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Seção Judiciária do Estado da Bahia 
16ª Vara Federal Cível da SJBA

PROCESSO: 1010483-71.2018.4.01.3300
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
IMPETRANTE: AMANDA MENDES DE SANTANA DOURADO

IMPETRADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, PRESIDENTE DA
COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL DO IFBA, PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL DO CAMPUS IRECÊ

 

DECISÃO

 

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por AMANDA MENDES DE
 em face de ato coator atribuído aos SANTANA DOURADO, PRESIDENTES DAS COMISSÕES ELEITORAL

 e em face do   com vistas aCENTRAL E LOCAL DO CAMPUS DE IRECÊ INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA,
obter provimento judicial que suspenda “os efeitos das decisões das Comissões Eleitoral Local e Central que negaram
o registro da candidatura da impetrante, até o julgamento final do mérito, determinando que as referidas comissões

 (sic).efetuem tal registro, como consequência da validade da documentação apresentada”

Subsidiariamente, requer que lhe seja assegurada a prática de atos de campanha, bem como que
conste seu nome na urna, para que possa ser votada.

Alega a impetrante, em síntese, que é servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia – IFBA, desde 03.07.2012, possuindo os títulos de Especialista em Gestão Escolar e Mestre em
Gestão e Tecnologias aplicadas à Educação, e que ocupa o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, estando lotada, desde seu exercício no  de Irecê. Assim é que, preenchendo os requisitoscampus
contidos no art. 13 da Lei 11.892/08 e art. 5º, da Resolução CONSUP 27/2018, decidiu candidatar-se ao cargo de
Diretora Geral do Campus, registrando sua candidatura para o aludido cargo através do processo SEI
23460.002434/2018-60, bem como fazendo protocolo pessoalmente, perante a Comissão Eleitoral Local.

Não obstante, prossegue, teve sua candidatura impugnada ao argumento de que não atendera ao
disposto nos dispositivos contidos no art. 12, § 3º, e; art. 5º, § 2º e 5º, IV, todos da Resolução 27/08 CONSUP. É
dizer, que a impetrante deixou de apresentar a certidão emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas -- cujo objetivo é
comprovar o cumprimento de cinco anos de efetivo exercício, art. 5º, caput, da Resolução 27 e caput do Art. 13 da Lei
11.892/08 – e que o certificado de especialização e o diploma de mestre apresentado pela autora são inservíveis para
comprovação do cumprimento do requisito contido no art. 5º, IV, da mesma Resolução. 

Alega que a Comissão Eleitoral Local acatou, em parte, a impugnação ao registro de sua candidatura,
rejeitando, unicamente, a alegação dos impugnantes quanto à imprestabilidade do certificado e do diploma de
mestrado da autora. Contra esta decisão, a impetrante ingressou com recurso dirigido à Comissão Eleitoral Central,
que manteve o indeferimento da sua candidatura, ao entendimento de que o documento apresentado pela autora para
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comprovar o tempo de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica ou superior –
folha extraída do SIGEPE – não é apto a cumprir a exigência contida no art. 12, § 3º, e, da Resolução 27/08
CONSUP, que exige certidão emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas.

Afirma, a impetrante, a presença da probabilidade do direito – no cumprimento de todos os requisitos
previstos na lei e na apresentação dos documentos correlatos – e do perigo de demora – evidenciado pelo início do
período de campanha eleitoral e pela proximidade das eleições.

Requereu a impetrante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Juntou procuração e documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa relatar. Decido.

A indicação correta da autoridade coatora é pressuposto processual específico do mandado de
segurança, sem o qual o processo não se desenvolve validamente. É o que se colhe do art. 1º  e parágrafos da Lei[1]
12.016 /2009. A autoridade coatora é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado e que dispõe de
poderes para corrigir a ilegalidade ou abuso de poder.

Da leitura dos dispositivos legal e constitucional que disciplinam o Mandado de Segurança (art. 5º,
LXIX, CF/88 ), é possível concluir que ato de autoridade é toda manifestação praticada por autoridade pública no[2]
exercício de suas funções, equiparando-se a elas o agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público. Assim, será a parte impetrada a autoridade e não a Pessoa Jurídica ou o órgão a que pertence.

Neste diapasão, equivocada a indicação do IFBA como impetrado, sendo este a pessoa jurídica a
qual pertencem as autoridades coatoras.

Dito isto, determino a retificação da autuação para excluir o IFBA do polo passivo.

Ultrapassado este ponto, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente previsto para proteção de
direito líquido e certo. Em sentido técnico, a liquidez e certeza do direito se relacionam com a comprovação documental e
pré-constituída dos fatos alegados.

No caso, a hipótese é de deferimento do provimento de urgência vindicado. Explico:

A controvérsia posta nos autos cinge-se à formalidade exigida para comprovação do requisito
temporal exigido para a candidatura ao cargo de diretor geral de campus do Instituto Federal da Bahia.

A lei 11.892/08, em seu art. 13, disciplina que poderão se candidatar ao cargo de Diretor-Geral 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

 em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que seo mínimo de cinco anos de efetivo exercício
enquadrem em pelo menos uma das situações elencadas em seus incisos.

A Resolução CONSUP 27/2018, por sua vez, a pretexto de regulamentar as providências pertinentes
aos processos de consulta para escolha dos ocupantes dos cargos de Diretor Geral de  entre outros, tambémcampus,
tratou do tema:

Art. 5º - Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor(a) 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 05
(cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e/ou

, e que apresentem um dos seguintes pré-requisitos (do § 1º do Art. 13 da Lei nº 11.892, de 29 desuperior
dezembro de 2008):
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I – Possuir título de doutor; ou

II- Estar posicionado nas Classes D-IV ou D-V da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e

Tecnológico, ou na Classe de Professor Associado da Carreira de Magistério Superior; ou

III - Possuir o mínimo de 02 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição;ou

IV - Ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função de gestão

em instituições da administração pública.

§ 1º - Não será concedida a inscrição de candidatura ao cargo para Diretor(a) Geral do Campus ao

servidor(a) que esteja afastado por processo disciplinar, por motivo de doença profissional ou incapacitante,

ou se encontre cedido a outros órgãos federal/ estadual/ municipal.

§ 2º - A aferição de efetividade do exercício que trata o caput deste artigo será expedida pela

Diretoria de Gestão de Pessoas- DGP, do IFBA. 

 

Os documentos acostados aos autos revelam que a impetrante se inscreveu para concorrer ao cargo
de diretor geral do IFBA  Irecê para gestão 2019/2022(id 20734493) apresentando, àquela oportunidade,campus
dentre outros documentos, tela extraída do sistema SIGEPE, constando seus dados funcionais – matrícula,
identificação única, lotação – bem como sua admissão no referido Instituto Federal, por concurso público, em
05.07.2012.

Tanto a Comissão Eleitoral Local quanto a Comissão Eleitora Central indeferiram a candidatura da
impetrante ao fundamento de que a referida tela não atende a exigência constante do § 2º, do art. 5º, da Resolução
CONSUP 27/2018, que exige que a aferição da efetividade do exercício ocorra mediante expedição da Diretoria de
Gestão de Pessoas (DGP) do IFBA.

O  que se pretende com o aludido requisito é comprovar o exercício mínimo, de cinco, anos em
instituição federal de educação profissional e tecnológica ou superior do candidato ao cargo de diretor geral de 

 campus. Ocorre que, tendo sido a impetrante lotada e possuindo todo o tempo de efetivo exercício junto ao campus
de Irecê, integrante da estrutura do IFBA, o extrato extraído da tela do sistema do próprio órgão se presta a cumprir a
finalidade da norma.

Tanto assim que a impetrante obteve, do Chefe do Departamento de Desenvolvimento e
Movimentação de Pessoal, declaração de que é servidora ocupante do cargo efetivo de professora do ensino básico,
técnico e tecnológico, admitida em 05.07.2012, com lotação no campus de Irecê, ratificando as informações do
relatório extraído do portal do servidor (id 20736449). Interpretação outra seria substituir o conteúdo pela formalidade,
o que vai contra a essência da norma.

Neste diapasão, preenchendo todos os requisitos ao registro de sua candidatura, o deferimento da
liminar é medida que se impõe.

Isto posto, , para o fim de determinar às autoridades impetradas queDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
efetuem o registro da candidatura da impetrante, assegurando-lhe a prática de atos de campanha, bem como a
participação no processo eletivo para o cargo de diretor geral do campus Irecê, desde que não haja outro óbice que
não a ausência de comprovação do tempo de efetivo exercício pela expedição de atestado pela Diretoria de gestão de
Pessoas, admitindo, para tanto, o relatório extraído do sistema SIGEPE.

Nos termos do art. 7º, I e II, da Lei n. 12.016/2009, deverão ser enviadas cópias da inicial e
documentos à autoridade coatora e da inicial, tão somente, ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica
interessada, para que este, querendo, ingresse no feito.
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Notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra a presente decisão e apresente informações no
prazo de 10 dias.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos
do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.

Em seguida, ao Ministério Público Federal.

Providencie a Secretaria a exclusão do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado no Porto de
Salvador do polo passivo.

Registre-se, notifique-se e intimem-se.

 

[1] Art. 1   Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por  ou  , sempreo habeas corpus  habeas data

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

§ 1   Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidadeso

autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que

disser respeito a essas atribuições. 

§ 2   Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedadeo

de economia mista e de concessionárias de serviço público. 

§ 3   Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.o

 

[2] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; 

 

SALVADOR, 19 de novembro de 2018.
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