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___________________________________________________________________________
Em atendimento ao Art. 15 § 2º das Normas que regem o processo de Consulta IFMA
Quadriênio 2020-2024, esta comissão torna público o que segue.
1. Relação Definitiva de candidatos a Diretor-Geral.

Campus Açailândia
Candidato

Situação

N º Processo

Jose Werbet Ferreira da Silva

Deferida

23249.035262.2020-30

Moacir Florentino da Silva Junior

Deferida

23249.035261.2020-95

Campus Alcântara
Candidato

Situação

N º Processo

Ana Claudia Caminha de Melo

Deferida

23249.035239.2020-45

Jorge Renato Santos da Silva

Deferida

23249.035139.2020-19

Clécia Assunção Silva

Deferida

23249.035192.2020-10

Campus Bacabal
Candidato

Situação

N º Processo

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes

Deferida

23249.035122.2020-61

Campus Barra do Corda
Candidato

Situação

N º Processo

Antônio Vitor Ribeiro dos Santos

Deferida

23249.035240.2020-70

Jose Alberto Bandeira Sousa

Deferida

23249.035306.2020-21

Marinete Moura da Silva Lobo

Deferida

23249.035305.2020-87

Campus Barreirinhas
Candidato

Situação

N º Processo

Domingos Augusto Mendonca Castro

Deferida

23249.035257.2020-27

Jose Valdir Damascena Araújo

Deferida

23249.035138.2020-74

Campus Buriticupu
Candidato

Situação

N º Processo

Vilson de Almeida Sousa

Deferida

23249.035250.2020-13

Campus Carolina
Candidato

Situação

N º Processo

Fernando Silva Lima

Deferida

23249.035147.2020-65

Campus Caxias
Candidato

Situação

N º Processo

Francisco das Chagas Oliveira

Deferida

23249.035191.2020-75

Joao da Paixão Soares

Deferida

23249.035190.2020-21

Campus Codó
Candidato

Situação

N º Processo

Douglas Rafael e Silva Barbosa

Deferida

23249.035241.2020-14

Regis Pereira Alves

Deferida

23249.035169.2020-25

Wady Lima Castro Junior

Deferida

23249.035172.2020-49

Campus Coelho Neto
Candidato

Situação

N º Processo

Anderson Oliveira da Silva

Deferida

23249.035242.2020-69

Campus Grajaú
Candidato

Situação

N º Processo

Francisco Alberto Goncalves Filho

Deferida

23249.035174.2020-38

Campus Imperatriz
Candidato

Situação

N º Processo

Alielson Correa Botelho

Deferida

23249.035280.2020-11

Francisco Sirdenyo Rodrigues Pereira

Deferida

23249.035151.2020-23

Lauro Santos Pinheiro

Deferida

23249.035125.2020-03

Simone Azevedo Bandeira de Melo Aquino

Deferida

23249.035260.2020-41

Campus Pedreiras
Candidato

Situação

N º Processo

José Cardoso de Souza Filho

Deferida

23249.035244.2020-58

Campus Pinheiro
Candidato

Situação

N º Processo

Danilo Rafael Santos de Brito

Deferida

23249.035245.2020-01

Filardes de Jesus Freitas da Silva

Deferida

23249.035273.2020-10

Vandeberg Pereira Araújo

Deferida

23249.035272.2020-75

Campus Porto Franco
Candidato

Situação

N º Processo

Lindemberg Costa Junior

Deferida

23249.035171.2020-02

Campus Rosário
Candidato

Situação

N º Processo

Marco Antônio Goiabeira Torreão Filho

Deferida

23249.035168.2020-81

Campus Santa Inês
Candidato

Situação

N º Processo

Aristóteles de Almeida Lacerda Neto

Deferida

23249.035173.2020-93

Claudio Pereira da Silva

Deferida

23249.035269.2020-51

Genilton Luís Freitas Marques

Deferida

23249.035154.2020-67

Campus São João dos Patos
Candidato

Situação

N º Processo

Elissandro Tavares da Silva

Deferida

23249.035170.2020-50

Renato Dárcio Noleto Silva

Deferida

23249.035121.2020-17

Thiago Rocha de Almeida

Deferida

23249.035119.2020-48

Campus São José de Ribamar
Candidato

Situação

N º Processo

Dayana dos Santos Delmiro Costa

Deferida

23249.035141.2020-98

Marco Antônio Goiabeira Torreão

Deferida

23249.035126.2020-40

Campus São Luís Centro Histórico
Candidato

Situação

N º Processo

Luciene Amorim Antônio

Deferida

23249.035153.2020-12

Natanael Mendes Correa Filho

Deferida

23249.035246.2020-47

Campus São Luís Maracanã
Candidato

Situação

N º Processo

Carolina Batista e Silva Coelho

Deferida

23249.035150.2020-89

Francisco Jose da Conceição Lima

Deferida

23249.035148.2020-18

Jeovani Machado Rodrigues

Deferida

23249.035145.2020-76

Campus São Luís Monte Castelo
Candidato

Situação

N º Processo

Claudio Leão Torres

Deferida

23249.035149.2020-54

Campus São Raimundo das Mangabeiras
Candidato

Situação

N º Processo

Janio Fernandes e Silva

Deferida

23249.035152.2020-78

Johnny Herberthy Martins Ferreira

Deferida

23249.035155.2020-10

Campus Timon
Candidato

Situação

N º Processo

Denyse Pontes Nunes

Deferida

23249.035144.2020-21

José Luís de Carvalho Bueno

Deferida

23249.035247.2020-91

Rommel de Sousa Neves

Deferida

23249.035123.2020-14

Campus Viana
Candidato

Situação

N º Processo

Fabio Lustosa Souza

Deferida

23249.035248.2020-36

Campus Zé Doca
Candidato

Situação

N º Processo

Jose Sebastiao Cidreira Vieira

Deferida

23249.035142.2020-32

Luzilene Sousa Rosas

Deferida

23249.035124.2020-51

Vera Rejane Gomes

Deferida

23249.035309.2020-65

Taffarel Morais Rocha

Deferida

23249.035249.2020-81
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Em atendimento ao Art. 15 § 2º das Normas que regem o processo de Consulta IFMA
Quadriênio 2020-2024, esta comissão torna público o que segue.
1. Relação Definitiva de candidatos a Reitor.

Reitoria
Candidato

Situação

N º Processo

Adroaldo José Silva Almeida

Deferida

23249.035180.2020-95

Carlos Cesar Teixeira Ferreira

Deferida

23249.035181.2020-30

Helson Ricardo da Cruz Falcão

Deferida

23249.035182.2020-84

Paulo Cesar Marques Doval

Deferida

23249.035237.2020-56
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Em atendimento ao art. 16, parágrafo único, das Normas que regem o processo de
consulta IFMA quadriênio 2020-2024, esta Comissão torna público o que segue.
1. Foram considerados conhecidos e julgados deferidos os seguintes recursos:
Interessado: Clecia Assuncao
E-mail: cleciaassuno@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-ALC (ALC)
Data: 30/07/2020 15:57:26
Interessado: Clecia Assuncao
E-mail: cleciaassuno@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-ALC (ALC)
Data: 30/07/2020 16:41:48
Interessado: Taffarel Morais
E-mail: taffarelmorais@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-ZDC (ZDC)
Data: 30/07/2020 21:25:15
2. Foram considerados conhecidos e julgados indeferidos os seguintes recursos:
Interessado: Fernanda Martins
E-mail: fernandamartins@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: SP-CCH (CCH)
Data: 30/07/2020 20:41:51
Interessado: Clauton Sampaio
E-mail: clauton.sampaio@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-SJR (SJR)
Data: 30/07/2020 19:37:12
3. Foram consideradas conhecidas e julgadas indeferidas as seguintes impugnações:
Interessado: Clauton Sampaio
E-mail: clauton.sampaio@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-SJR (SJR)
Data: 30/07/2020 20:49:10

Interessado: Clauton Sampaio
E-mail: clauton.sampaio@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-SJR (SJR)
Data: 30/07/2020 20:48:08
Interessado: Clauton Sampaio
E-mail: clauton.sampaio@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-SJR (SJR)
Data: 30/07/2020 20:06:01
Interessado: Moacir Junior
E-mail: moacirjunior@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-ACA (ACA)
Data: 30/07/2020 20:14:43
3. Foi considerada não conhecida, pela ausência de requisitos formais a seguinte
impugnação:
Interessado: Nelio Scrivener
E-mail: nelio@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-ACA (ACA)
Data: 30/07/2020 22:52:27
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À COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

Interessado: Clauton Sampaio
E-mail: clauton.sampaio@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-SJR (SJR)
Data: 30/07/2020 20:49:10
Processo: 23249.035517.2020-64
1. Fundamentos de Fato e de Direito e Pedido de reexame da decisão em caso de
recurso ou pedido de deferimento ou indeferimento, em caso de impugnação.
TEOR:
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão Eleitoral Central do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Venho por meio desta representação
apresentar o seguinte fato a ser analisado por este eminente órgão, com a finalidade de
impugnar a candidatura de Dayana dos Santos Delmiro Costa ao cargo de Diretora Geral
do IFMA Campus São José de Ribamar.
A candidata apontada, embora apresentou a comissão local documentos comprobatórios
para que seu nome seja deferido a concorrer ao cargo descrito acima, a mesma, desde a
manhã do dia 30 de julho, realizou divulgação de sua campanha de forma antecipada, com
a postagem de sua fotografia de eleição na rede social Instagram (página própria),
conforme segue em anexo a esta reclamação.
A mesma postagem foi compartilhada em outros perfis do mesmo meio social descrito,
dos quais destaca-se o seguimentos de docentes, que também segue em anexo a esta
representação. A Comissão Local Central explicitou, através das Normas de Consulta para
a escolha do Reitor e Diretores-Gerais do IFMA Quadriênio 2020-2024, que o período de
realização de campanha eleitoral inicia-se no dia 01 de agosto de 2020, logo após a
homologação definitiva das candidaturas, estendendo-se a mesma até o dia 10 de agosto
do corrente ano, conforme cita o calendário eleitoral deste processo de escolha dos novos
gestores dos campi e do novo Reitor.
Além disso, o documento citado acima afirma a seguinte norma: Seção III DA
PROPAGANDA ELEITORAL [...] Parágrafo Único: Estarão sujeitos à pena de impugnação ou
cancelamento as candidaturas cujos candidatos realizem propaganda fora do período
estipulado nesta Norma. [...] Portanto, podemos afirmar que a candidata Dayana Delmiro
Costa violou a referida regra acima explicitada, devido ter se antecipado em sua
divulgação de campanha eleitoral, conforme argumentado nesta representação. Sendo
assim, requer a Vossa Senhoria que sua candidatura seja impugnada e/ou cancelar por ter
desobedecido ao paragrafo único da seção apresentada. Segue em anexo as fotos
comprobatórias que confirmam o que neste requerimento são apresentadas. São José de
Ribamar, 30 de Julho de 2020 CLAUTON FONSECA SAMPAIO

Considerando:
1. Que os documentos apresentados pelo interessado não comprovam transgressão às
Normas do Processo de Consulta IFMA 2020-2024.
Decisão:
Dessa forma esta Comissão Eleitoral Central conhece e indefere o pedido do requerente,
ao interpretar que não houve transgressão ao estabelecido nas Norma do Processo de
Consulta IFMA 2020-2024.
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À COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

Interessado: Clauton Sampaio
E-mail: clauton.sampaio@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-SJR (SJR)
Data: 30/07/2020 20:48:08
Processo: 23249.035513.2020-86
1. Fundamentos de Fato e de Direito e Pedido de reexame da decisão em caso de
recurso ou pedido de deferimento ou indeferimento, em caso de impugnação.
TEOR:
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão Eleitoral Central do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Venho por meio desta representação
apresentar o seguinte fato a ser analisado por este eminente órgão, com a finalidade de
impugnar a candidatura de Dayana dos Santos Delmiro Costa ao cargo de Diretora Geral
do IFMA Campus São José de Ribamar.
A candidata apontada, embora apresentou a comissão local documentos comprobatórios
para que seu nome seja deferido a concorrer ao cargo descrito acima, a mesma, desde a
manhã do dia 30 de julho, realizou divulgação de sua campanha de forma antecipada, com
a postagem de sua fotografia de eleição na rede social Instagram (página própria),
conforme segue em anexo a esta reclamação.
A mesma postagem foi compartilhada em outros perfis do mesmo meio social descrito,
dos quais destaca-se o seguimentos de docentes, que também segue em anexo a esta
representação. A Comissão Local Central explicitou, através das Normas de Consulta para
a escolha do Reitor e Diretores-Gerais do IFMA Quadriênio 2020-2024, que o período de
realização de campanha eleitoral inicia-se no dia 01 de agosto de 2020, logo após a
homologação definitiva das candidaturas, estendendo-se a mesma até o dia 10 de agosto
do corrente ano, conforme cita o calendário eleitoral deste processo de escolha dos novos
gestores dos campi e do novo Reitor. Além disso, o documento citado acima afirma a
seguinte norma: Seção III DA PROPAGANDA ELEITORAL [...] Parágrafo Único: Estarão
sujeitos à pena de impugnação ou cancelamento as candidaturas cujos candidatos
realizem propaganda fora do período estipulado nesta Norma. [...] Portanto, podemos
afirmar que a candidata Dayana Delmiro Costa violou a referida regra acima explicitada,
devido ter se antecipado em sua divulgação de campanha eleitoral, conforme
argumentado nesta representação. Sendo assim, requer a Vossa Senhoria que sua
candidatura seja impugnada e/ou cancelar por ter desobedecido ao paragrafo único da
seção apresentada. Segue em anexo as fotos comprobatórias que confirmam o que neste
requerimento são apresentadas. São José de Ribamar, 30 de Julho de 2020 CLAUTON
FONSECA SAMPAIO

Considerando:
1. Que os documentos apresentados pelo interessado não comprovam transgressão às
Normas do Processo de Consulta IFMA 2020-2024.
Decisão:
Dessa forma esta Comissão Eleitoral Central conhece e indefere o pedido do requerente,
ao interpretar que não houve transgressão ao estabelecido nas Norma do Processo de
Consulta IFMA 2020-2024.
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À COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

Interessado: Clauton Sampaio
E-mail: clauton.sampaio@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-SJR (SJR)
Data: 30/07/2020 20:06:01
Processo: 23249.035465.2020-26
1. Fundamentos de Fato e de Direito e Pedido de reexame da decisão em caso de
recurso ou pedido de deferimento ou indeferimento, em caso de impugnação.
TEOR:
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão Eleitoral Central do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Venho por meio desta representação
inicial apresentar os seguintes fatos a serem analisados por este eminente órgão, com a
finalidade de impugnar a candidatura de Marco Antônio Goiabeira Torreão ao cargo de
Diretor Geral do IFMA Campus São José de Ribamar. O IFMA (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão) possui mais de 20 campi espalhados no
Estado mencionado, sendo que dentre eles, a unidade de São José de Ribamar está em
processo de implantação. Seu atual dirigente, Marco Antônio Goiabeira Torreão, está no
cargo de Diretor Geral desde 2016 por indicação pró tempore feita pelo Reitor do referido
instituto, Francisco Roberto Brandão. Contudo, devido a proximidade do termino de
mandato do atual dirigente do campi citado para setembro do corrente ano, foi iniciado o
processo de consulta a comunidade escolar para a escolha do novo diretor, prevista para
ocorrer no dia 12 de agosto do ano em curso e seguindo os ditames e regras da Lei 11.892
de 29 de dezembro de 2008, do Decreto nº 6.896 de 20 de Outubro de 2009 e das regras
estabelecidas por Comissão Central e Local da Instituição Federal. Informa-se que, devido
ao cenário atual da pandemia em curso (COVID-19), foi aprovado pelo Poder Legislativo
Federal e sancionada pelo Executivo da mesma esfera a Lei nº 13.897 de 7 de abril de
2020, que estabelece a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do
Orçamento de 2020 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ligado ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Esta lei foi regulamentada
através da Resolução CD/FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020 e, a nível local, pela Portaria
IFMA nº 1.892 de 21 de maio de 2020, fornecendo todos os procedimentos acerca do
processo de aquisição e distribuição do objeto mencionado. Entre eles, é informado, na
portaria mencionada, que a identificação dos estudantes pode ser feita através de
manifestação de interesse individual por meio de formulário eletrônico disponibilizado em
plataformas da web (Google Forms) ou por meio de chamada pública via edital a ser
publicado no site do Instituto Federal do Maranhão, para o conhecimento geral da
população e demais interessados. Entretanto, apesar os demais campi que integram a
rede federal de educação do Maranhão segurem as normas do IFMA e publicarem, no site

da mesma instituição, editais de chamada pública ou elaboraram formulários eletrônicos,
sendo estes noticiados em mídias sociais, ambos os procedimentos recomendados pelo
documento citado e acima descrito não foram realizados pelo Diretor Marco Antônio
Torreão e demais responsáveis do setor competente do IFMA Campus São José de
Ribamar (Coordenação de Assuntos Estudantis), sendo apenas feito, de acordo com dados
do Portal da Transparência do Governo Federal, a compra dos alimentos através de
escolha de estabelecimento comercial e dos alimentos, transferência dos recursos ao
mesmo (pagamento dos alimentos), recebimento das mercadorias e convocação dos
discentes para a entrega por meio das redes sociais, dos dias 22 a 24 de julho do corrente
ano. Na mesma portaria, é mencionado o formulário de entrega dos gêneros alimentícios
aos discentes e, caso estes forem de menor idade, os pais e/ou responsáveis devem
receber o objeto descrito. Entretanto, foi observado, no momento da entrega, a presença
de alunos da instituição menores de idade recebendo os alimentos sem a presença de
seus pais e/ou responsáveis. Complementando esta informação, antes do fornecimento
dos gêneros alimentícios ao público-alvo, foi realizado o processo de elaboração dos kits
do objeto descrito anteriormente pelos membros do Grêmio Estudantil “Guimarães Rosa”,
entidade representativa do corpo discente da instituição, mas sem a presença de
membros da diretoria e coordenação do campus, além do que não houve autorização
e/ou conhecimento dos pais e/ou responsáveis dos membros da referida organização
estudantil para a realização do referido trabalho ora dito, o que entende-se que estes
alunos, mesmo estando com os devidos equipamentos de proteção individual (máscaras),
foram convocados pela direção geral sem a devida preparação e autorização dos seus
representantes legais para o auxílio da atividade de colaboração. Em vista do cenário
eleitoral que está inserido a comunidade acadêmica do referido campus e devido à
proximidade da realização do pleito universal da escolha do novo Gestor, o atual Diretor
Geral Pró Tempore Marco Torreão, que é candidato a um novo mandato, utiliza de
mecanismos legais e públicos em benefício de seu êxito na eleição e garantia de
permanência da sua gestão pelo próximo quadriênio (2020-2024). Outro fator que
apresentamos nesta representação é que o atual Diretor Geral Marco Antônio Torreão foi
condenado, através do processo nº 0032982-06.2013.4.01.3700 da 1ª Vara Federal do
Maranhão, em 2017, incurso na pena prevista no §3º do art. 171 do Código Penal, tendo
como parte dos efeitos da condenação, a suspensão dos direitos políticos. Entretanto
ocorreu, por parte do próprio réu, a interposição de embargos de declaração após a
condenação descrita e, após a análise deste, o juízo determinou a extinção da sua
punibilidade em virtude do lapso temporal entre o fato criminoso e o oferecimento da
denúncia. Mas ressalta-se que, embora se tenha estabelecido nova decisão judicial, o
crime descrito na sentença anterior ocorreu de maneira plena, o réu não foi absolvido e
não foi declarado inocente, mas recebeu sentença condenatória, tendo apenas prescrito o
direito do estado de punir, o que, moralmente, é incabível e inaceitável um servidor
público que cometeu crime previsto no artigo citado ocupar e se for eleito,
democraticamente, o cargo de direção geral de uma instituição acadêmica, o que viola a
conduta ética do Instituto Federal do Maranhão. Nestes termos, pede-se a vossa Senhoria
que apure os fatos relatados e faça as investigações que sejam convenientes, com o
objetivo de assegurar uma eleição democrática, segura e justa, ao mesmo tempo que os
princípios constitucionais da moralidade e da transparência pública sejam cumpridos pelos
gestores e levados ao conhecimento da comunidade acadêmica do IFMA Campus São José

de Ribamar e da população em geral. São Luís, 30 de Julho de 2020. CLAUTON FONSECA
SAMPAIO MATRÍCULA: 2743913
Considerando:
1. O constante no Processo nº 32982-06.2013.4.01.3700, em seu item III, alínea b, `página
5 do mesmo, e às folhas 24 deste, conforme abaixo:
“b) DECLARO a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao sentenciado MARCO ANTÕNIO
GOIUABEIRA TORREÃO, com fundamento no artigo 61 do Código de processo penal e nos
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º (este último com redação anterior à Lei
12.234/20100, todos do Código penal.
Decisão:
Dessa forma esta Comissão Eleitoral Central conhece e indefere o pedido de impugnação
do requerente, ao interpretar que não houve transgressão ao estabelecido nas Norma do
Processo de Consulta IFMA 2020-2024.
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1. Fundamentos de Fato e de Direito e Pedido de reexame da decisão em caso de
recurso ou pedido de deferimento ou indeferimento, em caso de impugnação.
TEOR: Excelentíssimo (a) Senhor (a) Presidente da Comissão Eleitoral Central do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Eu, CLAUTON
FONSECA SAMPAIO, professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São José de
Ribamar, venho por meio desta representação apresentar os seguintes argumentos
de recurso da lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para os cargos de
Reitor e Diretores Gerais, no processo de consulta IFMA 2020-2024, publicada no dia
29 de julho do corrente ano, na qual minha candidatura não aceita.
A Lei 11.892 de 29 de Dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação,
Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
e da outras providências, em seu art. 13º, § 1º, é explicito que:
§ 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 TécnicoAdministrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de
efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que
se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações:
I - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto
Federal;
II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na
instituição; ou.
III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo
ou função de gestão em instituições da administração pública. Pelo presente artigo da
referida lei, os servidores que devem se candidatar ao cargo de Diretor-Geral deverão
possuir, pelo menos, 5 anos de exercício efetivo na rede federal de educação, ciência
e tecnologia, além de se enquadrarem em uma das situações apresentadas acima.
Entretanto, chama atenção a situação do item II do inciso apresentado, em que o
servidor que se enquadra nesta condição deve possuir, pelo menos, 2 anos de
exercício de cargo ou função de gestão na instituição.

No parecer nº 00003/2020/PROT/PFIFMARANHÃO/PGF/AGU, fl, 06, de análise de
pedido de impugnação do art.14, III das normas provisórias de processo de consulta
IFMA frente ao art.13º, § 1º da Lei ora mencionada acima, o eminente representante
do órgão mencionado argumenta que a apresentação de documentos de exercício de
serviço público no âmbito da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em
outros IFES, devem ser aceitos pela Comissão Eleitoral, não ficando apenas restrito a
emissão dos mesmos ao órgão de Recursos Humanos do campus de vínculo atual do
servidor: [...]
De fato, assiste razão aos impugnantes, considerando que, para demostrar o efetivo
exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica pelo período
de 5 anos, não se pode limitar a expedição do documento comprobatório à Diretoria
de Gestão de Pessoas ou ao setor equivalente do Campus de lotação do candidato,
uma vez que os diversos IFES criados como instrumentos de política educacional se
tratam de autarquias autônomas administrativas, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinarmente. Assim, se o tempo de efetivo exercício para fins de
candidatura não está limitado ao IFMA, com razão e pertinência, não se podem limitar
os órgãos competentes para expedição do documento comprobatório
correspondente.
Por fim, a lei não estabeleceu a restrição referida, de modo que não seria cabível à
norma intensa assim proceder devendo o inciso impugnado ser, portanto, reformado.
[...] Por meio de análise profissional realizada pelo requerido, foi constatada que o
mesmo possui 6 (seis) meses de exercício de cargo de chefia no campus de lotação
atual (São José de Ribamar), mas o mesmo possui mais de 2 (dois) anos de exercício
de cargo e função de gestão no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Pará (IFPA), Campus Conceição do Araguaia, comprovado por meio de portarias
extraídas do Diário Oficial da União, nas quais apresentam a ocupação do servidor em
diversos cargos e funções de gestão, documentos estes que seguem em anexo a este
recurso. A este recurso, também é anexado a análise da Comissão Eleitoral Local do
Campus São José de Ribamar, na qual é apresentada o motivo de indeferimento da
inscrição, sendo que na primeira folha apresenta a indicação negativa acerca de deter
o requisito de 02 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão. Todavia, os
documentos funcionais, em anexo, comprovam que o candidato preenche o requisito
citado anteriormente.
Além disso, nesta mesma justificativa (pag.02) é argumentado que o candidato não
comprovou os itens de atendimento às normas do processo de consulta, sendo que,
de acordo com o art.9º do documento descrito anteriormente, afirma-se que o
candidato, além de possuir tempo necessário de exercício na instituição federal de
educação profissional e tecnológica, deve preencher, em pelo menos, a um dos
requisitos descritos neste artigo, apresentados no início deste documento. Além
disso, a inscrição do candidato descrito segue o principio fundamental da Legalidade
contido no art. 37 da Constituição Federal, afirmando as diretrizes da Administração
Pública Direta e Indireta, assim como os seus colaboradores devem seguir tal
fundamento, mesmo que seja para execução de tarefas e/ou escolha para cargos de
direção.

Sendo assim, afirma-se que o registro de candidatura segue, de forma plena, os
requisitos e tramite exigidos por este eminente órgão, obedecendo os mesmos e as
leis que a ele são fundamentadas, entre elas, o artigo citado da Carta Magna vigente.
Portanto, pode-se afirmar que o docente autor deste documento atuou dentro do
tempo mínimo descrito no item II do inciso descrito, sendo que o mesmo não
estabelece restrição acerca da localidade e período do exercício do cargo, deduzindo
que cabe a esta Comissão Eleitoral, a partir do argumento apresentado acima e
seguindo o mesmo, receber e aceitar os documentos de comprovação de ocupação de
funções aqui caracterizada, devido os mesmos, juntamente com este recurso, ser
entregue dentro do prazo estabelecido no Calendário Eleitoral das Normas do
Processo de Consulta IFMA Quadriênio 2020-2024, utilizando-se assim, do princípio
do Contraditório e Ampla Defesa, estabelecido no art. 5º, inciso LV da Constituição
Federal. Sendo assim, requer a esta eminente Comissão Eleitoral a recebe este
recurso, reconsiderando acerca do pedido de registro de candidatura e,
consequentemente, seja deferido o mesmo, com a finalidade de entrar, em tempo
hábil, no processo de consulta da comunidade acadêmica para indicação e nomeação
do Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,
Campus São José de Ribamar. São José de Ribamar, 30 de Julho de 2020. CLAUTON
FONSECA SAMPAIO
Considerando:
1. Que na inscrição do requerente, protocolo nº 23249.035193.2020-64, não são
apresentados documentos comprobatórios dos requisitos exigidos no texto das
NORMAS PROCESSO DE CONSULTA IFMA QUADRIÊNIO 2020-2024, no seu art. 9º,
incisos I, II e III, em consonância com o art. 13, § 1º, incisos I, II e III, da Lei 11.892/2008,
conforme assentado pelos membros da Comissão Eleitoral do Campus São José de
Ribamar.
2. Que em recurso sob o protocolo nº 23249.035464.2020-81, impetrado pelo
requerente, o mesmo apresenta documentos que supostamente comprovam requisito
exigido no texto das NORMAS PROCESSO DE CONSULTA IFMA QUADRIÊNIO 2020-2024,
no seu art. 9º, inciso II.
3. Que o período para interposição de recursos tem por objeto argumentar contra
decisões tomadas pela comissão julgadora, não cabendo nesse período
complementação de informações obrigatórias quando da inscrição.
4. Que mesmo os documentos apresentados pelo requerente em seu recurso, portanto
fora do prazo de inscrição, por se tratarem de exercício em cargo ou função de gestão
fora da Instituição não atendem aos requisitos estabelecidos no texto das NORMAS
PROCESSO DE CONSULTA IFMA QUADRIÊNIO 2020-2024, no seu art. 9º, incisos II,
conforme abaixo:
II - possuir o mínimo de 02 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na
Instituição; ou.
5. Que o requerente reconhece, no texto de seu próprio recurso sob o protocolo nº
23249.035464.2020-81, às folhas 02, não possuir o requisito exigido no texto das
NORMAS PROCESSO DE CONSULTA IFMA QUADRIÊNIO 2020-2024, no seu art. 9º,
incisos II, conforme abaixo:
“Por meio de análise profissional realizada pelo requerido, foi constatada que o mesmo
possui 6 (seis) meses de exercício de cargo de chefia no campus de lotação atual (São

José de Ribamar), mas o mesmo possui mais de 2 (dois) anos de exercício de cargo e
função de gestão no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará
(IFPA), Campus Conceição do Araguaia, comprovado por meio de portarias extraídas
do Diário Oficial da União, nas quais apresentam a ocupação do servidor em diversos
cargos e funções de gestão, documentos estes que seguem em anexo a este recurso.”
(Grifo nosso).
Decisão:
Dessa forma esta Comissão Eleitoral Central conhece e indefere o pedido do
requerente, ao julgar que o mesmo não atende ao requisito exigido no texto das
NORMAS PROCESSO DE CONSULTA IFMA QUADRIÊNIO 2020-2024, no seu art. 9º, inciso
II; e mantém a decisão da Comissão Eleitoral do Campus São José de Ribamar.
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1. Fundamentos de Fato e de Direito e Pedido de reexame da decisão em caso de
recurso ou pedido de deferimento ou indeferimento, em caso de impugnação.
TEOR: À Comissão Eleitoral Central Clecia Assunção Silva, servidora do IFMA Campus
Alcântara, vem respeitosamente, nos termos do art. 16 das Regulamento do Processo
Eleitoral aos cargos de Reitor(a) e Diretores-gerais do IFMA, apresentar seu recurso à
decisão do Comissão Eleitoral do IFMA Campus Alcântara, que indeferiu sua candidatura ao
cargo de Diretor-Geral do Campus Alcântara, com base nos seguintes fatos e fundamentos:
1. A recorrente teve sua candidatura ao cargo de Diretor-Geral do campus Alcântara
indeferida pela Comissão Eleitoral Local (ofício nº 21/2020 – CEC-ALC/CAMP-ALC/IFMA AVALIAÇÃO DE INSCRIÇÕES AO CARGO DE DIRETOR-GERAL), em razão do não
cumprimento do requisito específico (art. 13º, § 1º, II da Lei 11.892/2008), qual seja, “possuir
o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição”. 2. Para
tanto a Comissão Eleitoral desconsiderou a documentação apresentada pela recorrente, que
demonstra ser ela coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Índios
Descendentes – NEABI, do Campus Alcântara, desde 09/05/2018. 3. Tal posicionamento se
orienta pela Nota Jurídica de nº00006/2020, exarada pela Procuradoria federal vinculada ao
IFMA, e que, em síntese apertada, compreende que a função que a recorrente exerce, de
coordenadora do aludido núcleo, não possui características que lhe tornem assemelhável à
“função de gestão”, tal como estabelecido pelo art. 13º, § 1º, II da Lei 11.892/2008. Esta se
subsumiria “às funções de chefia, direção, planejamento, coordenação, organização e
controle, excluindo-se a atividade típica de assessoramento.” 4. A Comissão Eleitoral, com
base em leitura superficial da Resolução CONSUP/IFMA nº008/2010, de 20 de janeiro de
2010, que institucionalizou o NEABI no IFMA, se limita a dizer de maneira genérica que “o
NEABI constitui-se com um caráter mais técnico e/ou de assessoramento”. 5. Ora, basta
uma leitura rápida da referida resolução para se ter uma ideia do quão amplo, importante e
complexo são as atribuições dos Neabi’s, os quais, de maneira alguma, podem ser
reduzidos a “órgãos de caráter técnico e de assessoramento”. Os Neabis são responsáveis
pela “execução de práticas pedagógicas no desenvolvimento de pesquisa, ensino e
extensão voltadas para o estudo da diversidade’, isto com base nas leis 10.639/2003 e
11.645/2008. 6. Suas atividades compreendem as mais variadas ações, como a realização
de atividades de pesquisa, ensino e extensão, de estudos, congressos, seminários, atinentes
a diferentes áreas do conhecimento, e que tem como denominador comum à questão étnicoracial. 7. Se linhas de pesquisa e projetos de extensão sobre a temática étnico-racial são
uma estratégia institucional dos Neabis, daí não se pode inferir, como fez a Comissão
Eleitoral, que tais núcleos se limitam ao status de “grupos essencialmente de pesquisa e
extensão”, portanto executando ‘função de natureza técnica.” Forçar tal interpretação seria
estiolar a natureza desses Núcleos, dotados de uma missão mais ampla e complexa. 8. Não
sem razão é que tais Núcleos devem ser “geridos” por um/a coordenador/a geral, consoante
dispositivo do regimento interno do NEABI: Art. 13 Compete ao Coordenador/a Geral: I –
Coordenar as pesquisas do Núcleo; II – Executar as deliberações do grupo de Pesquisa; III –

Propor, elaborar, executar e avaliar convênios com outras instituições públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais, em conjunto com a administração superior do IFMA. IV –
Diagnosticar, através de relatórios periódicos, a situação dos diversos Campi do Núcleo, no
que se refere às necessidades de formação e qualificação de recursos humanos para o
desenvolvimento dos trabalhos que o Núcleo requer; V – Promover a integração acadêmica
com os diferentes cursos do IFMA; VI – Presidir e convocar as Assembleias e reuniões do
Núcleo; VII – Dirigir, coordenar e responder pelos aspectos administrativos em consonância
com os membros participantes do Núcleo; (grifo nosso) VIII – Elaborar relatório semestral de
desempenho das atividades realizadas pelo Núcleo. 9. Forçoso é depreender que no
desempenho de sua função de coordenador/a do Núcleo, o/a servidor/a DIRIGE,
COORDENA E RESPONDE PELOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS do grupo, funções
intimamente ligadas à gestão, mais especificamente às funções de organização, direção e
controle. 10. Além disso, as funções de gestão e controle estão presentes em outras
atribuições de coordenação do NEABI, como indicam os incisos I a IV, que versam sobre o
acompanhamento, monitoramento e a avaliação do desempenho do grupo. 11. Ademais, os
incisos V e VI apresentam também a função de DIREÇÃO, tendo em vista que dirigir é atuar
sobre as pessoas, provocando a ação intencional em direção aos objetivos. 12. Não se pode
assim coonestar com a versão da Comissão Eleitoral de que o Neabi é tão somente um
grupo de pesquisa. Também o é, mas, além disso, desempenha um leque amplo e complexo
de ações voltadas para a incorporação da temática étnico-racial no IFMA, temática
transversal cuja implantação e execução dependem de uma coordenação com funções de
gestão. 13. Por fim cabe observar que toda a argumentação que embasa a decisão da
Comissão Eleitoral parte da premissa, de que o Neabi é um órgão de assessoria técnica, e
que assim não se enquadraria na função de gestão. 14. Fica em aberto a controvérsia do
significado da expressão "cargo ou função de gestão na instituição", empregada no artigo
13, §1, II da Lei nº 11.982/2008, in verbis: Art. 13 Os campi serão dirigidos por Diretores
Gerais, nomeados pelo Reitor pa-ra 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 manifes-tação
dos servidores técnico -administrativos e de 1/3 (um terço) para a mani-festação do corpo
discente, (Regulamento) §1º Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor –Geral do campus
os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico -administrativos do Plano de carreira dos Cargos Técnico
Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo
exercício em instituição federal de educação profissio-nal e tecnológica e que se enquadrem
em pelo menos uma das seguintes situa-ções: I - preencher os requisitos exigidos para a
candidatura ao cargo de Reitor do Instituto Federal, II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de
exercício em cargo ou função de gestão na instituição; ou [...] 15. Compreende-se que não
merece prosperar o entendimento da Comissão Eleitoral que estipula exigência que a lei não
fala, que se aproveita da falta de uma defini-ção mais fina da noção de “função de gestão”
para limitar a participação de mais candidatos no certame, o que certamente contraria a lei
Lei nº 11.982/2008, cuja intenção era ampliar o leque daqueles aptos aos cargos de direção
de campus, desde que tivesse experiência mínima de gestão. 16. Exigir mais do que isso, é
contrariar dispositivo legal, como já vem demonstrando jurisprudência recente dos tribunais
superiores do país. Cite-se decisão do Tribu-nal Regional Federal, 3ª região, que, em casa
análogo ao da recorrente, entendeu que a expressão “função de gestão” abarcar situações
relacionadas a execução de programas internos, como o PRONATEC: MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO COR-PO DIRETIVO EM INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. REQUISITOS PARA CANDIDATURA CUMPRIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SEN-TENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de reexame necessário em mandado de segurança
interposto em face da r. sentença que concedeu a se-gurança, em parte, para que a
impetrada não indefira a candidatura do impetrante pelo descumprimento de requisito
especifico. 2. O impetrante comprova documentalmente que atuou como Coorde-nador
Adjunto compondo o Comitê Gestor do PRONATEC no âmbi-to da IFMS entre 28.02.2013 a
15.10.2015 (fls. 37). 3. Ora, verifica-se que o PRONATEC é um curso ofertado no âmbito do
IFMS, o que comprova que o cargo exercido pelo impetrante ocorreu no âmbito do IFMS, de
modo que se conclui que o requisito de tempo mínimo de dois anos em cargo ou função de
gestão na instituição. 3. Não merecer reparo a r. sentença que entendeu que exigir-se que o
exercício e cargo ou função de gestão seja - exclusivamente - relaci-onado ao organograma
do IFMS, sem abarcar o exercício de função de gestão relacionado a execução do

PRONATEC no âmbito do pró-prio IFMS colide com a parte final do § 1° do artigo 13 da Lei
n. 11.892/2008, que inequivocamente pretende ampliar o rol dos pos-síveis candidatos ao
carro de Direção Geral no "campus" da institui-ção de ensino.(TRF-3 - RemNecCiv:
00002654220164036007 MS, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA
SARAIVA, Data de Julgamento: 30/06/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via
sistema DATA: 07/07/2020) 17. Por todo o exposto, requer-se que o presente recurso seja
provido, e a candidatura de Clecia Assunção Silva seja deferida, vez que esta cumpriu o
requisito de 2 (anos) de exercício de cargo ou função de gestão exigido pela legislação.

Considerandos:
1. Conteúdo da Nota Jurídica n° 0006/2020/PROT/PFIFMARANHÃO/PGF/AGU,
abaixo descrito:
“Para correta solução das questões que envolvem a interpretação que se impõe, a
premissa básica que é a de que a lei pretendeu exigir do candidato ao cargo de
Diretor Geral um mínimo de experiência em atribuições gerenciais já que o cargo de
Diretor Geral juntamente com o de Reitor são os principais cargos de gerenciamento
da Instituição. A Lei 11.892 não considerou como relevante, em relação à função
pública como requisito, o fato de ser ou não remunerada, mas as atribuições típicas
de gestão efetivamente exercidas pelo eventual candidato.”
2. O art.10 do Regimento Interno do NEAB/IFMA, conforme abaixo:
Art. 10 – O NEAB/IFMA possui a seguinte Estrutura Administrativa:
I. Coordenação geral;
II. Vice Coordenação Geral; e
III. Docentes, Discentes e Técnicos Administrativos.
Decisão:
Dessa forma esta Comissão Eleitoral Central conhece e defere o pedido da
requerente, ao interpretar que a mesma atende ao art. 9°, inciso II das Norma do
Processo de Consulta IFMA 2020-2024 e reformula a decisão da Comissão Eleitoral
do Campus Alcântara, tornando-a apta a concorrer ao cargo de Diretor Geral do
referido Campus.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL– 2020
PORTARIA CONSUP Nº 010/2020
_____________________________________________________________________________________

À COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

Interessado: Fernanda Martins
E-mail: fernandamartins@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: SP-CCH (CCH)
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1. Fundamentos de Fato e de Direito e Pedido de reexame da decisão em caso de
recurso ou pedido de deferimento ou indeferimento, em caso de impugnação.
TEOR: EXCELENTÍSSIMA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO REFERERÊNCIA: RECURSO AO
INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DA CANDIDATA A DIRETORA-GERAL DO CAMPUS SÃO
LUÍS CENTRO HISTÓRICO CONSTANTE À NOTA INFORMATIVA No 1/2020 - CEC-CCH/CAMPCCH/IFMA, DO DIA 29 DE JULHO DE 2020. FERNANDA REGINA MARTINS PINHEIRO, SIAPE
1680166, Pedagoga, pertencente ao quadro ativo permanente desta IFE, vêm apresentar
RECURSO AO INDEFERIMENTO DA SUA INSCRIÇÃO CONSTANTE À NOTA INFORMATIVA No
1/2020 - CEC-CCH/CAMP-CCH/IFMA QUE INDEFERIU A PARTICIPAÇÃO DA PLEITEANTE e
com fulcro no Direito firmado na Constituição Federal nos artigos 5º e 37º. De início, a requerente
solicita que se explicite e detalhe, informando a legislação onde se ampara, o exposto NO ANEXO I
- JUSTIFICATIVA EM CASO DE INDEFERIMENTO, a saber: “A candidata não atende ao Artigo 9º,
inciso II, no que se refere possuir no mínimo 2 anos (calendário) de exercício em cargo ou função
de gestão na Instituição” (grifo nosso). O presente justifica-se no fato de que o termo “calendário”
não aparece nas legislações que respaldam e disciplinam o pleito. Além disso, a pleiteante
apresenta as seguintes INCONFORMIDADES DA NOTA INFORMATIVA COM A LEI 11.892/2008,
no que tange ao ARTIGO 13, II, DA LEI 11.892/2008. Ao que se ler a seguir Art. 13. Os campi
serão dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor para mandato de 4 (quatro) anos,
permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade do respectivo campus,
atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço)
para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a
manifestação do corpo discente. (Regulamento) § 1o Poderão candidatar-se ao cargo de DiretorGeral 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 TécnicoAdministrativos 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: (...) II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou
função de gestão na instituição; ou A Comissão Local não analisou corretamente, ao que parece,
os documentos referentes à participação da aqui demandante no pleito eleitoral, pois é de leitura
expressa que há certidões emitidas pelo próprio IFMA contabilizando o total de 2 anos, 9 meses e
12 dias de serviço desta servidora para com a instituição de ensino. Portanto, a mesma atende ao
requisito, do inciso II do artigo 9º, pelo qual se negou sua participação nas vindouras eleições.
Inclusive o documento supracitado data de dia recente, qual seja, 27 de julho de 2020, o qual se
faz prova juntando-o a esta impugnação. Um simples detalhe como tal acabou, ao contrário,
causando, grande dano ao princípio da legalidade pública. A NOTA INFORMATIVA supracitada
apresenta ainda INCONFORMIDADES COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A CONSTITUIÇÃO
FEDERAL (CF), uma vez que; não estando explícita na letra da lei, a justificativa da Comissão
Local está a inferir sentido à mesma, posto que não cabe aos membros daquela Comissão a livre
interpretação do artigo 9º, inciso III. Como exposto na CF, artigos 5º e 37º, caput: Art 5°- Todos são

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei; Art. 37 - A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência Enquanto no art. 5º,
II, CF, temos o Princípio da Legalidade disposto sob a ótica individual, determinando que o Poder
Público, para determinar o que se poderá e o que não se poderá fazer, deve elaborar leis, o que
nos garante uma maior segurança jurídica; temos no Art. 37 de nossa Carta Magna, o Princípio da
Legalidade sob a ótica da Administração Pública, ao estabelecer que administrador público só
poderá agir dentro daquilo que é previsto e autorizado por lei. O Princípio da legalidade manifestase simultaneamente como um limite e como uma garantia, uma vez que é um limite à atuação do
Poder Público, visto que este só poderá atuar com base na lei, também é uma garantia aos
administrados, visto que só deveremos cumprir as exigências do Estado se estiverem previstas na
lei. Se as exigências não estiverem de acordo com a lei serão inválidas e, portanto, estarão sujeitas
a um controle do Poder Judiciário. Conforme o princípio da legalidade, o administrador não pode
fazer o que bem entender na busca do interesse público, ou seja, tem que agir segundo a lei, só
podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza e no silêncio da lei está proibido de agir. Já
o administrado pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe e o que silencia a respeito. A legalidade,
como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em
toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e
deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil e criminal. Ressalta-se que o fundamento do Direito é propiciar
uma interpretação ampla para proporcionar ao maior número de candidatos concorrer ao pleito,
respeitando o princípio da legalidade. Desta feita é que se requer, em reverência a lei 11.892/2008
e à Constituição da República Federativa do Brasil, que essa comissão se atente com maior
acuidade e esmero aos documentos comprobatório aqui juntos que demonstram que a
demandante preenche todos os requisitos para participação no pleito que virá. Não restando assim,
dúvidas sobre sua idoneidade legal e até mesmo moral, sobre a legitimidade que possui, por
atendimento expresso aos requisitos, como estampado nas certidões e demais documentos que
ora segue, que comprovam sua plena aptidão circunstancial e normativa para eleições deste
Instituto Federal de ensino. Sem mais, pede a reapreciação e imediato deferimento da participação,
por homologação e devida inscrição para os quadros eletivos do período de 2020, sendo anulado a
nota informativa que não se atentou ao contexto fático em que se encontra a requerente.

Considerando:
1. Que a contagem de tempo alegada pela requerente, a fim de atender ao art. 14 das
Normas do Processo de Consulta IFMA 2020-2024, leva em consideração períodos
concomitantes, conforme certidão constante às folhas 16 do
processo n°
23249.035263.2020-84.
2. Que na interpretação desta Comissão Eleitoral Central o tempo de exercício em cargos
e/ou funções, exercidas em períodos concomitantes não podem ser somados a fim de gerar
condições para atender ao requerido no texto das Normas.
Decisão:
Dessa forma esta Comissão Eleitoral Central conhece e indefere o pedido da requerente,
ao interpretar que o mesmo não atende ao art. 14, das Norma do Processo de Consulta
IFMA 2020-2024 e mantém a decisão da Comissão Eleitoral do Campus São Luís Centro
Histórico.
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À COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

Interessado: Moacir Junior
E-mail: moacirjunior@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-ACA (ACA)
Data: 30/07/2020 20:14:43
Processo: 23249.035518.2020-17
1. Fundamentos de Fato e de Direito e Pedido de reexame da decisão em caso de
recurso ou pedido de deferimento ou indeferimento, em caso de impugnação.
TEOR: IMPUGNAÇÃO AO PROCESO NÚMERO 23249 . 035262 . 2020 – 30 DA
CANDIDATURA DE DIRETOR GERAL DO CAMPUS AÇAILÂNDIA. O candidato José
Werbet Ferreira da Silva estará pleiteando o seu 4º (quarto) mandato seguido para Diretor
Geral do Campus Açailândia.

Considerando:
1. O Parecer n° 0003/2020/PROT/PFIFMARANHÃO/PGF/AGU, em seus itens 3 e 4
abaixo descritos:
3 – Os Diretores-Gerais de campus, nomeados em caráter pró-tempore nomeados
pelo reitor por ocasião da implantação de novos campi, não exercem mandato
enquanto estiverem nessa condição. A esses aplica-se o disposto no art. 14, § 2º, da
Lei 11.892, combinado com o art. 13 do Decreto 6.986, de 2009. A norma limitativa
de candidatura é expressa ao impedir o exercício de 2 (dois) mandatos consecutivos.
(arts. 12, caput, e 13, caput, ambos da Lei 11.8982.)
4 – Há possibilidade de recondução de Reitor ou Diretor-Geral de campus para um
novo mandato consecutivo de quatro anos, mesmo tendo havido o exercício
anterior de mandato tampão, que a final, não entra para o cômputo da limitação à
recondução de dois mandatos consecutivos. As normas regulamentares, assim,
deverão permitir a candidatura de quem, eventualmente, encontre-se na hipótese
descrita.
Decisão:
Dessa forma esta Comissão Eleitoral Central conhece e indefere o pedido de
impugnação do requerente.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL– 2020
PORTARIA CONSUP Nº 010/2020
_____________________________________________________________________________________

À COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL

Interessado: Taffarel Morais
E-mail: taffarelmorais@ifma.edu.br
Setor SUAP/Campus: DE-ZDC (ZDC)
Data: 30/07/2020 21:25:15
Processo: 23249.035516.2020-10
1. Fundamentos de Fato e de Direito e Pedido de reexame da decisão em caso de
recurso ou pedido de deferimento ou indeferimento, em caso de impugnação.
ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO: A defesa apresentada pelo candidato ressalta que o registro
de sua candidatura se deu em conformidade com a Lei 11.892/2008 e a Portaria 10/2020 do
CONSUP IFMA. Tendo em vista que, segundo a defesa, o servidor possui o requisito exigido na
legislação que rege o certame para a eleição de Diretor Geral do IFMA campus Zé Doca. DA
TEMPESTIVIADE: O presente recurso foi interposto tempestivamente conforme calendário
eleitoral, e com fundamento legal nos artigos Art. 15, § 3º; Art. 16, da Portaria CONSUP N° 10, de
07 de julho de 2020. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO: Os documentos legais que dispõem
sobre candidaturas para a Direção Geral de um Instituto Federal são categóricas. Conforme a Lei
11.892, de 29 de dezembro de 2008, em seu Art. 13°: 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 técnicoadministrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que
possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação
profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: I preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto Federal; II possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição; ou III ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função de
gestão em instituições da administração pública. (grifo nosso) Fundamentada na referida Lei, a
Portaria CONSUP N° 10, de 07 de julho de 2020, que versa sobre as NORMAS PROCESSO DE
CONSULTA IFMA QUADRIÊNIO 2020-2024, dispõe o seguinte: Art. 9º. Poderão candidatar-se ao
cargo de Diretor-Geral de 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 que se
enquadrem em pelo menos um requisitos, conforme art. 13, §1º da Lei nº 11.892/2008: I preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, na forma do que dispõe os incisos I e II art. 8 desta
Norma; ou II - possuir o mínimo de 02 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na
Instituição; e III – ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para exercício de cargo ou
função de gestão em instituições da administração pública, conforme regulamentado pela Portaria
MEC nº 1.430/2018. (grifo nosso) Os textos legais não fazem referência que o período de 05
(cinco) anos deva ser cumprido exclusivamente no cargo de Professor EBTT, ou Técnico
Administrativo de nível Superior, como podemos ver na redação dos artigos da Lei 11.892, de 29

de dezembro de 2008 e da Portaria CONSUP N° 10, de 07 de julho de 2020, citados acima. Ou
seja, ambos os documentos legais são categóricos em dispor que para o(a) servidor(a) se
candidatar ao cargo de diretor geral deve possuir “o mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício
em instituição federal de educação profissional e tecnológica”. Em nosso entendimento basta que
no ato do registro da candidatura, o candidato ocupe o cargo de Professor EBTT ou Técnico
Administrativo de nível Superior, e tenha mais de 05 anos de efetivo exercício em instituição federal
de educação profissional e tecnológica. Pela redação dos textos supracitados o tempo de 05
(cinco) anos, pode inclusive, ser cumprido em instituições diversas no mesmo cargo ou em cargos
distintos, ou na mesma instituição em cargos diferentes, como é o caso em tela, bastando ter “o
mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e
tecnológica”. Como informa a CERTIDÃO expedida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas do
– Campus Zé Doca - IFMA em 24 de julho de 2020, o servidor TAFFAREL MORAIS ROCHA
ingressou no serviço público em 22/02/2010. E certifica ainda: O professor encontra-se, portanto,
lotado no Campus Zé Doca, com RT em nível de Mestrado, na classe D III, Nível 1, em regime de
Dedicação Exclusiva, e possui tempo total neste IFMA de 10 anos, 5 meses (3.805 dias). Deste
modo, o servidor possui mais de 10 (dez) anos atuando neste serviço e, portanto, possui “o mínimo
de 05 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e
tecnológica”, como está comprovado nos documentos apresentados para a candidatura da mesma
e para a defesa contra o PARECER da Comissão Eleitora de Campus que solicita o
INDEFERIMENTO de sua candidatura ao cargo de Diretor Geral do IFMA campus Zé Doca. Esses
mesmos documentos também comprovam que o servidor é ocupante de cargo efetivo da carreira
docente, possui o mínimo de 02 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na
instituição e concluiu, com aproveitamento, curso de formação para exercício de cargo ou função
de gestão em instituições da administração pública. Destarte, o servidor TAFFAREL MORAIS
ROCHA se adequa às condições estipuladas pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e pela
Portaria CONSUP N° 10, de 07 de julho de 2020. DOS PEDIDOS: Que esta comissão CONHEÇA
o presente RECURSO e RECEBA em seus efeitos SUSPENSIVOS e DEVOLUTIVOS; Que esta
colenda Comissão Eleitora Central julgue PROCEDENTE o registro da candidatura do servidor
TAFFAREL MORAIS ROCHA ao cargo de Diretor Geral do campus Zé Doca, e DEFIRA o presente
recurso, pois resta comprovado que o candidato de forma inequívoca atende todos os requisitos da
atual legislação para concorrer ao cargo de Diretor Geral de Campus. Atenciosamente, Taffarel
Morais Rocha Zé Doca, 30 de julho de 2020

Considerandos:
1. O requerente comprova que atende ao art. 9º da das Normas do Processo de Consulta
IFMA 2020-2024, conforme certidão constante às folhas 02 do
processo n°
23249.035249.2020-81.
Decisão:
Dessa forma esta Comissão Eleitoral Central conhece e defere o pedido do requerente, ao
interpretar que o mesmo atende ao art. 9°, das Norma do Processo de Consulta IFMA
2020-2024 e reformula a decisão da Comissão Eleitoral do Campus Zé Doca, tornando-o
apto a concorrer ao cargo de Diretor Geral do referido Campus.

