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 R  E  L  A  T  Ó  R  I  O

 A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora):

1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida
cautelar, ajuizada em 27.8.2020 pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL,
objetivando a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Presidencial
n. 9.908, de 10 de julho de 2019, pelo qual alterado o Decreto n. 4.877/2003
para permitir a designação de Diretor-Geral  pro tempore de Centro Federal
de Educação Tecnológica, de Escola Técnica Federal e de Escola Agrotécnica
Federal, em caso de vacância do cargo. Tem-se no ato impugnado:

“Art. 1º O Decreto nº 4.877, de 13 de novembro de 2003, passa a
vigorar com as seguintes alterações: 

‘Art. 7º-A O Ministro de Estado da Educação poderá nomear
Diretor-Geral pro tempore de Centro Federal de Educação
Tecnológica, de Escola Técnica Federal e de Escola Agrotécnica
Federal quando, por qualquer motivo, o cargo de Diretor-Geral estiver
vago e não houver condições de provimento regular imediato. 

Parágrafo único. O Diretor-Geral pro tempore será escolhido
dentre os docentes que integram o Plano de Carreiras e Cargos de
Magistério Federal com, no mínimo, cinco anos de exercício em
instituição federal de ensino.’ 

 Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”.

 2. O autor sustenta que, “da mera leitura da norma impugnada
depreende-se a inequívoca intenção do Governo Federal, uma vez mais, em
interferir de forma desarrazoada, desproporcional e ilegítima na autonomia
constitucional dos institutos e escolas públicas federais, em afronta direta ao

 art. 207, caput e § 2º, da Constituição Federal”.

Anota que, “ao retirar da comunidade acadêmica o direito que lhe é
conferido de participar da escolha do corpo diretivo das instituições
federais de ensino e de ver nomeado e empossado o escolhido, a norma
impugnada afronta flagrantemente o princípio da gestão democrática do
ensino público, fixado no art. 206, inc. VI, da Constituição”. 

Assinala que “sequer quanto à duração dos mandatos pro tempore a
genérica redação da norma impugnada não estabelece qualquer parâmetro
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ou limitação temporal específica, não prevendo quanto tempo o pro
tempore  se dará” .

Alega ser “flagrante a violação da autonomia com a interferência - ainda
que de forma alegadamente excepcional, o se o cargo ‘estiver vago e não
houver condições de provimento regular imediato’ - do Governo Federal no
comando das instituições federais de ensino. Neste ponto, se verifica um
alto grau de discricionariedade, desbordando em um poder unilateral
incompatível, quanto mais para um setor social onde se aprimorou por anos
de experiências os processos de renovação na gestão e onde é essencial,
primordial, a forma de escolha democrática – não só pelo aspecto didático,
mas também pela fundamental exigência de que no meio acadêmico
/educacional haja a observância e a manutenção da multiplicidade de

 ideias, saberes e fazeres” .

Pondera que, “se o escolhido pela comunidade acadêmica não for
nomeado ou empossado justamente pelo Ministério da Educação, o cargo
estará vago. E, estando vago pela inação ou ação do interessado, o própria
autoridade que fez vago o cargo, nomeia quem ele quiser. Há um
rompimento claro e completo da legalidade e da moralidade

 administrativa, em ofensa direta ao art. 37, caput da CF/88”. 

Assevera que “a competência autoatribuída ao Governo Federal para
unilateralmente impor novos dirigentes aos Centros Federais de Educação
Tecnológica, Escolas Técnicas Federais e de Escolas Agrotécnicas Federais
traduz quebra da normalidade democrática no contexto das instituições
federais, uma vez mais sem o essencial debate do tema com a sociedade ou
sem que tenha havido qualquer consideração de alternativas menos
invasivas à liberdade acadêmica e igualmente adequadas à solução da
questão”. 

Argumenta o autor que “o Decreto ofende, igualmente, ao princípio
constitucional da gestão da democrática, ao permitir que o governo nomeie
diretores-gerais das instituições federais de ensino, como vem fazendo em
muitos estados, sem o respeito às deliberações da comunidade e pelo

 ‘qualquer motivo’ constante da norma”.

Ressalta que “a permissão de escolha unilateral de modo amplíssimo,
com tamanha discricionariedade irrestrita, permite sejam adotadas práticas
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arbitrárias e não motivadas, deste modo rompendo a proporcionalidade, a
legalidade estrita e a moralidade nas condutas da Administração, que
vedam as práticas de atos administrativos por motivos não previstos em lei
ou com abuso”. 

Defende que “a ausência de critério objetivo claro e bem definido, mas
com o uso de conceitos e expressões indefinidas e abrangentes como as que
utiliza – a nomeação do ‘biônico’ está autorizada se o cargo estiver vago e se
não houver condições de provimento regular imediato -, a toda evidência,
exclui, sem justificativa ou qualquer pretexto, a comunidade academia do
processo de escolha dos dirigentes, e permite sejam escolhidos quem o
Ministro da educação deseja, independente da vontade da comunidade e

 nomeado até quando deseje”.

3. O autor requer a suspensão cautelar do Decreto Presidencial n. 9.908,
de 10 de julho de 2019, pelo qual alterado o Decreto n. 4.877/2003, e, no
mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo.

4. Em decisão de 28.8.2020, apliquei o rito previsto no art. 10 da Lei n.
9.868/1999.

5. Em suas informações, a Presidência da República realçou que “a
autonomia constitucionalmente conferida não possui o condão de atribuir
independência ou soberania a tais instituições de ensino, as quais estão
submetidas às leis e atos normativos, bem como à supervisão
administrativa da Administração Pública Direta que, no caso específico das
universidades e institutos federais de educação, é exercida pela pasta do

 Ministério da Educação” .

Acrescentou que “o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
desenvolvido em sede de controle de constitucionalidade, já firmou
entendimento no sentido de que o princípio da ‘gestão democrática do
ensino’, a que faz referência o art. 206, inciso VI, da Constituição Federal,
não se confunde com a modalidade de investidura dos ocupantes de cargos
comissionados de direção das instituições de ensino pela livre escolha da

 autoridade competente do Poder Executivo”.
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Defendeu que “a designação de Diretor-Geral pro tempore é medida de
natureza excepcionalíssima, que somente pode ser implementada quando
tal posto estiver vago, bem como ocorrer a situação de impossibilidade de
realização do procedimento comum de escolha através de consulta à
comunidade escolar, justificando-se como meio de assegurar a preservação
do interesse público consubstanciado na continuidade da prestação regular

 dos serviços educacionais prestados à sociedade”.

 6. A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo indeferimento da
medida cautelar:

“Administrativo. Decreto nº 9.908/2019, que ‘altera o Decreto nº
4.877, de 13 de novembro de 2003, para permitir a designação de
Diretor-Geral pro tempore de Centro Federal de Educação
Tecnológica, de Escola Técnica Federal e de Escola Agrotécnica
Federal, na hipótese de vacância do cargo’. Inexistência de fumus boni
juris. Ausência de violação ao princípio da autonomia universitária, o
qual não se confunde com soberania ou independência das
universidades. Sujeição à supervisão ministerial. O ato impugnado
regulamenta situação excepcional e temporária de vacância do cargo
de Diretor-Geral das entidades nele referidas, especialmente quando
não houver condições de provimento regular imediato. Providência
que visa a evitar o comprometimento das atividades acadêmicas,
mostrando-se compatível com o princípio da proporcionalidade.

 Presença de periculum in mora inverso. Possível prejuízo ao regular
funcionamento dessas entidades educacionais. Manifestação pelo

 indeferimento da medida cautelar pleiteada na petição inicial”.

 7. A Procuradoria-Geral da República pronunciou-se pela
improcedência do pedido em parecer com a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO
9.908/2019. INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TÉCNICA.
NOMEAÇÃO DE DIRETORES PRO TEMPORE. COMPETÊNCIA
CONFERIDA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, II,
XIV E XXV). FLEXIBILIZAÇÃO TRANSITÓRIA DO
PROCEDIMENTO PRECONIZADO PELO DECRETO 4.877/2003.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DE INVIABILIDADE DE
PROVIMENTO REGULAR IMEDIATO. PROPORCIONALIDADE.
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ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, DA
IMPESSOALIDADE E DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.
INOCORRÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

1. A autonomia especial atribuída às Universidades não as exime,
como entidades integrantes da administração pública, de se sujeitarem
às disposições constitucionais, legais, e à direção superior do
Presidente da República, que compreende a nomeação de servidores,
quando determinado em lei, e o provimento de cargos públicos
federais, conforme dispõe o art. 84, II, XIV e XXV, da Constituição
Federal. 

2. Da mesma forma que o procedimento de escolha
ordinariamente adotado para a nomeação de dirigentes de instituições
de ensino técnico federais, a indicação de diretor pro tempore
acomoda-se às competências constitucionalmente conferidas ao Poder
Executivo e se revela legítima como forma de possibilitar que sejam
vencidas, de forma célere e expedita situações inesperadas de vacância
desses cargos, quando o contexto indicar que o regular processamento

 da escolha não se faz viável.
3. Em prestígio ao caráter técnico da nomeação, esta deve recair

necessariamente sobre ‘docentes que integram o Plano de Carreiras e
Cargos de Magistério Federal com, no mínimo, cinco anos de exercício
em instituição federal de ensino’ (Decreto 4.877/2003, art. 7º-A,
parágrafo único), circunstância que afasta a alegada incompatibilidade
com os princípios da impessoalidade e da moralidade, consagrados no

 art. 37, caput, da Constituição Federal.
4. Ocorrência de eventuais irregularidades na indicação de

diretores pro tempore, bem como eventual inércia em realizar o
procedimento regular de escolha após cessadas as circunstâncias que
geraram a indicação pro tempore, podem ser coibidas por meio dos
pertinentes instrumentos jurídico-processuais, mas não podem ser
apreciadas em sede de controle de constitucionalidade, tendo em vista
que aplicação errônea de dispositivos legais não dão ensejo à
nulificação destes sob o prisma da fiscalização abstrata de
constitucionalidade. — Parecer pela improcedência do pedido”. 

É o relatório, cuja cópia deverá ser encaminhada a cada um dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 9º da Lei n. 9.868/1999 c/c inc. I
do art. 87 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).


