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AO CARGO DE REITOR E VICE-REITOR. DELIBERAÇÃO DO COLÉGIO ELEITORAL.

I - RELATÓRIO

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 pela autoridade consulente são as seguintes:

Na ausência de regramento interno, a indicação de um terceiro candidato(a) para a lista tríplice
poderá  ser  analisada  e  realizada  pelo  CONSUNI  previamente  a  votação,  respeitando  as
exigências legais?

5. O processo será analisado em regime de urgência. É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

6. De início, salienta-se que a presente manifestação toma por base exclusivamente os elementos que
constam nos autos do processo administrativo em comento até a presente data. De acordo com o disposto no art. 131
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da Constituição Federal de 1988 e no art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, incumbe a este Órgão de Execução da
Advocacia-Geral da União, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar em
aspectos relativos à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da IFES, nem analisar aspectos de
natureza eminentemente técnica ou administrativa.

7. 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
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.

Firefox https://sapiens.agu.gov.br/documento/589304529

2 of 8 05/03/2021 08:40



§  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.

§ 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)

8. Veja-se 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 9.192/96.

9. 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.

10.  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.
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§  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
da Universidade, em efetivo exercício, respeitada a legislação vigente.

11. 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. 

DA CONSULTA PRÉVIA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

12. O art. 16, III, da Lei nº 9.192/96 e o art. 1º, §4º, do Decreto nº 1.916/96 possibilitam que, antes da
organização  da  lista  tríplice  pelo  colégio  eleitoral,  o  colegiado  máximo  da  instituição  regulamente  processo  de
consulta à comunidade universitária. Tradicionalmente, algumas universidades têm as suas consultas organizadas e
realizadas por entidades e associações da comunidade universitária.

13. A  consulta  prévia  à  comunidade  é  um  mecanismo  facultativo.  Depende  de  opção  da  própria
Universidade que pode discipliná-la ou não. Sua organização pode ser realizada pela própria universidade ou por
entidades representativas vinculadas à comunidade acadêmica.

14. Destaca-se, como é de amplo conhecimento do Conselho Universitário e da comunidade acadêmica
em geral, que a consulta prévia efetuada à comunidade universitária não vincula a eleição realizada pelo Colégio
Eleitoral da Universidade. Esse é o teor da norma contida no artigo 16 caput e inciso I da Lei n. 9.192/95. E nesse
sentido dispõe a NOTA TÉCNICA n. 400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU fixada pelo Ministério da Educação:

2.17. Independentemente da realização da consulta à comunidade universitária e até mesmo do
seu resultado, a elaboração da lista tríplice permanece inserida na competência exclusiva do
Colegiado Máximo da universidade ou de Colégio Eleitoral que o englobe, pois a consulta
prévia não vincula juridicamente o Colegiado para elaboração da lista. Essa é a redação
do caput e do inciso I do art. 16 da Lei n. 5.540/1968, com redação dada pela Lei n. 9.192/95.

15. Assim, o resultado da consulta à comunidade possui caráter meramente indicativo. Não cria obrigação
de que  a  candidatura vencedora em eventual  consulta  à  comunidade  componha  a  lista  tríplice  a  ser  enviada  ao
Ministério da Educação. Tratam-se de etapas distintas. A primeira, a consulta, não vincula a formação da lista
inerente a ser elaborada pelo colégio eleitoral.  Isto porque a consulta à comunidade tem papel meramente
indicativo.

16. Em suma, o atual entendimento e orientações da MEC quanto à consulta à comunidade universitária, é
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no sentido de que sua existência e forma é discricionária e a elaboração da lista tríplice independe de sua realização e
até mesmo do resultado, uma vez que permanece inserida na competência exclusiva do Conselho Superior ou Colégio
Eleitoral, que, na elaboração da lista, não se encontram vinculados juridicamente à consulta prévia.

DA ELEIÇÃO NO COLÉGIO ELEITORAL

17. A segunda etapa está prevista no artigo 16, I da Lei n. 9.192/96 e no artigo 1º, §2º do Decreto n.
1.916/96. Nesta norma ficou estabelecida a forma de escolha da lista tríplice que será encaminhada à Presidência da
República com os requisitos legais mínimos necessários aos docentes postulantes ao cargo. Além disso, a votação deve
ser uninominal e realizada em escrutínio único.

18. Lembro que quando o texto legal faz referência ao termo votação uninominal, objetiva adotar sistema
em que cada eleitor confira o seu voto a apenas um candidato. Apesar da Lei n. 9.192/96 (art. 16, I), somente prever o
sistema de votação uninominal, o Decreto n. 1.916/96 em seu artigo 1º, §2º, fez a previsão de que, quando se tratar de
votação  para  elaboração  da  lista  tríplice  para  escolha  de  Reitor  pelo  Presidente  da  República,  o  sistema será  o
uninominal, e em seguida, explicitou o significado do termo, afirmando que cada eleitor vota em apenas um nome para
cada cargo a ser preenchido. E por escrutínio único entende-se que será uma única votação, não sendo possível a
existência de dois ou mais turnos de votação.

19. Nesse  sentido,  vale  novamente  retomar  o  entendimento  firmado  pela  Nota  Técnica  n.  400/2018
/CGLNES/GAB/SESU/SESU do Ministério da Educação:

Não atendem o requisito da votação uninominal e em escrutínio único os procedimentos
em que o colegiado responsável pela escolha:

(i)  realizar  votação  pela  homologação  ou  não  do  resultado  de  consulta  à  comunidade
universitária;

(ii) realizar seguidas votações independentes entre si para escolher os nomes que figuração,
respectivamente, em primeiro, segundo e terceiro lugar da lista;

(iii) indicar por aclamação todos ou qualquer um dos nomes que comporão a lista tríplice; e

(iv) realizar primeira votação (1º turno) para escolha de reduzido número de candidatos que
posteriormente participarão de escolha definitiva para composição da lista tríplice (2º turno).

20. Em resumo, a eleição perante o Colégio Eleitoral deve ocorrer sem vinculação com o resultado da
consulta à comunidade universitária, em uma única votação em que cada eleitor vota em apenas um nome para
cada cargo.  Além disso, os candidatos devem estar nos dois níveis mais elevados da carreira ou possuir título de
doutor.

21. Feitos  os  esclarecimentos  acima,  passo  a  analisar  a  consulta  em  si  realizada  pela  Comissão
Organizadora da Lista Tríplice.

DA ELABORAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE

22. O processo foi encaminhado a este órgão jurídico para esclarecer sobre os encaminhamentos para a
formação da lista tríplice do Colégio Eleitoral, inclusive no que se refere às inscrições e procedimento de votação,
considerando os fatos ocorridos na UFC, UFOPA, UFGD, quando da elaboração das respectivas listas tríplices.

23. Como se sabe,  através  do presente processo (n.  23282.001619/2021-51) e  em resposta  a diversas
dúvidas jurídicas apontadas pela Comissão Eleitoral no que toca ao procedimento e regras da eleição no Colégio
Eleitoral apresentei o PARECER n. 00013/2021/GAB/PFUNILAB/PGF/AGU.

24. Além da legislação que rege a matéria (Lei n. 9.192/95 e Decreto n. 1.916/96), a manifestação teve
como fundamento jurídico as normas internas da Universidade, bem como a Nota Técnica n.  400/2018/CGLNES
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/GAB/SESU /SESU (Ministério da Educação) e o PARECER n. 00580/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU aprovado
pelo Consultor Jurídico do Ministério da Educação.

25. E a conclusão naquele momento foi no sentido de que a lista a ser enviada pelo colégio eleitoral de
cada instituição de ensino superior poderia  ter  número inferior  a três candidatos,  diante  de eventual  ausência de
interesse dos demais docentes com os requisitos mínimos.

26. Ocorre que já existia um entendimento mais recente do MEC (Parecer nº 01086/2020/CONJUR-
MEC/CGU/AGU), tendo em vista a perda dos efeitos da MP 914/2019, cuja conclusão foi a seguinte:

a) Cabe ao Colégio Eleitoral diligenciar, o máximo possível, para a formação completa da
lista tríplice, de modo a preservar não somente o instrumento de democracia mas também a
liberdade de escolha do Poder Executivo. Nesse sentido, deve a Universidade, antes de abrir
inscrição  para  candidato  de  outras  instituições,  oportunizar  prazo  para  inscrição  de
novos candidatos da própria instituição.

b) Por força  do  Decreto 1.916/96,  é  possível  a  composição  da  lista  tríplice,  por  meio de
candidatura de docentes de outras instituições ou unidades que preencham os requisitos legais,
quando não houver número suficiente destes, na Instituição, aptos a participarem do processo
de consulta.

b) Em caso de ausência de candidaturas em número suficiente, formando lista tríplice parcial,
deverão ser os autos encaminhados à Presidência da República, para a realização da escolha,
nos mesmo moldes estabelecidos para composição integral.

27. Ou seja,  entendeu-se que  a  lista  tríplice até  pode ser  formada de  forma parcial,  todavia,  antes  a
Universidade deve oportunizar prazo para inscrição de novos candidatos da própria instituição. Inexistindo novos
candidatos, deve-se abrir prazo para a candidatura de docentes de outras instituições ou unidades que preencham os
requisitos legais. A conclusão da CONJUR/MEC levou em consideração o contido no artigo 16, VI da Lei n. 9.192/96.

28. A partir desta premissa, passo a analisar o caso concreto da UNILAB.

29. De acordo com a Resolução Consuni 17/2021, os  candidatos que preencherem os requisitos legais
deveriam fazer suas inscrições perante a Comissão Organizadora da Lista Tríplice entre os dias 19 e 29 de janeiro de
2021. No prazo regulamentar, apenas dois candidatos apresentaram inscrições para o cargo de Reitor e duas candidatas
apresentaram inscrições para o cargo de Vice-Reitor.

30. Ante a insuficiência de candidatos,  o Colégio Eleitoral (Comissão Organizadora da Lista  Tríplice)
deve definir os procedimentos necessários para a elaboração da lista.

31. Nesse sentido, considerando o entendimento do Ministério da Educação acerca da necessidade de que
a  lista  tríplice  seja  encaminhada  de  forma  completa  (três  candidatos)  e  que  só  há  dois  candidatos  regularmente
inscritos  no  pleito,  o  Colégio  Eleitoral  deve  reabrir  as  inscrições  para  que  no  âmbito  da  UNILAB  eventuais
interessados e que cumpram os requisitos legais participem da eleição perante o Colégio Eleitoral.

32. O PARECER n. 01086/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU expôs exatamente esse raciocínio:

17.  Sendo  assim,  entende-se  que  cabe  ao  Colégio  Eleitoral  diligenciar,  o  máximo
possível,  para  a  formação  completa  da  lista  tríplice,  de  modo a  preservar  não  somente  o
instrumento de democracia mas também a liberdade de escolha do Poder Executivo. Nesse
passo, salientamos que deve a Universidade, antes de abrir inscrição para candidato de outras
instituições,  oportunizar  prazo  para  inscrição  de  novos  candidatos  da  própria
instituição. Isso porque os docentes da própria instituição gozam de maior legitimidade para
representá-la no processo eleitoral. 

18.  Ressalta-se,  ainda,  que,  por  não  haver  vinculação  à  consulta  prévia,  não  gera
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expectativa de direito o fato de somente dois candidatos terem sido inscritos em uma
consulta  realizada  e,  portanto,  a  princípio,  não  configura  prejuízo  a  reabertura  das
inscrições para que seja recomposta a lista. (grifei)

33. Destaca-se que a votação para a elaboração da lista tríplice deve ocorrer de forma única, descabendo
qualquer  ilação no sentido de sejam realizadas votações prévias para escolha de eventuais candidatos que devam
participar da lista final a ser remetida à Presidência da República.

34. Nesse sentido, a primeira orientação ao Colégio Eleitoral é para que sejam reabertas as inscrições para
apresentação de candidaturas de eventuais interessados (que preencham os requisitos legais) para candidatar-se aos
cargos de Reitor e de Vice-Reitor.

35. Por evidente, ao reabrir as inscrições, a solução jurídica mais adequada é seguir novamente as regras
definidas na Resolução Consuni 17/2021, sugerindo-se que  o Colégio Eleitoral  (Comissão Organizadora da Lista
Tríplice) defina um novo prazo para a inscrição de eventuais interessados aos cargos.

36. Ou seja, definido o novo prazo, os eventuais interessados apresentarão a documentação indicada na
Resolução, cabendo a análise e homologação das inscrições pela Comissão Organizadora. Ressalta-se a necessidade da
reabertura desse novo prazo para que haja divulgação ampla para eventuais interessados que preencham os requisitos
legais e que não participem do Colégio Eleitoral.  Portando, a reabertura do prazo é imprescindível para que haja
publicidade perante toda comunidade docente interna acerca da reabertura das inscrições.

37. Homologada a lista de inscritos, e desde que seja composta por pelo menos três candidatos, poderá a
Comissão Organizadora da Lista Tríplice prosseguir na eleição para a formação da lista tríplice para os cargos de
Reitor e de Vice-Reitor seguindo-se as diretrizes fixadas na Resolução Consuni 17/2021. Caso o número de inscritos
seja superior a três candidatos, a eleição prosseguirá na forma indicada na resolução eleitoral com votação uninominal,
única e secreta (conforme o regimento interno da UNILAB).

38. Pelo exposto, esta PF/UNILAB em atendimento à consulta formulada pela Presidência do Colégio
Eleitoral apresenta as seguintes orientações para o caso concreto:

1) Ante a ausência de três candidatos para cada um dos cargos em análise, sugere-se a reabertura
das inscrições para as candidaturas aos cargos de Reitor e de Vice-Reitor, seguindo-se os requisitos disciplinados no
artigo 10º da Resolução Consuni  n. 17/2021;

2)  A  reabertura  das  inscrições  deve  possibilitar  um  prazo  razoável  para  divulgação  por  toda
comunidade docente interna a fim de que eventuais interessados se apresentem.

3)  Apresentadas,  e  homologadas  as  novas  candidaturas  pela  Comissão  Organizadora  da  Lista
Tríplice, o Colégio Eleitoral deverá seguir a disciplina do artigo 11° e seguintes na Resolução n. 17/2021. Caso o
número de inscritos seja superior a três candidatos para cada cargo em disputa, a eleição prosseguirá na forma
indicada na resolução eleitoral com votação uninominal, única e secreta.

39. Essas são as considerações deste órgão jurídico. Como já dito anteriormente, assinalo 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.

Redenção, 04 de março de 2021.

Alex Barbosa Caldeira

Procurador Federal

Procurador-Chefe da PF/Unilab
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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

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 589304529 no  endereço
eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ALEX BARBOSA CALDEIRA. Data e
Hora: 04-03-2021 18:09. Número de Série: 17481637. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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