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APRUMA- Assessoria Jurídica 

NOTA TÉCNICA nº 004/2021 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO E 
DO REGIMENTO GERAL DA UFMA. 
CONVOCAÇÃO CONSUN PARA SESSÃO 
ÚNICA DE DELIBERAÇÃO. NA ANÁLISE DA 
QUESTÃO FORMAL VERIFICA-SE VIOLAÇÃO 
AO ART. 95 DO ESTATUTO E DO ART. 338 DO 
REGULAMENTO GERAL, ALÉM DE VIOLAÇÃO 
DOS PRINCÍPIOS DA INTEGRAÇÃO DA 
COMUNIDADE ACADÊMICA E DA AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA. NO MÉRITO DAS 
PROPOSIÇÕES HÁ INDÍCIOS DE 
INCONSTITUCIONALIDADES E DE 
ILEGALIDADES, QUE SERÃO APRECIADAS EM 
NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR. 

 

 

Trata-se de consulta realizada pela APRUMA - SEÇÃO SINDICAL DO 

ANDES/SN em relação à Convocação n°01 - CONSUN, de 20 de abril de 2021, 

através da qual a Chefe da Secretaria dos Colegiados Superiores da 

Universidade Federal do Maranhão convocou a 111ª Sessão Extraordinária do 

Conselho Universitário/CONSUN, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020, cujas 

pautas são apreciar e votar proposta de alteração do Estatuto da UFMA 

(Processo n° 9661/2021-41) e do Regimento Geral da Universidade (Processo 

n°9657/2021-83).  

 

De acordo com o Regimento atual, a competência para apresentar 

proposta de modificação do documento pelo Reitor ou por pelo menos um terço 

dos membros do Conselho Universitário/CONSUN. Veja-se:  
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Art. 338. Excluída a hipótese de imperativo legal, 

o presente Regimento só poderá ser modificado 

por iniciativa do Reitor ou por proposta de um 

terço, no mínimo, dos membros do Conselho 

Universitário. 

Parágrafo único. As alterações a este 

Regimento Geral serão aprovadas em reunião 

específica para este fim e pelo voto da maioria 

absoluta de seus membros. (grifo nosso) 

 

No caso em vertente, a proposta de alteração foi apresentada pelo 

atual Reitor da Universidade no fim do dia 20/04/2021, juntamente com a 

proposta de alteração do Estatuto.  

 

Neste ponto, cumpre destacar a importância dos documentos 

pautados. O Estatuto da UFMA é o documento que estabelece a estrutura, 

organização, funções e princípios básicos da Instituição. Já o Regimento Geral 

possui a natureza de disciplinar as atividades da Universidade, seja por parte dos 

docentes, discentes, técnico-administrativos ou dos órgãos e serviços que a 

estruturam. Os dois documentos apontam as diretrizes de funcionamento e de 

administração da UFMA.  

 

No Título II do Regimento Geral, que trata “Da Universidade, seus 

Princípios e Atribuições” estabelece-se a integração dos diversos órgãos 

situados em cada nível, a fim de democratizar e construir uma Instituição 

que acolha as demandas dos grupos que a compõem, além de garantir a 

autonomia universitária, conforme depreende-se da leitura do art. 2º do referido 

diploma legal:  

 

Art. 2º A administração da Universidade é 

exercida por seus órgãos colegiados deliberativos 

e por seus órgãos executivos, nos níveis da 

administração central, acadêmica e suplementar, 
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em que se desdobra a sua estrutura 

organizacional, objetivando a integração e a 

articulação dos diversos órgãos situados em cada 

nível. 

 

Destaque-se que a autonomia das universidades diz respeito à 

independência didático-científica, administrativa, e de gestão financeira de 

patrimônio frente a ingerências externas, baseada no cumprimento da função 

social que possui. Ou seja, é uma diretriz voltada às atividades externas e 

internas da Universidade, uma vez que esta se constitui de um corpo docente, 

discente, técnico-administrativo e outros grupos que auxiliam no andamento e 

funcionamento regular.  

 

Justamente em respeito e para a proteção destas normas, há uma 

série de dispositivos legais que estabelecem ritos especiais para possíveis 

alterações no Estatuto e do Regimento Geral da UFMA.  

 

O art. 95 do Estatuto em vigor, por exemplo, prevê que:  

 

Art. 95. A Reitoria promoverá as adequações 

necessárias no Regimento Geral da 

Universidade, no prazo de cento e vinte dias, a 

contar da data de publicação deste Estatuto. 

Parágrafo único. Os demais Regimentos Internos 

e instrumentos normativos farão, sessenta dias 

após a aprovação do Regimento Geral, as 

devidas adequações. 

 

Paradoxalmente, a própria proposta de revisão do Estatuto mantém o 

referido dispositivo, renumerado como art. 144, ao qual foi acrescida somente a 

possibilidade de prorrogação justificada do prazo, verbis: 
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Art. 144 A Reitoria promoverá as novas 

adequações necessárias no Regimento Geral 

da Universidade, no prazo de até cento e vinte 

dias, a contar da data de atualização deste 

Estatuto, podendo ser prorrogado mediante 

justificativa. (Nova redação renumerada do art. 

95º pela Resolução XX/2021) 

 

A interpretação sistemática desse dispositivo determina que há uma 

precedência lógica do Estatuto sobre o Regimento, como tem de ser, em se 

tratando de uma norma hierarquicamente superior. Após aprovado o Estatuto, ou 

sua revisão, há um prazo máximo para a adequação do Regimento Geral. 

 

Conjugando os artigos supracitados com a Convocação n° 01 - 

CONSUN, de 20 de abril de 2021, observa-se que há duas pautas nas quais a 

reunião debruçar-se-á, a alteração do Estatuto da Universidade, seguido da 

alteração do Regimento Geral.  

 

A tentativa de realizar a votação e aprovação de ambos os 

documentos e uma mesma reunião fere o art. 95 do Estatuto da UFMA, 

assim como o art. 338 do Regimento Geral, visto que retira a especificidade 

da sessão.  

 

Além disso, observa-se que o Estatuto atual foi aprovado pela 

Resolução n° 17/98 do Conselho Universitário de 22 de dezembro de 1998, pelo 

Parecer n° 472/99, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação, pela Portaria Ministerial n°1216-MEC, de 30 de julho de 1999. Veja-se 

que houve um complexo rito de aprovação, que passou pela avaliação do 

Ministério da Educação - MEC, após aprovação da Câmara de Educação. Em 

suma, primeiro foi aprovada a alteração do CONSUN, incluindo sua 

ratificação pelo MEC e, só então, foi aprovada a alteração do Regimento. 

Não é o que se observa na proposta atual. 
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Diante das razões expostas, nota-se que o ato administrativo de 

convocar uma sessão do CONSUN para alterar o Regimento Geral e o Estatuto 

da UFMA, nestes termos, também lesa a razoabilidade e a proporcionalidade 

administrativa.  

 

Esses princípios têm como objetivo impor limitações e restrições à 

discricionariedade do administrador, garantindo, assim, a prevalência do interesse 

público. O que se pretende é considerar se determinada decisão atribuída ao 

administrador, de integrar discricionariamente a norma, contribuirá efetivamente 

para um satisfatório atendimento dos interesses públicos.  

 

Conforme já citado acima, a integração dos setores da Universidade 

faz parte de uma administração responsável e contribuem para que a Instituição 

de Ensino cumpra sua função social de forma democrática e autônoma. Para que 

a integração ocorra de forma específica, não basta notificar os membros da 

comunidade acadêmica a respeito das propostas de alteração, também é 

necessário que sejam atribuídos instrumentos para uma participação material.  

 

Neste caso, a convocação, apreciação, votação e a aprovação do 

Regimento Geral e do Estatuto com apenas uma semana de antecedência 

caracteriza-se como completamente desproporcional à finalidade pública que 

necessita atingir. Há uma evidente incongruência entre os meios oferecidos e os 

fins aos quais o ato deve alcançar. 

 

Para além das questões legais, a magnitude das proposições 

apresentadas torna impossível a apreciação em uma única sessão. 

 

Com efeito, a proposta de alteração do Estatuto amplia seu 

conteúdo de 97 para 145 artigos, com 363 acréscimos de texto, 94 

dispositivos com nova redação e 43 dispositivos renumerados. Isso faz com 

o referido documento salte de 21 páginas para 72 laudas. Apenas a leitura de 

todos os dispositivos acrescidos, alterados e renumerados consumiria todo o 

tempo de uma sessão do Conselho Universitário. 
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Em outras palavras, não se trata de uma pequena alteração, mas de 

uma completa reformulação do Estatuto da Universidade, com todo um redesenho 

institucional que deverá ser analisado, debatido e deliberado pelos integrantes do 

Conselho Universitário. 

 

A proposta de alteração do Regimento Geral da UFMA seguem na 

mesma linha, com 219 acréscimos de texto, 233 dispositivos com nova 

redação e 209 dispositivos renumerados. Em consequência o texto passa de 

72 para 118 laudas. A simples leitura dessas alterações consumiria ainda mais 

tempo que aquela dedicada a leitura da proposta de alteração do Estatuto, e que 

igualmente ultrapassaria o tempo usual de duração das sessões do Conselho 

Universitário. 

 

Assim, para além da ilegalidade da deliberação conjunta dos referidos 

diplomas legais, é simplesmente inexequível a realização de uma única 

sessão para apreciar as duas propostas. 

 

Aliás, basta uma única alteração na proposta de Estatuto para que toda 

a proposição de alteração do Regimento Geral tenha que ser revista, tendo em 

vista a natureza dessa segunda proposição. 

 

Quanto ao mérito das propostas, esta assessoria está procedendo a 

análise das duas proposições, que será objeto de uma nova nota técnica. No 

entanto, já é possível afirmar que as propostas possuem proposições 

inconstitucionais e ilegais, tais como a violação do princípio da gratuidade do 

ensino público e desvio de finalidade, ou ainda que transformam propostas de 

governo em princípios e finalidades permanentes da instituição, além de 

concentrar poderes na Reitoria da Universidade, como por exemplo a criação 

da possibilidade veto do Reitor a deliberações dos órgãos colegiados, o que 

nunca existiu na Universidade Federal do Maranhão. 
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Desta forma, identifica-se que o ato da Reitoria em apresentar e tentar 

aprovar, em uma única sessão, as duas propostas de alteração dos documentos 

citados, lesa diretamente os artigos art. 95 do Estatuto da UFMA e o art. 338 do 

seu Regulamento Geral, além de violar os princípios da integração da 

comunidade acadêmica e da autonomia universitária. 

 

São Luís-MA, 22 de abril de 2021. 

 

 

Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues 
OAB/MA 11.627 

 

 

José Guilherme Carvalho Zagallo 
OAB/MA 4.059 


