desproporcionalidade na aplicação das penalidades e que a nulidade de uma
candidatura por não ter retirado um único banner dentro do prazo não seria razoável. Argumenta ainda que
não houve prejuízo eleitoral significativo uma vez que o vício fora sanado antes da abertura da urna e que
o banner se encontrava em um local de baixa circulação. Desta maneira vota por rever a decisão de
nulidade da candidatura de Albertino Nascimento. Tiago Figueiredo mantêm o voto pela nulidade da
candidatura de Albertino Nascimento por entender que a norma trata de forma específica a penalidade para
os casos de campanha fora do período eleitoral, neste caso, mais especificamente no que se refere a não
retirada de material de campanha dentro do prazo estabelecido para tal, o que era sabido por todos os
candidatos. Não há na norma possibilidade de mensurar a intencionalidade do ato ou tamanho do dano
causado, para o caso em pauta. A norma é bem clara no parágrafo sétimo do Artigo quinze da Resolução
26 de que sofrerá nulidade da candidatura o candidato(a) que não retirar o material de campanha até às
23h59min do último dia anterior ao da votação e a aplicação da penalidade deverá ser feita mediante
ocorrência do fato, nada tendo a haver com a intencionalidade do ato ou com o tamanho do dano causado,
conforme dito anteriormente. Desta maneira vota por manter a nulidade da candidatura de Albertino
Ferreira Nascimento. Com a palavra José Henrique Porto começa seu voto considerando que as normas
eleitorais foram elaboradas pelo CONSUP após intenso debate; considerando que no calendário eleitoral
foi estabelecido período para impugnação das normas eleitorais, e não foi apresentado nenhum pedido de
impugnação do §7º do art. 15° da Resolução CONSUP/IFBA nº 26, de 27 de setembro de 2018.
Considerando que a Comissão Eleitoral Central só tem competência normativa para regulamentar casos
omissos nas normais eleitorais; considerando que campanha fora do prazo não é caso omisso, uma vez que
o §7º do art. 15° da Resolução CONSUP/IFBA nº 26/2018 a matéria. Portanto, a comissão precisa apreciar
o caso conforme o parágrafo supracitado; considerando que o §7º do art. 15° da Resolução
CONSUP/IFBA nº 26, de 27 de setembro de 2018 determina a aplicação da pena de nulidade da
candidatura em caso de campanha fora do prazo;  considerando as medidas disciplinares previstas no
capítulo XXII da Resolução CONSUP/IFBA nº 26/2018 entram em conflito com aquelas prevista no §14º
do art. 15° da Resolução CONSUP/IFBA nº 26/2018, uma vez que este não prevê a imediata aplicação da
suspensão da campanha, e em caso de reincidência, a suspensão definitiva da campanha, deferente do que
o que é estabelecido pelo capítulo XXII que prevê a aplicação da advertência; considerando que o capítulo
dedicado as medidas disciplinares não pode ser aplicado ao §7º do art. 15° da Resolução CONSUP/IFBA
nº 26, de 27 de setembro de 2018, uma vez que este o que capítulo VII do qual faz parte o parágrafo
supramencionado já prevê as medidas disciplinares específicas para as infrações relativas a campanha
eleitoral; considerando que o §7º do art. 15° da Resolução CONSUP/IFBA nº 26, de 27 de setembro de
2018, diferente dos outros parágrafos da resolução, já prevê a penalidade em caso de seu descumprimento;
considerando que a norma é taxativa quanto aplicação da penalidade de anulação da candidatura que
deixar de retirar qualquer material de campanha ao final do prazo estabelecido para campanha;
considerando que o banner é um tipo de material de campanha; considerando que o prazo estabelecido
para campanha se encerrou até às 23:59h na data de 12/12/2018; considerando que o apoiador do
candidato Albertino Ferreira só retirou o banner às 7:10h de 13/12/2018; Desta maneira vota pela
manutenção de nulidade da candidatura do Senhor Albertino Ferreira Nascimento. Com a
palavra Joilson Cruz argumenta que diante da situação verificada, o mesmo é favorável a revisão da
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decisão de nulidade da candidatura do Professor Albertino Ferreira Nascimento. Considerando que o
preposto do candidato retirou o “banner” às 07h10min, portanto antes do início do processo de abertura
das urnas e votação. Considerando que a permanência desde material, além do prazo
permitido, não interferiu no resultado final das eleições no Campus. Considerando que a redação do
Capítulo VII da Campanha Eleitoral em seu Art. 15, deixa margens a interpretação dúbias quanto a pena a
ser aplicada nesta questão uma vez que no 14º parágrafo, enseja a uma degradação da pena, como
suspensão temporária da candidatura em caso de permanência da infração o que não foi o caso.
Considerando que o processo eleitoral encerrou, não havendo com a permanência do resultado final,
nenhuma alteração na posição da candidatura vencedora do pleito. Considerando que as obras que estão
sendo realizadas na reitoria dificultaram o acesso e visibilidade do Banner, inclusive para a retirada. Assim
diante do argumento citados acima e do peso da medida, por demais extremada, vota favorável a
reconsiderar a decisão tomada por esta Comissão que considerava nula a candidatura de Albertino
Nascimento. Ainda com a palavra Joilson Cruz argumenta que essa decisão leva em conta que a
permanência do candidato no pleito não altera a posição em relação as atas e resultados da
candidatura vencedora. Edcassio vota por rever a decisão de nulidade da candidatura, mas ficou de enviar
o voto por escrito. Por 3 votos à 2 fica decidido reverter a decisão de nulidade da candidatura de Albertino
Ferreira Nascimento. Às 13h16min decidiu-se fazer uma pausa pra almoço com retorno previsto para às
14h00min.  Às 13h45min registra-se a presença de Edcassio Avelino, Marcos Vinícius Ribeiro
e Joilson Cruz. Às 13h50min registra-se a presença de José Henrique Porto. Às 13h51min registra-se a
presença de Tiago Figueiredo, contudo o mesmo pede para que conste em ata que precisará se ausentar por
uma consulta médica. Com o reestabelecimento da reunião temos os seguintes encaminhamentos: 1 –
Marcos Vinícius Ribeiro e José Henrique Porto ficam responsáveis pela ata, verificação dos casos de
inconsistência entre votos nos campi para Reitor e/ou Diretor. 2 – Joilson Cruz e Edcassio Nivaldo ficam
responsáveis por verificar os casos de inconsistências entre votos nos campi para CONSUP. Às 15h30min
registra-se a saída de Edcassio Nivaldo. Após sair Edcassio Nivaldo enviou através de aplicativo às
16h02min seu voto que segue “Sou favorável a revisão da nulidade/impugnação do candidato Albertino
considerando que coma reforma da praça da Reitoria, com tapumes, contribuiu para dificultar a retirada do
banner do candidato Albertino. Sendo assim, me manifesto de forma contrária a impugnação/nulidade da
candidatura do senhor Albertino Ferreira Nascimento Junior. Ademais caracterizo como uma pena leve,
uma vez que em função do tamanho do IFBA, a não retirada do banner do candidato Albertino, não
comprometeu em nenhum momento o processo eleitoral”. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro pede
para que conste em ata que apesar do envio à posteriori, o voto de Edcassio havia sido feito
presencialmente e foi solicitado que cada membro redigisse seu voto para facilitar a produção da ata. Às
17h37min registra-se a saída de Joilson Cruz. Com a palavra Marcos Vinícius Ribeiro pede para constar
em ata que foram feitas as seguintes alterações nas tabelas par Reitor(a) e Diretor(a): A) Brumado houve
apenas a retificação entre votos nulos e brancos que estavam nos locais errados, mas não houve alteração
do quantitativo de votos. B) Eunápolis houve retificação, após consulta a CEL e a lista de total de
votantes, no segmento TAE constava 52 votos totais, mas deveria ser 51 votos, uma vez que 1 servidor não
votou. C) Ilhéus a CEC tinha somado os votos do segmento docente de forma equivocada e o total que
deveria ser 36 estava 37. D) Irecê foi separado a contagem de votos nulos e brancos. E) Jequié a CEC
tinha somado os votos do segmento discente errado e onde o total deveria ser 286 estava 287. F) Porto
Seguro foi alterada a totalização conforme processo SEI 23282.001923/2018-01, contudo precisa
ser decidido pela CEC. G) Santo Amaro a CEC tinha somado errado os votos de Docente e onde era pra
constar 45 estava 35. H) Valença foi retificado o número de votantes discente e número de nulos devido ao
fato da ata de ocorrência constar que foram anulados 2 votos da categoria, contudo por lapso não
colocaram na totalização. Ainda com a Palavra Marcos Vinícius Ribeiro pede para constar em ata que
devido a falta de quórum os seguintes casos precisam ser julgados pela CEC na reunião de 19/12/2018
antes d publicação do resultado final: A) Ocorrência em Camaçari em que 1 discente votou, mas não
estava na lista. B) Ocorrência em Ilhéus onde a ata consta 242 discentes votantes, mas na totalização de
votos de Reitor os discentes aparecem com 241 votos e na totalização de votos para Diretor os discentes
aparecem com 240 votos. C) Ocorrência em Porto Seguro em que na ata constam 448 discentes votantes,
mas o somatório de votos para Reitor é de 434 e para Diretor é de 437. Nada mais havendo a tratar,
encerra-se a reunião da CEC às 19h27min e lavra-se esta ATA que segue assinada pelos presentes. 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 14:31, conforme decreto nº
8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 14:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOILSON CRUZ DA SILVA, Membro da Comissão
Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 14:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDCASSIO NIVALDO AVELINO, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 14:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 19/12/2018, às 14:53, conforme decreto nº 8.539/2015.
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