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ATA

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP

Nº 03 DE 2019

Local, Data e Hora: Aos 26 dias do mês de abril de 2019, às 09 horas, deveria ter início a 2ª 
Reunião Extraordinária do CONSUP, na Sala de Reunião da Reitoria do IFBA, situada à Av. 
Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador/BA, conforme 1ª convocação, enviada em 03/04/2019, a 
todos os Conselheiros Titulares: do MEC, dos segmentos Discente, Docente e Técnico-
Administrativo, designados pela Portaria/IFBA nº 4.150, de 19/12/2018, dos Diretores-Gerais 
representantes do Colégio de Dirigentes do IFBA, cujo mandato foi prorrogado pela 
Portaria/IFBA nº 4.197/2018, à Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFBA e à Prof.ª 
Aurina Santana - membro vitalício do CONSUP. O Conselheiro Allan Edgard, na ausência do 
Presidente Substituto que ainda não havia chegado, verificou a ausência de quórum, às 
9h07min, estando presentes 06 Conselheiros votantes. Informou que fará a segunda chamada 
em 30 minutos ou iniciará a sessão antes, se for completado o quórum necessário. Não houve 
manifestação em contrário. O Presidente Substituto chegou às 9h15min, cumprimentou a todos 
e deu início aos trabalhos às 9h26min, com o quórum de 17 votantes.

Registros da Reunião: A reunião está sendo transmitida pela DGTI e pelo Núcleo de 
Audiovisual – NAVI – da Reitoria, pelo link coferenciaweb.rnp.br/webconf/consup-ifba  As 
gravações tanto do áudio como da filmagem desta reunião são realizados in  loco por técnicos 
competentes do NAVI e da DGTI da Reitoria, sem edição, para registro e lastro comprobatório 
da integralidade dos fatos decorridos nesta reunião. Também está sendo lavrada pela Secretaria 
do CONSUP a Ata da reunião, como registro dos pontos pautados, encaminhamentos, votações 
e deliberações homologadas pelo Conselho Superior. A Ata será disponibilizada aos 
Conselheiros, podendo ser solicitado alteração no prazo de 48h antes da reunião em que será 
assinada, como estabelece o Regimento do CONSUP, aprovado pela Resolução nº 10, de 
16/05/2018, em seu Art. 19. 

Composição da Mesa: Sob a Presidência do Prof. José Roberto Silva de Oliveira – designado 
pela Portaria/IFBA nº 1.195, de 24/04/2019, integraram a mesa: os representantes dos Diretores-
Gerais dos campi do IFBA – Pedagoga Dicíola F. de Andrade Baqueiro, Prof. Arleno José de 
Jesus, Prof. Fabíolo Moraes, Prof. Robério Batista da Rocha e Prof. Jaime Filho; os 
representantes do Segmento Docente – Allan Edgard Silva Freitas, Paulo Roberto Tavares de 
Souza, Daniele Santos de Souza, Gênesis Oliveira Rocha e Fábio Bordignon; os representantes 
do Segmento Discente – Douglas Oliveira Arruda Santos, Matheus Vinícius Santiago Santana e 
Ana Carolina Oliveira Santana; os representantes do Segmento Técnico-Administrativo – 
Matheus dos Santos Santana, Alexandre Rogério Santana da Silva, Ana Carolina de Santana 



Guedes e Raimundo da Conceição de Jesus Fraga; a representante da Unidade de Auditoria 
Interna do IFBA – Eliene Pereira de Cerqueira.

1. Posse de Conselheiros:

Não houve posse de novos conselheiros

2. Expediente:

2.1 O Presidente iniciou a reunião informando que não haveria temas a serem discutidos no 
Expediente e que, conforme fora acordado na 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
anterior, os pontos que não foram alcançados, seriam automaticamente transferidos para esta. 
Assim, transferir-se-iam os pontos: 3.6 - Mudança de Regime de Trabalho do docente 
Wallace Rocha; e 2.2 Renovação da FEP. O Item 3.4 - Proposta de alteração do Código 
Disciplinar Discente, aprovado pela Resolução/CONSUP nº 73, de 22/11/2013.- fora 
retirado, uma vez que a relatora não estava presente para apresentar seu parecer. Assim, o 
Presidente substituto iniciou a leitura da Ordem do Dia.

2.2 Em seguida, o conselheiro Fabíolo Moraes sugeriu inverter a pauta do dia para que o item 
3.9 viesse primeiro, logo após a relatoria do Sr. Paulo Tavares. O presidente submeteu ao 
conselho, que aprovou com 16 votos favoráveis e 1 abstenção.

2.3 O conselheiro Matheus Santana sugeriu inverter a pauta para que o item 3.8 fosse discutido 
em seguida. O presidente submeteu ao conselho, que aprovou com 16 votos favoráveis e 1 
abstenção.

Concluído o Expediente, o Presidente abriu inscrição para o item O que Ocorrer e foram 
inscritos os Conselheiros:

a) Alexandre Rogério Santana, que colocou a questão da Unimed N/NE, que tem tido 
dificuldade em ter atendimento na região de Vitória da Conquista. Assim solicita um 
esclarecimento da DEQUAV e da Gestão sobre esta situação.

b) O Conselheiro Allan Freitas, que se manifestou sobre a eleição dos conselheiros externos e 
sobre as implicações de quórum. Afirmou que esta é uma questão a ser vencida, que além de ser 
uma questão regimental do quórum, este Conselho precisa ter representatividade da Sociedade. 
O Presidente Substituto completou que atualmente temos apenas o representante do MEC, que 
se faz necessário que o grupo pense sobre esta questão. Ressaltou que ontem fora colocado 
como “Expediente” e hoje como “O que Ocorrer”. Que esta é uma questão que o Conselho 
precisa se debruçar.

Assim, o Em seguida, o Presidente deu início à Ordem do Dia, fazendo a inversão da Pauta 
retificada e publicada no dia 12/04/2019 e incluindo os pontos que haviam sido migrados da 1ª 
Reunião Extraordinária realizada no dia anterior, conforme homologado pelo Conselho.

Ordem do Dia:

3.6 Mudança de Regime de Trabalho do docente Walace Rocha. Relator(a) Conselheiro(a): 
Paulo Roberto Tavares de Souza. Para contribuir com esta matéria foi convidado o Diretor-
Geral do campus Feira de Santana – Prof. Raigenis Fiuza, que, aos dias 24/04/2019 respondeu 
no processo do Sei sobre a impossibilidade de comparecimento. Com a palavra, o Relator 
apresentou seu Parecer, conforme consta no Processo SEI nº 23471.001014/2018-37, 
disponibilizado aos Conselheiros. Saudou a importância da presença da Pró-Reitora de Ensino, 
a Sr.ª Jaqueline Oliveira, nesta reunião, uma vez que a PROEN é fartamente citada no processo. 
Destacou que foi enfático nas datas das solicitações, para se atentar quanto à questão de prazos, 
fator que para si considera determinante. A seguir, o voto do Relator:

4. VOTO



CONSIDERANDO que o requerente exerce com zelo e dedicação suas atividades laborais no 
IFBA, inclusive contando com reconhecimento da diretora de desenvolvimento de ensino e do 
diretor geral do seu campus;

CONSIDERANDO que o requerente atua nas mais diversas vertentes da atividade docente no 
IFBA (ensino, pesquisa, extensão, gestão, representação);

CONSIDERANDO que a resolução de carga horária docente ainda está em construção;

CONSIDERANDO que não existia qualquer regulamentação da atividade docente no IFBA por 
ocasião do pedido do servidor até o término do prazo definido na norma para conclusão do 
processo (45 dias);

CONSIDERANDO que mesmo vigorando o entendimento sob o qual a Portaria n° 17/2016 
SETEC/MEC define limites de carga horária, tais parâmetros são frequentemente flexibilizados e 
ainda assim o servidor pleiteante poderia atendê-los,

CONSIDERANDO que o requerente cumpre todos os pré-requisitos elencados na norma 
específica vigente no Instituto Federal da Bahia para o tema, qual seja a Portaria n° 914/2006 
CEFET/BA;

Voto pelo DEFERIMENTO do pedido como imediata implementação do Regime de 40 horas 
com Dedicação Exclusiva para o servidor Walace Rocha, lotado no campus Feira de Santana.

Valença, 23 de abril de 2019.

Paulo Roberto Tavares de Souza

(Conselheiro Relator)

O conselheiro Allan Edgard substituiu a presidência das 10h44min às 10h46min.

Terminado o Relato, O Presidente passou a palavra a Pró-Reitora de Ensino Jaqueline Oliveira 
que, na oportunidade, se encontrava presente e se manifestou em nome da PROEN para 
esclarecimentos. Esta esclareceu que, quando se acontece uma solicitação como esta de 
alteração de regime, é comum se convidar o gestor para que se possa conversar sobre 
apresentação dos dados que se têm em mãos. Afirmou que este é um momento, por exemplo, de 
implantação de um Curso Superior no Campus, do Curso de Bacharelado Sistema de 
Informação, e que ainda não têm todos os docentes para cumprir a carga horária deste curso, 
que é algo que muito se preocupa: a implantação de um curso superior, o andamento e a 
continuidade da oferta desse curso. Falou que, no passado, embora não fosse citar nomes, 
muitos cursos criados sem planejamento sistemático e que tiveram, posteriormente, uma série 
de entraves e de problemas e, em face ao reconhecimento, o problema está posto, como se 
resolve no momento de se reconhecer o curso? Não dá pra resolver “do dia pra noite”. Então 
hoje, na implantação de um curso, a PROEN coloca para o gestor qual é a possibilidade de 
banco que o Campus tem para que esse curso tenha seu efetivo funcionamento? E naquele 
momento, o Campus Feira de Santana apontou um quantitativo de 12 docentes para o seu curso. 
Nesse mesmo momento, estava-se fazendo o concurso para professor efetivo e tinha esse 
cenário. Como fora apontado no Relatório, o BPEc de Feira de Santana está numa média de 18 
pontos mais ou menos e, se pontuar, um docente DE vai ser multiplicado por 1,59, de acordo 
com o Decreto. Então, não se tem 18 professores a serem contratados, mas, sim, uma média de 
10 a 12 e, assim, vai-se fazer uma conta. Para além disso, é preciso saber que para ter alteração 
de regime, é preciso ter alteração na LOA. Ressaltou que anualmente é apresentado ao 
Ministério pelo MPOG um teto de docentes que podem ser adquiridos na Instituição naquele 
ano. Então, não se pode extrapolar esse teto, porque não tem orçamento para ser pago. Então, 
dentro dessa perspectiva desse planejamento, os gestores são convidados a ficarem sabendo de 
todo esse cenário e a decisão, de fato, cabe ao gestor, porque é quem lida com as rotinas e que 
conhece as necessidades. do Campus,  que conhece a carga horária, para que o aluno não fique 



fora da sala de aula. Que as questões administrativas perpassam por várias questões e que não 
se pretende que o aluno fique sem aula por não ter professor para ministrá-la. Então, isso foi 
posto. Estiveram aqui na Reitoria a Diretora de Ensino e o Diretor Geral do Campus para que 
tivessem esses esclarecimentos desses dados, do banco de professor equivalente, da necessidade 
para finalização do curso que não têm docentes ainda fechando o quadro, e que a decisão seria 
deles de dar encaminhamento atendimento ou não ao pleito de mudança de regime. A Pró-
Reitora afirma que em seu parecer consta “No limite do banco”, justamente porque este é o que 
o Campus pode chegar, mas ainda tem o limite da LOA daquele ano, além do limite do Curso 
Superior que está sendo implantado. Assim, o que está em seu parecer é que está no limite e que 
o Campus possui uma demanda para o Nível Superior, portanto, A PROEN não é favorável ao 
pleito. A Pró-Reitora continua afirmando que nunca disse que não tinha, mas que estava no 
limite e incongruência das informações no sentido de elas não serem antagônicas, mas, sim, 
complementares. Que há um saldo, sim, porém este saldo encontra-se no limite. Que é diferente 
de se ter um saldo com 50% livre: ele não está no limite. Mas que, por conta da implantação do 
Curso Superior, o Campus Feira de Santana se encontrava na ocasião. Inclusive, esse ano, 
mesmo que tenha o Edital de Remoção, demonstrando-se a necessidade, ainda se tem a 
demanda da LOA e que precisa se respeitar isso, senão não há como pagar por não ter 
orçamento. Então, a PROEN apresenta-se os dados para se elucidar o problema e, a partir deles, 
cabe ao gestor a tomar decisão mais assertiva, tomando como base uma série de variáveis que 
têm no Campus, mas que a decisão cabe a ele pra poder atuar.

O Conselheiro Paulo Tavares questionou quanto aos dados de banco de professores equivalentes 
apresentados. Segundo ele, enquanto a Pró-Reitora de Ensino afirma estar no limite, a Diretora 
de Ensino do Campus diz ter feito todas as simulações e nas análises de cenário feitas, faz-se 
análise também para convocação por concurso, chegando à conclusão de que se tem saldo. Que 
fazendo a conta, dá 18,98, o que dá mais de 10 professores “de sobra” Assim, com o que se é 
colocado na discussão “os números não fecham”.

O Conselheiro Allan Freitas entende que algumas decisões não são meramente “quantitativas”, 
mas “qualitativas”. Que há algo anterior a esse processo: Que entende não ser razoável um 
professor de História ser 20h, porque não é o perfil desse profissional. Que o perfil de 20h na 
carreira profissional é de um professor que atua no mundo do trabalho e que quer conciliar as 
duas coisas. Tanto que a carreira não é muito generosa com os professores 20h. Então, têm-se 
um capital simbólico, em que as pessoas vão ser professores 20h porque é interessante ser 
professor de uma Instituição Federal, não, basicamente pelo salário. Então, um dos problemas 
foi ter feito uma análise do banco e ter convidado uma pessoa pra trabalhar numa área que não 
caberia como 20h pra assumir como professor de 20h, gerando uma expectativa frustrada, de 
origem. Que se deve considerar não somente o aspecto quantitativo, mas qualitativo, porque 
esse é um problema “que vai acontecer”, inevitavelmente, pois geraria expectativa de  
desenvolver outras atividades e que não é o perfil do profissional que atua no “mundo do 
Trabalho”, o perfil que fora pensado pra trabalhar 20h nos Institutos Federais. Posto isso, o 
Conselheiro Allan Freitas questiona o Conselheiro Paulo Tavares a sua opinião sobre o que 
pensa quanto a mudança de regime de trabalho como vinculante ou discricionário. O 
Conselheiro Paulo Tavares responde que “vinculante”, mas o Conselheiro Allan Freitas, numa 
pesquisa feita rapidamente na Internet, aponta vários resultados como “discricionário”. 
Complementa ainda que, em seu entendimento, ainda que os atos sejam discricionários, eles 
precisam ser embasados. Disse ainda que entende que há uma série de equívocos na Portaria 17, 
de concepções e outras coisas, mas há também outra legislação, que é a própria LDB que 
institui, antes de existir a Portaria 17, que o mínimo é de 8h para professores de instituições  
públicas. Assim, não se fala se é 8h/aula, mas como a lógica toda da LDB se pauta como hora-
aula, então, supondo que seja, por 8 horas/aula, infelizmente todo o dimensionamento 
orçamentário é pautado pela distribuição de carga horária. Explicou o “infelizmente” 
argumentando que possa ter um professor que faça muita atividade de pesquisa/extensão, mas 
que não tem como direcionar este professor para estas áreas “ao custo” ou sem ter de 



“penalizar” outros colegas porque o orçamento não contempla isso ou porque o banco não fora 
projetado na lógica de ter professores muito abaixo dessa carga horária. Levantou o fato de 
haver legislação pertinente à questão de que a tramitação de processos em setores , a 
razoabilidade é que deva demorar, no máximo, 30 dias. Questionou a demora deste processo 
argumentando que “a decisão adiada já é uma decisão si só” e que as decisões deveriam ser 
mais céleres. Que segundo a Lei da Carreira do Magistério Federal, que passa pela tramitação 
da Unidade de Lotação, que foi postergada e que, por fim, acabou não existindo. Passa pela 
aprovação da CPPD, que emite um parecer, que não é definitivo – não tem o condão de dizer 
que sim ou que não, apenas consubstancia e, posteriormente, se vai para a decisão final. Diante 
dessa questão das 8h e de um parecer desfavorável tanto da Unidade quanto da CPPD, o 
Conselheiro Allan Freitas se manifestou desconfortável em dar um parecer favorável ao 
processo na forma em que ele está, mas que entende que talvez seja necessário se fazer como 
“evolução de carga horária”, que talvez se possa pegar este processo e remeter uma 
recomendação de uma reanálise de um planejamento de médio prazo da área que contemple as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão que consubstancie volume razoável, aproveitando que 
a área tem um professor que quer mudar de regime e que existe demanda para isso. Assim, 
conclui que não seria razoável “negar-se o pedido de pronto”, mas também que não se sente 
confortável em “aprovar-se de pronto”, que se deve fazer um passo de reflexão, que embora os 
ânimos no Campus Feira de Santana estejam exaltados.

O Conselheiro Paulo Tavares contestou a fala do Conselheiro Allan Freitas argumentando que, 
além de normas internas, trata-se de relações de poder entre “quem tem a caneta e quem não 
tem a caneta” e que o Ifba transformou esta situação num litígio. Que se o Conselho se eximir 
de se posicionar, é tomar o lado do opressor e não do oprimido. Contestando ainda a fala do 
conselheiro, ele diz que este não é apenas um mero processo administrativo, pois entende que as 
bases utilizadas foram equivocadas. Quanto à Competência do Conselho pra julgar, o 
Conselheiro Paulo Tavares segue argumentando positivamente, que este Conselho tem, sim, 
competência para tanto e que os dispositivos legais asseguram isso e questiona se este Conselho 
escolheria se eximir. Trouxe à tona o art. 57 da LDB, dizendo que há conflitos com o IFBA, por 
exemplo, quanto à obrigatoriedade de ter o mínimo de 8h/aula. Questiona ainda se o IFBA está 
enquadrado ou não a este fato e, na hipótese positiva, por que professores de nível superior são 
obrigados a bater ponto no Ifba se são dispensados pela LDB? Destaca ainda que essa Lei é 
omissa quando se trata da Educação Básica ou quando se trata da Carreira EBTT.

O Conselheiro Fabíolo parabenizou ao Conselheiro Paulo Tavares pela Relatoria e à Pró-Reitora 
de Ensino pelas rotinas, no cumprimento e pelas explicações do banco equivalente, 
concordando que não dá pra todo mundo ser DE (Regime de Dedicação Exclusiva) com a regra 
que foi estabelecida pelo MEC e MPOG. O Conselheiro Fabíolo Moraes disse ao Conselheiro 
Paulo Tavares que quem lê o relatório, mas não ouviu a sua apresentação, entende como se 
houvesse uma tentativa do relator em “criar condições parar dar um deferimento a um caso 
particular”. Que o Relator não quis colocar no seu voto, uma questão maior institucional, como 
bem expôs em sua fala, de se criar uma jurisprudência de se criar uma rotina para estabelecer 
para que, inclusive, o caso em tela pudesse ser encaixado como consequência dessa possível 
jurisprudência. Ouvindo-se a relatoria, apresenta-se dessa forma, mas, no voto, não consta uma 
proposta para isso. Além disso, usando o caso de Eunápolis apresentado no processo, o 
Conselheiro Fabíolo Moraes concorda com o Relator e diz que, na condição de Gestor, o curso 
de Engenharia Civil, que é o curso em questão, não tem nenhuma turma formada e que fez uma 
programação pra atender todo o Ciclo do Curso e que, naquele momento, de fato, quando fora 
pedido o DE da Servidora, naquele semestre, entre 2018.1 e 2018.2, já estava entre 14 e 16 
hora/aula. Assim, ele remete novamente ao indeferimento feito pela PROEN, salientando que 
há, sim, uma obediência quanto aos critérios estabelecidos pela Lei 12.772, tanto nesse processo 
quanto no que ele tem conhecimento. Ressalta, em seu entendimento, há um indeferimento do 
Campus; que é remetido à Pró-Reitoria para falar sobre o banco de equivalência, que em 
nenhum momento diz que não pode ter um assessoramento/despacho da PROEN; há um 



despacho da CPPD; e ressalta que não há no processo o despacho da CPPD, o que entende um 
problema de ordem legal; Há o Despacho da Diretoria Geral do Campus; Há um 
assessoramento da PROEN nesse Despacho; a CPPD se posiciona; é encaminhado ao Gabinete 
da Reitoria para dar arquivamento ou procedimento na portaria. Então, em seu ponto de vista, 
nos processos que ele tem acompanhado, atendendo-se às exigências da Lei 12.772 e, não à 
portaria do CEFET, porque, de fato, não se fez um estudo detalhado e, nesse caso em tela, 
exceto pelo espaço temporal, dos 45...100 dias, previsto no art. 22 da supracitada lei. Ressaltou 
que o compromisso do Conselho Superior é ou se corrigir o que se está errado ou se deferir o 
que é correto. Diz que uma preocupação muito grande é trazer mais este trabalho para o 
Conselho Superior, exceto nos casos em que houver flagrante irregularidade durante o processo. 
Que é preciso considerar o Planejamento da Instituição, bem como as atividades como Pesquisa 
e Extensão e, pelos fatos que foram colocados, que o servidor em questão tem sim produção e 
que contribui, sim, com a gestão que lhe dá a legitimidade em pleitear, em seu ponto de vista, o 
seu regime de trabalho. Assim, sugere encaminhar recomendando que o Campus regularize a 
carga horária do docente de forma imediata para que o direito do professor, dentro do ponto de 
vista legal, possa ser concedido o Regime de Trabalho.

O Conselheiro Paulo Tavares ressalta que o Conselheiro Fabíolo Moraes concorda com tudo o 
que ele apresentara, embora tentasse parecer o contrário. Exemplifica com a fala “de que só se 
deveria  trazer  este  trabalho  para  o  Conselho  se  houvesse  flagrante  irregularidade  no 
processo” e complementa que, em sua opinião, há. Em relação à questão das rotinas 
administrativas, o Relator afirma que discorreu no item 3.3 de seu parecer e sobre quais setores 
deveriam tramitar e salienta quanto à fala do Conselheiro Fabíolo Moraes quanto ao 
indeferimento feito pela PROEN, destacando que esta não teria competência para isto, mas, 
apenas, para a emissão de um parecer. Rebate ainda a fala de que o Conselheiro aponta não ter 
estudado a Portaria do CEFET e destaca que, por se tratar do tema e das rotinas, era a Portaria 
que todos do Conselho e todos com competência para decidir sobre o tema deveriam dominar o 
conteúdo, inclusive o diretor do Campus, que em momento algum a cita em seu despacho e que 
nela consta a rotina de modo muito claro.

O Conselheiro Fabíolo Moraes explica que se existe o rito estabelecido no qual o Relator traz à 
luz: “Campus/ CPPD/ Reitor ou Conselho Superior” e que em sua fala, “exceto  o  espaço 
temporal”, não vê nenhuma irregularidade. Que a continuidade do processo tem de existir, que 
a CPPD e a Reitoria podem rever os atos e o que acontece hoje na Reitoria e que talvez o 
Conselheiro Paulo Tavares não queira entender é que a Reitoria só vai deferir ou indeferir 
conforme o despacho da Pró-Reitoria de Ensino com o aval do Banco Equivalente. Então, o 
despacho da Pró-Reitoria de Ensino é para assessorar na decisão da CPPD e do Reitor, que 
podem ou não acatar para corrigir, se ele achar ou não o ato ilegal. Agora, a Pró Reitoria de 
Ensino deferir ou indeferir não exime de que o rito prossiga de a CPPD analisar, e analisou, 
negou, considerando o despacho dela, mas analisou, prosseguindo para a Reitoria.

O Conselheiro Robério Batista chama atenção ao fato de que tanto em seu relatório como no da 
Conselheira Valquíria Lima se exaltam a postura do Diretor Geral, o Sr. Raigenis Fiuza, em que 
trazem os aspectos de que “notadamente o servidor presta excelentes serviços”. Ressalta que, 
quando um servidor desempenha bem as suas funções, é de práxis que os diretores se 
manifestem que ele esteja cumprindo-as com dever conforme o Código de Ética da 
Administração Pública, “que é nosso dever atuar da melhor forma possível e é para isso que o 
público nos paga”. Segundo o Conselheiro, a nossa remuneração, fazendo referência ainda ao 
Código de Ética, é paga por todos, inclusive por nós mesmos. Então, o mero fato de o servidor 
exercer a função com zelo e dedicação não seria razão para se verticalizar. Disse ainda que lhe 
causou estranheza o fato de o Relator Paulo Tavares não ter utilizado o processo em que teria 
abordado anteriormente. Este rebateu que não seria obrigado, e o Conselheiro Robério Batista 
disse que tudo bem, mas reafirmou que lhe causou estranheza e que concorda que o CONSUP 
deve ser sim, autoridade recursal, visto os conflitos estabelecidos. No tramitar normal, não 



entende que todo o pedido de mudança de regime se percorra este caminho, até porque na 
legislação se é claro o termo “autoridade ou o Conselho” (grifos nossos). Discorre ainda que a 
CPPD, em sua análise, é conflitante naquilo que a legislação impõe, em se tratando no exercício 
de suas funções, sobre assessorar apenas ou de emitir parecer. Segundo o Conselheiro, consta 
no Regimento do IFBA dentre as atribuições da CPPD, “apreciar os pedidos de mudança de 
regime”. Então, se a CPPD aprecia, o Conselheiro Robério Batista segue com a definição de 
apreciação: fazer estimativa, avaliar, julgar. Assim, independente de qualquer coisa, servidores 
eleitos pela Comunidade, que não recebem absolutamente nada para exercerem as suas funções, 
tal qual os Conselheiros do CONSUP, e exercem uma tarefa árdua, chegando a dizer que a 
tarefa deles é mais árdua que a dos Conselheiros deste Conselho, principalmente em tempos de 
RSC, analisam e sendo bem honesto, o Conselheiro afirma que pessoalmente já teve processos 
tanto deferidos,  como também indeferidos na CPPD e atesta que em momento algum houve 
ponto de pessoalidade nas análises, sendo elas sempre técnicas, que primam pelo interesse 
institucional. Então, o Conselheiro Batista chama atenção a um processo que contém o 
indeferimento da CPPD. Também destaca outro ponto no relatório apresentado pelo 
Conselheiro Paulo Tavares, do qual discorda completamente, que é quanto à suspeição da 
tendência, seja do Presidente do CONSUP ou de quem quer que seja, de entregar esta relatoria 
aos diretores, em se tratando das indicações a si ou ao Conselheiro Ricardo Cunha. Explicou 
que o Conselheiro Fabíolo Moraes apenas leu o seu relatório, por não estar presente e fora 
indicado posteriormente na condição de suplente. O Conselheiro Robério Batista argui que 
antes de seu nome, fora indicado o Conselheiro Rubens Lucas e, em seguida, também este 
processo também teve a relatoria do Conselheiro José Júnior, que fizera um pedido de vistas, 
mas destaca que o primeiro a ser indicado fora o Conselheiro Rubens, quando fora considerado 
o impedimento da Conselheira Valquíria Lima e, agora, o Conselheiro Paulo Tavares. O 
Conselheiro Robério Batista destaca que se incomodou com este ponto porque no relatório 
apresentado consta como se houvesse um interesse próprio do administrador e não, da 
administração. O Conselheiro prossegue afirmando que todas as suas análises dentro do 
Conselho foram de modo imparcial e impessoal e, por isso, a sua estranheza em seu relatório 
sequer haver sido citado, contestado, discutido, ter sido colocado “print” ou apontado os 
equívocos na Relatoria feita pelo Conselheiro Paulo Tavares. Que embora o relator argumente 
que não tenha obrigação de utilizá-lo, ele acredita que o relator o deveria, uma vez que este 
assunto fora tratado na discussão, ressaltando que o Conselheiro Paulo Tavares só pôde pegar a 
relatoria porque o Conselheiro José Júnior pediu vistas e teve seu mandato encerrado. Assim, 
em seu entendimento, deveria ser não só ser considerado o pedido de vistas, bem como o seu 
relatório, feito anteriormente, e ter sido analisado os dois, tendo todas as partes, para que o 
Conselho possa julgar de modo justo e necessário. Prossegue afirmando que, da forma como 
fora construído o presente relatório, aparenta-se a “uma tese de defesa”, que está construído 
para conclusão de determinada tese, esquecendo-se de princípios básicos, que é inadmissível 
que não se olhe a carga horária. Salienta que ele queria, sim, que o Instituto tivesse professores 
puramente extensionistas ou puramente pesquisadores, mas não é isso que traz os recursos para 
a Instituição. Que para se colocar um professor de Dedicação Exclusiva impactando no Banco, 
está se interferindo no recurso e se está trazendo a possibilidade de o aluno ficar sem aula, 
porque a orientação é feita em cima da RAP (Relação Aluno-Professor). Segundo o 
Conselheiro, que nos orienta é o planejamento e, quando o professor foi convidado do Concurso 
de Valença pra assumir a vaga em Feira de Santana, foi indicado que seria 20h. Ressalta que, 
embora não conheça o professor, saiba que o Campus tem o seu planejamento. Que mesmo que 
se tenha 18 pontos de equivalência, é preciso ser considerado o planejamento do Campus e o 
Curso Superior que está funcionando, pois, quando chegar o limite, irá impactar. Entende que se 
deve ter professor de Dedicação Exclusiva para qualquer quantidade de carga horária, mas que 
há elementos que precisam ser considerados para se refletir sobre esta possibilidade. Com 
relação aos pareceres emitidos pelo Campus Irecê, no primeiro ponto apresentado, que está 
escrito “favorável”, que entende como deferir ou concordar, entende que o termo deve mesmo 
ser “favorável ou contrário”, já que a lei diz que quem deve deferir ou não é a autoridade 



máxima. E que a consulta à PROEN não tem ilegalidade, nem imoralidade, porque pelo 
Regimento Geral do IFBA é competência da PROEN assessorar nas questões que vinculem 
ensino, pesquisa e extensão. E que pela Lei de Criação dos Institutos Federais, segundo o qual 
“Cada  Instituto  Federal  é  organizado  em  estrutura  multicampi,  com  proposta  orçamentária 
anual  identificada  para  cada  campus  e  a  reitoria,  exceto  no  que  diz  respeito  a  pessoal, 
encargos  sociais  e  benefícios  aos  servidores”. Assim, o Conselheiro Robério Batista destaca 
que esta questão não é uma discricionariedade do diretor de Campus, que este é exatamente o 
ponto em que a Lei não lhes dá autonomia, que dentro destas condições traz problemas sérios 
com a aprovação, porque traz vários pontos de ilegalidade.

O Conselheiro Paulo Tavares rebate a argumentação do Conselheiro Robério afirmando que, o 
fato de não ter pedido vistas ao seu parecer o desobriga a utilizá-lo em seu parecer, mas disse 
que até pensou em assim fazê-lo, mas não o fez por conta da resolução não compatível. Que 
entende ser um problema técnico contornável caso houvesse interesse, mas não era o caso, pois 
a resolução não era razoavelmente suficiente. Que no que fora referido como “tese de defesa”, 
entende que é o que acontece o tempo todo e que o próprio parecer do Conselheiro também 
consiste numa tese de defesa, no qual ele se defende, com também defende o diretor do Campus 
Feira de Santana. Que não há dúvida de que é uma “briga de categoria” no sentido político da 
coisa, não intencionalmente, mas destaca que “estão  o  tempo  todo  tentando  resguardar  o 
diretor”, deixando claro como as relatorias foram feitas, como os diretores e como os docentes 
chegaram a elas: a Professora Valquíria Lima chegou com o requerimento assinado por vários 
conselheiros e votado se o Conselho acataria ou não; o Conselheiro José Júnior passou a ser 
relator porque pediu vistas e impositivamente passou a ser relator; O Conselheiro Paulo Tavares 
afirma que só conseguiu a relatoria porque impositivamente os conselheiros acataram; e que a 
única pessoa que não era diretor e que declinou foi o antigo Conselheiro Rubens Lucas. Então, 
pra ser justo, foi 3x1: 3 diretores e 1 docente e que, não por acaso, nenhum docente foi indicado 
pra relatar esta pauta. Afirma que não vê ilegalidade em encaminhar à PROEN, que embora seja 
salutar ela emitir um parecer, mas que não cabe a ela decidir, destacando que há processos em 
que o parecer final tem sido dela. Prossegue que no processo em questão, o Diretor de Ensino 
reconhece que durante um ano não teria carga horária para a área, mesmo tendo um 
planejamento futuro.  Diz ainda que a norma vigente regulamenta que um processo deva 
demorar 45 dias, enquanto o Diretor demorou 9 meses pra emitir o parecer; o Conselheiro 
conclui que haveria um contrassenso devolver para esta mesma pessoa o processo para a 
tomada de decisão. Assim, o Conselheiro convida o Conselho a “se colocar no lugar deste 
servidor e 2 anos depois o Conselho entregar o processo para a mesma pessoa que negou julgar 
de novo”, ressaltando que é uma falácia que não tenha lido sobre a carga horária, pois discute 
não só a carga horária da área de História, mas todos os limites de RAP (Relação Aluno-
Professor) e que tudo isso consta em seu parecer.

O Conselheiro Fabíolo Moraes rebate a fala do Conselheiro Paulo Tavares afirmando que 
quando fora convidado para ser relator, solicitou que se cumprisse o Regimento e lhe indicara, 
na ocasião, como relator do referido processo. Argumentou que declinou com a justificativa de 
aguardar o Ministério Público se posicionar para que se tivesse não somente a discussão 
institucional, mas que também se pudessem ponderar os elementos externos, o Ministério 
Público. Destaca que, em sua solicitação, indica um dos 5 conselheiros que assinaram, sendo 
que no atual Conselho, apenas o Conselheiro Paulo Tavares é que se permanece como membro. 
O Conselheiro Fabíolo Moraes destacou que o Ministério Público solicita que qualquer 
decisão proferida pelo Conselho lhe seja encaminhado para ciência. 

O Conselheiro Gênesis Oliveira parabeniza a organização cronológica do processo e salienta 
que, quando o processo chegou à CPPD, em 2018, este fora encaminhado ao CONSUP, onde 
demorara bastante e devolvido novamente à CPPD. Discorda do Conselheiro Allan Freitas e 
entende que o Conselho, sendo soberano, deve se posicionar frente a esta situação e pensar nos 
encaminhamentos para esta pauta de forma conclusiva. Sugere em relação ao “item 3 – dos 



interesses institucionais do exercício da função ou atividades específicas no desenvolvimento 
do projeto”, em que apresenta 33 ações, destaca que, na época estava lotado na CPPD, e que 
muitas destas ações são feitas anteriormente à solicitação do docente Wallace Rocha. Conclui 
afirmando que, pode-se observar todo um percurso profissional dentro da Instituição e 
questiona se se deve observar o percurso profissional/jornada do servidor dentro da instituição 
ou o seu mérito de carga horária? Entende que uma coisa impacta sobre a outra, mas afirma que 
ações que são desenvolvidas anteriormente à solicitação dele talvez não sejam tão relevantes 
assim. Posiciona-se no sentido de que Banco de Equivalência deva, sim, ser observado e, que 
este Conselho precisa agir com mais responsabilidade, visto que esta decisão causará impactos 
futuros à Instituição. Receia que o protelamento da decisão possa causar precedentes terríveis à 
Instituição. Imagina que este não seja o único caso e, uma vez que este Conselho delibere por 
ele, causará desdobramentos e precedentes junto à Comunidade.

A Conselheira Daniele Santos destaca que este processo está no CONSUP há quase 1 ano – 
tendo o processo 1 ano e 10 meses, desde que fora aberto, em setembro de 2017, quase 2 anos 
–, sendo o maior tempo de demora neste Conselho: assim, segundo a Conselheira, o referido 
Processo fora aberto em set/2017, chegou ao CONSUP em jul/2018 e, desde então, não possui 
nenhum desfecho. Assim, diz que iniciará a sua fala reportando pleitos da Comunidade Ifba e 
que, necessariamente, não fará análise de mérito nem do processo em si, mas que gostaria de 
pontuar apenas uma questão sobre o Parecer do Relator: Inicialmente, a Conselheira parabeniza 
o Relator por ter tido um cuidado – embora ele tenha entendido ser necessário comparar e 
cogitar vários outros processos, fossem de mudança de regime ou alhures que ele entenda que 
tenha sido utilizada, ou não, a Portaria 17 SETEC/MEC  – em tentar preservar a identidade de 
alguns servidores que não ocupam cargo de chefia e que não teriam a necessidade de serem 
expostos, ao anexar uma série de documentos comprobatórios ao seu Parecer. Destaca que o 
Relator tentou, mas que em vários momentos, os nomes de vários servidores que não têm nada a 
ver com o processo aparecem, são citados para que qualquer pessoa possa ler. A Conselheira 
afirma que chama atenção desta questão nesta Instituição, referindo-se ao Ifba como um todo, 
no quesito morosidade porque isso vem causando um adoecimento em seu colega de trabalho. 
Destaca que ela é a professora de História DE do Campus Feira de Santana e que não é a que 
chegou após, removida via SIASS e, sim, a titular. Assim, acompanha pessoalmente as idas e 
vindas deste processo, desde 2017, e conjuntamente o adoecimento e a depressão deste servidor 
e que esta questão causou muitas dores. Ressalta o cuidado do Relator em omitir alguns nomes, 
mas destaca que muitos passaram, e que entende a preocupação em atender o pleito do servidor 
e, mas que não se pode descuidar, em prol do cuidado de um, expor outros. Assim, faz um 
pedido aos demais Conselheiros salientando que, no passado, quando a então Conselheira 
Valquíria Lima, trouxe o relatório, houve a citação de vários servidores, o processo fora exposto 
abertamente e, com isso, expôs vários servidores e que isso causou dores e adoecimentos e 
exposições de pessoas que não tinham nenhuma relação nem direta nem indireta no processo. 
Prosseguiu afirmando que isso esfacelou a sua área e a sua Coordenação de área. Afirma que tal 
qual como o Conselheiro Paulo Tavares, entende que os processos devam ser públicos, mas as 
identidades devam ser preservadas. Salienta que neste parecer, embora em alguns momentos 
teve o cuidado de se colocar a “tarja preta”, em outros, não, e os nomes das pessoas apareceram. 
Que são citados em alguns e-mails e em alguns despachos nomes e cargas horárias de 
professores. Que se deve preocupar um pouco com isso e não pode deixar de levar em 
consideração que estas coisas, às vezes, adoecem as pessoas e lhes causam danos psicológicos 
irreversíveis, causam danos nas relações interpessoais irreversíveis. A Conselheira quis pontuar 
também que, como servidora da Instituição, participa de dois grupos: como membro do 
movimento “Ifba Negro” e como quem faz parte da Coordenação de Área 2. Na ocasião, ela 
traz ao Conselho 2 documentos a serem lidos para que possa refletir que para além de disputas 
políticas, de questões internas, de se defender posicionamentos ou cargos, ou gestores ou não 
gestores, este Conselho está se tratando do pleito de um servidor. Assim, ela inicia lendo a Carta 
do Movimento Ifba Negro que, segundo a qual o servidor Walace Rocha é vítima de racismo 



institucional no Ifba, evidenciado através da morosidade de avaliação de seus documentos e 
procedimentos e da falta de disponibilidade de se encaminhar uma solução ao longo de seu 
processo administrativo.  Em seguida, a Conselheira leu a outra Carta da Coordenação de Área 
de Ciências Humanas, Artes e Linguagens, feita pelos docentes onde o professor Walace Rocha 
dos Santos está lotado no Campus Feira de Santana. Na carta, os docentes manifestam 
solidariedade  e apoio ao professor sobre o pleito do servidor de mudança de regime de 
trabalho. Ressalta que nesta carta não discutem o mérito sobre a decisão do Diretor Geral do 
Campus, nem sobre as denúncias encaminhadas a este Conselho, uma vez que há dissensos na 
própria área sobre estas questões, mas há consenso de que o pleito do servidor Walace Rocha 
dos Santos deve ser atendido, uma vez que só beneficiará a Instituição, além de lhe 
proporcionar melhores condições para desempenhar as suas funções. Destacam a formação do 
docente como algo a contribuir para as pós-graduações do Ifba e a sua participação nas áreas de 
pesquisa, extensão e gestão, afirmando que o Ifba colherá bons frutos com a mudança de regime 
do servidor em questão. A Conselheira encerra o seu posicionamento argumentando que desde 
2013/14, quando o servidor ingressou na Instituição, que se tem debatido com o Diretor Geral 
que para este cargo dever-se-ia ser contratado um professor de Dedicação Exclusiva e que sua 
posição não mudou referente a este assunto e que o Ifba deve propor uma solução e quais 
medidas deverão ser adotadas para a solução deste caso.

O Conselheiro Paulo Tavares se desculpou por ter se descuidado nos casos em que deixou 
passar os nomes e concorda que os processos devem, sim,  ser públicos, inclusive os de SIASS.

O Conselheiro Fábio Bordignon questiona à Reitoria por que não se dá publicidade aos dados 
do RAP, afirmando que tem encontrado dificuldades em localizar, por exemplo, às referentes ao 
Campus Barreiras. Assim, solicita que a Instituição dê esse encaminhamento e ressalta a 
necessidade de uma transição, afirmando que este seria um dado importante a ser levantado.

O Conselheiro Matheus Santana faz um juízo sobre alguns requisitos de admissibilidade sobre 
este caso, debatendo sobre a instância recursal deste Conselho. Faz menção à Portaria 451 de 
09/04/2010 do Ministro da Educação à Época, o Sr. Fernando Haddad, segundo a qual delega 
em seu art. 2º “Das  decisões  proferidas  pelas  autoridades  indicadas  no  caput  do  artigo 
anterior, no exercício da competência subdelegada nesta Portaria, caberá recurso ao colegiado 
máximo da instituição”. O Conselheiro explicou que tais autoridades às quais o artigo se refere 
são os Reitores e Diretores Gerais, e que reconhece que, embora esta portaria trate de um 
documento maior, carece de regulamentação e que se precisa aperfeiçoar esta via recursal com o 
risco de se tornar algo indiscriminado. Que se abrir um precedente, faz-se necessário imprimir 
um rito próprio, de como se dará a provocação, do que será discutido, não porque não se queira, 
mas porque não se tem recursos para tratar da vida funcional de mais de 1000 servidores entre 
técnicos e docentes, que precisa se pensar até na criação de Câmaras ou Comissões Especiais 
que possam propor junto a outros Conselhos como, por exemplo, o CONSEPE. Quanto à fala 
do Conselheiro Robério Batista sobre o Parecer do Relator assemelhar-se à uma Tese de Defesa, 
o Conselheiro Matheus Santana argumenta que trata, sim, de uma tese de defesa, uma vez que 
cada relator defende seus argumentos, que o Relator tentou esmiuçar a matéria. Por fim, o 
Conselheiro, entende que a Administração do Ifba não mediou nenhum acordo neste caso e que 
a mediação proposta pelo Diretor Geral, o Sr, Raigenis Fiuza, apresentava uma série de 
equívocos: na ocasião, o Diretor Geral do Campus Feira de Santana apresentou um slide 
PowerPoint no qual mantinha a decisão do Campus, mas propunha a discussão à temática sobre 
racismo institucional, que em seu ver, tem-se um caso concreto de um servidor pleiteando algo 
e, por outro, a pauta densa e cara, que é sobre o racismo institucional, em sua opinião, trata-se 
de uma forma reflexa, mas ressalta que o Relator se ateve a tão somente a pontos técnicos. 
Segundo o Conselheiro, o fato de ter indeferido não justifica a manutenção do que ele mesmo 
fez, nem propor outro debate paralelo a esse, tendo havido alguma confusão de “ser o ator da 
mediação e propor”, destacando que não se cabe mediar para propor, mas para se resolver o 
conflito.



O Conselheiro Robério Batista disse que depois das duas cartas lidas pela Conselheira Daniele 
Santos, fica implícita, principalmente na primeira carta, a crença e a suspeição de Racismo 
Institucional. Assim, a partir de então, este Conselho deve ter ciência e consciência da 
acusação/suspeição que está sendo levantada. Desconhece se na denúncia contem a figura que 
tenha dado causa ao ato ou, não tendo, que haja de se investigar, para averiguar, mas entende 
que, nesta questão em especial, entende ser uma matéria de difícil compreensão.

A Conselheira Daniele Santos explica que, na contextualização de Racismo Institucional, há um 
entendimento de que no Estado Brasileiro, o racismo é um mecanismo estrutural da sociedade, 
que hierarquiza esta sociedade e que cria formas de dificultar o acesso da população negra a 
bens e a direitos. Assim, ele se dá, seja o indivíduo esteja requerendo um atendimento de saúde 
pública num hospital público, seja quando o indivíduo não consegue frequentar a escola por 
questões estruturais. Então, o entendimento é que o racismo institucional tenha forma estrutural 
e, por consequência, ele não é deflagrado por um único agente apenas. Para a Conselheira, a 
carta do movimento negro trouxe é que a morosidade – representada pelo fato de o servidor ter 
pleiteado o processo em 06/set/2017, e seu processo só estar sendo julgado em 26/04/2019 –, 
acaba se repetindo no Estado Brasileiro quando se tratam de questões que envolvam a 
população negra. Assim, a carta do movimento negro, conclui que isso seria um flagrante caso 
de racismo institucional e clama para que o IFBA resolva este caso.

O Conselheiro Robério entende que o problema de saúde do servidor tenha se agravado muito 
mais pela morosidade do que pela decisão do “sim” ou do “não” e que ser personagem de uma 
situação de conflito tal como essa não é confortável. Sugere que, independentemente do que se 
delibere, que o Conselho se manifeste através de uma Recomendação à DGP ou ao Campus 
Feira de Santana para que o Dequav possa acompanhar de perto a situação do servidor, pois 
para que o servidor se tenha qualidade de trabalho esta luta deva ser conjunta e incessante. O 
Conselheiro destaca que toda esta abordagem lhe gera um conflito entre uma decisão e racional 
e uma decisão emocional: uma decisão pautada em critérios específicos como carga horária, 
pesquisa e extensão, independente de que tipo de pesquisa e extensão se trate; e o acesso a um 
direito a um servidor negro que vem “brigando”, não só um servidor, mas como todos os grupos 
que se formam por Brasil a fora, que lutam por mais espaços e por mais direitos, por mais 
oportunidades, numa violência que vem sofrido historicamente e que isso é inegável. Entende 
que a verticalização é justa, mas que tem outras questões que já foram colocadas, que acabam 
estabelecendo este conflito. Por fim, o Conselheiro pontua alguns consensos acatados pelo 
Conselho: Regulamentação de Processos; A questão de abertura de precedentes e o risco de o 
CONSUP se transformar numa segunda CPPD para todos os casos; e o que lhe deixa mais 
conflitante é o fato de ter um processo de verticalização de um professor de história do Campus 
Irecê, apontando que houve uma divergência específica da PROEN com a autoridade máxima 
do Campus, e que se fará necessário, encaminhar à PROJUR e depois, numa segunda instância, 
que vai para a CPPD. Que, no caso de Irecê, trata da possibilidade de um professor mudar de 
regime em estado probatório com um outro concurso acontecendo, mas que no caso específico 
de Feira de Santana, poderia atingir aspectos voltados ao Planejamento, carga horária e aula 
vaga. Que é preciso ponderar que, como na fala da Conselheira Daniele, em que diz que “têm-
se adoecido servidores”, no plural, o conflito ficou grande. Que o Conselho precisa tomar uma 
decisão.

O conselheiro Paulo Tavares afirmou que preferiu não abordar a temática sobre racismo 
institucional para não aumentar ainda mais a complexidade da discussão, preferiu se ater a 
argumentos mais técnicos para objetivar o pedido do servidor e é o que gostaria que fosse 
focado na discussão. Retomou algumas falas, fazer algumas desconstruções e algumas 
reconstrções: A primeira sobre a competência do CONSUP para deliberar o tema, afirmando 
que, para si, é muito claro este assunto, dando-lhe como “pauta vencida”; A segunda é sobre se 
deve ou não deve deliberar, sobre o risco de se tornar uma segunda CPPD, como fora abordado. 
Nesse ponto, o Conselheiro afirma que se há um rito e que aparenta desconhecimento total do 



Conselho, pois o Conselho está agindo como se fosse a Portaria 17/SETEC/MEC, quando na 
verdade se observa a Portaria 914/CEFET-BA, que é a portaria válida. Segundo o Conselheiro, 
tais procedimentos constam em seu relatório e que há critérios lá. Assim, referindo-se ao 
conflito entre a decisão racional ou emocional que o Conselheiro Robério Batista destacou, o 
Conselheiro Paulo Tavares afirma que é possível tomar a decisão racional fundamentada nos 
parâmetros da Portaria 914/CEFET-BA, na qual ele demonstra que o servidor atende os 3 
aspectos lá apresentados, detalhando, inclusive, os motivos pelos quais ele atende. Quanto ao 
item que talvez ele não atenda que é porque o IFBA não faz o recálculo do RAP, é um item 
específico da Portaria 17/SETEC/MEC, que, segundo o Conselheiro, tem duas ressalvas a 
serem consideradas: a primeira, por não se tratar de uma norma interna, que é um balizamento 
de uma norma que deveria ser construída e não foi feita; e o item utilizado para negar o pleito 
do servidor fora flexibilizado em vários momentos.

O Conselheiro Fabíolo Moraes destaca que há uma divergência entre o art. 22 da Lei 12.772 e a 
Portaria 914/CEFET-BA, encaminhando pra analisar sob a ótica da portaria, mas fazendo um 
adendo no voto, mas sugerindo a revisão da Portaria, entendendo que por ótica da Portaria 
estaria correto e o rito foi mantido e sugerir a revisão imediata da Portaria.

O Conselheiro Paulo argumenta que quanto à parte processual, a parte de protocolos 
administrativos, isso precisará ter uma revisão sobre vários aspectos e este, certamente, seria um 
deles, sugerindo que só se faça essa revisão já de posse da Resolução de Carga Horária Docente 
pronta, porque já seria um balizador para esse. Esse seria específico: mudança de regime de 
trabalho.  Assim, para o Conselheiro,  quando houver um processo específico de mudança de 
regime de trabalho, esse será o documento a ser analisado.

O Conselheiro Robério Batista afirma que a Portaria 914/CEFET-BA trata especificamente da 
mudança de regime de professores, referenciados num decreto 94.664, de 23/07/1987 – Plano 
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que trata a Lei nº 7.596, de 10 
de abril de 1987 e o Nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que os professores de magistério de 1º 
grau e de magistério do superior, carreiras que, segundo o Conselheiro, ainda existem no Ifba. O 
Conselheiro Paulo Tavares rebate que o entendeimento é da PROJUR e que a Conselheira 
Valquíria Lima traz isso em seu relatório. O Conselheiro Allan Freitas afirma que no que se 
pese isso, este professor se transformou em EBTT.

Quanto à questão de se abrir precedentes, o Conselheiro Paulo Tavares diz que este não é 
motivo para não dar o direito ao servidor, uma vez que o CONSUP é uma instância recursal e 
isto está na lei. E que só virão para o Conselho os processos que em que houver flagrante 
irregularidade e que a presença deste processo decorre por conta do tempo de decisão, quando a 
norma aponta para que sejam em 45 dias e já se passaram quase 2 anos. Concorda que a 
preocupação do prof. Robério quanto ao Banco Equivalente seja pertinente e afirma que, pela 
parte do Campus, o Campus afirma que tem reserva. E que o contraponto fora feito com a Pró-
Reitora de Ensino.

O Conselheiro Fabíolo Moraes sugeriu um adendo ao parecer do Relator caso houvesse 
consenso pelo Conselho: Segundo ele, a Portaria do CEFET está em desacordo com a Lei, mas 
que o pleito do servidor está em acordo com a portaria. Assim, recomendaria o deferimento do 
pleito e que imediatamente se alterasse a portaria para ficar de acordo com a Lei. O Conselheiro 
Paulo Tavares contestou ao fato de a Portaria estar em desacordo com a lei, mas atestou quanto 
à Revisão da Portaria supracitada. O Conselheiro Matheus Santana tem o mesmo entendimento, 
salientando que a Lei foi validada e acrescentou o ponto de que este relatório não produza 
efeitos para outros casos semelhantes. Por não haver consenso, o Conselheiro Fabíolo Moraes 
retira a proposta, mas o conselheiro Paulo a reinclui fazendo um novo adendo: a de que além da 
Revisão da Portaria 914/CEFET-BA sugerida pelo Conselheiro Fabíolo Moraes, que também 
seja feita uma revisão de todo o protocolo administrativo. O Conselheiro Matheus Santana fez 
um pedido de esclarecimentos no sentido de que tudo o que foi feito em causar, ou não, efeito 



de repercussão geral. Que embora se esteja se tratando de um ato normativo genérico, que este 
se reflete num caso concreto. Que todo este relatório envolve um caso concreto e afirma que há 
temeridade de que se abram precedentes e que se faz necessário ter um pouco de 
responsabilidade quanto à decisão a ser tomada. A Conselheira Daniele Santos questiona no 
sentido de que se a lei retroage para beneficiar, como este Conselho há de se posicionar frente a 
todos os pedidos de mudança de regime que foram negados até então e, no caso de eles 
recorrerem, como este conselho irá proceder? 

Feitos os questionamentos, o Presidente Substituto encaminhou a votação do Parecer do 
Relator no qual solicita Mudança de Regime de Trabalho do docente Walace Rocha de 20h 
para 40h com Dedicação Exclusiva, com o adendo de Revisão da Portaria 914/CEFET-BA 
e de todo o protocolo administrativo. A votação se procedeu, sendo 6 votos favoráveis, 5 
votos contrários e 6 abstenções entre os membros votantes presentes. O Presidente 
Substituto entendeu, neste momento, que o Parecer fora aprovado.

Pausa pra almoço: 13:52. / Retorno: 15h31min.

Retomada a reunião, com a presença de 16 votantes, o Presidente Substituto chamou atenção 
quanto ao resultado que fora deliberado antes do intervalo de almoço e, para tanto, trouxe à luz 
o art. 25 do Regimento do Conselho Superior, segundo o qual: “Ressalvadas  as  disposições 
expressamente  em  contrário,  as  decisões  do  Conselho  Superior  serão  tomadas  mediante 
votação  e  por maioria  simples  dos membros  presentes”. O conselheiro Allan Freitas fez um 
questionamento ao Conselho sobre "o  que  se  entenderia  como  maioria  simples" e "sobre  a 
contagem  dos  votos  das  abstenções", argumentando que se fizera uma breve pesquisa na 
Internet e que pôde observar que há várias correntes sobre ambas temáticas, mas que não há um 
consenso sobre elas, sendo, portanto, necessário solicitar um parecer à Procuradoria Jurídica 
(PROJUR) para maiores esclarecimentos. Diante deste impasse, o Conselheiro Matheus Santana 
pesquisou o Regimento da Câmara dos Deputados, no qual entende que as abstenções devam 
ser utilizadas para efeito de quórum, mas que possuam valor nulo, valor de “não voto”, não 
tendo valor nem como “favorável” nem como contrário, não devendo, portanto, ser considerado 
na contagem. Assim, o Conselho decidiu, em consenso, manter a votação, atendendo o 
pleito do servidor de Mudança de Regime de 20h para 40h com Dedicação Exclusiva, 
entendendo que deveria, sim, solicitar um entendimento da PROJUR para as próximas 
deliberações. 

3.9 Funcionamento da Resolução/CONSUP/IFBA nº 12/2018. Relator(a) Conselheiro(a): 
Daniele Santos de Souza. Para contribuir com esta matéria foi convidada a Pró-Reitora de 
Ensino – Jaqueline Oliveira, que compareceu. Com a palavra, a Relatora apresentou seu Parecer 
que integra o Processo SEI nº 23278004891/2019-37, disponibilizado aos Conselheiros. 
Destaca-se que:

PARECER - CONSELHEIROS.REI

Compreende-se que a Resolução nº 12, aprovada por este Conselho Superior, na reunião 
extraordinária de 16 de maio de 2018, e homologada pelo seu presidente, em 15 de junho de 
2018, foi uma vitória da categoria docente, sobretudo no que concerne à limitação em quinze 
horas semanais da carga-horária direcionada à sala de aula. O documento foi pensado e discutido 
a partir da Portaria SETEC/MEC nº 17, de 11 maio de 2016, e substituiu a Portaria do IFBA nº 
2.478, de 23 de dezembro de 2016, implementada pelo Magnífico Reitor Professor Renato da 
Anunciação.

A Resolução nº 12, portanto, reflete um esforço do IFBA, em especial da comunidade docente e 
de seus representantes neste Conselho Superior, em operacionalizar a distribuição da carga 
horária de trabalho dos professores, visando o interesse público e institucional, potencializando o 



desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. A despeito da importante 
conquista em limitar em até 15 horas semanais o exercício docente em sala de aula, computando 
em até 30 horas as atividades de ensino, em prol do desenvolvimento de outras atividades 
concernentes à carreira docente – pressuposto que esta relatoria sugere que seja mantido – a 
Resolução nº 12 possui determinados pontos que podem trazer empecilhos ao pleno 
desenvolvimento do trabalho docente e carece de um barema, a ser aprovado por este Conselho, 
que verse sobre a distribuição desta carga horária.

O artigo 2º da Resolução nº 12 prevê que:

Artº 2º Estabelecer que a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) do IFBA realize estudo de impacto do 
Regulamento em apreço, durante este ano letivo, e o submeta ao CONSUP, para que sejam feitas 
as adaptações necessárias, visando sua efetiva aplicação.

A referência temporal proposta pela resolução para análise da sua aplicabilidade é ambígua, uma 
vez que “este ano letivo” não especifica a qual exatamente se refere, nem tão pouco leva em 
consideração que cada câmpus possui um calendário diverso. De modo que, enquanto o campus 
Salvador está finalizando o ano letivo de 2018, Feira de Santana e Camaçari, por exemplo, já 
iniciaram o ano letivo de 2019. De qualquer maneira, já se passaram dez meses desde a 
homologação desta resolução, de modo que é possível diagnosticar, ainda que preliminarmente, 
as demandas de carga-horária nos diversos cursos ofertados pela instituição, levando em 
consideração a oferta e a disponibilização de docentes nos câmpus, a quantidade de alunos e 
disciplinas e as necessidades de contratação de pessoal. Além disso, também é possível analisar 
como se deu a equalização das atividades de pesquisa e extensão diante da limitação em até 30 
horas das atividades de ensino. Esta relatoria, portanto, solicita a apresentação de dados, ainda 
que não conclusos, pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) sobre o impacto e os desdobramentos 
nos diversos câmpus do IFBA em torno da aplicação da Resolução nº 12.

Ademais, urge a este Conselho Superior se debruçar sobre o tema da distribuição da carga-
horária dos professores, em especial a confecção do barema, necessário para equalização do 
trabalho docente e para elaboração dos Planos Individuais de Trabalho (PIT) e, por conseguinte, 
dos Relatórios Individuais de Trabalho (RIT), documentos comprobatório do exercício das 
atividades docentes e exigidos pela própria Resolução nº 12, além de serem fundamentais para a 
transparência do serviço público prestado pela instituição.

Diante disto, este parecer propõe a formação de uma Comissão Mista, composta por quatro 
membros do Conselho Superior e quatro membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CONSEPE). Esta proposta de composição leva em consideração do fato do trabalho docente 
envolver ensino, pesquisa, extensão e gestão, atividades cujo gerenciamento e análise, perpassam 
ambos os colegiados. Devido a urgência da matéria, é importante que os trabalhos desta 
comissão se iniciem o quanto antes, de maneira que na segunda reunião ordinária do Consup, 
agendada para o dia 22 de maio de 2019, possam ser apresentados os resultados dos trabalhos a 
este Conselho Superior. A intempestividade dos prazos disponibilizados à Comissão Mista se 
relaciona à urgência da matéria, pois a análise sob a minuta de barema, proposta em maio de 
2018, deve ser feita o quanto antes sob o perigo de não termos parâmetros institucionais para 
elaboração dos PIT’s e RIT’s para o exercício do ano letivo e corrente de 2019/2020.

Conclusão e voto:

Solicito que a Pró-Reitoria de Ensino apresente a este Conselho Superior as informações até 
então apuradas sobre os impactos e desdobramentos da aplicação da Resolução nº 12 nos 
diversos câmpus do IFBA.

Solicito a formação de uma Comissão Mista com quatro membros do Consup e quatro membros 
do Consepe, em ambos os casos que sejam preferencialmente docentes, para análise da minuta e 
elaboração do barema de distribuição de carga-horária, bem como revisão do texto da Resolução 
nº 12. Os resultados dos trabalhos desta Comissão Mista deverão ser apresentados a este 
Conselho Superior na próxima reunião ordinária, agendada para 22 de maio de 2019.

Nestes termos, peço deferimento.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por DANIELE SANTOS DE SOUZA, Membro Titular 
Docente do Conselho Superior, em 23/04/2019, às 16:16, conforme decreto nº 8.539/2015.

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. A Pró-Reitora de 
Ensino, Jaqueline Oliveira, apresentou um estudo de viabilidade e um mapeamento dos Campi 
que não atendem à Resolução 12/2018. A Pró-Reitora afirma que se embasou no Decreto 7.312 
– de 22 de setembro de 2010, que dispõe sobre o banco de professor-equivalente de educação 
básica, técnica e tecnológica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
vinculados ao Ministério da Educação –, este alterado pelo Decreto 8.259, de 2014, que dispõe 
sobre a constituição de banco de professor-equivalente das universidades federais vinculadas ao 
Ministério da Educação.  Também utilizou como base: a carga horária dos docentes do IFBA a 
partir do período de 2018.1; o extrato do SISTEC com o número de docentes, que é de fevereiro 
do presente ano e; a Portaria 17/SETEC/MEC.

O Conselheiro Fabíolo Moraes pontuou se a apresentação do estudo de viabilidade apresentado 
pela Pró-Reitora de Ensino contemplaria o primeiro encaminhamento da relatora, a Conselheira 
Daniele Santos, disse ao Conselho que sim. O Conselheiro Fabíolo Moraes afirma que tem uma 
preocupação no sentido de que a Resolução 12/2018, como fora apresentada, pois afirma que 
não tem aplicabilidade para todos os docentes. Assim, com a preocupação de que se tenha um 
documento oficial, que seria uma resolução que pudesse garantir e que ele faria um adendo ao 
relatório apresentado: o de considerar o que está previsto no art. 58 da supracitada resolução, 
segundo o qual “Em caso excepcional, devidamente justificado e por um período máximo de 6 
(seis)  meses,  respeitando  legislações  de  topo,  poderão  ser  extrapolados  os  limites  expostos 
neste  regulamento. o período de 6 meses para discussão em “amplo debate”. O Conselheiro 
destaca que, na ocasião da publicação da Resolução, este prazo fora utilizado para adequação da 
Instituição e que, visto que a comissão trabalhará na elaboração de um Barema, poder-se-ia 
utilizá-lo, por analogia.

O Conselheiro Fábio Bordignon ressalta que o grande entrave referente à Resolução 12/2018 se 
concerne às disciplinas técnicas, nas quais se possuem muitas disparidades entre os professores 
e que o Estágio, que em seu entendimento seria uma atividade de extensão, não há muitas 
divergências no estágio do ensino técnico e o do ensino superior.

A conselheira Daniele Santos acata a proposta do professor Fabíolo Moraes e destaca uma 
limitação considerada na portaria do antigo cefet que limita o número de horas por turno e por 
dia que, compreendendo que esta visa guardar a saúde vocal do servidor e tem uma 
preocupação administrativa de evitar casuísmo na confecção de horários e tentar dirimir, por 
exemplo, que professores concentrassem seus horários de aula em 1 ou 2 dias. A Conselheira 
afirma que sabe, por ser docente, que as atividades não se restringem meramente a estar na 
instituição, a ministrar aulas ou em reuniões, mas que as atividades de ensino competem desde: 
salas de aula, planejamento, elaboração de atividades, participação em conselhos diagnósticos, 
reuniões pedagógicas, entre outras. Complementa ainda que é muito difícil para um docente 
completar a sua carga horária em ensino, porque precisa prestar atendimento aos estudantes, 
participar de conselhos diagnósticos e etc, que ele consiga fazer tudo isso em 1 ou 2 dias, 
considerando apenas as atividades de ensino, sem levar em conta, as de pesquisa e extensão. Na 
ocasião, a Conselheira exemplifica um caso de um docente de seu Campus que faz um pedido à 
Direção de Ensino, com base no art 55 da própria resolução, segundo o qual: “Cabe  aos 
docentes que se sentirem prejudicados no que diz respeito à aplicação dessa norma, apresentar 
recursos a serem deliberados nas  instâncias hierárquicas que se seguem: a) Coordenação de 
Área e/ou Curso ou pelo Departamento, no que couber; b) Conselho de Campus; c) Conselho 
de  Pesquisa,  Extensão  e  Ensino  (CONSEPE);  d)  Conselho  Superior  (CONSUP),  última 
instância recursal. Assim, este professor, que só ministrava aulas para a modalidade integrada, 
esta que só havia aulas no turno matutino, por conta da limitação da Portaria, precisava ir ao 
Instituto todos os dias, de segunda à sexta. Assim, tinha um deslocamento de sua residência para 



o trabalho que durava cerca de 1h a 1h30min, custando-lhe cerca 2 a 3 horas diárias, 
inviabilizando o processo de  planejamento, elaboração de aulas, realização de pesquisa e de 
extensão. Por conta disso, ele pleiteia Direção de Ensino que este aspecto da resolução não 
fosse aplicado a ele. Então a Direção de Ensino entra numa situação que a mudança de horário 
de uma pessoa, afeta o de outras e que, no caso em tela, afetaram 10 outros docentes, o que 
desencadeou a não aplicação do dispositivo tanto ao que pediu quanto aos que não pediram. A 
Conselheira afirma que, quando a Pró-Reitora apresenta os dados dos docentes que ainda não 
estão adequados à Resolução 12/2018 conforme apresentado anteriormente, que entende as 
dificuldades, mas que também considera os impactos e os desdobramentos disso. Que para se 
ter uma noção mais adequada, a Conselheira sugere que o Conselho solicite ao DEQUAV a 
emissão de um relatório de afastamento de docente por motivos de doença, respeitando o sigilo 
dos dados dos servidores, que qual seria a porcentagem de que esses afastamentos fossem por 
motivos vocais. Que o que se pode observar em seu Campus é que a maioria dos afastamentos 
têm sido de ordem psicológica, mais voltada à depressão e a outros problemas de fatores 
psicológicos, do que problemas voltados a questões vocais, mas para não se fazer juízo de 
valores de forma abstrata, solicitaria este relatório nos últimos 5 anos. Fez referência à fala do 
Conselheiro Fábio Bordignon quanto às disciplinas técnicas, salientando que, às vezes, o 
docente possui baixa carga horária, mas que, por conta da especificidade de seu conteúdo, 
possui mais de 1 disciplina. Outro ponto que a Conselheira faz referência se concerne à 
manutenção de um eixo comum e um eixo tecnológico semelhante entre os PPC’s da Instituição 
como um todo, uma uniformização dos PPC’s entre os campi.

O Conselheiro Robério Batista ressalta que a revisão da Portaria 17/SETEC/MEC, bem como 
da Resolução 12/2018 é um processo dinâmico e que a construção do Barema com elaboração 
de PIT/RIT foi algo que ficou em aberto à época da elaboração da Resolução. O Conselheiro 
destacou a importância de se considerar não apenas a carga horária, mas o número de 
componentes que cada professor tem. Ressaltou que tal qual o debate quanto às 30h dos 
técnicos administrativos, em que por várias vezes foi debatido no Conselho, igualmente se é 
importante destacar a importância do ócio produtivo e que, por exemplo, um professor que 
chegue para trabalhar às 07h30min e saia às 12h30min terá tido um desgaste, mesmo que os 
índices da DEQUAV não apontem isso. O professor argumenta que 6 aulas seguidas, por 
exemplo, não só afetam a questão da saúde, como também comprometem a qualidade do 
trabalho do docente e que entende que é isso que a legislação visa proteger. O Conselheiro 
Gênesis Oliveira compreende que se deva salvaguardar os casos especiais. Quanto ao período 
de 6 meses, o Conselheiro explica que o que a Resolução traz é “por um período de 6 meses e 
que pode acontecer a qualquer momento”, que não se trata, da data da publicação da Resolução, 
mas, no caso, por exemplo, de um professor solicitar desligamento da Instituição e esta ter um 
período de 6 meses para se ajustar à resolução.

O Presidente Substituto questiona à Conselheira se ela acata a proposta do professor Fabíolo 
Moraes de refazer o Parecer considerando o prazo previsto no art. 58 da Resolução 12/2018 do 
CONSUP. O Conselheiro Paulo Tavares considera que, ao invés de alterar o Parecer, este deve 
permanecer como está, uma vez que se estaria antecipando o trabalho a ser feito pela Comissão, 
e encaminha a Proposta de que o Conselho emita uma Nota informativa à Comunidade sobre 
esta questão. O Conselheiro Robério Batista sugere que até o cumprimento do prazo sugerido, 
enquanto a Comissão vai trabalhar na alteração da Resolução 12/2018, o ideal seria suspender a 
sua aplicabilidade no período de 6 meses e fazer viger a Portaria 17/SETEC/MEC,  no prazo 
supracitado. A Conselheira Daniele Santos entende que isso fragilizaria a categoria docente. O 
Conselheiro Fabíolo Moraes questiona à Conselheira Daniele Santos se ela se oporia em alterar 
o relatório nesse quesito e esta afirma que não se sente à vontade em fazer isso sozinha, mas 
que tal alteração deve ser feita por uma Comissão, incluindo membros do CONSEPE. Assim, a 
Conselheira considera a Proposta encaminhada pelo Conselheiro Paulo Tavares e considera que 
este Colegiado emita esta Nota Informativa ou uma Recomendação à Comunidade sobre esta 
questão. A Conselheira também faz um encaminhamento de que, na próxima reunião do 



CONSEPE, este já eleja quais serão os quatro membros a participarem da Comissão Mista 
proposta em seu relatório.

O Presidente encaminhou a votação do Parecer da Relatora, que foi votado em 
unanimidade pelos 17 membros votantes presentes.

Quanto à Nota Informativa/Recomendação para explicação sobre o prazo previsto no art. 58 da 
Resolução, o Presidente encaminhou a votação ao Conselho, que foi votado 16 votos 
favoráveis e 1 abstenção entre os membros votantes presentes. Fora escolhido, em consenso, 
o Conselheiro Robério Batista para redigir o documento.

Foram eleitos como representantes do CONSUP para a Comissão: Allan Freitas, Daniele 
Santos, Gênesis Oliveira e Fábio Bordignon.

3.8 Aplicação e desdobramentos da Resolução/CONSUP/IFBA nº 28, de 27 de setembro de 
2018, com conflito aparente de  normas internas, referente a consulta aos cargos de 
Diretores - gerais dos campi do IFBA em Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas, 
Santo Antônio de Jesus e Ubaitaba. Relator(a) Conselheiro(a): Matheus dos Santos Santana. 
Com a palavra, o Relator apresentou seu Parecer que integra o Processo SEI nº 
23278004885/2019-80, disponibilizado aos Conselheiros. Destaca-se que:

1. DOS FATOS:

Cuida-se de decisão do Conselho Superior do IFBA quanto a consulta aos cargos de Diretores – 
Gerais nos campi em implantação. O Conselho Superior do IFBA debateu por completo e em 
várias oportunidades sobre esse assunto, e já se pronunciou quanto a legalidade, a normatização 
e a forma da consulta aos campi do IFBA em implantação como será demonstrado, à saciedade, 
adiante.

O CONSUP reunido decidiu sobre esse ponto da consulta aos campi em implantação na seguinte 
ordem cronológica:

1º MOMENTO - Resolução Nº 15, de 20 de junho de 2018: Aprovar o Regulamento e seu 
Cronograma para Eleição de Representantes dos Segmentos Discente, Técnico - Administrativo e 
Docente que irão compor as Comissões Eleitorais Locais (CEL) dos campi  e da Reitoria e a 
Comissão Eleitoral Central (CEC). Estabelecer que as Comissões Eleitorais Locais (CEL) e a 
Comissão Eleitoral Central (CEC) atuem nas Eleições 2018, no âmbito do IFBA, objetivando a 
escolha dos ocupantes dos cargos de Reitor(a), de Diretor(a)-Geral de campus e de membros do 
Conselho Superior do IFBA pela comunidade interna, em conformidade com Lei nº 11.892, de 
29/12/2008, com o Decreto nº 6.983, de 20/10/2009, e com o Art.8º, incisos II, III e IV do 
Estatuto do IFBA, aprovado pela Resolução nº 02, de 31/08/2009.

2º MOMENTO - Resolução Nº 24, de 25 de setembro de 2018: Aprovar as Normas do Processo 
Eleitoral para a escolha dos (as) ocupantes do cargo de Diretor (a) – Geral dos campi do IFBA 
com menos de 5 anos, para o quadriênio 2019 – 2023.

3º MOMENTO - Resolução Nº 28, de 27 de setembro de 2018: Retificar a Resolução Nº 24 
CONSUP, de 25 de Setembro de 2018, que versa sobre as Normas do Processo Eleitoral para 
consulta à comunidade sobre os(as) indicados(as) para ocupar os cargos de Diretor(a)-Geral dos 
campi listados com menos de 5 anos, para o quadriênio 2019-2023.

4º MOMENTO - Resolução Nº 30, de 03 de outubro de 2018: Revogar, Ad  referendum  a 
Resolução Nº 28, de 27/09/2018. A Resolução Nº 30, depois de muitos debates, foi REVOGADA 
na 8ª Reunião Extraordinária, em 08 de novembro de 2018, e inclusive consta na Ata que a 
maioria dos conselheiros entenderam contrário ao pleito do sr. Renato da Anunciação Filho.

5º MOMENTO - Resolução Nº 34, de 08 de novembro de 2018: Revogar a Resolução/CONSUP 
nº 30, de 03/10/2018, emitida ad referendum do Conselho Superior do IFBA, reestabelecendo os 
efeitos da Resolução/CONSUP nº 28, de 27/09/2018. Estabelecer que as Normas que integram a 
Resolução/CONSUP nº 28/2018 terão seu Calendário Eleitoral apresentado pela Comissão 
Eleitoral Central ao CONSUP na reunião de homologação do resultado das eleições para Reitor, 



DG dos demais campi e do CONSUP, visando a realização do processo de consulta para escolha 
dos Diretores-gerais dos campi com menos de 5 anos.

Passada a decisão do CONSUP com as Resoluções 24 e posteriormente a 28, o sr. Renato da 
Anunciação Filho, na qualidade de Reitor Pro Tempore e pré- candidato ao cargo de Reitor, 
dispara através das listas do e-mail institucional o seguinte texto, com a data epígrafe:

Prezada Comunidade IFBA,

Após identificação das irregularidades nas Normas Eleitorais 
2018, enviamos à Comissão Eleitoral Central a impugnação, 
referente aos seguintes termos:

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.

Segue abaixo o texto na íntegra:

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 público 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.

(...)

§  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 
demarço 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;

2. 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;

3. 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 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.

Salvador, 27 de Setembro de 2018.

Atenciosamente,

Gabinete da Reitoria do Instituto Federal da Bahia

Tel (71)2102-0413/0414/0415/0416

E-mail: gabinete@ifba.edu.br

End.: Avenida Araújo Pinho, 39 - Canela. CEP.: 40.110-150 - 
Salvador/BA

Como depreende-se da leitura, o Reitor Pro-Tempore firma seu próprio entendimento sobre a 
Resolução Nº28 e um trecho da Resolução Nº 26, porém, conforme observa-se nas decisões e 
processos da Comissão Eleitoral Central no site institucional e no SEI, seu pleito público não foi 
atendido.

Não satisfeito com a decisão reiterada do CONSUP ao exercer sua competência normativa 
(inclusive, bem anterior a emissão da Resolução Nº 30, Ad referendum) IMPETRA MANDADO 
DE SEGURANÇA CONTRA O CONSELHO SUPERIOR DO IFBA E A COMISSÃO 
ELEITORAL CENTRAL, REQUERENDO A CONCESSÃO DE IMEDIATA MEDIDA 
LIMINAR PARA:

“[..]1. Determinar a SUSPENSÃO DO ART. 5º DA 
RESOLUÇÃO Nº 26/2018 DO CONSUP [...]

- pelo deferimento da candidatura do autor sem a necessidade 
de afastamento/desincompatibilização.

2. SUSPENDER OS EFEITOS DA RESOLUÇÃO CONSUP 
Nº 28/2018, IMPEDINDO A REALIZAÇÃO DO 
PROCESSO DE CONSULTA NOS CAMPI EUCLIDES DA 
CUNHA, JUAZEIRO, LAURO DE FREITAS, SANTO 
ANTÔNIO DE JESUS E UBAITABA ENQUANTO NÃO 
SE COMPLETAR CINCO ANOS DE EFETIVO 
FUNCIONAMENTO [..]”

O terceiro pedido era relacionado a suspensão do calendário eleitoral, porque no juízo pessoal do 
sr. Renato da Anunciação Filho e seus advogados, não estava de acordo com as férias letivas dos 
campi.



Prosseguindo, o Excelentíssimo Doutor Juiz Federal, da 16ª Vara Federal Cível da Seção 
Judiciária da Bahia, Doutor Iran Esmeraldino Leite, em sua sentença decidiu o seguinte, a 
respeito do pedido número dois, quanto a suspender os efeitos da Resolução Nº 28, assim disse o 
douto juiz:

“Tal resolução (Nº28/2018) regulamenta o processo eleitoral 
nos campus de Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas, 
Santo Antônio de Jesus e Ubaitaba, permitindo o processo de 
consulta nos campus que se encontram em funcionamento há 
menos de cinco anos.

Argumenta o impetrante (sr. Renato da Anunciação Filho) 
que os campus tratados na Resolução NÃO podem participar 
do processo de consulta à comunidade para eleição de Diretor 
– Geral por expressa vedação legal, uma vez que configuram 
campus em implantação, com menos de 5 anos de 
funcionamento, o que iria de encontro à previsão dos arts. 13, 
§1º e 14, §2º da Lei nº 11.892 [...]

Assim é que defende que nos campus que contam com menos 
de cinco anos de efetivo funcionamento, os cargos de Diretor 
– Geral devem ser providos em caráter temporário através de 
nomeação do Reitor, no caso, do próprio Impetrante.

NÃO MERECE, ENTRETANTO, PROSPERAR TAIS 
ARGUMENTOS, TENDO A LEI Nº 11.892/2008, 
DIFERENTE DO DECRETO Nº 6.986/2009, PREVISTO 
EXPRESSAMENTE QUE 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 PODERÃO SE 
CANDIDATAR AO CARGO DE DIRETOR-GERAL 
DESDE QUE POSSUAM O MÍNIMO DE 5 ANOS DE 
EFETIVO EXERCÍCIO EM INSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E 
CUMPRA OS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS, O 
QUE PODE OCORRER MESMO SEM QUE O CAMPUS 
EM IMPLANTAÇÃO ESTEJA EM FUNCIONAMENTO 
HÁ MAIS DE CINCO ANOS, TAIS COMO NOS CASOS 
DE SERVIDORES TRANSFERIDOS DE INSTITUIÇÃO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO PREEXISTENTE.

ASSIM É QUE EM HAVENDO, NO MÍNIMO, DOIS 
CANDIDATOS QUE PREENCHAM OS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 13, §1º DA LEI Nº 11.892/2008, 
NÃO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONSULTA Á 
COMUNIDADE.” (Seção

Judiciaria do Estado da Bahia. 16ª Vara Federal Cível. 
Processo: 1008954-17.2018.4.01.3300. CLASSE: 
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE: RENATO 
DA ANUNCIAÇÃO FILHO. IMPETRADO: IFBA, 
CONSUP/IFBA,CEC/IFBA)

Resta provado que o juízo federal decidiu pela legalidade e manutenção da Resolução Nº 
28/2018 do CONSUP/IFBA, dessarte, mesmo com o pleito do candidato Renato da Anunciação 
Filho, observa-se ser o mesmo que agora tenta atuar em desrespeito a este Conselho Superior e a 
uma decisão que o mesmo buscou ao ir por socorro às portas do judiciário, na medida que lhe 
assiste, e tendo seu pedido, nesse item, desprovido.



Logo, não há motivos para que se discuta haver falta de legitimidade e/ou competência do 
CONSUP em regulamentar, disciplinar e coordenar o processo de consulta aos campi em 
implantação para escolha dos diretores – gerais, posição reafirmada pela Justiça. E nem merece 
prosperar a luz dos fatos, do direito e do decidido qualquer ação do Reitor que não seja sob a 
égide dos documentos normativos exarados pelo CONSUP e por decisão judicial pleiteada pelo 
citado, Reitor Pro Tempore, candidato, último colocado nas eleições, o que pode inclusive trazer 
inferências e interpretações diversas de sua forma de portar-se no decurso desse processo, 
quando este encontra-se totalmente impedido, visto que intentou Mandado de Segurança, 
desprovido nesse particular, porém não satisfeito, usa de subterfúgios, manobras e documentos 
normativos inadequados para satisfazer pleito que nem a justiça deferiu.

Cabe a nós, Conselho Superior do IFBA, no uso de nossas competências, frearmos essa sanha 
que coloca o IFBA e toda sua institucionalidade em rota de colisão com os valores democráticos 
mais caros que possuímos, e também fere todos os princípios que regem a Administração 
Pública. Não deve prosperar nenhuma opinião sobre os campi em implantação no IFBA que 
desbordem do ordenamento jurídico e das Resoluções emitidas advindas do atual Reitor Pro 
tempore, Renato da Anunciação Filho, que também por tempo considerável, pouco mais de dois 
anos não comparece às reuniões do CONSUP na qualidade de presidente.

2.    DO DIREITO:

Em primeiro lugar a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, de criação da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica que sobre esse ponto específico aduz:

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;

[...]§  1o  Poderão  candidatar-se  ao  cargo  de  Reitor  os 
docentes  pertencentes  ao  Quadro  de  Pessoal  Ativo 
Permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto 
Federal, desde que possuam o mínimo de 5  (cinco) anos de 
efetivo  exercício  em  instituição  federal  de  educação 
profissional e  tecnológica e que atendam a, pelo menos, um 
dos seguintes requisitos:

I - possuir o título de doutor; ou

II - estar posicionado nas Classes DIV ou DV da Carreira do 
Magistério  do Ensino Básico, Técnico  e Tecnológico,  ou na 



Classe  de  Professor  Associado  da  Carreira  do  Magistério 
Superior. [...]

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.

Assevera também o DECRETO Nº6.986, de 20 de outubro de 2009:

Art.  1o  Os  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia, criados pela Lei no 11.892, de 29 de dezembro de 
2008,  serão  dirigidos  por  um  Reitor,  nomeado  pelo 
Presidente  da  República,  a  partir  da  indicação  feita  pela 
comunidade escolar, de acordo com o disposto neste Decreto.

Parágrafo  único.  Os  campi que  integram  cada  Instituto 
Federal  de Educação, Ciência  e  Tecnologia  serão  dirigidos 
por Diretores-Gerais nomeados pelo Reitor, após processo de 
consulta à comunidade respectiva.

Art. 2o Os processos de consulta realizados em cada Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia para a indicação 
dos candidatos para os cargos de Reitor e de Diretor-Geral 
de  campus pela  comunidade  escolar  ocorrerão  de  forma 
simultânea, a cada quatro anos.

Art. 4o Os processos de consulta de que trata o art. 2o serão 
conduzidos  por  uma  comissão  eleitoral  central  e  por 
comissões  eleitorais  de  campus,  instituídas  especificamente 
para este fim, integradas pelos seguintes representantes:

I - três do corpo docente;

II - três dos servidores técnico- administrativos; e

III - três do corpo discente.

Parágrafo  único.  Os  representantes  do  corpo  discente,  em 
qualquer  das  comissões  eleitorais,  deverão  ter,  no  mínimo, 
dezesseis anos completos.

Art.  5o  Os  representantes  de  cada  segmento  e  seus 
respectivos  suplentes  nas  comissões  eleitorais  serão 
escolhidos  por  seus  pares,  em  processo  disciplinado  e 
coordenado pelo Conselho Superior.

§  1o As  comissões  eleitorais  indicarão  entre  seus membros, 
em  reunião  conjunta,  os  representantes  que  integrarão  a 
comissão eleitoral central.



§  2o  O  Conselho  Superior  publicará  a  composição  das 
comissões  eleitorais  após  o  recebimento  dos  nomes  dos 
representantes escolhidos.

§  3o  Cada  comissão  eleitoral  elegerá  o  seu  presidente  na 
reunião de instalação dos trabalhos.

Art.  13.  As  consultas  para  o  cargo  de  Diretor-  Geral  nos 
campi em  processo  de  implantação  deverão  ser  realizadas 
após  cinco  anos  de  seu  efetivo  funcionamento,  contados  da 
data da publicação do ato ministerial que autorizou o início 
das suas atividades, conforme o disposto no art. 12,

§ 1º, da Lei nº 11.892, de 2008.

Agora vejamos a leitura do Estatuto do IFBA:

Art. 23. Os Campi do IFBA são administrados por Diretores-
Gerais e têm seu funcionamento estabelecido pelo Regimento 
Geral e pelo seu Regimento Interno, observada a  legislação 
pertinente.

Parágrafo  único.  Os  Diretores-Gerais  são  escolhidos  e 
nomeados de acordo com o que determina o art. 13 da Lei nº. 
11.892/2008, para mandato de 04 (quatro) anos contados da 
data  da  posse,  permitida  uma  recondução,  e  possuem 
competência para administrar e dirigir os campi no limite da 
delegação que lhe foi conferida e em obediência à legislação 
pertinente.

Art.  24.  O  regimento  de  cada  campus  tratará  do 
detalhamento da sua estrutura organizacional e das suas das 
respectivas competências, observada a legislação pertinente, 
o  Regimento  Geral  e  as  diretrizes  gerais  emanadas  pelo 
Conselho Superior.

E do Regimento Geral do IFBA:

Art. 199: Os  Câmpus  do  Instituto  Federal  da  Bahia  serão 
administrados por Diretores(as) Gerais nomeados de acordo 
com o que determina o Art. 13 da Lei nº 11.892/2008, tendo 
seu  funcionamento  estabelecido  em  Regimento  Interno 
aprovado pelo Conselho Superior

Leia-se também as competências do Reitor no Regimento Geral do IFBA atinentes a esse tema:

Art. 24 Compete ao(a) Reitor(a):

V. Coordenar, controlar e superintender as Pró-Reitorias, 
Diretorias Sistêmicas e Direções Gerais dos Câmpus, 
assegurando uma identidade própria, única e multicâmpus de 
gestão para o IFBA;

VI. Definir políticas junto aos órgãos, coordenar e fiscalizar 
as atividades da Instituição;

VII. Representar o Instituto Federal da Bahia em juízo ou fora 
dele;

VIII. Delegar poderes, competências e atribuições;

IX. Expedir resoluções, portarias e atos normativos, bem 
como constituir comissões e exercer o poder de disciplina, no 
âmbito do Instituto Federal da Bahia;



X. Fazer a gestão do Conselho Superior, do Colégio de 
Dirigentes e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
incluindo a posse e convocação dos seus membros, bem 
como a presidência das sessões, com direito ao voto de 
qualidade;

XI. Nomear/designar e exonerar/dispensar os ocupantes de 
Cargos de Direção (CD) e Funções Gratificadas (FG), no 
âmbito da Reitoria;

XII. Nomear/designar e exonerar/dispensar para o exercício 
de cargos de direção e funções gratificadas dos Câmpus, 
atendendo as indicações dos seus/suas respectivos(as) 
Diretores(as) Gerais.

Não restam dúvidas dos papéis de cada ator institucional, reafirmado em sede judicial. Porém, 
existe hoje um claro conflito de normas internas, instruções normativas vigentes no IFBA que 
demandam sobre o mesmo assunto: CONSULTA AOS CAMPI EM IMPLANTAÇÃO AOS 
CARGOS DE DIRETORES – GERAIS. A este relator, no caso em tela há um claro conflito 
aparente de normas, uma antinomia aparente.

Os conflitos de normas ocorridos durante o processo de interpretação denominam-se Antinomias. 
Esses problemas podem ser solucionados através da aplicação de três critérios: hierárquico, 
cronológico e da especialidade.

O primeiro critério solucionador de antinomias e o mais relevante é o hierárquico, pois não há o 
que se falar em norma jurídica inferior contrária à superior. Isto ocorre porque “a norma que 
representa o fundamento de validade de uma outra norma é, em face desta, uma norma superior”, 
por exemplo a Constituição Federal de 1988 tem caráter supralegal, na qual, as demais leis 
(ordinárias, complementares, etc.) devem estar em consonância aos princípios estabelecidos por 
ela, caso contrário será considerada inconstitucional perdendo sua efetividade. Logo nesse caso, 
por força de toda legislação vigente e nossas instruções normativas internas, as Resoluções 
sobrepõem as Portarias, já que essas últimas tratam de matéria residual que não for de 
competência do CONSUP de alguma forma, na sua totalidade ou em sede de recurso, no caso in 
comento temos que esse assunto, ratificado por sentença judicial, não é de competência do Reitor 
e do seu Gabinete, mas sim do Conselho Superior e da Comissão Eleitoral Central a ser criada 
por orientação deste Conselho.

Para HANS KELSEN, há antinomia quando “uma norma determina uma certa conduta como 
devida e outra norma determina também como devida uma outra conduta, inconciliável com 
aquela”. As antinomias são classificadas pela doutrina clássica quanto a sua solução como 
antinomias aparentes e antinomias reais, estas últimas também chamadas de lacunas de conflito. 
As antinomias aparentes são os conflitos de normas ocorridos durante o processo de 
interpretação que podem ser solucionados através da aplicação dos critérios hierárquico, 
cronológico e da especialidade para solucionar o conflito.

Já as antinomias reais são conflitos entre normas que não são resolvidos com a utilização dos 
referidos critérios. A solução de uma antinomia real é feita pelo intérprete autêntico, com a 
utilização da analogia, dos costumes, dos princípios gerais de Direito e da doutrina, nos termos 
do art. 4 da Lei de Introdução ao Código Civil, in verbis: “Quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de Direito”.

Ressalta-se que o Direito é um sistema que dispõe sobre as formas pelas quais o intérprete 
autêntico pode resolver estes conflitos sendo que as antinomias fazem parte do processo de 
interpretação das normas.

O primeiro e mais relevante critério solucionador de antinomias aparentes é o hierárquico, pois 
não há o que se falar em norma jurídica inferior contrária à superior. Isto ocorre porque “a norma 
que representa o fundamento de validade de uma outra norma é, em face desta, uma norma 
superior.

O critério cronológico, fundamentado no artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil, 
regula que norma posterior revoga a anterior: “A lei posterior revoga a anterior quando 
expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a 
matéria de que tratava a lei anterior. O que não é o caso das Portarias publicadas em abril de 
2019 que disciplinam o processo de consulta aos campi mais novos, e nem o poderia ser, por 
total incompatibilidade entre os instrumentos normativos, já que as Resoluções sobrepõem no 
Direito Interno da Autarquia às Portarias de qualquer agente investido de poder no IFBA. 



Contudo, quando ocorre uma antinomia cronológica, aplica-se o artigo 2º, §1º, da Lei de 
Introdução ao Código Civil, como forma de escolha de qual norma deverá ser aplicada pelo 
intérprete autêntico, mas a norma não utilizada continua válida e existente no sistema podendo 
apenas ser expulsa através de revogação expressa.

O terceiro e último critério é o da especialidade o qual prescreve que a norma especial prevalece 
sobre a geral. Este critério também encontra-se no artigo 2º, § 2o da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro. “A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par 
das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”.

O princípio da Especialidade tem por finalidade evitar o bis in idem, a repetição que traz prejuízo 
ou diminui, mitiga o direito a ser exercido, a capacidade potestativa, sendo certo que a 
comparação entre as normas será estabelecida in abstracto.

Ressalte-se ainda o pensamento da festejada MARIA HELENA DINIZ, que define ser 
RESOLUÇÃO: a) determinação  transitória emanada por secretário ou ministro de Estado; b) 
ATO DA ADMINISTRAÇÃO OU DA ASSEMBLEIA DELIBERANDO OU 
DISCIPLINANDO DETERMINADO ASSUNTO; c) deliberação que estabelece uma medida.
(grifos nossos). Já PORTARIA por sua vez classifica-se na visão da autora como: norma geral 
que  órgão  superior  (desde  o  Ministério  até  uma  simples  repartição  pública)  edita  para  ser 
observada  por  seus  subalternos.  Veicula  comando  administrativo  geral  e  especial,  servindo, 
ainda, para designar funcionários para o exercício de funções menores, para abrir sindicâncias 
e para instaurar procedimentos administrativos. Funda-se de forma cristalina que não cabe uma 
Portaria do Reitor disciplinar e organizar um assunto geral como um processo eleitoral, por mais 
esses argumentos ora apresentados, que mostra Portaria ser um ato administrativo executivo, e 
não de planejamento muito menos de regulamento eleitoral.

Nesse caso, a decisão colegiada preocupou-se em um processo baseado na publicidade, 
eficiência, coordenação ampla e integrada, maior participação da comunidade, o que ao juízo dos 
conselheiros presentes na Reunião Extraordinária de 08 de novembro de 2018, mostrou-se muito 
mais conveniente e benéfica à comunidade acadêmica dos campi em voga, do que um mero ato 
discricionário de indicação ou montagem das comissões pelo Reitor.

Assim, em nenhum dos critérios de conflito aparente de normas, as Portarias editadas pelo Reitor 
para disciplinar o processo de consulta aos campi em implantação (Euclides da Cunha, Juazeiro, 
Santo Antônio de Jesus, Ubaitaba e Lauro de Freitas, respectivamente) mostraram-se abrangentes 
ou ter abarcado o espírito da Resolução 28, ou suas letras, como ratificado pela decisão de um 
juiz federal, assim sendo, não deve prosperar os argumentos apresentados em tais portarias ou 
em quem saia em sua defesa, em detrimento de uma Resolução discutida à exaustão em várias 
ocasiões no CONSUP, questionada num juízo federal, e por esse assentida em consonância com 
a Lei Federal Nº. 11.892 que nos rege. No sentir desse relator, esses são os argumentos de 
Direito.

3.    CONCLUSÃO E VOTO

Diante do exposto, este Relator recomenda ao CONSELHO SUPERIOR DO IFBA DECIDA 
QUE:

1º)  RECOMENDAÇÃO  AO  REITOR  QUE  REVOGUE  IMEDIATAMENTE  as  Portarias/IFBA 
emitidas pelo Reitor, Nº. 1003, de 9 de abril de 2019, e a Nº. 1023, de 10 de abril de 2019, e que 
todos  seus  efeitos  produzidos  até  então  sejam  considerados  invalidados,  tendo  em  vista  a 
vigência da RESOLUÇÃO Nº 28/2018.

2º) Que a Secretaria do Conselho Superior do IFBA notifique aos campi do IFBA em Euclides 
da Cunha, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Ubaitaba e Lauro de Freitas sua recomendação ao 
Reitor  para  REVOGAR  as  PORTARIAS  supracitadas  e  por  conseguinte  dos  seus  efeitos 
produzidos,  e  que  as  Direções  –  Gerais  desses  campi  destarte  considerem  INVALIDADOS 
TODOS OS    SEUS ATOS  FEITOS ATÉ ENTÃO ATINENTES,  REFERENTES AO DISPOSTO 
NESSAS PORTARIAS.

3º)  Criar  uma  Resolução  que  constitua  uma Comissão  Especial  do CONSUP  que  organize  o 
calendário  para  formação  de  Comissões  Eleitorais  Locais  nos  campi  de  Euclides  da  Cunha, 
Juazeiro,  Santo  Antônio  de  Jesus,  Ubaitaba  e  Lauro  de  Freitas,  e  uma  Comissão  Eleitoral 
Central  de  acordo  com  a  Resolução  CONSUP/IFBA  Nº  15/2018  e  nos  moldes  do  texto  da 
Resolução Nº15/2018, atentando ao calendário acadêmico dos referidos campi do IFBA.



4º) Que seja mantida a Resolução Nº 28, como único documento do IFBA, além da legislação 
ordinária  federal  vigente,  para disciplinar,  balizar,  organizar,  conduzir  e  julgar o processo de 
consulta eleitoral nos campi de Euclides da Cunha, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus, Ubaitaba 
e  Lauro  de  Freitas  do  IFBA.  Frisa-se,  MANUTENÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  Nº  28/2018  DO 
CONSUP/IFBA  como  o  ÚNICO  MARCO  LEGAL  PARA  A  CONSULTA  AOS  CAMPI  EM 
IMPLANTAÇÃO AOS CARGOS DE DIRETORES  – GERAIS,  E  PODENDO  SOMENTE  POR 
ESTE  CONSELHO  SUPERIOR  SER  ALTERADA  SE  ASSIM  O  JULGAR  CONVENIENTE,  E 
MEDIANTE PEDIDO FUNDAMENTADO.

É como voto, Sr. Presidente.

MATHEUS DOS SANTOS SANTANA

Relator

Concluído o relato, o Presidente abriu para manifestação dos Conselheiros. O conselheiro 
Robério Batista afirma que o Decreto Nº 6.986, de 20 de outubro de 2009 é conflitante Lei nº 
11.892/2008. Enquanto o Decreto Nº 6.986/2009 sugere que as Eleições só aconteçam nos 
Campi após 5 anos, a Lei nº 11.892/2008 afirma que basta que se tenha candidatos aptos a 
concorrerem e que, no caso em tela, o decreto haveria de ser “engolido” pela lei. Assim, 
exemplifica que no Campus Juazeiro há a possibilidade de uma concorrência, mas que, no 
Campus Ubaitaba, só há 1 servidor apto. Atenta para o fato de que a legislação discorre sobre a 
existência de candidatos aptos, não estando eles obrigados a concorrerem, podendo inclusive 
resultar numa concorrência deserta. Basta que se existam candidatos aptos, destaca o 
Conselheiro. Entende que o Decreto dê brechas quanto à metodologia de escolha da Comissão 
Central. O Relator Matheus Santana observou que da região metropolitana só tem o Campus 
Lauro de Freitas. O Conselheiro Robério Batista trouxe à tona o art. 6º do Decreto, a saber:

Art. 6º  A comissão eleitoral central terá as seguintes 
atribuições:

I - elaborar as normas, disciplinar os procedimentos de 
inscrição dos candidatos e de votação, e definir o cronograma 
para a realização dos processos de consulta;

II - coordenar o processo de consulta para o cargo de Reitor, 
em cada campus, e deliberar sobre os recursos interpostos;

III - providenciar, juntamente com as comissões eleitorais dos 
campi, o apoio necessário à realização do processo de 
consulta;

IV - credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo de 
consulta;

V - publicar e encaminhar os resultados da votação ao 
Conselho Superior; e

VI - decidir sobre os casos omissos.   

Referente ao Inciso I,  “elaborar  as  normas,  disciplinar  os  procedimentos  de  inscrição  dos 
candidatos e de votação, e definir o cronograma para a realização dos processos de consulta”; 
destacando que as normas já estão elaboradas e constam na Resolução 28/2018;

Quanto ao Inciso II, “coordenar  o  processo  de  consulta  para  o  cargo  de  Reitor,  em  cada 
campus, e deliberar sobre os recursos interpostos”; o Conselheiro, neste caso, entende que do 
ponto de vista recursal, não vê ilegalidade em criar-se uma comissão especial para se 



acompanhar as eleição nos Campi e que esse deveria ser o caminho mais prático. Assim, criar-
se-ia Comissão especial do CONSUP para se acompanhar as Comissões Locais para a escolha 
nos Campi com menos de 5 anos. Ressalvando se todos os campi concorreriam ou algum ficaria 
sobre a indicação da nova Reitora de modo Pro Tempore até ter condições de realizar a eleição

O Conselheiro Paulo Tavares apresentou um documento da Reitora Eleita assinado 
conjuntamente com os Diretores Eleitos, no qual solicita ao Conselho um apoio de anuência e 
enquanto signatário. O Conselheiro ressalta que a Nota tem tema tangente ao eleitoral, assim 
como que este acabara de ser abordado. Assim, o Conselheiro encaminhou de se fazer uma 
leitura prévia e redigir um documento no Sei, de modo que, ao invés de se encaminhar uma 
votação, aqueles Conselheiros que se sentissem à vontade em assiná-lo, que assim o fizessem.

O Conselheiro Matheus Santana destacou que todos os atos do Reitor Pro  Tempore, o Sr. 
Renato da Anunciação Filho, a partir das Portarias 1.003 e 1.004 de 2019 são nulos, uma vez 
que são incompatíveis com a Resolução 28/2018, que ainda está vigente.

O Presidente encaminhou o parecer do Relator, que teve votação favorável, com 15 votos 
favoráveis e 1 abstenção entre os membros votantes presentes.

Pontos transferidos da Pauta de hoje:

3.1 Revisão das Normas que regulamentam o credenciamento de Fundações de Apoio 
junto ao IFBA, aprovadas pela Resolução/CONSUP nº 34, de 31/08/2015. Relator(a) 
Conselheiro(a): Jaime dos Santos Filho.

3.2 Revogação do Regulamento Geral dos Grupos de Pesquisa, aprovado pela 
Resolução/CONSUP nº 20/12, frente à aprovação da Resolução/CONSEPE nº 39/2018. 
Relator(a) Conselheiro(a): Fábio Bordignon.

3.3 Regimento Interno do Polo de Inovação Salvador. Relator(a) Conselheiro(a): Arleno José 
de Jesus.

3.4 Plano Diretor de Tecnologia de Informação - PDTI 2017- 2020 do IFBA, aprovado ad 
referendum pela Resolução/CONSUP nº 05, de 14/02/2019. Relator(a) Conselheiro(a): Allan 
Edgard Silva Freitas.

3.5 Plano Estratégico de Tecnologia de Informação - PETI 2019- 2020 do IFBA, aprovado 
ad referendum pela Resolução/CONSUP nº 06, de 19/02/2019. Relator(a) Conselheiro(a): 
Allan Edgard Silva Freitas.

3.6 Política de Segurança da Informação e Comunicações – POSIC – 2019-2020, aprovada 
ad referendum pela Resolução/CONSUP nº 08, de 20/02/2019. Relator(a) Conselheiro(a): 
Allan Edgard Silva Freitas.

3.7 I Congresso Regimental do IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): Fabíolo Moraes Amaral.

3.10 Diretrizes institucionais para alteração e uniformização dos Planos Pedagógicos de 
Curso (PPC’s) da modalidade Integrada no IFBA. Relator(a) Conselheiro(a): Daniele Santos 
de Souza.

3.11 Deflagração de processo eleitoral para os cargos da Comissão Permanente de Pessoal 
Docente (CPPD). Relator(a) Conselheiro(a): Daniele Santos de Souza.

4. O Que Ocorrer: Não houve inscrição para este ponto.



O Presidente agradeceu aos presentes, dando a reunião por encerrada às 18h14min.

Substituição da Presidência durante esta reunião: Allan Freitas, às 10h44.

Saídas antecipadas: Allan Edgard Freitas, às 18:00

Ausências Justificadas: Ricardo Cunha – em 03/04/19; Aécio José Duarte – em 22/04/2019; 
Yasmin Matos, Maicon Cardoso e Fernanda Borges – em 23/04/2019.
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