
Comunicado nº 06/2020/CE-SINDSEMP/BA

Salvador, 24 de agosto de 2020

Senhores(as) Filiados(as),

Em razão do pedido de esclarecimentos apresentado a esta Comissão Eleitoral,
a mesma deliberou e apresenta as suas considerações, na forma que se segue;

RESPOSTA À CONSULTA/PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de pedidos de esclarecimentos interposto pela chapa “Respeito e
Valorização”, através de seu integrante Flávio de Aquino Penedo, por meio de e-mail, datado
de 13 de agosto de 2020, no âmbito do Edital n° 05/2020, que versa sobre a possibilidade de
mudança de cargos de diretores entre os membros da chapa.

, no sentido de mudar a sua composição no seguinte sentido: Marcius Kelsen
de  Miranda  da  Silva,  registrado  como  Diretor  de  Finanças  mudará  para  Diretoria
Administrativa,  onde  figura  como  inscrito  Guilherme  Sales  Barbosa  que  mudará  para  a
Diretoria de Finanças.

2. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

2.1.  Em  síntese,  o  requerente  apresenta  pedido  de  esclarecimento  sobre  a
possibilidade de mudança de cargos de diretores entre os membros da chapa, no sentido de
mudar a sua composição no seguinte sentido: Marcius Kelsen de Miranda da Silva, registrado
como Diretor de Finanças mudará para Diretoria Administrativa, onde figura como inscrito
Guilherme Sales Barbosa que mudará para a Diretoria de Finanças.

3. DA ANÁLISE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

3.1.  Após  essa  breve  explanação,  passa-se  a  análise  dos  pressupostos  de
admissibilidade do pedido ora em tela:

3.1.1.  Da  Legitimidade/sucumbência:  Atendidos,  uma  vez  que  conforme  o
Edital n° 05/2020, qualquer interessado poderá se dirigir a esta Comissão Eleitoral a fim de
esclarecer dúvidas e encaminhar solicitações.

3.1.2. Da Competência: Atendidos, vez que foram observados o endereçamento
para esta Comissão Eleitoral.
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3.1.3. Do Interesse e Motivação: Atendidos, posto que o conteúdo do pedido de
esclarecimento tem relação com as atribuições desta Comissão Eleitoral.

3.1.4. Da Tempestividade: Atendidos, vez que os pedidos foram apresentados
tempestivamente, nos termos do Edital.

4. DA DECISÃO

4.1. Pelo exposto, esta Comissão Eleitoral decide  CONHECER o pedido de
esclarecimento  interposto  pela  chapa  “Respeito  e  Valorização”,  através  de  seu  integrante
Flávio de Aquino Penedo.

4.2.  A substituição de candidatos não encontra previsão legal no Estatuto do
Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado da Bahia – SINDSEMP-BA, mas
encontra-se prevista na legislação eleitoral vigente, aqui usada supletivamente.

4.3.  De  acordo  com a  Resolução  nº  23.405  do Tribunal  Superior  Eleitoral
(TSE), art. 60, “é facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver
seu registro indeferido, inclusive por inelegibilidade,  cancelado ou cassado, ou, ainda, que
renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro” e, por analogia, verificando-se
que o pleito em tela se refere apenas à mudança de titularidade dos cargos indicados para
concorrerem nas próximas eleições, entende esta Comissão Eleitoral não haver nenhum óbice
à referida pretensão.

4.4. A referida resolução orienta que em caso de substituição, o fato deverá ser
amplamente  divulgado  pela  chapa  onde  ocorreu  a  substituição  a  fim  de  esclarecer  o
eleitorado,  sem  prejuízo  da  divulgação  também  por  outros  candidatos,  chapas,  quando
determinado ou autorizado pela autoridade eleitoral competente.

4.5. Assim, considerando o pedido formulado, a Comissão Eleitoral entende ser
PROCEDENTE o requerimento formulado e esclarece:

a)  A  substituição  solicitada  deverá  ser  precedida  do  envio  da mesma
documentação necessária para realização de inscrições das chapas, a qual deverá ser remetida,
inicialmente,  em formato digital,  para o endereço eletrônico  sindsempba2020@gmail.com,
sendo necessária a assinatura de, pelo menos, um dos integrantes da chapa, o que pode ser
feito através de assinatura eletrônica e certificado digital e, no caso de envio por meio do e-
mail funcional, as referidas assinaturas serão dispensadas em sua forma eletrônica, visto que o
mesmo será considerado como assinatura para os fins dispostos no Edital n° 05/2020;

b) Fica deferido o prazo de 10 (dez) dias para envio dos documentos físicos,
conforme artigo  49 do Estatuto,  podendo os  mesmos serem encaminhados  via  malote  ou
Correios, não se excluindo outros serviços de entrega de documentos, salientando que será
considerado para fins de protocolo o dia de sua postagem.
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Atenciosamente,

Jocélia dos Santos Silva
Membro da C.Eleitoral

José Jacques Barros Guarino
Membro da C.Eleitoral

Sílvia Ornellas
Membro da C.Eleitoral
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