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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO
GABINETE DA PROCURADORIA FEDERAL

AV. FRANCISCO MOTA, 572, CAMPUS LESTE, BAIRRO PRESIDENTE COSTA E SILVA, MOSSORÓ/RN, CEP 59.625-900.

PARECER nº 00102/2020/GAB/PF-UFERSA/PGF/AGU
 

NUP: 23091.004109/2020-00
INTERESSADOS: GABINETE DA REITORIA - UFERSA.
ASSUNTOS: PROCESSO ELEITORAL. 

 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PARECER. PROCESSO ELEITORAL. REITORIA. LISTA
TRÍPLICE. FORMAÇÃO. MINUTA DE EDITAL. ESCLARECIMENTOS. SUGESTÃO.
PANDEMIA. COVID-19.  CALENDÁRIO ACADÊMICO DA GRADUAÇÃO. SUSPENSO.
PROCESSO ELEITORAL. REALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA. TOTALMENTE AFETADA. OBSERVÂNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE.
 

1. RELATÓRIO.
 

1. Trata-se de processo administrativo de consulta promovida pelo Gabinete da Reitoria acerca da legalidade
de edital que regerá a consulta para formação da liste tríplice de candidatos à Reitoria da UFERSA. Assim, para fim de
esclarecimento, os autos foram devidamente encaminhados para apreciação desta Procuradoria Federal na UFERSA,
em obediência ao disposto no artigo 10, caput, da Lei nº 10.480/2002[1].

 

2. Os autos, encaminhados a esta Procuradoria Federal em 08/05/2020[2], às 19:56h, estão instruídos com
os seguintes elementos:

 
(a) consta Despacho da presidente da comissão eleitoral, Sra. ELIZÂNGELA CABRAL DOS SANTOS,

de 15 de abril de 2020, com o teor da dúvida jurídica a ser dirimida por esta Procuradoria Federal;
 
(b) consta cópia de Edital 01/2020, para consulta destinada à elaboração da lista tríplice para indicação do

cargo de Reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido, para o período de 2020 a 2024, devidamente assinado pelo
Presidente do Colégio Eleitoral, Sr. PAULO CÉSAR MOURA DA SILVA;

 
(c) consta cópia de Instrução Normativa CONSUNI/UFERSA nº 001/2020, de 07 de fevereiro de 2020,

que regulamenta o processo de consulta à comunidade universitária para a sucessão da Reitoria da Universidade Federal
Rural do Semiárido (UFERSA) para o período 2020-2024, nos termos da Medida Provisória nº 914/2019, de 24 de
dezembro de 2019 e seus anexos;

 
(d) consta cópia de Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, de acordo com o

art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências;
 
(e) consta cópia da Medida Provisória nº 914, de 24 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o processo

de escolha dos dirigentes das universidades federais, dos institutos federais e do Colégio Pedro II;
 
(f) consta Despacho do Reitor da UFERSA, Sr. JOSÉ DE ARIMATEA DE MATOS, de 08 de maio de

2020, encaminhando os autos para esta Procuradoria Federal para análise e emissão de parecer.
 

3. Desse modo, abriu-se uma tarefa no Sapiens para esta Procuradoria Federal para fim de emissão
de parecer. É o que merece relato. Passa-se, pois, a fundamentar.
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2. FUNDAMENTAÇÃO.

 
4. Preliminarmente, urge esclarecer que a análise da pretensão levantada não deve adentrar nos aspectos
eminentemente afetos à seara administrativa [3][4], haja vista a falta de competência desta Procuradoria Federal para tal
encargo, o que não afasta a análise das nuances fáticas ensejadoras do presente procedimento com vista ao atendimento
dos fins esperados pela ordem jurídica; em termos mais claros, abstraindo-se do mérito administrativo, a presente análise
restringe-se, unicamente, ao âmbito dos ditames legais em vigor e demais consectários fático-jurídicos ao evento
apresentado. Feito este esclarecimento, passa-se ao objeto da consulta.

 
5. No âmbito da Administração Pública vige o princípio da indisponibilidade dos bens públicos, de maneira
que, constado qualquer fato passível de causar danos ao patrimônio público material ou imaterial, o que inclui a ofensa
aos princípios norteadores da atividade administrativa (artigo 37, caput, da CRFB, artigo 2º, caput, da Lei nº 9.784/1999 e
artigo 11, da Lei nº 8.429/1992), impõe-se a identificação dos agentes causadores do evento danoso e a aferição de sua
culpabilidade, observada a prescrição ou a decadência, quando configuradas, para fins de aplicação de penalidades, bem
como os responsáveis pela preservação do bem violado e/ou pela manutenção da ordem dos bens postos em custódia, uma
vez que a culpa in vigilando também enseja a devida reprimenda legal, conforme as circunstâncias de cada caso, do
servidor envolvido; já o Estado, por sua vez, responde de forma objetiva, isto é, independentemente de culpa aferível
daquele (artigo 37, § 6º, da CRFB/88). Na consulta em apreço apenas há a pretensão de expedir atos administrativos
consentâneos com as normas legais cogentes ou, conforme o caso, dirimir dúvidas acerca da legalidade de edital que
disciplina a consulta para formação da liste tríplice de candidatos à Reitoria da UFERSA, bem como observar toda
a principiologia reinante no nosso ordenamento, tudo bem concertado, como quer a harmonia dos sistemas jurídicos
coerentes e razoáveis.

 
6. Inicialmente, cumpre transcrever a consulta promovida, nesses termos:

 
[...]
Oportunamente, considerando a ambiência de instabilidade trazida pela pandemia da COVID-19
juntamente com a natural precariedade de regulamentações via Medida Provisória – como é o
caso – solicitamos ainda resposta aos seguintes questionamentos:
 
a) é possível que a consulta ocorra com o calendário suspenso e por meios digitais, não
presenciais?
 
b) caso a MP caduque antes de findo o processo de consulta, ainda assim ficaríamos regidos por
ela? Ou voltaríamos à vigência da legislação anterior, que fora revogada por ela?
[...]
 

7. Antes de adentrar nos questionamentos ventilados na consulta, cumpre destacar os aspectos seguintes
aspectos da MP nº 914/2019: 

 
(a) da obrigatoriedade de consulta à comunidade acadêmica (artigo 2º) - diferentemente da legislação

anterior, que não exigia consulta à comunidade acadêmica, mas mera faculdade (artigo 16, inciso III, da Lei nº
5.540/1968, com redação dada pela Lei nº 9.192/1995), a MP nº 914/2019 exige consulta à comunidade acadêmica, de
maneira que o processo eleitoral deve prestigiar, de forma mais ampla possível, a participação política de estudantes,
servidores técnico-administrativos e docentes;

(b) da votação direta (artigo 3º, inciso I) - não há intermediários entre eleitores e eleitos, de modo que o
resultado da eleição não pode ser alterado por posterior processo deliberativo do CONSUNI, que se limitará a definir
quais os 03 (três) nomes mais votados, tendo em vista os percentuais definidos por cada categoria da comunidade
acadêmica. Vale destacar que a votação dever ser, preferencialmente, pela forma eletrônica;

(c) do voto em apenas um candidato (artigo 3º, inciso II) - o eleitor não pode poderá votar em mais de um
candidato, logo, não há possibilidade de processo eleitoral com múltiplos votos por eleitor;

(e) do voto facultativo (artigo 3º, inciso IV) - aspecto importante, a despeito de inobservado pelo
ordinário processo eleitoral brasileiro, pois a ideia de participação política não é compatível com a obrigatoriedade do
participante;

(f) dos percentuais, por categoria acadêmica, da votação direta (artigo 3º, §§ 1º a 3º) -  a MP não trouxe
qualquer novidade nessa temática, pois dispensa 70% para docentes, 15% para servidores e 15% para estudantes.
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Destaca-se, ainda, que a votação final de cada candidato será obtida pela média ponderada dos percentuais alcançados em
cada segmento da comunidade acadêmica. Por fim, a votação em cada segmento acadêmico será definida pela fração
entre a votação do candidato e o número de votos válidos;

(g) dos requisitos para candidatura (artigo 4º) - a MP nº 914/2019 inova de modo bastante positivo, pois
determina que os casos de inelegibilidade do artigo 1º, inciso I, da LC nº 64/1990, que disciplina o ordinário processo
eleitoral brasileiro, também de aplica aos candidatos à Reitoria;

(h) do afastamento durante a candidatura (artigo 5º) - impõe-se o afastamento de cargo em comissão ou
função de confiança, de qualquer candidato, da data da candidatura até a data da homologação do resultado da consulta
acadêmica, inclusive, com prejuízo da remuneração do cargo em comissão ou função de confiança e também sem
dispensa das atividades do cargo efetivo;

(i) da escolha e nomeação dos reitores - homologado pelo CONSUNI o resultado da consulta pública,
portanto, concluída sua competência meramente homologatória do resultado do processo eleitoral, o Presidente da
República nomeará 01 (um) dos nomes da Lista Tríplice, independentemente da ordem de votação da consulta pública;  

(j) da escolha do Vice-Reitor - com a MP nº 914/2019 não há eleição para Vice-Reitor, que será escolhido
pelo Reitor, dentre os docentes que atendam às exigências legais para ser candidato à Reitoria, fazendo com que a escolha
do Reitor implique, por mera relação de confiança, na definição do Vice-Reitor, portanto, sem votação direta; e

(k) do Reitor pro tempore - ainda que seja algo indesejado, mas sempre possível diante das
intercorrências no serviço público, o Ministro da Educação poderá nomear, temporariamente, um Reitor para a gestão
político-administrativa da Universidade, seja pela vacância do cargo de Reitor e Vice-Reitor, seja pelo surgimento de
irregularidades na consulta acadêmica que impede a homologação do resultado no processo eleitoral.

 
8. Com relação à Instrução Normativa CONSUNI/UFERSA nº 01/2020, que regulamenta a consulta à
comunidade universitária relativo à escolha do Reitor da Universidade, cumpre destacar o seguinte: 

 
(a) artigo 6º, inciso II - a MP nº 914/2019 não apresenta esse requisito e, portanto, o dispositivo não

possui amparo legal;
(b) artigo 6º, § único; artigo 7º, caput, § 1º; artigo 12; artigo 15, § único, alínea a; e artigo 30 -  com a

MP nº 914/2019 não há candidato a Vice-Reitor e, desse modo, os dispositivos não possuem amparo legal, o mesmo se
aplica a todo dispositivo que contemple, direta ou indiretamente, a possibilidade de escolha de Vice-Reitor; e

(c) artigo 9º, alínea a - a generalidade do dispositivo não é compatível com artigo 4º da MP nº 914/2019,
porquanto não possui qualquer critério para definição do grau ou extensão dessa irregularidade. Contudo, o item 2.3,
alínea d, da Minuta de Edital nº 01/2020, que disciplina a consulta da comunidade universitária, põe a questão em
ordem, porquanto estabelece, de modo claro, a natureza da irregularidade e, assim, capaz de justificar a
impossibilidade de indeferir a inscrição de candidato. 

 
9. Com relação à Minuta de Edital nº 01/2020, que dispõe sobre a consulta destinada à elaboração de Lista
Tríplice para indicação do cargo de Reitor da UFERSA, no período de 2020 a 2024, cumpre destacar o seguinte: 

 
(a) das datas -  tendo em vista a pandemia, que trouxe consideráveis atraso na vida acadêmica, as datas

mencionadas são cronologicamente incompatíveis, porém, em tese, sem relevância para fins de regularidade do Edital,
porquanto elas podem ser facilmente alteradas e, desse modo, adaptadas à real cronologia do processo eleitoral;

(b) item 2.3 - como já mencionado o item anterior, não há escolha de Vice-Reitor à comunidade
universitária, de modo que se impõe a mesma observação do item 08, alínea b, supra;   

(c) item 3.3 - ligeiro erro gráfico com a palavra correta, portanto, nada que comprometa a compreensão
do texto; 

(d) item 4.6 - ligeiro erro gráfico com a palavra julgar, portanto, nada que comprometa a compreensão do
texto; e

(e) item 4.6 - aqui, impõe-se um esclarecimento: o colégio eleitoral não deve, de favor, apurar as
denúncias apresentadas, mas isso não pode implicar qualquer possibilidade de julgamento sem as evidências de violação
às regras editalícias. Desse modo: sugere-se a seguinte redação: "4.6. Não cabe ao colégio eleitoral promover qualquer
apuração de denúncias ventiladas durante a campanha eleitoral, mas tão somente julgar, tendo em vista as
vedações deste Edital, a partir de elementos de prova juntados com a mensagem eletrônica, observado o
contraditório e a ampla defesa". Acredita-se que a redação seja mais compreensível. 

 
10. Diante do caso em concreto, cumpre responder, de forma breve, ao questionamento levantado pela área
administrativa, nestes termos:
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(a) primeira pergunta - como a MP 914/2019 exige a realização de consulta à comunidade universitária,
não há dúvida de que a participação política de estudantes, servidores técnico-administrativos e docentes resta
prejudicada. O dilema não decorre de aspectos técnico-operacionais, pois a votação eletrônica pode ser facilmente
empreendida, inclusive, por meio da SUTIC, conforme solicitação da Comissão Eleitoral, sem prejuízo de auxílios
externos, v. g. Justiça Eleitoral. Todavia, no momento em que a UFERSA, mesmo com a Portaria MEC nº 343/2020,
encontra dificuldade para seguir com as aulas nos cursos de graduação, qual o sentido de empreender a realização do
processo eleitoral de escolha do dirigente máximo da IFES? Não é minimamente razoável, porque há, não apenas
do ponto de vista da gestão administrativa e da comunidade acadêmica, mas como realidade implacável que
subjuga toda a sociedade, uma situação de emergência sanitária, na qual dificulta, ou mesmo impossibilita, os
ordinários e necessários atos/processos de campanha eleitoral, que tanto contribuem imensamente para a definição dos
votos dos eleitores. Desse modo, ainda que não exista uma regra específica em lei, regulamento ou disciplina interna da
IFES, até porque não seria necessária, viola o princípio da participação política, que foi expressamente reforçado pelo
artigo 2º da MP nº 914/2019, a realização de processo eleitoral durante o período de calamidade pública, sobretudo, com
calendário acadêmico da graduação suspenso, simplesmente porque a própria situação (im)posta, que tem ocasionado
uma extraordinária dispersão entre os membros da comunidade acadêmica, impede o regular desenvolvimento da escolha
do dirigente máximo desta IFES, pois evento de tão grande envergadura no fluxo histórico de uma universidade não pode
ser realizado em situações de anormalidade da atividade acadêmica e os motivos são evidentes: (1) a discussão sobre as
vantagens ou desvantagens entre candidatos diante das limitações impostas pela emergência sanitária; e (2) forte ausência
de participação política da comunidade acadêmica, interferindo, inclusive, na própria legitimidade do processo eleitoral,
haja vista a possibilidade de diminuta participação de membros do Colégio Eleitoral. De qualquer sorte, ainda que essas
conjecturas não sejam dignas de consideração, qual seria o porquê de se sujeitar às eventuais críticas pela realização do
processo eleitoral? Com a superação da pandemia, e não se trata de afirmação destituída de sentido, é possível fazer
tudo do modo mais ortodoxo possível, não faz o menor sentido assumir o ônus de eventuais questionamentos, inclusive
em sede judicial, sobre a regularidade do processo eleitoral. A toda evidência, a parcimônia é o melhor para o deslinde da
situação;

(b) segunda pergunta - a resposta é afirmativa. A legislação que rege o processo eleitoral,
independentemente de ulterior alteração, é a vigente à época de sua deflagração (tempus regit actum), portanto, a
legislação que serviu de base para elaboração da Instrução Normativa CONSUNI/UFERSA nº 01/2020, bem como do
Edital que disciplinou a Consulta Pública. Desse modo, mesmo que a MP nº 914/2019 caduque, e isso precisa ficar
claro, ela teve força de lei durante sua vigência e, nessa qualidade, seus efeitos jurídicos devem ser resguardados.

 
11. Por fim, é preciso deixar claro que sequer é preciso adentrar em aspectos relacionados à pandemia em si -
v. g., a realização de Consulta Pública pode acarretar, por meio de visitas, maior fluxo de interação entre as pessoas,
aliás, de modo presencial - para tentar justificar os prazos assinalados na Instrução Normativa CONSEPE/UFERSA nº
01/2020, pois, de todo modo, a exiguidade dos prazos não se justifica: seja pela existência de pandemia, seja pela pretensa
celeridade no processo de escolha, pois, de qualquer forma, eles estão aquém das ordinárias consultas da IFES, inclusive,
em descompasso até mesmo com os prazos inicialmente ventilados no Edital nº 01/2020.

 
3. CONCLUSÃO.

 
12. Ante o exposto, conclui-se[5] pela impossibilidade de realização de Consulta Pública para indicação do
cargo de Reitor da UFERSA, pois viola o princípio da participação política, haja vista a dificuldade, ou mesmo
impossibilidade, de realização de campanha política efetiva, bem como possui o potencial de reduzir drasticamente o
envolvimento político dos membros do Colégio Eleitoral.

 
13. Consoante às informações constantes dos autos, é como se opina, salvo melhor juízo. À consulente.

 
Mossoró/RN, terça-feira, 12 de maio de 2020.
 

Márcio Ribeiro

Procurador Federal[6]

Notas
[1] Eis o dispositivo: 
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“À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das autarquias e
fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a
apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades,
inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial”.

 
 [2] Para fins de observância ao disposto no art. 42, caput, da Lei nº 9.784/1999, cujo teor é o seguinte:

“Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de quinze
dias, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo”.

 
[3] Conforme a BPC nº 07:
 

"A manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo
em aspecto técnico deve conter justificativa da necessidade de fazê-lo, evitando-se
posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou
de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular
recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento" (BRASIL.
Advocacia-Geral da União. Manual de Boas Práticas Consultivas. 4ª ed. Brasília: CGU/AGU,
2016, p. 32). 

 
[4] Quer dizer, não se deve adentrar no “sentido político do ato administrativo” (FAGUNDES, Miguel

Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 146). 
 
[5] Conforme reconhecida passagem doutrinária, nestes termos:
 

Os pareceres emitidos pelos órgãos consultivos, quanto ao conteúdo, são (i) de mérito, se lhes
compete apreciar a conveniência e oportunidade da medida a ser tomada, ou (ii) de legalidade, se
devem examiná-la sob o ponto de vista da conformidade ao Direito. Quanto ao grau de
necessidade ou influência que a lei lhes irroga, serão (i) facultativos, quando a autoridade não é
obrigada a solicitá-los, fazendo-o para melhor se ilustrar, sem que a tanto esteja obrigada;
(ii) obrigatórios, quando sua ouvida é imposta como impostergável, embora não seja obrigatório
seguir-lhes a orientação; e (iii) vinculantes, quando a autoridade não pode deixar de atender às
conclusões neles apontadas (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito
Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 138). 

 
[6] Procurador-Chefe da PF-UFERSA, conforme Portaria nº 457 da Casa Civil da Presidência da

República, de 14 de junho de 2013, com publicação no DOU em 17 de junho de 2013, Seção 2, p. 01.

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23091004109202000 e da chave de acesso 3d746ead
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