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I – RELATÓRIO 

 

No dia 11 de abril de 2014, às 17:47h, o professor do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico Arilde Franco Alves deu entrada com uma representação, no Protocolo do 

Campus João Pessoa, com “pedido de Impugnação de Inscrição das candidaturas 

dos servidores VÂNIA MARIA DE MEDEIROS – Matricula SIAPE nº 1.056.286 e 

CÍCERO NICÁCIO DO NASCIMENTO LOPES – Matrícula SIAPE nº 274.008”. 

No processo, o professor Arilde Franco Alves informa que houve um encontro 

pedagógico do campus João Pessoa no Netuanah Praia Hotel, localizado na Av. Cabo 

Branco, nº 2698, Bairro de Cabo Branco, no dia 11 de abril de 2014. Ele chegou ao 

local por volta das 11:00h, e foi informado por outros professores presentes que, pouco 

tempo antes, a servidora Vânia Maria de Medeiros fez uma manifestação pública 

para, segundo Arilde, “uma plateia de [certamente] mais de 100 (cem) docentes do 

IFPB, com rasgados elogios ao Prof. Cícero Nicácio do Nascimento Lopes”. 

O denunciante informa também que existem muitas testemunhas oculares, e que todo o 

evento estava sendo gravado pela equipe de comunicação e multimeios do campus João 

Pessoa, além do circuito interno do próprio Hotel. Além disso, o solicitante também 

informa que já existia campanha antecipada, com publicações postadas dos dias 27 de 

março, 4 e 9 de abril de 2014, sem considerar outros materiais que foram veiculados no 

espaço acadêmico do IFPB. 
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O professor Arilde Franco Alves também faz menção ao cronograma do Processo de 

Consulta, estabelecido pela Comissão Eleitoral Central, dando ênfase na data 

17/04/2014, quando deveria ser dado início a campanha, e diz que os acontecimentos 

ferem frontalmente o Regulamento Eleitoral.  

Por fim, o solicitante anexa fotos de telas de uma rede social mostrando imagens dos 

servidores Cícero Nicácio do Nascimento Lopes e Vânia Maria de Medeiros, datado de 

27 de março de 2014, 04 de abril de 2014 e 09 de abril de 2014. Também pede o 

processamento da representação por parte da Comissão Eleitoral Central, além de 

solicitar a averiguação dos questionamentos levantados por ele e responsabilização dos 

atos que vierem a ser confirmados. 

Este é o relatório.  Estudada a matéria, passo a opinar.  

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

1.  A primeira questão do objeto diz respeito ao formulário utilizado pelo 

solicitante. Este utilizou erroneamente o formulário de solicitação de impugnação de 

inscrição. Para se impugnar a inscrição de um candidato, o solicitante deve comprovar 

que o candidato não preenche os requisitos estabelecidos no Art. 12, § 1º, da Lei 

11.892:  

“§ 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.” 
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Todos os candidatos inscritos preenchem os requisitos do artigo citado, além de terem 

apresentado todos os documentos obrigatórios do Art. 10, §3º, do Regulamento do 

Processo de Consulta: 

“§ 3º - No ato de registro da candidatura junto ao setor de 

protocolo, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

I – Requerimento, conforme ANEXO II;  

II – Ficha de Inscrição fornecida pela Comissão Eleitoral, 

conforme ANEXO III;  

III – Cópia de documento de identidade oficial, com foto (RG, 

CNH, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Funcional);  

IV – Número do Cadastro Nacional de Pessoa Física 

(CNPF/MF);  

V – Certidão expedida pela Diretoria de Gestão de Pessoas, 

informando o atendimento aos requisitos exigidos nos Arts. 7º 

ou 8º deste Regulamento, conforme o caso;  

VI – Fotografia 3x4 cm colorida;  

VII – Declaração de afastamento de sua representação no 

Conselho Superior do IFPB, em caso de ser integrante, durante 

todo o processo de Consulta.  

VII – Declaração de afastamento de sua representação no 

Conselho Superior do IFPB, em caso de ser integrante, do ato de 

registro de candidatura até o fim do processo de Consulta. 

(Redação dada pela resolução nº02/2014)  

VIII – Declaração de afastamento do cargo de chefia, em 

comissão, direção ou assessoramento, durante todo o processo 

de Consulta. 

VIII – Declaração de afastamento das atribuições do cargo de 

chefia, em comissão, direção ou assessoramento, sem qualquer 

prejuízo de remuneração, do ato de registro de candidatura até o 

fim do processo de Consulta, para o candidato ficar à disposição 

da Comissão Eleitoral Central. (Resolução nº02/2014)  

IX – Plano de Gestão. 

A representação apresentada pelo solicitante não pode ser considerada, portanto, como 

um pedido de impugnação de inscrição de candidatura. 
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2.  A segunda questão analisada a partir da representação do solicitente diz 

respeito aos servidores denunciados, Cícero Nicácio do Nascimento Lopes e Vânia 

Maria de Medeiros. Esta Comissão Eleitoral Central é responsável por apurar questões 

relacionadas aos servidores que se inscreveram para concorrer ao cargo de Reitor, ou 

seja, o servidor Cícero Nicácio do Nascimento Lopes. Em nenhum momento foi 

informado que este servidor participou do evento no Hotel Netuanah e/ou realizou gesto 

publicitário, que fosse de encontro ao Regulamento do Processo de Consulta, no local 

informado. Sobre a servidora Vânia Maria de Medeiros, cabe a comissão eleitoral do 

campus João Pessoa apurar o ocorrido, caso ache necessário, de acordo com o Art. 53 

do Regulamento do Processo de Consulta: 

“Art. 53 – As denúncias sobre o descumprimento das normas 

previstas neste Regulamento, devidamente identificada e 

fundamentada por escrito, serão apuradas pela Comissão 

Eleitoral Central e Comissão Eleitoral Local, respectivamente, 

para os cargos de Reitor e Diretor-Geral, tomando por base este 

Regulamento.” 

3.  A terceira questão analisada diz respeito às fotos anexas. Conforme 

informado, elas datam de 27 de março de 2014, 04 de abril de 2014 e 09 de abril de 

2014. A representação do solicitante foi protocolada apenas em 11 de abril de 2014, às 

17:47h, o que estaria em desacordo com o Art. 54 do Regulamento de Consulta: 

“Art. 54 - As denúncias referidas neste Título devem ser 

formalizadas perante a Comissão Eleitoral Local, mediante 

formulário específico - ANEXO V – no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, a contar do fato motivador da denúncia.” 
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4.  Por fim, em decorrência de um elevado número de denúncias informais 

recebidas sobre publicidade de mais de um candidato, em período não permitido pelo 

Regulamento do Processo de Consulta, a Comissão Eleitoral Central resolveu convocar 

uma reunião extraordinária no dia 11 de abril de 2014, às 14:00h, com os servidores que 

tiveram o pedido de inscrição ao cargo de Reitor homologado. Nesta reunião, de 

caráter educativo, foi solicitado aos referidos servidores que evitassem, e também 

retirassem imediatamente, toda e qualquer publicidade que envolvesse seus nomes. 

Após a reunião, houve o comprometimento por parte dos servidores, e foi verificado 

que os atos publicitários por parte destes foram excluídos e/ou cessados, não havendo, 

até o momento, nenhum outro fato desta natureza. 

 

III – CONCLUSÃO 

Diante do exposto, declaro INDEFERIDA a representação feita pelo solicitante. Sugiro 

o envio do processo para a Comissão Eleitoral do campus João Pessoa para a análise. 

É o parecer. 

 

 

 

João Pessoa, 17 de abril de 2014. 

 

 

 
Pablo Andrey Arruda de Araújo 

Relator 
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DECISÃO DA COMISSÃO 

A Comissão Eleitoral Central APROVA por unanimidade o voto do relator. 

 

 


