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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro CANELA - CEP 40110150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

PARECER - REI/GABINETE.REI/CECENTRAL.REI

Processo gerado no SEI/IFBA –  232745.002132/2018-03

Impetrante: Ricardo Alcantara Mesquista 

Impetrado: Normando Raimundo de Lima Junior

 

1 - BREVE SÍNTESE DOS FATOS: 

Em 05/10/2018 Normando Raimundo de Lima Junior apresenta inscrição de candidatura por meio de
Processo SEI Nº 23745.001996/2018-08.
No momento de inscrição o servidor justifica sua candidatura pautado no inciso III, §1º do Art. 13 da Lei
11892/08 que traz o seguinte texto:

Art. 13.  Os campi serão dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor para mandato de 4 (quatro)
anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-
se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação dos
servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente.

§ 1o  Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo da
carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos
de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo
menos uma das seguintes situações:
I - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto Federal;
II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição; ou
III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função de
gestão em instituições da administração pública. (Grifo pela CEC)

§ 2o  O Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o reconhecimento, a
validação e a oferta regular dos cursos de que trata o inciso III do § 1o deste artigo.

Em 14/10/2018, por meio de processo SEI Nº 23745.002054/2018-39, o servidor Ricardo Alcantara
Mesquita impetra pedido de impugnação da candidatura de Normando Lima junto a CEL de jacobina
calegando que o candidato Normando Raimundo de Lima Júnior candidato ao cargo de Diretor Geral
para Campus Jacobina, não atende aos requisitos legais para concorrer ao cargo de diretor geral de
instituto federal. O processo encontra-se com embasamento de motivo, fundamentação e jurisprudência e
conforme pedido de impugnação, a candidatura não deveria ser homologada uma vez que não atende a
nenhum dos pré-requisitos estabelecidos nos incisos do art. 5º da Resolução 28/2018 do Consup, que
repete o texto do art. 13 da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008. 
Alega o impugnante que o inciso III, §1º, Art. 13 da Lei 11.892/08 trata-se de norma legal com eficácia
limitada, ou seja, só passará a ter eficácia após a sua regulamentação pelo Ministério da Educação. Não
tendo o Ministério da Educação regulamentado, até a presente data, o inciso III do §1º da Lei nº
11.892/2008, tal dispositivo não pode ser utilizado como pré-requisito para o impugnado concorrer ao
pleito. Anexa-se ao presente pedido precedentes administrativos e judiciais que não admitem o registro de
candidatura ao cargo de diretor geral de instituto federal, em situações idênticas à presente.
Em 16/10/2018 a CEL de Jacobina por meio de Ofício 1 dentro do processo SEI Nº 23745.002054/2018-
39 solicita parecer da PROJUR sobre os critérios para investidura no cargo Diretor  Geral, conforme
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Paragrafo III  § 2º do art. 13 da lei 11.892/2008 e a validade de apresentação certificados de cursos de
formação por candidatos para atender estes requisitos de investidura ao cargo.

 

 

Em 19/10/2018 a CEL anexa ao processo a defesa apresentada pelo Candidato Normando alegando que
apresentou toda documentação necessária e em conformidade às exigências legais para concorrer ao cargo
de Diretor Geral para o Campus Jacobina e que desta forma o pedido de impugnação de sua candidatura
não se deve prosperar visto que este pedido não encontra respaldo nas normas do referido processo
eleitoral, nem mesmo na legislação da pátria. Alega ainda que se os documentos são válidos para concurso
de títulos para ingresso nos quadros permanentes do IFBA, também são válidos para concorrer o cargo de
Diretor Geral do Campus. Quando a legislação diz que o MEC expedirá normas COMPLEMENTARES ao
reconhecimento, validação e oferta de cursos, deixa nítido que essas normas possuem natureza
modificativa em relação aos já existentes. O candidato cita o entendimento do TRF2 quanto ao
entendimento das normas regulamentadoras.
 
Em 22/10/2018 a PROJUR emite despacho dentro do processo SEI supramencionado com o seguinte
entendimento:

Numa análise perfunctória sobre o assunto identificamos, salvo melhor entendimento, que a impugnação
apresentada não atinge unicamente o candidato do Campus referenciado, mas todos os candidatos ao pleito
interno do IFBA, compreendendo, salvo melhor juízo, nessas circunstâncias, pela inadequação da via eleita
— a impugnação deveria ser ao item das normas eleitorais que inclui tal requisito.
Nesse contexto, o entendimento reinante é que a Comissão Local deve melhor examinar o assunto, dentro da
sua área de competência e, posteriormente, submetê-lo à apreciação da Comissão Central, devidamente
motivado, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, com base nas normas e legislações
específicas.

Ainda na data de 22/10/2018 a CEL emite parecer :

Da análise da comissão:

No pedido de impugnação constata-se que houve dois questionamentos. O primeiro foi referente a não
validade dos certificados apresentados pelo candidato para atender ao requisito estabelecido pelo art. 13, §
1º, III da Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, visto que, este requisito precisaria ser regulamentado pelo
MEC, conforme estabelecido no art. 13, § 2º, III da mesma lei, ou seja, se trata de norma legal com eficácia
limitada e para comprovação desta argumentação apresentou precedentes administrativos e judiciais que não
admitem o registro da candidatura ao cargo de diretor geral de instituto federal, em situações idênticas à
presente. O segundo questionamento foi devido aos certificados apresentados pelo impugnado emitidos em
datas anteriores à edição da lei, além de antecederem o ingresso do mesmo no IFBA.

A defesa apresentou diversos argumentos para os dois questionamentos. No que se refere ao primeiro
questionamento, o candidato centrou sua argumentação no conceito doutrinário de normas de natureza
contidas e limitadas, defendendo o que é estabelecido no art. 13, § 1º, III e § 2º da Lei 11.892 de 29 de
dezembro de 2008 é de natureza contidas, e com isto, não haveria necessidade de regulamentação do MEC.
Afirmou que há um entendimento jurisprudencial exarado pelo TRF2 que permite a não regulamentação. No
segundo questionamento a defesa alegou que toda a documentação solicitadas pelas normas foi apresentada,
e que os certificados questionados são válidos, pois estes já teriam sido reconhecidos no concurso público de
entrada do servidor na instituição, no processo de solicitação de RSC (Reconhecimento de Saberes e
Conhecimentos) e pela análise prévia da comissão eleitoral. Quanto aos dois questionamentos a defesa
argumentou que houve supressão de estância ao direcionar o pedido a Comissão Eleitoral Central, em vez de
direcioná-lo para Comissão Eleitoral Local.

No que se refere ao primeiro questionamento, a Comissão Eleitoral Local constatou que há alguns
entendimentos administrativos e jurídicos para a impugnação da candidatura conforme documentação anexa
pelo impugnante, contudo, esta solicitou esclarecimentos a Procuradoria do IFBA conforme Ofício 1 do
Processo SEI 23745.002054/2018-39.
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Segundo o despacho N° 238/2018 PF-IFBA, anexo ao processo SEI 23745.002054/2018-39, numa análise
perfunctória sobre o assunto identificamos, salvo melhor entendimento, que a impugnação apresentada não
atinge unicamente o candidato do Campus referenciado, mas todos os candidatos ao pleito interno do IFBA,
compreendendo, salvo melhor juízo, nessas circunstâncias, pela inadequação da via eleita – a impugnação
deveria ser ao item das normas eleitorais que inclui tal requisito. Nesse contexto, o entendimento reinante é
que a Comissão Local deve melhor examinar o assunto, dentro da sua área de competência e, posteriormente,
submetê-lo à apreciação da Comissão Central, devidamente motivado, a fim de que sejam adotadas as
providências cabíveis, com base nas normas e legislações específicas.

Quanto a argumentação da defesa de estância, apesar de o impugnante ter preenchido o cabeçalho da ficha de
solicitação de impugnação direcionando Comissão Eleitoral Central-CEC, este foi direcionado e avaliado
pela Comissão Eleitoral Local, conforme pode ser visto no rastreamento eletrônico do processo no sistema
SEI.

Do parecer da comissão:

Diante do exposto, esta comissão decide não acatar a impugnação contra a candidatura do servidor
Normando Raimundo de Lima Júnior, partindo do princípio da isonomia, pela não exigência de prazos para a
validade dos títulos de doutor e mestre neste processo eleitoral, a comissão entende que não há a necessidade
de prazos para o curso de gestão em instituições da administração pública.

E, devido a ausências de normas que regulamentam os cursos de gestão em instituições da administração
pública essa comissão conclui que não há motivação para desconsiderar os certificados apresentados pelo
servidor.

Em 25/10/2018 o servidor Ricardo Alcantara Mesquita impetra junto a CEC recurso do pedido
de impugnação que fora julgado pela CEL que além do entendimento supracitado no pedido de
impugnação traz:

Ocorre que o entendimento da Comissão Eleitoral Local desobedece o enunciado do §2º do art. 13 da Lei
11.892/2008, que regulamenta a matéria.
Referido dispositivo é inequivocamente cristalino ao prever uma regulamentação pelo MEC para que o inciso
III do §1º do mesmo artigo tenha eficácia.
Além dos entendimentos administrativos e judiciais já apresentados no processo de pedido de impugnação, o
Recorrente aproveita a oportunidade para juntar o Parecer nº 850/2015/CONJUR-MEC/CGU/AGU que, em
caso análogo, e corroborando o quanto dispõe a Nota Informativa nº
174/2015/CGDP/DDR/SETEC/MEC, entende pela eficácia limitada do dispositivo ora guerreado, e conclui
que o referido dispositivo não produz efeitos enquanto não regulamentado.
Dessa forma, requer a reforma da decisão da Comissão Eleitoral Central, para que seja acatado o pedido de
impugnação da candidatura de Normando Raimundo de Lima Júnior ao cargo de Diretor Geral do campus
Jacobina.
 

Em 08/11/2018 os(as) membros do CONSUP na 8ª Reunião Extraordinária do CONSUP decidiram que a
CEC deveria solicitar parecer da PROJUR sobre a validade do inciso III, §1º, Art.13º da Lei 11.892/08 e
que até que houvesse uma resposta a candidatura seria deferida sub judice. 
 
Em 09/11/2018 a Comissão Eleitoral Central encaminha consulta a PROJUR com o seguinte texto:

Solicitamos através deste, parecer quanto a eficácia do inciso III do § 1º e o § 2º do art. 13.  da lei  nº 11.892
de 29 de dezembro de 2008, a saber:
Art. 13. Os campi serão dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor para mandato de 4 (quatro)
anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-
se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação dos
servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo
discente.    (Regulamento)

§ 1o  Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do campus os servidores ocupantes de cargo efetivo da
carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do Plano de
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Decreto/D6986.htm
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de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo
menos uma das seguintes situações:
I - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto Federal;
II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição; ou
III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função de
gestão em instituições da administração pública.

§ 2o  O Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o reconhecimento, a
validação e a oferta regular dos cursos de que trata o inciso III do § 1o deste artigo.[grifos nossos]
Considerando que o inciso supramencionado estabelece como um dos requisitos alternativos para pleitear o
cargo de diretor-geral de campus, a conclusão, com aproveitamento, de “curso de formação para o exercício
de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública”;
Considerando que § 2º do art. 13 da Lei  nº 11892 de 29 de dezembro de 2008,  determina que o Ministério da
Educação (MEC) crie normas complementares para regulamentar o inciso III;
Considerando que não é conhecido nenhuma regulamentação do inciso III do § 1º do art. 13 da Lei  nº 11.892
de 29 de dezembro de 2008 estabelecida pelo MEC; 
Esta comissão eleitoral solicita parecer quanto às seguintes questões:

1. O inciso III tem aplicabilidade, embora não tenha sido regulamentado pelo MEC?

2. Caso o entendimento desta PROJUR seja de que o inciso III não tem aplicabilidade, as candidaturas
para diretor-geral de campus pautadas neste inciso podem ser homologadas?

3. Caso o entendimento seja de que este inciso tem aplicabilidade, quais os tipos de curso que devem ser
aceitos como requisito para candidatura ao cargo de diretor-geral de campus?

 Atenciosamente,
Comissão eleitoral Central

 

2 – CONCLUSÃO

Considerando entendimento do CONSUP sobre deferir a candidatura sub judice até parecer da PROJUR;
Considerando que a consulta fora feita à PROJUR e aguarda resposta;
Neste diapasão a CEC resolve DEFERIR a Candidatura do Servidor Normando Raimundo de Lima
Junior sub judice até que se tenha os elementos necessários para julgamento.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 16:54, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIVALDO DOS SANTOS SALES, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 16:55, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 17:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 17:44, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOILSON CRUZ DA SILVA, Membro da Comissão
Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 17:45, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por GABRIEL CORREIA NEDIR MIRANDA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 22:22, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por EDCASSIO NIVALDO AVELINO, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 08:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 14/11/2018, às 11:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0896895 e o código CRC D3021F3D.
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