
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

Comissão Eleitoral Local – Câmpus Catanduva | Resolução n.º 32/2020, de 18 de agosto de 2020. 

e-mail: ctd.eleicoes2020@ifsp.edu.br 

Página 1 

 

 

 

COMUNICADO Nº 12/2020 
 

A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL DO CÂMPUS CATANDUVA, instituída pela Resolução nº 

32, de 18 de agosto de 2020, e com base no Decreto nº. 6.986, de 20 de outubro de 2009, 

COMUNICA: 

 
1. A Comissão Eleitoral Local do Campus Catanduva, tendo recebido denuncia  por parte do Candidato 

Marcelo Velloso Heeren e defesa do Candidato Daniel Correa Lobato a respeito  de propaganda ilegal 

de servidores e discentes do campus durante o período de campanha vem por meio desta proferir sua 

decisão após análise: 

 

DA DENUNCIA. 

 

A denuncia baseia-se no Art. 56 com enfase nos Art. 59 e Art.64 do código eleitoral onde alega que as 

postagens do candidato Daniel Lobato não fazem nenhuma referência explícita a pessoas mas abordam 

temas que ele julga pertinente apresentar em suas redes sociais, acrescentando e apresentando 

publicações de um apoiador do referido candidato, onde o denunciante alega que o apoiador sugere que, 

caso seus adversários ganhem o pleito, muita coisa errada pode acontecer e que o mesmo está tentando 

claramente construir um imaginário negativo sobre sua pessoa, atentando contra sua honra e moral.  

 

DA DEFESA. 

 

A defesa baseia-se na própria fala do denunciante onde este afirma que o denunciado não faz menção a 

pessoa alguma, mas aborda temas que julga pertinente apresentar em suas redes sociais. Continua com 

sua defesa alegando não ter controle direto sobre as ações dos seus apoiadores, apesar de ter solicitado 

que eles respeitassem o código eleitoral.  Atendendo à recomendação da CEL, o denunciado solicitou 

que o seu apoiador removesse, de forma voluntária, todas as mensagens que o candidato Denunciante 

considerou ofensivas e volta a afirmar em sua defesa que não tem como controlar o que postam nas redes 

sociais, apenas pedir que sigam o código eleitoral.  

 

 

DA DECISÃO. 

 

Primeiramente a comissão eleitoral central informa que a denúncia não foi anônima. Ademais ouvidas as 

partes dentro dos prazos do regulamento eleitoral fica sanada qualquer evidência de não oportunidade de 

ampla defesa ou contraditório. A comissão eleitoral local é instituída pela Resolução nº 32, de 18 de 

agosto de 2020, e com base no Decreto nº. 6.986, de 20 de outubro de 2009, sendo composta por 

servidores públicos das carreiras docente e técnico-administrativo e discentes da comunidade do IFSP, 

eleitos entre seus pares. Assim entendemos ser de nossa alçada administrativa a guarda e entendimento 

do regulamento geral fazendo-o cumprir diante de afrontas ou inconsistências cometidas pelos 

candidatos, independente da candidatura visando a correta condução do processo e aplicação das sanções 

elencadas no instrumento quando necessárias. 

 

Desta maneira entendemos que: 

 

Assim, diante de todo o exposto, compreendendo a alçada desta comissão que se trata do 

“REGULAMENTO GERAL DAS ELEIÇÕES NO IFSP”, não compreendendo o campo jurídico, 

decidimos que tal ato denunciado após analisado é passível de ADVERTÊNCIA ao Candidato Daniel 

Correa Lobato. 
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Catanduva - SP, 14 de outubro de 2020. 

 

 

   
 

Welington Ricardo Coelho 

Presidente da Comissão Eleitoral Local – Câmpus Catanduva - 2020 

 


