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 COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL
 Objeto :

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL
CENTRAL PARA ESCOLHA DE REITOR E DIRETORES GERAIS DO IFSP DO

ANO DE 2020
 

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e quarenta e sete minutos
iniciou-se a segunda reunião extraordinária, via videoconferência, por meio da plataforma Microsoft Teams.
Estavam presentes os seguintes membros da Comissão Eleitoral Central: Titulares: Lairce Castanhera
(Presidente); Lauriberto Paulo Belém (Vice-Presidente); Rui Bertho Júnior; Gustavo Bucci Carrascosa
(secretário); Isabella Segredo; Lucas Satoshi Cipriano Oikawa (secretário); Matheus Guedes Camargo.
Ausentes: Milene Rosa de Almeida Moura. ABERTURA: Após verificar o quórum, o vice-presidente Lauriberto
deu início a reunião. ORDEM DO DIA: 1 – Aprovação da ata da trigésima sexta reunião ordinária. Após a
leitura da ata da trigésima sexta reunião, esta foi aprovada por unanimidade. 2 – Esclarecimento da CEC ao Ofício
01/2021 do Gabinete da Reitoria. A Comissão Eleitoral Central, atendendo a solicitação do Gabinete, elaborou um
documento de esclarecimento conforme consta em anexo a esta ata, no qual constata que a campanha do candidato
eleito Silmário Batista dos Santos não apresenta transgressões ao código eleitoral. ENCERRAMENTO: Às vinte e
duas horas e cinquenta minutos, não havendo mais nada a tratar, a Presidente eleita, Lairce Castanhera, deu por
encerrada esta reunião, a qual eu, Lucas Satoshi Cipriano Oikawa, lavrei esta ata.

 

São Paulo- SP, 12 de janeiro de 2021.

 

Esclarecimento da CEC ao OFÍCIO 1/2021 - GAB/RET/RET/IFSP
 

A COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL, instituída pela Resolução nº 33, de 18 de agosto de 2020, com
base no Decreto nº. 6.986, de 20 de outubro de 2009 e na Resolução nº 39/2020, de 03 de setembro de 2020 -
Código Eleitoral para o Cargo de Reitor do IFSP, ESCLARECE que:
 

Com relação ao conteúdo do Ofício 1/2021 GAB-RET/RET/IFSP e seus anexos, a Comissão Eleitoral
Central verificou a inexistência de infração eleitoral.
 

Para realização de manifestação formal e satisfatória ao cidadão, esta Comissão apresenta os aspectos que
subsidiaram tal decisão.
 

 

Do recebimento de documentos:
 

Pela SETEC/MEC:
- Ofício 1160/2020/GAB/SETEC/SETEC-MEC de 15/12/2021 (recebido em 07/01/2021)
 

Pelo Gabinete da Reitoria:
- Ofício 1/2021 GAB-RET/RET/IFSP de 07/01/2021 e anexos:
Manifestação NUP 23546.053759/2020-85 da plataforma Fala.BR
Imagem: apoiando candidata do PT.jpeg
Imagem: recebendo apoio deputado geninho _PT.jpeg
Imagem: recebendo apoio_paulo teixeira.jpeg
Imagem: recebendo apoio vicentinho_PT.jpeg
Vídeo: emenda_parlamentar_PT.mp4
Vídeo: dando apoio a candidata a vereadora.mp4



 

Pela Procuradoria Geral do IFSP:
- PARECER n. 00012/2021/CONSUL/PFIFSÃO PAULO/PGF/AGU de 08/01/2021
 

Pelo Candidato a Reitor, Silmário Batista dos Santos:
- OFÍCIO 6/2021 - GAB-RET/RET/IFSP de 12/01/2021
 

 

Da análise:
 

Caracterização de denúncia: é importante ressaltar que toda denúncia, conforme o Art. 56 do Código
Eleitoral, deve estar devidamente indentificada, bem como deverá ser enviada, através de uma conta de email
institucional do denunciante, ao email institucional da CEC. Dessa forma, a presente manifestação não
configura uma denúncia, conforme o Código Eleitoral:
 

“Art. 56. As denúncias, devidamente identificadas, fundamentadas e acompanhadas de documentação comprobatória, referentes aos

abusos cometidos pelos candidatos, durante a campanha, deverão ser enviadas por e-mail institucional do denunciante, à Comissão

Eleitoral Central para apreciação desta.”

 

A título de esclarecimento, a CEC procedeu a análise do conteúdo da manifestação realizada através da
plataforma Fala.BR, à luz do Código Eleitoral para o Cargo de Reitor do IFSP (Resolução 39/2020).
 

Extrato: a comissão recebeu anexo ao Ofício 1/2021 GAB-RET/RET/IFSP, de 07/01/2021, a cópia da
manifestação (NUP: 23546.053759/2020-85) realizada através da plataforma Fala.BR, bem como seus
anexos. O teor da manifestação foi subdividido, de acordo com as alegações de infração do Código Eleitoral,
e analisadas individualmente, conforme segue:

 

1. “Candidato a Reitor do IFSP Silmário Santos infringiu código eleitoral com a vinculação de sua

campanha a partido politico (PT). O candidato a reitor Silmário Santos teve e cedeu poio nas redes

sociais do partido dos trabalhadores (PT) que segundo o código eleitoral anexo é vedado, inclusive

com vinculação de videos e lives.”

 

De acordo com o Código Eleitoral:
 

Art. 13. São normas da campanha eleitoral:

II - Será vedada ao candidato a vinculação de sua candidatura a partidos políticos,

quaisquer associações, sindicatos, entidades representativas de quaisquer segmentos e

fundações;

 

Como forma de mitigar qualquer interpretação errônea acerca do que deva ser considerada a vinculação de
candidatura a partido político, esta comissão solicitou um parecer à Procuradoria- Geral Federal junto ao
IFSP (PGF-IFSP) sobre a matéria. Conforme o PARECER n. 00012/2021/CONSUL/PFIFSÃO
PAULO/PGF/AGU de 08/01/2021, a PGF – IFSP considera que:
 

“Portanto, se um candidato a reitor do IFSP, manifesta seu apoio (ou até desapreço) a determinado

candidato a Prefeito, por exemplo, não comete qualquer infração ao Código Eleitoral para Reitor ou à Lei nº

9.504/97.

Face ao exposto, esta Procuradoria Federal, respondendo objetivamente à dúvida formulada pela CEC,

conclui que não configura ofensa ao Código Eleitoral para Reitor se o candidato a reitor do IFSP,

manifestar seu apoio a determinado candidato a vereador.”

 

Destarte, a Comissão Eleitoral Central acompanha o entendiemento da PGF-IFSP e esclarece que não houve
violação do Art. 13 do Código Eleitoral
 

 

2. “Além disso pediu voto aos servidores do orgão (IFSP) justificando que os servidores teriam que

votar nesses deputados para que as emendas parlamentares continuassem a serem destinadas para o

IFSP (video anexo)_2 minuto: 54:41 do link youtube debate.”

 



Tal afirmativa expressa uma opinião pessoal do candidato, não constitui ameaça de qualquer natureza,
tampouco se caracteriza como infração ao Código Eleitoral.
 

3. “Em alguns campi ameaçou os diretores que se não votassem nele não iria destinar mais recursos.”

 

Inexiste comprovação material de tal afirmação. Ademais, esta comissão não recebeu nenhuma denúncia de
ameaça ou intimidação por parte de qualquer membro do colégio eleitoral do IFSP.
 

 

4. “Obs: O candidato a reitor Silmário Santos apagou a página do facebook onde existia rico material

que comprova as denuncias aqui citadas. https://www.facebook.com/607818693211458/posts/

656053861721274/ https://www.youtube.com/watch?v=oQqn3D9TnSw (debate).”

 

A página pessoal do candidato, ainda que exclusiva para campanha, não é objeto de regulação do Código
Eleitoral ou da CEC. O Comunicado n° 12/2020, emitido em 25 de setembro de 2020, esclarece que:
“As comissões Eleitorais, Locais ou Central, não se responsabilizarão por envios, aprovação e/ou análise de conteúdo de campanha

eleitoral em quaisquer grupos de aplicativos de mensagens instantâneas e/ou redes sociais.”

 

 

 

Da manifestação do candidato eleito:
 

Embora esta Comissão tenha procedido a análise das acusações e verificado que não houve transgressão do
Código Eleitoral, foi solicitado ao candidato eleito Silmário Batista dos Santos que se pronunciasse a respeito
das supostas irregularidades cometidas durante sua campanha. A CEC recebeu o OFÍCIO 6/2021 - GAB-
RET/RET/IFSP (anexo), em nome do candidato eleito, no dia 12/01/2021, no qual é possível verificar o
posicionamento consistente e de acordo com o Código Eleitoral.
 

 

Da Conslusão:
 

Diante do apresentado, a Comissão Eleitoral Central, após as deliberações em reunião realizada no dia
12/01/2021, reitera a inexistência de transgressões ao Código Eleitoral por parte do candidato eleito Silmário
Batista dos Santos.
 

 

 

 

 

São Paulo - SP, 12 de janeiro de 2021.

 

 

 

LAIRCE CASTANHERA
Presidente da Comissão Eleitoral Central – 2020
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