
Comunicado nº 01/2020/CE-SINDSEMP/BA

Salvador, 31 de julho de 2020

Senhores(as) Filiados(as),

Em  razão  de pedidos de  esclarecimentos  apresentados 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. Tratam-se de pedidos de esclarecimentos interpostos por Rondineli Caldas
e por Gérson Silva de Almeida Souza, remetidos por mensagens eletrônicas datadas de 30 de
julho de 2020, no âmbito do Edital n° 05/2020, que versa sobre a Convocação para Eleição da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal do SINDSEMP/BA – Triênio 2020/2023.

2. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

2.1.  Por  se  tratarem de  questões  com identidade  de  objeto,  esta  Comissão
Eleitoral decidiu por apreciá-las em conjunto.

2.2. Em apertada síntese, os requerentes informam que, conforme consta no
Edital,  entendem  que  as  inscrições  devem  ser  remetidas  em  meio  digital  para  o  e-mail
sindsempba2020@gmail.com,  contudo  restam dúvidas se  os  referidos  documentos  devem
estar assinados ou não, bem como se as referidas assinaturas deveriam ser realizadas por todos
os componentes das chapas em relação anexada ao requerimento ou se seria suficiente que
apenas um dos integrantes das chapas subscrevesse o requerimento de registro das mesmas
contendo a referida relação de candidatos integrantes das mesmas.

O primeiro  requerente  indagou,  ainda,  sobre  a  exigibilidade  de remessa  da
documentação original à Sede do SINDSEMP-BA exclusivamente via malote,  informando
que a maioria das Promotorias de Justiça não possui malote, aludindo, ainda, ao fato de que as
chapas são montadas com integrantes de diversas partes do Estado e que esse fato dificulta a
assinatura de todos os candidatos em um único documento e o seu respectivo envio.

Ao  final,  o  primeiro  requerente  apresentou  as  seguintes  sugestões:  a)
adiamento do prazo para envio da documentação original por 05 (cinco) dias e; b) que o envio
da documentação original fosse realizada pelo malote e também via Correios.

3. DA ANÁLISE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

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

Av. Joana Angélica, 1312, Sala 001-B, 2° Subsolo, Nazaré, Salvador -BA. CEP: 40.050-001.
Tel: (71) 3042-5443 / www.sindsempba.org.br

mailto:sindsempba2020@gmail.com


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:  atendido, vez que foram observados o endereçamento
para esta Comissão Eleitoral.

3.1.3. Do Interesse e Motivação: atendidos, posto que o conteúdo dos pedidos
de esclarecimentos tem relação com as atribuições desta Comissão Eleitoral.

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

4. DA DECISÃO

4.1. Pelo exposto, esta Comissão Eleitoral decide CONHECER os pedidos de
esclarecimentos interpostos por Rondineli Caldas e Gérson Silva de Almeida Souza.

4.2. Em relação ao envio dos documentos por meio digital e à lacuna acerca da
obrigatoriedade  dos  mesmos  estarem  assinados,  esta  Comissão  Eleitoral  esclarece  que  a
utilização  de  recursos  tecnológicos  para  a  viabilização da formalização  de  documentos  e
instrumentos contratuais,  a fim de conferir  continuidade às relações jurídicas,  sem contato
físico  e  eliminando  procedimentos  manuais,  que  envolvem assinaturas  de  próprio  punho,
reconhecimento de firmas por autenticidade em cartórios, transporte e arquivamento das vias
físicas do contrato  encontra  guarida no  Decreto nº 10.278, de 18 de março de 2020, que
regulamenta  parte  do  artigo  3º  da  Lei  nº  13.874/2019  (Lei  da  Liberdade  Econômica),
permitindo  que  os  documentos  digitalizados  produzam os  mesmos  efeitos  legais  dos
documentos físicos ou originais. Assim, nos parece indissociável  o entendimento de  que os
documentos produzidos e assinados apenas por meio digital também tenham plena validade e
eficácia.  Além disso,  o  encaminhamento  por  e-mail,  notadamente  o  funcional,  já  possui
validade  intrínseca,  visto  atender  os  requisitos  de:  a)  autenticidade,  pois  possibilita  a
validação da chave geradora com base em uma chave pública; b) confidencialidade, uma vez
que  o emissor  possui  chave  pessoal  e  registrada  em  uma  cadeia  de  autenticação;  c)
integridade,  visto  que  a alteração  de  um  bit  sequer  na  mensagem  resulta  em  uma
incompatibilidade com as chaves e; d) irretratabilidade, já que o emissor não pode negar que
aplicou a assinatura à mensagem.

Quanto ao prazo e a forma de envio dos documentos físicos, considerando o
atual momento de pandemia e isolamento social, tendo em vista, ainda, eventual deficiência
de infraestrutura em algumas Promotorias de Justiça, no tocante à inexistência de serviço de
malote, bem como o intuito de conferir aos interessados a mais ampla acessibilidade quanto à
participação neste processo eleitoral, a Comissão Eleitoral entende serem PROCEDENTES
os requerimentos formulados e esclarece:
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a) A assinatura dos candidatos pode ser feita por meio de assinatura eletrônica,
certificado  digital,  bem  como  pelo  simples  envio  do  documento  anexado  a  mensagem
eletrônica remetida a essa comissão eleitoral a partir do e-mail funcional do candidato. Neste
último caso, as referidas assinaturas serão dispensadas em sua forma eletrônica ou digital,
visto  que  a própria  mensagem  eletrônica  será  considerada  como  assinatura  para  os  fins
dispostos no Edital n° 05/2020;

b) A documentação necessária para realização de inscrições das chapas deverá
ser  remetida,  inicialmente,  em  formato  digital,  para  o  endereço  eletrônico
sindsempba2020@gmail.com, até as 23:59 horas de 31 de julho de 2020.

c) Os documentos a serem remetidos à Comissão Eleitoral são:

c.1. Requerimento de inscrição da chapa assinada ou remetida por e-
mail por um dos integrantes da chapa a essa comissão eleitoral;

c.2.  Ficha de qualificação de cada um dos candidatos  integrantes  da
chapa assinada. Em caso de impossibilidade de assinatura, cada um dos integrantes da chapa
poderá remeter a respectiva ficha por seu e-mail funcional a essa comissão eleitoral, conforme
citado acima;

c.3. Relação de nome de todos os candidatos que integrem a chapa, o
cargo postulado por cada um dos candidatos e a assinatura de cada integrante da chapa em
campo específico para as respectivas assinaturas. Esta relação pode, ainda, ser integrada ao
próprio requerimento de inscrição da chapa ou anexada ao referido requerimento. Em caso de
impossibilidade  de  assinatura  de  cada  um  dos  integrantes  da  chapa  nessa  relação,  esse
documento deverá ser suprido por uma simples  declaração do candidato de que integra a
referida chapa em e-mail a ser remetido por seu endereço de e-mail funcional a essa comissão
eleitoral, conforme citado acima;

d)  Fica  deferido  o  prazo  de  10  (dez)  dias,  a  contar  da  publicação  deste
comunicado,  para  envio  dos  documentos  físicos,  conforme  indicado  pelo  artigo  49  do
Estatuto, podendo os mesmos serem encaminhados à Sede do SINDSEMP-BA 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.

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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