
Diante do atual cenário nacional, o Conselho Superior do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 
(IF Baiano), reunido ordinariamente nos dias 29, 30 e 31 de 
março de 2016, manifesta a sua preocupação com o agra-
vamento da crise política e econômica no país e suas amea-
ças à ordem social e aos direitos civis e políticos do povo 
brasileiro, constitucionalmente garantidos.

Os conselheiros reafirmam seu posicionamento pela defesa 
dos direitos e garantias fundamentais essenciais à preservação do 
Estado Democrático e repudiam qualquer ato que atente contra os 
princípios nos quais se fundamenta a administração pública, dentre os 
quais, os limites legais que circunscrevem nossa atuação funcional.

Sendo assim, julga necessário, externar a reprovação às interpretações políticas parciais e relativiza-
ção dos princípios éticos no desempenho da função pública ou à falta de transparência, seletividade 
ou pessoalidade na condução dos processos político-administrativos que dizem respeito à coletivida-
de em benefício de interesses específicos.

Neste contexto, o IF Baiano, pautado por sua responsabilidade e relevância social, deve permanecer 
comprometido com o fortalecimento das instituições públicas em defesa da democracia, da justiça 
social e a paz social. O Conselho Superior, consciente dessa condição, rechaça quaisquer medidas ou 
atitudes que reduzam ou ameacem o legado social conquistado na última década ou às políticas 
sociais assumidas pelo IF Baiano.

Não obstante a isso, expressa sua expectativa de minuciosa investigação, e processamento judicial, 
quando cabível, de todas as denúncias de corrupção, independentemente de partidarismo político ou 
esfera de poder e defende, inexoravelmente, os princípios republicanos presentes na Constituição 
Federal, bem como, a preservação dos avanços conquistados no que se refere à independência das 
instituições judiciárias no combate à corrupção.
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