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Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 
 
À Diretoria da ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - ADCEFET-RJ - 
SEÇÃO SINDICAL DO ANDES - SINDICATO NACIONAL 
 
 
 
 

Impugnação a projeto de Resolução do 
Conselho Diretor (CODIR). Processo de 
escolha e indicação para nomeação de 
Diretor de Unidade/Campus do CEFET/RJ. 
Tema afeito à regulamentação interna. 
Expedição de normas complementares. 
Autonomia administrativa e gestão 
democrática. Impugnação carente de 
razões jurídicas válidas.  

 
 
 
 A Diretoria da ADCEFET-RJ solicita parecer quanto à 
Impugnação apresentada pela Vice-Diretora Geral Pro Tempore em exercício ao 
projeto de resolução que dispõe sobre Consulta Pública para provimento de cargo 
de Diretor de Campus, aprovado pelo Conselho Diretor (CODIR). Busca saber, em 
especial, sobre a legalidade e juridicidade da Impugnação apresentada e do 
procedimento adotado para seu processamento, bem como sobre a base jurídica 
das razões apresentadas pela Impugnante. 
 

Em oportunidade anterior, já apresentamos parecer 
indicando que, com base no Estatuto vigente e considerando que a apreciação do 
tema não implica alteração nem modificação do Regimento Geral ou do Estatuto, 
é de competência precípua do Conselho Diretor deliberar e expedir regulamento 
sobre a matéria, sendo desnecessária homologação superveniente pelo Ministério 
da Educação. 
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Como relatado naquela oportunidade, com base na 
Resolução 21, de 14 de agosto de 2020, que instituiu Comissão Especial com a 
finalidade de baixar normas complementares ao Regimento Geral, foi elaborada 
proposta relativa ao r. procedimento de consulta.  

 
Antes da matéria ser deliberada pelo CODIR, sua 

Presidência entendeu pela necessidade de submeter à parecer da Procuradoria 
Jurídica do CEFET/RJ, retirando o assunto da pauta da 7ª Sessão Ordinária, de 
09 de outubro. 

 
Através do Parecer 184/2020, a Procuradoria Jurídica 

opinou pela necessidade de aprovação do r. regulamento pelo Ministro da 
Educação. Mesmo após dúvida adicional suscitada pelo Presidente do CODIR, a 
mesma Procuradoria reafirmou sua posição, sugerindo que tal regulamento seria o 
mesmo que uma alteração no Estatuto do CEFET/RJ e, portanto, exigiria 
homologação ministerial (Nota 62/2020). 

 
Em nosso parecer anterior, pontuamos que o Projeto 

em questão não se trata de um “adendo” ao Estatuto ou ao Regimento Geral, mas 
sim de uma regulamentação, de um detalhamento sobre o modo da concretização 
da norma superior por um ato normativo inferior. Assim, por força do art. 42 do 
Estatuto, há inequívoca autorização jurídica para o Conselho Diretor expedir 
normas complementares, ou seja, editar regulamentos e resoluções aptos a 
detalhar os procedimentos administrativos visando assegurar os direitos e deveres 
postos pelo próprio Estatuto e Regimento, além, é claro, dos previstos na Lei e na 
Constituição. 

 
Pontuamos, ainda, que submeter uma resolução do 

CODIR ao crivo do Ministro da Educação representa uma dupla ilegalidade: 
viola a autonomia administrativa e viola o princípio da gestão democrática, 
garantidos pela Lei e pela Constituição. Entender em sentido diverso cria 
restrição incabível ao exercício concreto de direito – autonomia administrativa – o 
que viola, frontalmente, a legalidade e moralidade administrativas (art. 37, caput, 
CF), ou seja, princípios da administração pública. 

 
Na 08ª Sessão Ordinária do Conselho Diretor, em 27 de 

novembro de 2020, o projeto foi aprovado, ressalvados os destaques, que foram 
objeto de deliberação na sessão extraordinária de 11 de dezembro. 

 
Em 21 de dezembro de 2020, os membros do Conselho 

Diretor foram informados, via mensagem eletrônica (e-mail) quanto à 
“IMPUGNAÇÃO À APROVAÇÃO AS NORMAS PARA CONSULTA À 
COMUNIDADE ESCOLAR PARA PROVIMENTO DO CARGO DE DIRETOR DE 
UNIDADE DO CEFET/RJ”. O ato recorre à disposição contida no art. 72 do 
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Regulamento do Conselho Diretor e apresenta um conjunto de considerações ou 
justificativas para concluir pela impugnação total do projeto. 

 
No dia seguinte, foi expedida convocação para a 1ª 

Sessão Extraordinária do CODIR em 2021, a se realizar no dia 05 de fevereiro, 
tendo como ordem do dia a correspondente Impugnação. 

 
Pois bem. 
 
Nesta oportunidade, apresentaremos elementos 

complementares aos contidos em nosso parecer anterior, com atenção, 
especificamente, à regularidade e juridicidade da Impugnação apresentada. Aqui, 
há duas dimensões de análise: uma formal, quanto à competência do Diretor 
Geral para Impugnar e o rito a ser adotado; outra de mérito, quanto à apreciação 
das razões de impugnação. 

 
Antes disso, porém, vale um breve exercício. Caso 

fosse aceitável a Opinião apresentada pela Procuradoria Jurídica no Parecer 
184/2020 e na Nota 62/2020, seria também de se concluir pela absoluta 
inviabilidade jurídica da Impugnação apresentada. E isso pela simples ausência de 
previsão estatutária nesse sentido. 

 
Ora, se aquilo que não está previsto no Estatuto do 

CEFET/RJ somente por ser internamente regulamentado se condicionado à 
homologação ministerial, o próprio Regulamento do Conselho Diretor, que prevê a 
Impugnação em seu art. 72, não possui validade. 

 
Salvo melhor juízo, o Regulamento do Conselho Diretor 

não foi homologado pelo Ministro da Educação. E, até onde a leitura objetiva 
permite dizer, a regra contida no art. 72 do Regulamento não possui 
correspondente no Estatuto.  

 
Por conclusão, a Vice-Diretora Geral pro tempore em 

exercício, ao Impugnar uma decisão do CODIR, por não ter poderes válidos para 
isto, estaria cometendo uma ilegalidade, violando os princípios da administração 
pública e a segurança jurídica, cometendo, quiçá, um ato de improbidade 
administrativa. 

 
O raciocínio acima exposto parecer absurdo? Sim. Ele 

é. Assim como aquele apresentado pela Procuradoria Jurídica para condicionar a 
validade da norma complementar que viria a ser elaborada pelo Conselho Diretor.  
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Mas não é isso o que sustentamos. Ao contrário, assim 
como o Regulamento do Conselho Diretor contêm normas válidas, a exemplo do 
art. 72, o Projeto apresentado para tratar sobre a escolha de Diretor de Unidade 
não apresenta qualquer ilegalidade, nem exige homologação ministerial. 

 
Prevê o art. 72 que “se o Diretor-Geral julgar o Projeto, 

no todo ou em parte, antiestatutário, antiregimental ou contrário aos interesses do 
Centro, impugna-lo-á, total ou parcialmente, até dez dias após a reunião em que 
tiver sido aprovado”. Ou seja, existe a possibilidade jurídica da Impugnação. Resta 
saber se as regras que a estabelecem foram respeitadas. 

 
A primeira questão diz respeito ao prazo da 

Impugnação, até dez dias após a aprovação. Há dúvida não desprezível isso. É de 
saber, quando ocorreu a reunião em que o projeto foi aprovado? Por um lado, o 
tema esteve na ordem do dia e foi objeto de deliberação, pela sua aprovação, na 
08ª Sessão Ordinária de 27 de novembro de 2020. Caso esta seja a data 
considerada, a Impugnação foi apresentada extemporaneamente, de maneira 
irregular, portanto. 

 
Contudo, até onde esta Assessoria Jurídica foi 

informada, ocorreu a inserção de destaques ao texto, que não foram decididos 
naquela oportunidade, mas deliberados em sessão extraordinária de 11 de 
dezembro. Caso esta seja a data que encerrou as discussões e votações 
sobre a matéria, a Impugnação foi tempestiva. Importante, para sanar a dúvida, 
o acesso a Ata de ambas as reuniões. 

 
Ainda no plano formal, superada a questão da 

tempestividade da própria Impugnação, é de se observar o disposto no artigo 
seguinte: 

 
Art. 73. Dentro de setenta e duas horas depois de tomada 
a decisão prevista no artigo anterior, o Diretor convocará o 
Conselho para conhecer das razões da impugnação, 
acolhê-la, ou então rejeitá-la, nesta hipótese pela maioria 
absoluta de metade dos membros do Conselho. 

 
Ou seja, dada a importância que uma decisão 

impugnatória carrega, o Regulamento do Conselho Diretor estabelece um prazo 
para que este órgão colegiado se reúna e decida, por maioria absoluta dos 
membros, se a Impugnação deve ser aceita ou rejeitada. E esse prazo é de 72 
(setenta e duas) horas depois da decisão. 

 
Ainda que a Impugnação não contenha data e hora, o 

que por si só é irregular, podemos assumir que ela foi tomada no dia em que 
comunicada aos membros do Conselho, 21 de dezembro de 2020. Por 
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consequência, o CODIR deveria ter sido chamado para se reunir e deliberar até o 
dia 24 de dezembro, podendo, inclusive, tê-lo feito antes. 

 
Ocorre que a convocação expedida no dia 22 

comunicou que a sessão extraordinária iria se realizar somente em 05 de fevereiro 
de 2021, 46 (quarenta e seis dias) após a tomada da decisão. A violação à 
norma regulamentar é evidente e gritante. O prazo foi extrapolado em muito, 
manifestando inequívoca contrariedade à segurança jurídica. 

  
Por fim, a última questão formal confunde-se com o 

mérito, ou seja, com as razões apresentadas para justificar a Impugnação. O 
artigo 72 prevê três espécies de motivos que ensejam decisão de tal natureza: que 
o projeto seja ou contenha disposições antiestatutárias; que o projeto seja ou 
contenha disposições antiregimentais; ou que ele seja ou contenha normas e 
regras contrárias aos interesses do CEFET/RJ. 

 
Dentre as razões apresentadas na Impugnação, 

nenhuma delas aponta a existência de disposições no Projeto contrárias ao 
Estatuto do CEFET. Nesse quesito, é importante lembrar que as Opiniões emitidas 
pela Procuradoria Jurídica não vão nessa direção. Nem Parecer, nem Nota 
indicam que o projeto seria antiestatutária. O que tais posicionamentos 
ressalvam é uma suposta necessidade de se submeter a regulamentação 
aprovada pelo CODIR à homologação pelo Ministro da Educação. 

 
Vale insistir: não há no posicionamento da Procuradoria 

qualquer indicação de violação ao Estatuto. Pelo contrário, as Opiniões são 
unívocas, como a própria Impugnação reconhece, em dizer que o Estatuto não 
contém norma sobre a matéria. Sua conclusão nunca foi pela impossibilidade de 
regular o tema, mas sim pela necessidade de, após aprovação do CODIR, 
submeter a normativa ao Ministério. 

 
Também não se vê nas razões de Impugnação 

qualquer indicação de eventual aspecto antiregimental do projeto. Assim como o 
Estatuto é omisso sobre a forma de escolha e indicação de Diretor de Unidade, o 
Regimento geral do CEFET também o é. 

 
Resta, apenas, a última espécie de motivos: que o 

Projeto seria contrário aos interesses do Centro. Contudo, observando as 
considerações que fundamental textualmente a Impugnação, é praticamente 
impossível identificar como o Projeto aprovado pelo Conselho, órgão colegiado 
máximo da Instituição, estaria contrariando os interesses do CEFET. 

 
Quanto ao mérito, ainda que, à rigor, devesse 

compreender temas de ordem político-administrativa, exatamente para elucidar 
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quais são os verdadeiros interesses do Centro e como eles estariam sendo 
contrariados pelo Projeto, as considerações da Impugnação são parcas, 
aparentemente insuficientes e contraditórias em boa medida. 

 
Trata-se de um conjunto de 10 itens que serão 

mencionados aqui rapidamente. Entendemos que o aprofundamento do debate e 
análise das razões de decidir ultrapassam o aspecto exclusivamente jurídico, 
sendo prioritariamente político e administrativo, ainda que a Impugnação seja 
incompleta nessa dimensão.  

 
De início, não é uma questão, nem controvérsia, saber 

e afirmar que o CEFET é uma autarquia federal de ensino e tem sua estrutura 
definida pelo Decreto 5224/2004. Essa consideração (1) em nada contribui para a 
discussão do tema, nem traz qualquer razão para impugnar. Por sua vez, referir 
que o Estatuto do CEFET não prevê consulta à comunidade para escolha do 
cargo de diretor de unidade (2) não conduz a conclusão de que exista norma 
proibindo fazê-lo. O Estatuto é simplesmente omisso sobre a forma que esta 
escolha deve ocorrer. 

 
Ora, se nele não há regra ou norma dispondo sobre a 

maneira de fazê-lo, não há como entender que um Projeto buscando regulamentar 
este vazio normativo seja contrário ao Estatuto. Seria se o Estatuto determinasse 
uma certa forma de escolha e o Colegiado criasse uma Resolução com outra 
forma de escolha. Evidentemente, não é o caso. 

 
Quanto ao item (3), embora não se diga quais são 

exatamente os documentos encaminhados para análise, o que faz dessa 
consideração algo desnecessário, sabe-se de um fato relevante apontado pela 
Comissão Especial que elaborou o Projeto: o CEFET/RJ é a única Instituição da 
Rede Federal que ainda não regulamentou o assunto. O CEFET Minas, por 
exemplo, já o fez há mais de 10 anos e, até onde se sabe, seu regulamento 
interno não foi alvo de anulação ou deu ensejo a improbidade administrativa. 

 
A quarta consideração (4) retoma o ponto enunciado no 

item (2), agora com referência ao Parecer 184/2020 da Procuradoria Jurídica,. É 
certo que nem Estatuto, nem Regimento Geral dizem sobre a forma de escolha e 
nomeação de Diretor de Unidade, sobre isso não há controvérsia. E é isso, de fato 
e de direito, o que motiva o Projeto de normas sobre o tema.  

 
Veja-se, ainda quanto a tal parecer, ter o Procurador 

opinado “no que tange a minuta regulamentando a assunção de Diretor de 
Unidade de Ensino por eleição, não há vício e nem incompatibilidade com as 
normas vigentes”. Ou seja, ele não diz que Projeto dessa natureza é ilegal, não 
pode existir, ou deve ser impugnado. A posição da Procuradoria não é fundamento 
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válido para Impugnar o Projeto, apenas, quando muito, para remetê-lo ao 
Ministério. 

 
Já a quinta consideração (5) transcreve outro trecho do 

Parecer que também não indica problemas na minuta do Projeto apresentado. 
Trata-se da opinião, já rebatida em oportunidade anterior, que considera a 
proposta como uma estranha alteração no Estatuto sem estar no estatuto e, 
portanto, condicionada à homologação ministerial. 

 
Cumpre observar que o trecho em questão, 

contrariando a parte inicial da consideração, não faz qualquer referência ao art. 42 
do Estatuto. Em verdade o Parecer e a Nota da Procuradoria parecem ignorar a 
existência desse artigo. 

 
E, finalmente, quem confere interpretação extensiva à 

norma - algo contrário à legalidade e à segurança jurídica – é a Procuradoria e a 
Impugnação, pois vislumbram a necessidade de se aplicar a regra do artigo 40 do 
Estatuto para uma decisão que não trata de alteração estatutária. Nenhum desses 
pareceres, notas e documentos foi capaz de responder algo que seria simplório 
para demonstrar o acerto da tese: indicar qual dispositivo do Estatuto está sendo 
modificado pelo Projeto. 

 
A sexta consideração (6) faz referência a objeto 

absolutamente estranho ao tema apenas para dizer que o gestor deve seguir a 
orientação jurídica adequada. Enquanto dever legal e regra de conduta, isso não é 
qualquer novidade. Porém, o fato para o caso é que, tal qual já demonstrado em 
outra oportunidade, o Parecer e Nota da Procuradoria não constituem a 
orientação jurídica adequada.  

 
Ainda que não se exija do administrador público amplo 

e perfeito conhecimento jurídico, as OPINIÕES manifestadas pelos órgãos de 
consultoria jurídica podem ser contrastadas. É isso, inclusive, o que deve ocorrer 
durante a discussão das proposições nos Órgãos Colegiados da Entidade. 
Ademais, Parecer de Procuradoria Jurídica é, como seus próprios termos 
reconhecem, uma OPINIÃO, não uma deliberação de gestão, nem um ato 
administrativo, e muito menos uma decisão jurisdicional.  

 
Também não revela qualquer pertinência a transcrição 

de trecho de decisão judicial sobre assunto que não guarda qualquer relação com 
o Projeto impugnado. Os contextos são absolutamente distintos, as 
especificidades do processo judicial não guardam relação com as da questão aqui 
discutida. O fato de ser suficiente a acolhida de Parecer naquele caso para afastar 
improbidade administrativa não implica que seja necessário, no presente caso, 
utilizar de Parecer para se evitar ato improbo. As especificidades de cada caso 
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podem indicar exatamente o contrário, quer dizer, que a adoção de uma opinião 
juridicamente incorreta leve o Administrador ao cometimento de um ato de 
improbidade administrativa. É importante estar atento a isso. 

 
A sétima (7) consideração é singela. Isso porque existe 

fundamentação suficiente e juridicamente relevante para superar o Parecer e a 
Nota da Procuradoria. Tais fundamentos já foram apresentados por esta 
Assessoria em oportunidade anterior e pelos próprios membros do Conselho 
Diretor, em mais de uma ocasião. Não é razoável que o gestor alegue 
desconhecer tais razões, pois, nesta hipótese, estaria descumprindo com seus 
deveres funcionais, manifestando negligência para o tema ou inépcia para a 
ocupação do cargo. Note que quaisquer dessas três deletérias alternativas podem 
ensejar improbidade administrativa. 

 
As próximas duas considerações (8) (9) carecem de 

fidedignidade, inclusive com o próprio Parecer da Procuradoria Jurídica, isso se a 
interpretação lá lançada fosse correta. Primeiro, porque a decisão do CODIR se 
deu no exercício de suas atribuições regulamentares precípuas, no estrito 
cumprimento ao art. 42 do Estatuto. Por outro lado, a aprovação do Projeto não 
altera o Estatuto, como já se disse e se reiterou, nem mesmo de maneira 
transversa. 

 
O argumento do item (9) denota deturpação. Uma vez 

que ninguém foi capaz de dizer qual norma do Estatuto estaria sendo alterada 
pelo Projeto, ou qual norma do Estatuto regulamenta a forma de escolha de 
Diretor de Unidade, a Impugnação passa a dizer que a mudança seria 
“transversa”.  

 
Ora, o Estatuto trata das Unidades de Ensino em seu 

art. 17. E tão somente. Ainda que se pudesse aceitar uma alteração “transversa” 
do dispositivo, é imprescindível demonstrar como. Necessário indicar em que 
sentido o artigo em questão estaria sendo “indiretamente” alterado pelo Projeto. 
Nada disso existe. E por uma razão elementar e evidente: a proposta não afeta o 
Estatuto, todos seus dispositivos, inclusive este, permanecem válidos e eficazes. 

 
Por fim, a décima consideração (10) sugere que 

contrariar o Parecer corresponde a incorrer em improbidade administrativa. 
Porém, inexiste regra jurídica que corrobore tal afirmação. Nada na Lei 
8.429/1992, que define os atos de improbidade administrativa e prevê as sanções 
aplicáveis, estipula a não concordância com a OPINIÃO de parecer jurídico como 
uma conduta necessariamente ímproba. 

 
Ora, divergir de Parecer da Procuradoria Jurídica não é 

sinônimo de improbidade, precisamente porque não se trata de Lei, norma, regra, 
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decisão ou ato com eficácia normativa e de cumprimento vinculante. Trata-se, 
como sempre se lê em qualquer uma dessas manifestações, de OPINIÃO. Ainda 
que verse sobre tema jurídico, não deixa de ser opinião. Havendo fundamentos 
jurídicos relevantes para superá-la, como ocorre no caso concreto, inexiste dever 
de concordância. 

 
Caso o Estatuto fosse claro e específico ao definir a 

forma de escolha e indicação dos Diretores de Unidade – o que não é -, aí sim a 
aprovação de Projeto em sentido divergente, sem alteração da regra estatutária, 
seria ilegal. Somente nessa hipótese é que se poderia cogitar de incursão em ato 
vedado, tal qual previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992. Mas esse não é o caso, 
pois não existe proibição acerca da matéria. 

 
Aqui, sim, vale a observação sobre a vedação à 

interpretação extensiva. Sua finalidade é impedir, sobretudo, que proibições não 
estabelecidas em norma jurídica válida sejam criadas por ato administrativo. E, no 
caso, na medida em que o Estatuto nada diz sobre a forma de escolha de 
Diretores, ele também não proíbe a adoção desta ou daquela sistemática. 

 
Para além dos aspectos da Impugnação discutidos até 

aqui, é importante relembrar que o próprio Estatuto é claro e inequívoco ao 
autorizar o Conselho Diretor a expedir normas complementares. É o que assegura 
o art. 42: 

 
Art. 42. As disposições do presente Estatuto e do Regimento 
Geral serão complementadas por meio de normas 
baixadas pelo Conselho Diretor. 

 
O gestor público deve primar pela legalidade. E, assim 

como não lhe cabe interpretação extensiva sobre as normas, não lhe é possível 
aplicá-las restritivamente de modo a diminuir a eficácia que delas se extrai. Se, no 
caso, o Estatuto delega ao Conselho Diretor a edição de normas complementares, 
não se pode compreender que os regulamentos aprovados pelo CODIR 
necessitem, por exemplo, de homologação ministerial para ter efeitos.  

 
A Lei 11.892/08 (artigo 1º, parágrafo único) e a 

Constituição da República (art. 207, §2º) asseguram a autonomia administrativa 
às instituições federais de pesquisa científica e tecnológica, bem como àquelas 
pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
Do mesmo modo, é de se atender ao princípio da gestão democrática do ensino, 
sobre o qual versa o art. 206, inciso VI, da Constituição da República, não 
havendo como suprimir as competências e o essencial dever dos Conselhos 
Superiores das Instituições Federais de Ensino dotadas de autonomia 
administrativa de regulamentar a sua própria gestão. No mesmo sentido, a Lei 
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9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação, prevê, em seu art. 56, que as 
“instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 
democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que 
participarão os seguimentos da comunidade institucional”. Nesse contexto 
jurídico, aderir às razões da Impugnação é renunciar à autonomia do 
CEFET/RJ, é renunciar à democracia interna, garantia legal e constitucional.  

 
Para concluir, entendemos que a principal da questão a 

ser decidida pelo Conselho Diretor quando apreciar a Impugnação não se resume 
à juridicidade ou legalidade. O ponto mais importante é entender quais os 
verdadeiros interesses do CEFET, enquanto organização e comunidade, no 
assunto em discussão. Será que criar meios de escolha democrática dos 
Dirigentes de Unidade é algo contrário aos interesses institucionais? Quem 
pode dizer quais são os interesses do Centro senão a sua própria 
comunidade e seus representantes eleitos? 

 
Em suma, a partir do exame das questões acima, é 

temos que: 
 

a) o Regulamento do Conselho Diretor, em seu artigo 72, 
autoriza a impugnação total ou parcial de projeto pelo 
Diretor Geral; 
 

b) o Conselho Diretor deverá ser convocado para aprovar 
ou rejeitar a impugnação no prazo de até 72 (setenta e 
duas) horas, o que não foi observado no caso 
concreto, em evidente irregularidade e violação à 
segurança jurídica; 
  

c) as considerações apresentadas na Impugnação não 
indicam em que, especificamente, o projeto seria 
considerado antiestatutário, antiregimental ou contrário 
aos interesses do CEFET/RJ, não cumprindo com os 
requisitos de fundamentação previstos no art. 72 do 
Regulamento do CODIR; 

 
d) o Estatuto do CEFET/RJ delegou ao Conselho Diretor a 

competência regulamentar de editar normas 
complementares ao exercício dos direitos e deveres 
nele previstos; 
 

e) o Projeto aprovado pelo Conselho não altera ou 
modifica nem o Estatuto, nem o Regimento Geral, não 
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sendo exigível aprovação ou homologação pelo Ministro 
da Educação; 
 

f) ainda que fosse o caso, tal condição não figura 
como razão suficiente para impugnação do Projeto 
aprovado, mas, quando muito, deveria motivar seu 
envio ao Ministério; 
 

g) concordar com a Impugnação é criar uma restrição não 
prevista em lei à aplicação da norma, violando a 
legalidade, princípios da administração pública e a 
segurança jurídica; e 

 
h) rejeitar a Impugnação é garantir efetividade ao preceito 

da gestão democrática do ensino, exercendo a 
autonomia administrativa. 
 

    
Por esse momento, é o que temos a anotar. 

          
 
 

Carlos Alberto Boechat Rangel 
                     OAB/RJ 64.900 

Assessoria Jurídica da ADCEFET 
 
 
 

Júlio Canello 
                     OAB/RJ 167.453 

Assessoria Jurídica da ADCEFET 


