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APRUMA- Assessoria Jurídica 

NOTA TÉCNICA 003/2021 

 

VACÂNCIA DO CARGO DE REITOR DE 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. 

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 

 

Trata-se de análise de vacância do cargo de Reitor de Instituição de Ensino 

Superior, mais especificamente no caso de vacância por aposentadoria compulsória e os 

efeitos e forma de sucessão na administração da Universidade.  

O cargo de Reitor representa a chefia máxima de direção dentro de uma 

instituição de ensino. No caso das instituições federais de ensino superior o processo de 

escolha do dirigente é regido pela Lei n° 9.192/1995 e pelo Decreto n° 1.916/1996 e ainda 

pela Lei 8.112/1990. 

De acordo com a Lei 1.916 de 23 de maio de 1996, a escolha do cargo de Reitor 

ocorre pelo do Presidente da República, através da lista tríplice elaborada pelo colegiado 

máximo da instituição, ou por outro colegiado que o englobe, instituído especificamente para 

este fim. Dentro das Universidades, este órgão normalmente corresponde ao Conselho 

Universitário.  

A lista tríplice dos docentes visa manter a autonomia universitária, já que, tendo 

em vista a obrigatoriedade do nome ser apontado pelo Presidente, é uma forma de direcionar 

a escolha dentro das preferências do corpo universitário. In verbis:  

 



 

2 
 Av. do Vale, Quadra 22, Lote 10 – Renascença II – São Luís/MA / escritório@mnz.adv.br 

 Fone/Fax: (98) 3878 6600 

 

 

 

Art. 1° da Lei 1.192/95: 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. 

 

Ressalta-se que, a respeito da discricionariedade do Presidente para nomear o 

Reitor dentro da lista tríplice, na Arguição de Descumprimento Fundamental (ADPF) nº 759, 

a maioria dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, em 05 de fevereiro de 

2021, rejeitar a liminar solicitada pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para o 

presidente da República ser obrigado a nomear o 1º colocado na lista tríplice para escolha 

dos reitores das universidades federais. Foram 07 votos pela rejeição da liminar e 03 a favor. 

Além disso, ficou assentado que o respeito ao procedimento de consulta 

realizado pelas universidades federais, as condicionantes de título e cargo e a obrigatoriedade 

de escolha de um dos nomes que figurem na lista tríplice organizada pelo respectivo 

colegiado máximo – simplesmente reproduzem os requisitos já previstos na Lei 5.540/1968, 

com a redação dada pela Lei 9.192/1995, para a realização do ato de nomeação de reitores e 

vice-reitores de universidades federais pelo presidente da República. Em resumo, a maioria 

dos Ministros entendeu que não fere a autonomia universitária o poder discricionário 

do Presidente da República em escolher o nome que julgar melhor, dentre aqueles 

selecionados da lista tríplice. 

Importante ressaltar que ainda está pendente de julgamento no STF uma Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 6565) que contesta a Lei Federal nº 9.192/1995, que 

estabeleceu as regras de escolha dos reitores das instituições federais de ensino. Dessa forma, 

somente após a conclusão desse julgamento, é que a questão poderá ser resolvida por 

completo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9192.htm#:~:text=Altera%20dispositivos%20da%20Lei%20n%C2%BA,Art.
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Apesar dos ditames para a escolha do Reitor, a escolha do Vice-Reitor não segue 

as mesmas regras. Por meio do Decreto n° 2.014 de 26 de setembro de 1996, o Presidente 

da República delegou ao Ministro de Estado da Educação a atribuição de escolha dos Vice-

Reitores.  

Art. 1º É delegada competência ao Ministro de Estado da Educação 

e do Desporto para, observada a legislação pertinente, nomear: 

I - os Vice-Reitores das universidades, qualquer que seja a sua forma 

de constituição, os Diretores e os Vice-Diretores de 

estabelecimentos isolados de ensino superior, mantidos pela União. 

 

Por sua vez, através do Decreto n° 2.014/1996, o Ministro subdelegou a função 

aos Reitores das universidades. Ou seja, atualmente, a escolha do Vice-Reitor é 

responsabilidade do Reitor. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, 

no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 

12 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o Decreto nº 

2.014, de 26 de setembro de 1996, RESOLVE:  

Art. 1.º - Subdelegar competência aos Reitores das universidades 

federais, aos Diretores-Gerais dos centros federais de educação 

tecnológica, das escolas técnicas e agrotécnicas federais, aos 

Diretores dos estabelecimentos federais isolados de ensino superior 

e do Colégio Pedro II, para nomear os respectivos Vice-Reitores e 

Vice-Diretores. 

Via de regra, o mandato de Reitor tem duração de 04 (quatro) anos, mas existem 

algumas razões que inviabilizam a continuidade no exercício da atividade. O art. 33 da Lei 

8.112 de 1990 estabelece as causas para a vacância do cargo público. In verbis: 
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Art. 33.  A vacância do cargo público decorrerá de: 

 

I - exoneração; 

II - demissão; 

III - promoção; 

III - revogado   

V - revogado 

VI - readaptação; 

VII - aposentadoria; 

VIII - posse em outro cargo inacumulável; 

IX - falecimento. (grifo nosso) 

A referida Lei estabelece ainda diversas modalidades de aposentadoria, entre 

elas, a aposentadoria compulsória, prevista no art. 187 (Lei nº 8.112/90): 

Art. 187.  A aposentadoria compulsória será automática, e declarada 

por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o 

servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo. 

E se tratando, especificamente, de vacância no cargo de Reitor de instituição 

federal de ensino superior, a legislação administrativa impõe que o Vice-Reitor assuma o 

cargo na condição de substituído, e assim permanecerá por período determinado, conforme 

os ditames do Decreto n° 1.916 de maio de 1996. Veja-se:  

Art. 6º Nos casos de vacância dos cargos de Reitor ou Vice-Reitor 

de universidade, de Diretor ou Vice-Diretor de estabelecimento 

isolado de ensino superior, de Diretor-Geral ou Vice-Diretor de 

centro federal de educação tecnológica e de Diretor ou Vice-Diretor 

de unidade universitária, as listas a que se referem o caput e os §§ 

1°, 2º, 3° e 4º do art. 1°, serão organizadas no prazo máximo de 

sessenta dias após a abertura da vaga e os mandatos dos dirigentes 

que vierem a ser nomeados serão de quatro anos. 

Da leitura do dispositivo acima, depreende-se que o Vice-Reitor não assumiria 

o cargo até o fim do mandato, principalmente em respeito à lista tríplice e a autonomia das 

universidades, bem como à proteção da competência presidencial para escolher o ocupante 

do cargo.  
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Ou seja, após a vacância do cargo, deverá ser convocado novo processo eleitoral, 

com elaboração de lista tríplice a ser enviada ao Presidente da República e, assim, ser 

nomeado novo Reitor. O Vice-Reitor, neste período de tempo, ocuparia o cargo na qualidade 

de substituto e apenas pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Qualquer entendimento em posição 

divergente colocaria em xeque a competência presidencial, razão pela qual seria considerado 

nulo.  

Neste sentido, em 10 de dezembro de 2018, o Ministério da Educação editou a 

Nota Técnica n° 400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU, atualizada pela Nota Técnica n° 

243/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU, com o objetivo de consolidar o entendimento a 

respeito da lista tríplice para nomeação de reitores, segundo a qual:  

 

2.26. Desta forma, dentro do critério de conveniência e 

oportunidade, considerando o interesse público, entendendo a 

autoridade administrativa que não há condições de provimento 

regular imediato para cargo de Reitor, inclusive pelo instituto da 

substituição, poderá nomear Reitor pro tempore. De toda forma, 

ainda neste caso, quando restabelecidas as condições normais, 

compreende-se que o Reitor nomeado pro tempore deverá proceder 

em conformidade com o art. 6° do Decreto n° 1.196/1996.  

 

Apesar da nota tratar da figura do Reitor pro tempore como exceção ao art. 6°, 

cumpre mencionar que O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade 

do Decreto Presidencial 9.908/2019, que autoriza o ministro da Educação a designar o 

diretor-geral interino dos Centros Federais de Educação Tecnológica, das Escolas 

Técnicas Federais e das Escolas Agrotécnicas Federais quando o cargo estiver vago e não 

houver condições de provimento regular imediato. A decisão foi tomada na sessão virtual 

encerrada em 26/03/2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n° 

6.543, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).  A referida ADI trata de 

Centros Federais de Educação Tecnológica, das Escolas Técnicas Federais e das Escolas 

Agrotécnicas. 
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Diante do exposto, resta evidenciada a necessidade de novo processo eleitoral 

para elaboração de lista tríplice para nomeação de Reitor em caso de vacância, diante da 

impossibilidade de provimento regular imediato para o cargo. 

 

São Luís-MA, 20 de abril de 2021. 

 

José Guilherme Carvalho Zagallo 

OAB/MA 4.059 

 

Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues 

OAB/MA 11.627 

 


