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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40110-150 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br 

IMPUGNAÇÃO

 

Ao Presidente da Comissão Eleitoral Central

 

RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO, casado, professor, inscrito no CPF sob o nº 195.341.405-20,
portador da RG nº 0132199955 – SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Thomaz Gonzaga, nº 225, Bairro
Pernambués, Cep: 41.110-000, Salvador – BA, neste ato representando a Reitoria do IFBA, vem à V. Sa.
respeitosamente apresentar a presente

 

IMPUGNAÇÃO DAS NORMAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES DO IFBA 2018

 

À eleição para os cargos de Diretores Gerais e Reitor do Instituto Federal da Bahia - IFBA, tempestivamente,
conforme cronograma do Calendário eleitoral, segundo os fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

 

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

 

O Impugnante é Reitor do IFBA, e considerando que é dever do servidor publico ao tomar conhecimento de
irregularidades de qualquer espécie, deverá encaminhar a quem de direito, tomar as devidas providências
para sanar o ato.

Nesse sentido, busca com este instituto impugnação a Resolução nº 28/CONSUP/2018, bem como outras
Normas eleitorais que violaram legislação em vigor, em especial a Lei nº 11.892/2008, norma que institui a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia.

 

Ocorre que após divulgação das Normas eleitorais, observou-se o descumprimento do art. 14 § 2o  da Lei nº
11892/2008, que, e dá outras providências, in verbis:

 

Art. 14.  O Diretor-Geral de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal nomeado para o
cargo de Reitor da nova instituição exercerá esse cargo até o final de seu mandato em curso e em
caráter pro tempore, com a incumbência de promover, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a
elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de estatuto e de plano de
desenvolvimento institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na
construção dos referidos instrumentos.
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(...)

§ 2o  Nos campi em processo de implantação, os cargos de Diretor-Geral serão providos em caráter pro
tempore, por nomeação do Reitor do Instituto Federal, até que seja possível identificar candidatos que
atendam aos requisitos previstos no § 1o do art. 13 desta Lei.

 

 

Ressalta-se que o artigo 13, da Lei 11892/2008 deixa claro os requisitos para participar da consulta a diretor
geral de um Campus é ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício em instituição federal de educação
profissional e tecnológica, entre outros.

 

A Procuradoria Federal, em seu Parecer n.º 18/2015, firmou entendimento no sentido de que:

 

“(...) (i) é facultativa a abertura do processo de consulta quando a instalação do campus for inferior a 5 anos,
nos termos do que dispõe o art. 13 do Decreto n.º 6.986/09;

(ii) é possível, em caráter excepcional, a extensão do processo de consulta a outros servidores que não
preencham os requisitos do § 1.º do art. 13, da Lei n.º 11.892/08; (iii) nessas condições, o mandato do Diretor
Geral escolhido pelo processo de consulta, será pro tempore até a posse do novo reitor.”

 

 

Ratificando o entendimento, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação,
por intermédio do Memorando n.º 173/2015/CGDP/DDR/SETECMEC, de 06 de março de 2015, pediu à
respectiva Consultoria Jurídica (CONJUR/MEC) nova manifestação, e o Parecer n.º
192/2015/CONJURMEC/CGU/AGU, em divergência parcial, concluiu:

 

“a) O prazo de 5 anos para o início do processo de consulta para eleição do cargo de Diretor Geral deve ser
observado em regra, em função da simultaneidade dos mandatos dos dirigentes. Contudo, nas hipóteses de
IFs em processo de implantação pode o Reitor, abdicando de sua prerrogativa de nomear em caráter pro
tempore os Diretores Gerais, provocar o Conselho Superior para iniciar o processo de consulta à comunidade
escolar, cujo resultado será a eleição de um Diretor Geral com mandato de duração que leve à simultaneidade
das eleições de Reitor e Diretor Geral;

b) os requisitos do § 1.º do art. 13 da Lei n.º 11.892, de 2008 não podem ser afastados sob o fundamento da
concretização dos princípios da autonomia administrativa universitária ou da gestão democrática, posto que a
excepcionalidade relatada no Parecer n.º 00018/2015 já fora considerada pelo legislador, que fixou o critério
de recurso a candidato elegível integrante da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia;

c) a posse no cargo de Diretor Geral sem prévia submissão a processo de consulta

eleitoral deve ser realizada pro tempore, nos termos do art. 12, § 2º, do Decreto n.º 6.986, de 2009.”

 

Conclui-se, salvo melhor juízo, que existindo dois ou mais candidatos elegíveis ao cargo de Diretor Geral de
campus de instituição federal de ensino, deve ser deflagrado o processo de consulta à comunidade. A
interpretação do Art. 13 do Decreto n.º 6.986, de 2009 que se conforma com o princípio constitucional da
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gestão democrática do ensino e com o espírito da Lei que pretendeu regulamentar é a de que, ao estabelecer
que “as consultas para o cargo de Diretor Geral nos campi em processo de implantação deverão ser
realizadas após cinco anos de seu efetivo funcionamento” determinou um prazo limite para a realização das
consultas à comunidade, e não a impossibilidade de realização de consultas à comunidade antes desse prazo.

 

 

De acordo com a lição do mestre HELY LOPES MEIRELLES:

 

“Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é
lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A
lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”.

 

Além disso, observou-se ainda que no art. 5º da Resolução nº 26, de 27 de Setembro de 2018 que trata sobre
as Normas do Processo eleitoral para escolha de ocupante do cargo de Reitor(a) do IFBA, o instituto da
desincompatibilização do cargo de direção ou função gratificada no IFBA, carece pontuar que na Lei nº
8.112/1990, não há previsão de afastamento para que um servidor seja afastado do cargo para disputar
eleições internas, que o afastamento para exercício de mandato eletivo, se trata no âmbito legislativo, pleito
eleitoral, que não é o caso, pois as eleições são meramente para cargos administrativos. Vale repisar, que na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, não identificamos amparo legal para a
desincompatibilização.

 

 

DOS PEDIDOS

 

Por todo o exposto, REQUER:

 

1. Seja declarada nula a Resolução nº 28 CONSUP, de 26 de Setembro de 2018, considerando que:
nos campi em processo de implantação, os cargos de Diretor-Geral serão providos em caráter pro
tempore e de nomeação do Reitor do Instituto Federal, até que ocorra a maturidade do campus,
previsto em Lei (5 anos), sendo a consulta autorizada pelo MEC e que se identifiquem candidatos que
atendam aos requisitos previstos no § 1o do art. 13 Lei nº 11892/2008;

2. Seja declarado nulo o artigo 5º da Resolução nº 26 CONSUP, de 26 de Setembro de 2018;

Caso a comissão Eleitoral Central entenda por válido o dispositivo acima, que a apresentem os fundamentos
legais que justifiquem a manutenção das citadas normas, tornando possível a inscrição dos candidatos
ocupantes dos cargos que concorrerão à reeleição.

 

 

Nestes Termos,

Pede Deferimento.
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Salvador, 27 de Setembro de 2018.

 

 

RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO

Reitor Pro Tempore

Documento assinado eletronicamente por RENATO DA ANUNCIACAO FILHO, Reitor Pró-
tempore, em 27/09/2018, às 17:51, 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 0837385 e o código CRC FA8FA909.
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