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INTERESSADOS: UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA - UNILAB

ASSUNTOS: ELEIÇÃO DE REITOR

1. Chegam-me  os  presentes  autos  para  análise  e  manifestação  acerca  de  questionamento  jurídico
formulado pela Comissão Organizadora da Consulta para Reitor e Vice-Reitor da Unilab, que, por meio do OFÍCIO n.
12/2021/ICS/UNILAB (doc. 0228876), solicita o esclarecimento das seguintes questões:

1. A portaria indicada pela Reitoria segue com o nome “Comissão Organizadora da Consulta
para  Reitor(a)  e  Vice-reitor(a).  Contudo,  na  resolução  CONSUNI  19/2018  descreve  a
nomenclatura “Comissão Receptora e Escrutinadora do processo eleitoral”.  Há implicações
jurídica devido a diferença da nomenclatura?

2. No Edital 03/2021, em seu artigo 10, aponta a necessidade de indicação na inscrição da
candidatura do vice-reitor(a). Essa indicação é contrária ao apresentado na resolução 19/2018?
Mesmo  que  no  processo  de  eleição  as  siga  com  procedimentos  de  inscrição  e  votação
separados?

2. Preliminarmente, diga-se que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos
que constam até a presente data nos autos do processo administrativo em epígrafe. Sob este enfoque, à luz do art. 131
da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 10 da Lei 10.480, de 02/07/2012, incumbe a este órgão
prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo avaliar a conveniência e a oportunidade dos
atos praticados no âmbito da UNILAB, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica e administrativa.

3. A opção de manejo da presente NOTA em detrimento do costumeiro PARECER se dá em razão da
baixa  complexidade  jurídica  do  caso  e  da  exiguidade  de  documentação  carreada  aos  autos.  Respondendo
objetivamente aos questionamentos apresentados, passamos à análise.

4. Nos termos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), precisamente em seu art.
2º, lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente  a  matéria  de que tratava a  lei  anterior.  Com efeito,  uma vez  que  a Resolução CONSUNI/UNILAB
17/2021, de 14 de janeiro de 2021, regulou as diretrizes do processo de organização da lista tríplice para nomeação de
Reitor e Vice-Reitor, tornou a Resolução CONSUNI 19/2018 revogada naquilo que a nova norma for incompatível,
eis que possuem a mesma hierarquia.

5. Assim, deve ser considerada o nome correto como Comissão Organizadora, nos termos do art. 1º da
Resolução CONSUNI/UNILAB 17/2021, in verbis:

Art. 1º O processo de organização da lista tríplice no âmbito do Conselho Universitário será
coordenado por uma Comissão Organizadora que desempenhará as atividades de Comissão
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Receptora e Comissão Escrutinadora, conforme as diretrizes baixadas por esta Resolução.

6. Com o  mesmo fundamento,  pode  se dizer  que  existe  a  necessidade de  indicação  do  Vice-Reitor
quando da inscrição do Reitor, nos termos do art. 10, da Resolução CONSUNI/UNILAB 17/2021, verbis:

Art.  10.  As  inscrições  dos  candidatos  a  Reitor(a)  serão  feitas  individualmente  através  da
abertura de processo SEI encaminhado à SODS, na forma da lei, anexando o programa e o
curriculum vitae,  juntamente com seus respectivos resumos, os quais não deverão exceder
uma lauda  de  texto.  A inscrição deverá  conter  a  indicação  do  candidato a  Vice-Reitor(a)
correspondente,  que  deverá  satisfazer  as  mesmas  exigências  feitas  para  o  candidato  a
Reitor(a), na forma da lei.

7. Cabe ressaltar que tal regra em nada interfere nos procedimentos adotados para inscrição e votação
separados  de  Reitor  e/ou  Vice-Reitor,  previstos  tanto  na  Resolução  CONSUNI  19/2018,  como  na  Resolução
CONSUNI/UNILAB 17/2021, eis que decorrem de atos desvinculados.

8. Tecidas tais considerações, e respondidos os questionamentos apresentados, devolva-se à origem.

Redenção, 25 de janeiro de 2021.

Alex Barbosa Caldeira

Procurador Federal

Procurador-Chefe da PF/Unilab

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23282000935202113 e da chave de acesso 7b6ade5d

Documento  assinado  eletronicamente  por  ALEX BARBOSA CALDEIRA,  de  acordo  com os  normativos  legais
aplicáveis.  A conferência da autenticidade do  documento está  disponível  com o código  565895483 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ALEX BARBOSA CALDEIRA. Data e
Hora: 25-01-2021 15:46. Número de Série: 17481637. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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