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À  

Comissão Eleitoral Central do IFAL 

 

Prescreve o Decreto nº 6.986/2009, art. 3º: 

 

“Art. 3o Compete ao Conselho Superior de cada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

deflagrar os processos de consulta a que se refere o art. 2o, e deliberar sobre a realização dos pleitos 

em turno único ou em dois turnos, com a antecedência mínima de noventa dias do término dos 

mandatos em curso de Reitor e Diretor-Geral de campus.  

Parágrafo único.  Os processos de consulta para escolha dos cargos de Reitor e de Diretor-Geral de 

campus serão finalizados em até noventa dias, contados da data de seu início”.  

 

É comum na legislação de direito administrativo que, para o bem da segurança jurídica, sejam estipulados 

prazos para finalização de atos administrativos, principalmente aqueles que tratam de sanções contra os particulares 

e servidores públicos. De igual forma, tão comum quanto à fixação de prazos, é a prorrogação desses, vez que, 

processos administrativos disciplinares, p.ex., apresentam duração maior do que a fixada em lei ou decreto.  

 

E por que as decisões administrativas ultrapassam prazos legais? Para preservar direitos fundamentais, como 

ampla defesa, contraditório, livre produção de provas (para quem está sendo processado) e probidade administrativa. 

São valores hierarquicamente superiores e devem ser protegidos pela Administração a não mais poder, inclusive, 

superando prazos predeterminados.  
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No caso presente, temos a previsão de eleição para Reitor/a e Diretor/a do IFAL para o dia 04/04/2023, em 

primeiro turno e dia 13/04/2023, em segundo turno.  

 

Entretanto, conforme exaustivamente demonstrado em reunião de 03/03/2023, do Conselho Superior do IFAL, 

o referido calendário eleitoral não leva em consideração que o Campus Coruripe estará em férias coletivas entre 

11/03 e 03/04/2023, de modo que a campanha eleitoral na referida Unidade do IFAL não teria nenhum dia completo 

de propaganda física. 

 

Com a devida vênia, Srs. Membros da Comissão, este prazo é deveras exíguo, para não dizer inexistente, 

para o exercício do direito de escolha democrática dos gestores deste Instituto, direito este previsto na Lei nº 

11.892/2008, art. 12. 

 

O art. 12, caput, da Lei nº 11.892/2008, fala em “processo de consulta”. Sabe-se que processo é “uma 

sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a um resultado final e conclusivo” (MELLO, 

Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.  33 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 502). Mais adiante, 

averba o mestre: “em face do Estado contemporâneo – que ampliou seus objetivos e muniu-se de poderes colossais 

–, a garantia dos cidadãos não mais reside sobretudo na prévia delimitação das finalidades por ele perseguíveis, mas 

descansa especialmente na pre-fixação dos meios, condições e formas a que se tem de cingir para alcançá-los” (p. 

506). 

 

Assim, não se pode entender como processo de consulta aquele que se resume a um ou dois dias de 

campanha eleitoral, como é o caso do Campus Coruripe. No próprio regulamento eleitoral, há previsão de realização 
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de debates, que somente podem ser levados a cabo quando, antes, os/as candidatos/as percorrem as salas de aula e 

administrativas, para dialogar, minimamente, com seu eleitorado, o que demanda tempo razoável.  

 

Dessa maneira, temos inquestionável conflito entre o que determina a Lei nº 11.892/2008, art. 12 e o 

Regulamento de Consulta Eleitoral (Quadriênio 2023-32027) desta Comissão Eleitoral.  

 

Do ponto de vista material, ressalte-se que a isonomia entre candidatos/as também resta gravemente violada, 

porque aqueles/as gestores/as que estão em exercício de suas funções e pretendem renová-las, estão em superlativa 

vantagem sobre seus(suas) opositores(as), uma vez que, há quatro anos, podem explanar e praticar suas ideias de 

gestão pública, enquanto os(as) desafiantes não terão prazo razoável para expor e debater seus pensamentos.  

 

Com a devida vênia, sendo certo que a extrapolação do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no Decreto 

6.986/2009, art. 3º, não causará nenhuma nulidade ao processo eleitoral (no referido decreto não se estipula qualquer 

sanção ao desatendimento de tal interregno), enquanto que o amesquinhamento do tempo de campanha violenta a 

democracia e a isonomia, os ora peticionários requerem a Comissão Eleitoral Central que estabeleçam novo calendário 

eleitoral, sugerindo as seguintes datas: 

 

Período de campanha eleitoral do primeiro turno 10/03/2023 a 04/05/2023 

Primeiro turno 05/05/2023 

Segundo turno 15/05/2023 
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A proposta de alteração pode ser resumida da seguinte forma: 

Publicação do regulamento da eleição 27/02/2023 
Inscrição de candidatos 27/02/2023 a 03/03/2023 
Apresentação de recursos contra as homologações e indeferimento das candidaturas 
07/03/2023 
Apresentação de defesa, por e-mail, do candidato que tiver sua candidatura objeto de recurso 
08/03/2023 
Campanha Eleitoral do primeiro turno 10/03/2023 a 04/05/2023 
Debate entre os candidatos a Reitor e Diretor-Geral 17/03/2023 a 04/05/2023 
Publicação das Listas de Eleitores 28/03/2023 
Eleição do primeiro turno 05/05/2023 
Apuração dos votos 05/05/2023 
Publicação do resultado da votação do primeiro turno 06/05/2023 
Prazo de recurso à homologação do resultado do primeiro turno 07/05/2023 
Campanha eleitoral para o segundo turno 07/05/2023 a 14/05/2023 
Eleição do segundo turno 15/05/2023 
Apuração dos votos do segundo turno 15/05/2023 
Publicação do resultado da votação do segundo turno 16/05/2023 
Prazo de recurso do resultado do segundo turno 17/05/2023 

 

No concernente ao sigilo do voto, por tratar-se de cargos de chefias imediata (Diretores/as) e máxima 

(Reitor/a), que podem provocar situações indevidas de assédio, apesar de reconhecer a importância da votação 

eletrônica, os requerentes temem pela possibilidade prática de divulgação de voto, uma vez que os eleitores poderão 

fotografar e/ou filmar seus votos.  

 

Dessa maneira, os peticionários requerem à Comissão Eleitoral que apresente medidas que garantam o sigilo 

do voto, tais como, p.ex., o voto eletrônico e presencial, mediante a utilização de computadores instalados em “seções” 
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de votação dentro das Unidades do IFAL, vedando a utilização de telefones celulares ou outros aparelhos eletrônicos 

nas “cabines” de votação.  

 

Nestes termos,  

Pede deferimento.  

 

Maceió/AL, 03 de março de 2023. 

 

 

FELIPE CARVALHO OLEGÁRIO DE SOUZA  

CONSELHEIRO DO CONSELHO SUPERIOR DO IFAL 

SIAPE n.º 1673902 
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