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Seção Judiciária do Estado da BahiaSeção Judiciária do Estado da Bahia  
6ª Vara Federal Cível da SJBA

PROCESSO: 1009271-15.2018.4.01.3300
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA (120)

 IMPETRANTE: THIAGO NASCIMENTO BARBOSA
 IMPETRADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, COMISSÃO
ELEITORAL CENTRAL - IFBA, CONSELHO SUPERIOR DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA

  

DECISÃODECISÃO
 

THIAGO NASCIMENTO BARBOSATHIAGO NASCIMENTO BARBOSA impetrou o presente mandado
de segurança contra ato atribuído ao CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTOCONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA e àFEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA e à
COMISSÃO ELEITORAL CENTRALCOMISSÃO ELEITORAL CENTRAL, objetivando provimento jurisdicional nos
seguintes termos:

5. DO PEDIDO:5. DO PEDIDO:

Ante todo o exposto, requer-se:

a) seja concedido ao Impetrante os benefícios da justiça gratuita
consubstanciado na Lei 1.060/50;

b) a notificação das autoridades coatoras, na pessoa de seus
representantes legal - a fim de prestar as informações que se fizerem
necessárias no prazo da lei;

c) a cientificação do INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (IFBA), no endereço
retro, na pessoa do seu representante legal a fim de, querendo, ingressar
no feito;
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d) a concessão da medida liminar inaudita altera pars, com a devida
segurança da suspensão do art. 6º da Resolução nº 27/2018 do CONSUP,
para que a Comissão Eleitoral Central defira defira o registro da candidatura do
Impetrante, sem a necessidade de afastamento/desincompatibilização do
cargo, bem como seja tornado sem efeito eventual pedido de
afastamento/desincompatibilização feito pelo impetrante, permitindo seu
imediato retorno ao cargo, até o julgamento final do mérito;

e) a ratificação da liminar com a segurança e anulação art. 5º da Resolução
nº 26/2018/CONSUP, tornando desnecessário o
afastamento/desincompatibilização do cargo e tornado sem efeito
eventual pedido de afastamento/desincompatibilização feito pelo
impetrante, bem como a procedência do presente M.S;

f) seja intimado o ilustríssimo representante do Ministério Público para
atuar como fiscal da lei;

g) seja dada ciência do feito ao órgão de representação judicial das
pessoas jurídicas interessadas, enviando-lhes cópia da inicial para,
querendo, ingressem no feito.

h) seja estipulado multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao IFBA – Instituto
Federal da Bahia por cada dia de descumprimento da determinação
judicial;

h) a condenação dos Impetrados ao pagamento de custas processuais.

i) a juntada dos documentos em anexo, que comprovam o direito líquido e
certo do Impetrante.  

Dá-se a causa o valor de R$ 100,00 (cem reais).  

  

Sustentou, em suma, que é docente ocupante do cargo de Diretor
Geral Pro Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
da Bahia, Campus Ilhéus, no qual tomou posse em 26/08/2014, com
mandato atual vigente, afirmando, ainda, que pretende concorrer à
reeleição do cargo mencionado.

Prosseguiu aduzindo que, conforme previsto pelo Decreto nº
6.989/09, cabe à Comissão Eleitoral Central e às Comissões Eleitorais de
cada campus conduzir o processo de consulta à comunidade para escolha
dos dirigentes no âmbito de cada Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia, cujas normas eleitorais são, em seguida, encaminhadas ao
Conselho Superior da Instituição que poderá aprová-las em caso de
concordância.

Sustentou que “o Conselho Superior do IFBA, mesmo tardiamente,
deflagrou o processo de consulta” (Id. nº 15844990) e que “a partir de então,
a Comissão Central foi eleita (ata da eleição em anexo) e elaborou as
normas do processo eleitoral” (Id. nº 15844990), arguindo, ainda, que “as
referidas normas contêm dispositivos absolutamente contrários à
legislação pátria, e, principalmente, lesivos ao patrimônio público e à
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moralidade administrativa, fatos estes que foram comunicados à comissão
imediatamente após o recebimento das mesmas por parte do impetrante”
(Id. nº 15844990).

Aduziu, em seguida, que “o Art. 6º da Resolução nº 27, de 27 deo Art. 6º da Resolução nº 27, de 27 de
setembro de 2018, que regulamenta a eleição de Diretor Geral estabelecesetembro de 2018, que regulamenta a eleição de Diretor Geral estabelece
queque o docente que deseje concorrer ao cargo de Diretor Geral, deve se
“desincompatibilizar” do mesmo, pedindo afastamentopedindo afastamento do cargo a partir do
dia do início da campanha até a o dia seguinte a votação” (Id. nº 15844990),
destacando que o início da campanha se dará em 29/10/2018, até o dia
seguinte à votação, que ocorrerá no dia 12/12/2018.

Alegou, por outro lado, que “a referida norma reveste-se de
ilegalidadeilegalidade, na medida em que, de um lado, obrigaobriga o pretenso candidato,
mesmo aqueles que disputam reeleição, como é o caso do impetrantemesmo aqueles que disputam reeleição, como é o caso do impetrante, a
afastar-se do cargo que ocupa e, por outro lado, cria hipótese de
afastamento REMUNERADOREMUNERADO sem previsão em lei, o que acaba por violar o
princípio da legalidade e, ainda, o da moralidade administrativa, além de
causar prejuízo ao erário” (Id. nº 15844990), sustentando, ainda, que, além
de ter sido criada hipótese de afastamento não prevista em lei, “o
percebimento dos seus vencimentos sem a contraprestação de serviços
caracterizaria, indubitavelmente, enriquecimento sem causa por parte do
servidor-candidato, pois se estaria recebendo vencimentos sem se estar no
exercício do cargo” (Id. nº 15844990).

  Defendeu, também, que “o afastamento do autor causaria
imenso transtorno para a administração do instituto, pois, no IFBA, inexiste
a figura do Vice-Diretor” (Id. nº 15844990) e que “a administração do
Instituto ficaria comprometida, inclusive a folha de pagamento, posto esta
somente é processada com sua assinatura digital, bem como do pró-reitor
que o substitui nas hipóteses legais” (Id. nº 15844990), pleiteando, assim, “a
anulação do art. 6º da Resolução nº 27/2018, face as ilegalidades
apontadas” (Id. nº 15844990).

Juntou instrumento de procuração, documentos e requereu a
gratuidade da justiça.

Intimado, o Impetrante apresentou emenda da petição inicial (Id.
nº 16455954), requerendo a inclusão no polo passivo do processo de “Sr.
RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHORENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO, brasileiro, casado, servidor público
federal, portador do RG nº 1321999-55 e do CPF nº 195.341.405-20, com
endereço comercial situado na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, no IFBA
Reitoria, em Salvador – Bahia. CEP: 40.301-110, como Reitor pro
tempore/Presidente do CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DECONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA; eEDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA; e o Sr. MARCOSMARCOS
VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRAVINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, servidor público federal, RG
1265391629 SSP/BA, CPF nº 039.435.485-03, com endereço comercial
situado na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, no IFBA Reitoria, em
Salvador – Bahia. CEP: 40.301-110, como Presidente da COMISSÃOCOMISSÃO
ELEITORAL CENTRALELEITORAL CENTRAL”, bem como indicando MARIA OLÍVIA BERBERT DA
SILVA FRANCO e JOSÉ GUSTAVO CORDEIRO DE ARAÚJO para figurarem
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como litisconsortes necessários no feito, por serem candidatos ao cargo de
Diretor Geral do IFBA campus Ilhéus. O impetrante, ainda, apresentou
comprovante de recolhimento de custas processuais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.É o breve relatório. Decido.

Inicialmente, defiro, em parte, a emenda da petição iniciadefiro, em parte, a emenda da petição inicial e
determino a retificação da autuação para que conste como Autoridades
Impetradas o Reitor Reitor pro temporepro tempore/Presidente do CONSELHO SUPERIOR DO/Presidente do CONSELHO SUPERIOR DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –
IFBAIFBA e o Presidente da COMISSÃO ELEITORAL CENTRALPresidente da COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL, bem como para
que sejam incluídos no polo passivo, como litisconsortes necessários,
MARIA OLÍVIA BERBERT DA SILVA FRANCOMARIA OLÍVIA BERBERT DA SILVA FRANCO e JOSÉ GUSTAVO CORDEIRO DEJOSÉ GUSTAVO CORDEIRO DE
ARAÚJOARAÚJO, nos termos do art. 114 do CPC.

A ação de mandado de segurança destina-se a proteger direito
individual ou coletivo líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade
pública, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do
art. 5º, LXIX e LXX da Constituição Federal.

Tendo em vista o conteúdo da definição constitucional referida e
ainda de sua disciplina legal própria, o mandado de segurança exige a
demonstração da liquidez e certeza do direito, ou seja, a comprovação
material de sua existência, de plano, inclusive quanto ao aspecto da
extensão desse direito e aptidão de ser exercido no momento da
impetração ou em momento próximo na hipótese de ação preventiva.

Apesar da ação de mandado de segurança ter como finalidade a
defesa de direitos contra atos de autoridade pública propriamente dita, a
doutrina e jurisprudência , autorizam considerar como ato de autoridade,
os atos praticados  por particular no exercício de delegação de atribuições
próprias às pessoas jurídicas de direito público.

 Para o reconhecimento da presença de ato de autoridade, devem
ser afastados os atos de gestão, praticados pelos administradores de
pessoas jurídicas de direito privado, como as empresas públicas,
sociedades de economia mista, concessionários de serviço público, uma vez
que, no caso, não se afigura possível a utilização da ação de mandado de
segurança.

Por outro lado, cabe acrescentar a impossibilidade de utilização
do mandado de segurança contra ato administrativo de que caiba recurso
administrativo com efeito suspensivo, independente de caução (art. 5º, I da
Lei 12.016/20069), contra decisão judicial de que caiba recurso com efeito
suspensivo (art. 5º, II da Lei 12.016/2009), bem como se a parte tiver a
opção de meio próprio e efetivo de impugnação do ato.

Da mesma forma, conforme a interpretação obtida por seu
desenho constitucional, também não poderá ser utilizado contra decisão
transitada em julgado.

Ainda quanto ao tema do cabimento da ação em referência, o
Supremo Tribunal Federal tem orientação pacífica no sentido do não
cabimento de mandado de segurança contra lei ou ato normativo, em tese
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g ç
(Súmula 266), ressalvada a possibilidade de questionar seus efeitos
concretos, como resultado de declaração, incidental, de
inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo.

Todavia, para a concessão de medida liminar, em sede de
mandado de segurança, afigura-se necessária a presença simultânea dos
seguintes requisitos estabelecidos no art. 7º, III da Lei nº 12.016/2009:
relevância jurídica dos fundamentos apresentados e risco de ineficácia da
medida, caso concedida, ao final, a segurança buscada, facultada, conforme
as circunstâncias do caso concreto, a exigência de caução, fiança ou
depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica a
que se vincula a Parte Impetrada.

O Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), aplicado
de forma subsidiária às ações de mandado de segurança, estabelecem os
requisitos para a concessão da tutela provisória, de urgência ou evidência
em seu Livro V (artigos 294 a 311).

Dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida,
independente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado
útil do processo nas seguintes hipóteses:

I-        ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;

II-II-      as alegações de fato puderem ser comprovadas apenasas alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casosdocumentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;repetitivos ou em súmula vinculante;

III-    se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem
de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV-IV-   a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dosa petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos
fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha provafatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova
capaz de gerar dúvida razoável.capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir
liminarmenteliminarmente.

 

Como o Mandado de Segurança exige prova constituída, de plano,
quanto aos fatos que fundamentam sua pretensão de direito material, não
pode ser admitida dúvida fundada quanto ao direito alegado pela Parte
Impetrante.

Na hipótese em concreto, a Parte Impetrante pretende que seja
efetivado o registro de sua candidatura, sem a necessidade de
afastamento/desincompatibilização do cargo, bem como seja tornado sem
efeito eventual pedido de afastamento/desincompatibilização já realizado,
permitindo o seu imediato retorno ao cargo, até o julgamento final desta
demanda.
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Examinando o conteúdo do pedido formulado com a narrativa de
atuação ilegal da Parte Impetrada, não ficou demonstrada a relevância do
fundamento jurídico, inclusive porque, ainda que posteriormente declarada
a ilegalidade do ato administrativo contra o qual o Impetrante se insurge,
os eventuais prejuízos a serem suportados, especialmente financeiro,
afetarão imediatamente a Instituição de Ensino, e não o Impetrante, que,
mesmo afastado do exercício das suas funções, não está privado da
remuneração respectiva.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar requerida
implicará em prejuízo aos demais candidatos, indicados para figurarem
como litisconsortes necessários no presente mandado de segurança, ante a
quebra na isonomia das regras eleitorais para os candidatos ao mesmo
cargo, não sendo, assim, recomendado o acolhimento do pedido liminar
formulado na petição inicial, cabendo destacar que, embora tenha sido
requerida a inclusão dos referidos candidatos no polo passivo deste
processo, ainda não fazem parte efetivamente desta relação processual,
sob o aspecto de terem assegurado o direito ao contraditório.

Também não está presente o risco de ineficácia da medida, acaso
concedida ao final a segurança buscada, uma vez que não se verifica a
hipótese de perecimento de direito, o que autorizaria a inobservância,
neste momento, do princípio do contraditório.

DISPOSITIVODISPOSITIVO

Posto isso, tendo em vista os fundamentos jurídicos
apresentados, INDEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINARINDEFIRO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR, neste momento
processual, ressalvada a possibilidade de concessão da medida na
sentença, caso conferida a presença dos seus requisitos autorizadores.

Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista
que a parte providenciou o pagamento das custas (Id. nº 16455955 e
16455956).

Notificar a Parte Impetrada para apresentação de informações, no
prazo legal. Citem-se os litisconsortes passivos necessários.

Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa
jurídica a que se vinculam as Autoridades Impetradas, nos termos do art.
7º, II, da Lei 12.016/2009.

Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.

Publique-se.   Registre-se. Intimem-se.Citem-se   Cumpra-se,
devendo a Secretaria incluir os indicados como litisconsortes na informação
processual respectiva.

Salvador, outubro de 2018.

ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANNROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN

Juíza Federal da 6ª Vara/SJBA
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