
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

GABINETE PF/UNILAB
AVENIDA DA ABOLIÇÃO, 3 - CENTRO - CEP.: 62.790-000

PARECER n. 00013/2021/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU

NUP: 23282.001619/2021-51

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

ASSUNTOS: ELEIÇÃO DE REITOR

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  CONSULTA.  ESCOLHA  DOS  DIRIGENTES  DE
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1. A Comissão Organizadora da Lista Tríplice, designada pela Resolução Consuni 17/2021, encaminha
consulta a esta Procuradoria Federal junto à UNILAB solicitando o esclarecimento de dúvidas jurídicas no que toca ao
processo de composição da lista tríplice para a escolha de Reitor da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira.

2. De início, sobre a análise jurídica, é preciso registrar que a presente manifestação toma por base os
elementos que constam, até a presente data, no processo em epígrafe.

3. Outrossim, consoante preceitua o artigo 131 da Constituição Federal de 1988, assim como prevê o
artigo 11 da Lei Complementar nº 73/1993 e artigo 10 da Lei nº 10.480/2002, sinalo que incumbe a este Órgão de
execução da Procuradoria-Geral Federal, vinculado à Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma
jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da instituição
que assessora, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa,  ainda que sobre estes
possa eventualmente realizar sugestões de atuação.

4. Objetivamente, as questões apresentadas pelo órgão consulente são as seguintes:

1. Na ausência de regramento interno, a indicação de pessoas para a lista tríplice deverá ser
analisada pela Comissão Organizadora a partir do Art. 18 do EDITAL 003/2021, por ser um
caso Omisso?

2. A indicação de pessoas para complementação da Lista tríplice poderá ser realizada pelo
CONSUNI antes da votação?

3.  A reabertura  das  inscrições  pode  ocorrer  e,  neste  caso,  seria  necessário  a  alteração  do
cronograma do processo de consulta?

4. Para esclarecimento à comunidade acadêmica, o parecer  jurídico pode ser  publicado na
página oficial da UNILAB?

5. Passando-se às questões trazidas a esta análise jurídica, importa pontuar o que preleciona a legislação
de regência acerca do processo de escolha dos dirigentes de instituições federais de ensino superior, conforme abaixo
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transcrito:

LEI Nº 9.192, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1995.

Art. 1º O art. 16 da Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 6.420, de 3 de junho de 1977, e pela Lei nº 7.177, de 19 de dezembro de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades, e de Diretores e Vice-
Diretores  de  unidades  universitárias  e  de  estabelecimentos  isolados  de  ensino  superior
obedecerá ao seguinte:

I  -  o  Reitor  e  o  Vice-Reitor  de  universidade  federal  serão  nomeados  pelo  Presidente  da
República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que
possuam  título  de  doutor,  cujos  nomes  figurem  em  listas  tríplices  organizadas  pelo
respectivo colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especificamente
para este fim, sendo a votação uninominal;

II - os colegiados a que se refere o inciso anterior,  constituídos de representantes dos
diversos segmentos da comunidade universitária e da sociedade, observarão o mínimo de
setenta por cento de membros do corpo docente no total de sua composição;

III - em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo
colegiado máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal e o peso de setenta por
cento para a manifestação do pessoal docente em relação à das demais categorias;

IV - os Diretores de unidades universitárias federais serão nomeados pelo Reitor, observados
os mesmos procedimentos dos incisos anteriores;

V - o Diretor e o Vice-Diretor de estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela
União, qualquer que seja sua natureza jurídica, serão nomeados pelo Presidente da República,
escolhidos em lista tríplice preparada pelo respectivo colegiado máximo, observado o disposto
nos incisos I, II e III;

VI - nos casos em que a instituição ou a unidade não contar com docentes, nos dois níveis
mais  elevados  da  carreira  ou  que  possuam  título  de  doutor,  em  número  suficiente  para
comporem as listas tríplices,  estas serão completadas com docentes de outras unidades ou
instituição;

VII - os dirigentes de universidades ou estabelecimentos isolados particulares serão escolhidos
na forma dos respectivos estatutos e regimentos;

VIII -  nos demais  casos,  o dirigente será escolhido conforme estabelecido pelo respectivo
sistema de ensino.

Parágrafo único.  No caso de instituição  federal  de ensino superior,  será  de quatro  anos  o
mandato dos dirigentes a que se refere este artigo, sendo permitida uma única recondução ao
mesmo cargo,  observado  nos  demais  casos  o  que  dispuserem  os  respectivos  estatutos  ou
regimentos,  aprovados  na  forma  da  legislação  vigente,  ou  conforme  estabelecido  pelo
respectivo sistema de ensino." (grifo nosso)

DECRETO Nº 1.916, DE 23 DE MAIO DE 1996.

Art. 1° O Reitor e o Vice-Reitor de universidade mantida pela União, qualquer que seja a sua
forma de constituição, serão nomeados pelo Presidente da República, escolhidos dentre os
indicados em listas  tríplices elaboradas pelo colegiado máximo da instituição,  ou  por
outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para este fim.

§  1o   Somente  poderão  compor  as  listas  tríplices  docentes  integrantes  da  Carreira  de
Magistério Superior, ocupantes dos cargos de Professor Titular ou de Professor Associado 4,
ou que sejam portadores do título de doutor, neste caso independentemente do nível ou da
classe do cargo ocupado. (Redação dada pelo Decreto nº 6.264, de 2007)

§ 2º A votação será uninominal, devendo as listas ser compostas com os três primeiros
nomes mais votados em escrutínio único, onde cada eleitor vota em apenas um nome
para cada cargo a ser preenchido.
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§ 3° O colégio eleitoral que organizar as listas tríplices observará o mínimo de setenta
por cento de participação de membros do corpo docente em sua composição.

§  4°  O  colegiado  máximo  da  instituição  poderá  regulamentar  processo  de  consulta  à
comunidade  universitária,  precedendo  a  elaboração  das  listas  tríplices,  caso  em  que
prevalecerão a  votação  definida  no  §  2º  e  o  peso  de  setenta  por  cento  dos  votos  para  a
manifestação do corpo docente no total dos votos da comunidade.

§  5°  O  Diretor  e  o  Vice-Diretor  de  unidade  universitária  serão  nomeados  pelo  Reitor,
observados,  para  a  escolha  no  âmbito  da  unidade,  os  mesmos  procedimentos  e  critérios
prescritos neste artigo.

[...]

Art. 3º Quando a universidade, o estabelecimento isolado de ensino superior ou a unidade
universitária não contar com número suficiente de docentes de que trata o § 1º do art. 1º para a
composição das listas tríplices, estas serão completadas com docentes de outras instituições ou
unidades que preencham os requisitos legais.

Art. 4º As listas tríplices destinadas à escolha e nomeação de Diretor-Geral e Vice-Diretor de
centro federal de educação tecnológica poderão contar na sua composição, além dos docentes
da Carreira de Magistério Superior referidos no § 1º do art. 1º, com integrantes da Carreira de
Magistério de 1º e 2º Graus, ocupantes de cargos de Professor Titular, professor da Classe E,
nível 4, ou que possuam o título de doutor. (Vide Decreto nº 4.877, de 2003)

Art. 4o-A.  As listas tríplices destinadas à escolha e nomeação de Reitor e Vice-Reitor  de
universidade tecnológica federal  poderão contar na sua  composição, além dos docentes da

Carreira de Magistério Superior referidos no § 1o do art. 1o, com integrantes da Carreira de

Magistério de 1o e 2o Graus, ocupantes de cargos de Professor Especial ou professor da Classe
E, nível 4.  (Incluído pelo Decreto nº 6.264, de 2007)

Parágrafo único.   Independentemente da classe ou nível ocupado, poderão compor as listas
tríplices  docentes  de  ambas  as  carreiras  que  possuam  o  título  de  doutor.   (Incluído  pelo
Decreto nº 6.264, de 2007) (Grifo nosso)

6. Veja que tais atos normativos trazem apenas diretrizes básicas do processo de escolha de Reitor e
Vice-Reitor e de consulta prévia à Comunidade Universitária, sem detalhar o respectivo procedimento a ser adotado
em tal  processo.  Assim,  cumpre  a  cada  Instituição  (no  caso  da UNILAB, por  meio do  Conselho  Universitário,
observadas as disposições contidas no Estatuto e Regimento Geral) regular o seu processo de consulta, conforme
prevê o art. 16, inciso III, da Lei nº 5.540/1968.

7. E, como se sabe, ato regulamentar não é lei em sentido formal, nem ato normativo originário ou
independente, mas derivado, que não pode inovar na ordem jurídica para criar direitos ou obrigações. Demais disso, a
competência para regulamentar disposições legais não pode ser exercida em desacordo com os princípios que balizam
os atos administrativos, previstos no art. 37 da Constituição Federal. O regulamento, como ato normativo infralegal,
não pode: estabelecer normas contra ou ultra legem; inovar, de forma inicial, a ordem jurídica, como a lei o faz; criar
direitos, obrigações, proibições, nem medidas punitivas. Afinal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo,
senão em virtude de lei (art. 5º, II, CR/88). O regulamento, ao contrário, tem que se limitar a estabelecer as normas
sobre a forma como a lei será cumprida pela Administração Pública, sob pena de ilegalidade.

8. No âmbito da UNILAB, o Estatuto assim estabeleceu em seu artigo 30:

Art. 30. O Reitor será nomeado pelo Presidente da República, que o escolherá de lista tríplice
de  docentes,  organizada  em  reunião  do  Conselho  Universitário,  respeitada  a  legislação
vigente.

§  1º  O  Reitor  terá  mandato  de  4  (quatro)  anos,  contados  de  sua  posse,  permitida  uma
recondução.

§ 2º A lista tríplice de docentes, pela ordem de votos obtidos, será encaminhada à autoridade
competente até 60 (sessenta) dias antes de extinto o mandato do Reitor em exercício ou, nos
demais casos de vacância, dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes à vaga.

§ 3º Poderão concorrer à lista tríplice os docentes membros da carreira de magistério superior
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da Universidade, em efetivo exercício, respeitada a legislação vigente.

9. E o Regimento Interno disciplinou o procedimento das eleições da seguinte forma:

Art. 28. Nas eleições em órgãos colegiados para a elaboração de lista de nomes para escolha
de dirigente(s), serão observados os seguintes procedimentos:

I – o Presidente do colegiado nomeará comissões receptora e escrutinadora;

II – será adotado o processo de votação secreta;

III – cada eleitor terá direito a um voto apenas, exercido pessoalmente, em um único nome
para cada cargo a ser provido;

IV – serão realizados tantos escrutínios quantos forem necessários para a integralização da
lista de nomes;

V – a apuração da eleição será realizada na mesma sessão em que ocorrer a votação.

Parágrafo único. A lista de nomes, elaborada por ordem decrescente dos votos obtidos, será
encaminhada  à autoridade competente,  pelo menos 60 (sessenta) dias antes do término do
mandato do dirigente em exercício; nos demais casos, será enviada no prazo de 60 (sessenta)
dias subsequentes à vacância do cargo, ressalvados os prazos determinados em lei.

10. Por fim, a UNILAB aprovou a Resolução Consuni 17/2021 disciplinando as normas da Comissão
Organizadora para elaboração das listas tríplices para escolha de Reitor e Vice-Reitor.

11. Indaga-se precipuamente, nos itens 1 e 2, acerca da necessidade de que a lista tríplice efetivamente
seja composta por três candidatos considerando a legislação vigente.

12. A resposta é não, a lista tríplice não precisa ser necessariamente composta por três candidatos.
Com efeito, o PARECER n. 00580/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU aprovado pelo Consultor Jurídico do Ministério
da Educação apreciou esta questão cujos fundamentos merecem ser destacados. Veja-se:

14. Diante do que fora exposto, vamos aos questionamentos. Em primeiro ponto, questiona a
área técnica o seguinte: "Como se deve ser composta de lista tríplice no caso de eleição em
que tenha inscrito um ou dois candidatos? No caso similar de se ter três candidatos inscritos e,
após a eleição, houver a desistência de um deles, como deve ser composta a lista tríplice?

15. A resposta a primeira parte deste questionamento, de fato, não é verificada de forma
expressa, nem na Medida Provisória 914/2019, nem na Lei 9.192/95, muito menos fora
registrada no Decreto 1.916/96.

16.  Não  obstante  a  isso,  devemos observar  que  as  Universidades  são  pessoas  jurídica  de
direito público dotadas de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e  patrimonial  (artigo  207  da  Constituição  Federal).  Impõe-se  destacar  que  a  autonomia
atribuída às Universidade, não se confunde com independência,  em razão disso há em sua
relação com o ente da Administração Direta coordenação, supervisão e controle, vide Decreto-
Lei nº 200/67.

17. Um dos mecanismos de supervisão administrativa exercida pela União nas Universidade
Federal é a participação da formação do ato complexo que é a escolha e nomeação de reitor e
vice-reitor.

18.  Qualifica-se  como  ato  complexo,  porque,  para  formação,  participa,  num  primeiro
momento,  a  Universidade,  a  quem  compete  a  formação  da  lista  tríplice  e,  num  segundo
momento, o Presidente da República, responsável pela escolha e nomeação do Reitor, dentre
os componentes da lista tríplice. A concretização do ato se dá com a manifestação da segunda
vontade, a do Presidente da República, por meio da escolha dos indicados.
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19. Há de se registrar que o processo de escolha de reitor e vice-reitor das Universidades,
desde o período do governo militar, com a redação original do artigo 16 da Lei 5.540/68, teve
como sistemática a nomeação realizada pelo executivo, com indicação em lista apresentada
pela Universidade, senão vejamos:

Lei 5.540/68 - redação original:

Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades e Diretores e Vice-Diretores
de  unidades  universitárias  ou  estabelecimentos  isolados  far-se-á  com  observância  dos
seguintes princípios:      

  I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade oficial serão nomeados pelo respectivo Governo
e  escolhidos  de  listas  de  nomes  indicados  pelo  Conselho  Universitário  ou  colegiado
equivalente; (grifo nosso)

(...)

§ 1º Os Reitores, Vice-Reitores, Diretores e Vice-Diretores das instituições de ensino superior,
mantidas pela União, salvo o disposto no § 3º deste artigo, serão indicados em lista de seis
nomes pelos respectivos colegiados e nomeados pelo Presidente da República. (grifo nosso)

Artigo 16 da Lei 5.540/68, com redação dada pela Lei nº 6.420/77:

Art. 16.  A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de Universidades,  e de Diretores e Vice-
Diretores  de  unidades  universitárias  e  de  estabelecimentos  isolados  de  ensino  superior,
obedecerá ao seguinte:           (Redação dada pela Lei nº 6.420, 1977)

I - o Reitor e o Vice-Reitor de Universidade oficial serão nomeados pelo Chefe do Poder
Executivo, escolhidos em listas preparadas por um Colégio Eleitoral especial, constituído da
reunião do Conselho Universitário e dos órgãos colegiados máximos de ensino e pesquisa e
de administração, ou equivalente;  (Redação dada pela Lei nº 6.420, 1977) (grifo nosso)

 § 1º Ressalvado o caso do inciso II deste artigo, as listas a que se refere este artigo serão
sêxtuplas.  

Por meio da lei 7.177/83 houve repristinação da redação original:

 Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades e Diretores e Vice-Diretores
de  unidades  universitárias  ou  estabelecimentos  isolados  far-se-á  com  observância  dos
seguintes princípios:             (Revigorado pela Lei nº 7.177, de 1983)

I - o Reitor e o Vice-Reitor de universidade oficial serão nomeados pelo respectivo Governo e
escolhidos  de  listas  de  nomes  indicados  pelo  Conselho  Universitário  ou  colegiado
equivalente;           (Revigorado pela Lei nº 7.177, de 1983)

§ 1º Os Reitores, Vice-Reitores, Diretores e Vice-Diretores das instituições de ensino superior,
mantidas pela União, salvo o disposto no § 3º deste artigo, serão indicados em lista de seis
nomes pelos respectivos colegiados e nomeados pelo Presidente da República.      

20.  Após a  redação  dada pela  Lei  7.177/83 veio  a  redação  dada  pela Lei   9.192/95,  que
modificou a lista de sêxtupla para tripla, e, atualmente, temos a como vigente a dada pela MP
914/2019.   Com isso  verificamos,  que o processo de  formação  de  lista  com indicação  de
candidatos  mais votados à  dirigente máximo das Universidade  Federal  é  prática  existe  há
muito tempo no país.

21. Cumpre salientar que, na Constituição, há previsão de lista tríplice para nomeação dos
ministros do TCU (artigo 73, parágrafo 2º, I, da CF/88), ministros do STJ (artigo 104, I, da
CF/88)  e  para  a  escolha  dos  procuradores-gerais  de  Justiça  dos  Ministérios  Públicos  dos
estados e o do Distrito Federal (artigo 128, parágrafo 3º, da CF/88).
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22.  A  existência  de  lista  tríplice  é  instrumento  de  exercício  de  democracia  interna  das
Universidades  e  mecanismo  de  legitimação  dos  eleitos.  Está,  desta  forma,  alicerçada  em
princípios democráticos e visa valorizar a sua autonomia administrativa.

23.  Inobstante  entendamos  ser  esta  essencial,  verificamos  que  a  obrigatoriedade  de  sua
formação  para  encaminhamento  da  escolha  ao  Presidente  da  República   não  traz  como
conclusão necessária  a  efetiva ocorrência de lista  completa  (três  candidatos),  em todos os
processos de escolha.

24.  Há  de  se  observar  que  a  formação  de  lista  tríplice  é  dependente  de  apresentação  de
candidatura por parte dos membros que compõe as referidas instituições. O cargo de dirigente
das  Universidades  Federais,  como  já  visto,  é  cargo  comissionado  preenchido  por
procedimento estabelecido em lei e ao tempo em que pode ser uma função valorosa para os
servidores pertencentes à Carreira do Magistério Superior,  pode  ser também um ônus, um
encargo dispensável para alguns servidores.

25.  Imagine-se  a  situação  em que  apenas  um candidato  tenha  interesse  em participar  do
processo  de  escolha  ou  mesmo  a  circunstância  de  que  nenhum  servidor  tenha  esta
vontade. Não há qualquer previsão legal, que obrigue a realização de candidatura, e a
inexistência  desta,  ou  mesmo  a  ocorrência  de  apenas  uma  ou  duas,  não  poderia
inviabilizar a gestão das Universidades.

26.  A  formação  de  lista  tríplice,  como  já  apresentado,  é  mecanismo  de  efetivação  da
autonomia universitária, da democracia interna e da legitimação dos candidatos. Trata-se de
uma solução no plano jurídico e não um obstáculo. Desta forma, o que deve ser garantido às 
Universidades é a realização do processo eleitoral para formação de lista tríplice e envio desta
lista, seja com apenas um ou dois candidatos.

27. A lista tríplice não é um fim em si mesma, cumpre um objetivo maior que é a formação
dos indicados à escolha do Presidente da República. O conceito de tríplice, ao nosso ver, é
de limitador, ou seja, é possível apenas a apresentação de três candidatos mais votados,
mas  não  é  proibido  pela  lei  o  envio  de  nome  de  apenas  dois  ou  um  por  falta  de
candidatura.

28.  Dito isto,  respondendo a primeira parte  do questionamento temos que:  a)  em caso de
eleição em que tenha inscrito um ou dois candidatos esta terá o mesmo procedimento adotado
na formação de lista tríplice completa (presença dos três candidatos mais votados), como já
fundamentado. Quanto à segunda parte do questionamento temos que a solução é dada  pelo
artigo 6º, §1º da MP 914/2019, recomposição da lista até completar o número de três, por
ordem decrescente do percentual obtido na votação, não havendo candidato suficiente aplicar-
se-á a conclusão exposta no item "a".

13. Como se observa a manifestação da Advocacia-Geral da União junto ao Ministério da Educação, "a
formação de lista tríplice é mecanismo de efetivação da autonomia universitária, da democracia interna e da
legitimação dos candidatos". Todavia, a participação dos docentes interessados em candidatar-se ao cargo de Reitor
não pode ser obrigatória. Apresentar seu nome como candidato ao cargo de gestor máximo da Instituição de Ensino é
um direito do docente que preencha os requisitos legais. Porém não é possível obrigar a existência de candidaturas
caso não haja docentes em número de três dispostos a assumir tal encargo.

14. Embora o PARECER n. 00580/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU tenha sido elaborado quando ainda
vigente a MP 914/2019, o entendimento jurídico formado permanece ainda que a referida medida provisória tenha
perdido  a  validade  (não  foi  apreciada  pela  Casas  Legislativas  no  prazo constitucional).  O  que  foi  discutido  na
manifestação jurídica foi a necessidade de que a lista tríplice prevista tanto na MP 914/2019 como na Lei nº 9.192/95
seja composta necessariamente por três candidatos. A definição legal da lista tríplice é a mesma, seja no contexto da
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MP 914/2019, seja na Lei n. 9.192/95 atualmente em vigor.

15. Dessa forma, a perda de vigência da MP 914/2019 não produz efeitos sobre o entendimento firmado
pela Consultoria Jurídica do Ministério da Educação. No caso em exame, considerando a informação de que apenas
dois docentes candidataram-se ao cargo de Reitor não se vislumbra impedimento para que a lista seja encaminhada ao
Ministério da Educação, e posteriormente ao Presidente da República, com apenas dois indicados. Ou mesmo com
apenas um indicado, em caso de desistência de um dos candidatos no decorrer do processo.

16. Deixo  de  manifestar-me  sobre  o  item  3  considerando  que  a  resposta  para  os  itens  anteriores
foi  negativa.  De qualquer  forma, cabível  manifestação no que toca  ao contido no §3º do art.  10º da Resolução
Consuni 17/2021. A norma que disciplinou o processo eleitoral da UNILAB para o pleito de 2021 fixou o seguinte
entendimento quanto ao período de inscrições para participação na eleição para a composição das listas tríplices. Veja-
se:

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.

§ 1º No requerimento de inscrição deverá conter a indicação e os dados de identificação e
contato de até dois coordenadores de campanha de cada candidato.

§  2º  Só  serão  elegíveis  os  candidatos  a  Reitor(a)  e  a  Vice-Reitor(a)  que  declararem,
expressamente e em formulário específico, no ato da inscrição que, se escolhidos, aceitarão a
investidura.

§ 3º Não serão habilitados à condição de concorrer ao pleito todos aqueles que não se
inscreverem abrindo processo junto ao SEI da Unilab no prazo previsto no art. 9º desta
Resolução.

17. A norma interna aprovada pelo Conselho Universitário da UNILAB fixou expressamente o período de
inscrição dos candidatos para participação do processo eleitoral de composição das listas tríplices. Assim, não há
razoabilidade para que a Comissão Organizadora excepcionalmente permita que novos docentes se inscrevam no
processo eleitoral considerando que o entendimento fixado pela Consultoria Jurídica do Ministério da Educação é no
sentido da possibilidade de uma lista com apenas um ou dois indicados.

18. Em relação ao item 4, ressaltamos que este Parecer é  documento público,  podendo,  portanto,  ser
publicado na página oficial da Unilab.

19. Pelo exposto,  tenho como respondidas as dúvidas apresentadas pelo órgão consulente.  Este órgão
jurídico da Procuradoria-Geral Federal permanece à disposição para eventuais esclarecimentos.

Redenção, 03 de fevereiro 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) 23282001619202151 e da chave de acesso 74ed22ae
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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  571505089 no endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ALEX BARBOSA CALDEIRA. Data e
Hora: 03-02-2021 12:07. Número de Série: 17481637. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/571505089

8 of 8 03/02/2021 14:28


