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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: 1010483-71.2018.4.01.3300 

CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)

IMPETRANTE: AMANDA MENDES DE SANTANA DOURADO

IMPETRADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA,
PRESIDENTE 

DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL DO IFBA, PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL
LOCAL DO CAMPUS IRECÊ

 

1 – BREVE SÍNTESE DOS FATOS

 

Tendo em vista Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por AMANDA MENDES DE
SANTANA DOURADO, em face de ato coator atribuído aos PRESIDENTES DAS COMISSÕES
ELEITORAL CENTRAL E LOCAL DO CAMPUS DE IRECÊ e em face do INSTITUTO FEDERAL DA
BAHIA - IFBA, com vistas a obter provimento judicial que suspenda “os efeitos das decisões das
Comissões Eleitoral Local e Central que negaram o registro da candidatura da impetrante, até o
julgamento final do mérito, determinando que as referidas comissões efetuem tal registro, como
consequência da validade da documentação apresentada” (sic). 
No qual consta  "DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para o fim de determinar às autoridades impetradas que
efetuem o registro da candidatura da impetrante, assegurando-lhe a prática de atos de campanha, bem
como a participação no processo eletivo para o cargo de diretor geral do campus Irecê, desde que não
haja outro óbice que não a ausência de comprovação do tempo de efetivo exercício pela expedição de
atestado pela Diretoria de gestão de Pessoas, admitindo, para tanto, o relatório extraído do sistema
SIGEPE". (grifo nosso)

 

2 – PARECER DA COMISSÃO

Considerando que a liminar determina o registro da candidatura condicionando-a a não existência de outro
óbice;
Considerando que a candidatura da impetrante Amanda Mendes de Santana Dourado baseia-se no inciso
III do § 1° do art. 13 da Lei n° 11.892 de 29 de dezembro de 2008, in verbis:

§ 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:
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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.

 

Considerando deliberação em 08/11/2018 onde os(as) membros do CONSUP na 8ª Reunião Extraordinária
do CONSUP, na Reitoria do IFBA, 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, as candidaturas
baseadas apenas nesse inciso seriam deferidas 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
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?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Decreto/D6986.htm
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Considerando a Análise AB 177/2018 da PROJUR a cerca da aplicabilidade do III do § 1° do art. 13 da
Lei n° 11.892 de 29 de dezembro de 2008 em resposta a consulta feita pela Comissão Eleitoral Central,
estabelece que:

 
Como se pode perceber, trata-se de um requisito alternativo de que o candidato tenha concluído, com
aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições da
administração pública.
Entretanto, o § 2° do art. 13 da comentada Lei 11.892/2008, estabeleceu que o Ministério da Educação
deveria expedir normas complementares dispondo sobre o reconhecimento, a validação e a oferta regular
desses cursos.
Ocorre que, como afirmado por membros da Comissão, não é conhecida nenhuma regulamentação do inciso
III do § 1° do art. 13 da Lei n° 11.892 de 29 de dezembro de
2008 estabelecida pelo MEC, 0 que entendemos, salvo melhor juízo, que por se tratar de dispositivo legal não
regulamentado, esse requisito encontra-se com aplicabilidade suspensa até que o Ministério da Educação
expeça a norma complementar.

 

3 – CONCLUSÃO

A CEC acata a liminar no que se refere a validade do documento gerado pelo SIGEPE para comprovação
do tempo de efetivo exercício, contudo resolve MANTER A IMPUGNAÇÃO  da candidatura da
Servidora Amanda Mendes de Santana Dourado tendo em vista a não aplicabilidade do inciso III do § 1°
do art. 13 da Lei n° 11.892 de 29 de dezembro de 2008 a candidata não preenche os pré-requisitos para
concorrer ao pleito conforme a Análise AB 177/2018 da PROJUR.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 06/12/2018, às 12:29, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA LOPES FERRER BATISTA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 06/12/2018, às 12:33, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por TIAGO FIGUEIREDO FERREIRA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 06/12/2018, às 14:43, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE PORTO SOUZA, Membro da
Comissão Eleitoral Central, em 06/12/2018, às 14:44, 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 0925292 e o código CRC F471C5E8.
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