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APRUMA- Assessoria Jurídica 

NOTA TÉCNICA nº 005/2021 

 

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 nº 8.112/1990. 

De acordo com o Decreto nº 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.  

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 nº 8.112 de 1990 estabelece as causas para a vacância do cargo público. In 

verbis: 

Art. 33.  A vacância do cargo público decorrerá de: 

I - exoneração; 
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II - demissão; 

III - promoção; 

IV - 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 8.112/1990): 

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. 

Após solicitação do Reitor da Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

junto à Procuradoria, foi emitido o Parecer nº00002/2021/GAB/PFUFMA/PGF/AGU, para 

tratar sobre a aposentadoria de docente em cargo de direção da instituição, que concluiu 

pela inexistência de óbice jurídico à continuidade do exercício do mandato, mesmo após a 

aposentadoria do cargo docente.  

Segundo o parecer supracitado, “as normas regentes da matéria são silentes 

quanto às consequências advindas da hipótese de ocorrência de aposentadoria do docente 

posteriormente à sua nomeação e posse no cargo de Reitor.”. O termo “vacância” designa 

estado daquilo que não se encontra preenchido ou ocupado. Note-se que, para que o cargo 

entre neste estado, é necessário que haja, anteriormente, uma ocupação. Ou seja, o ato de 

vagar o cargo, pressupõe o seu preenchimento prévio. 

Soa, no mínimo, estranho a colocação de que a lei não trata sobre a hipótese de 

vacância após a nomeação e posse para o cargo, pois seria redundante se assim o fizesse. A 

mera hipótese de ocorrência de aposentadoria antes da nomeação e posse do cargo 

implicaria em causa impeditiva do ato da nomeação, mas nunca em vacância.  

Desta forma, não há cabimento se falar em normas silentes em relação à 

aposentadoria, pois há previsão expressa do procedimento cabível nestes casos.  
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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° 1.916/1996. 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. 

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:  

2,22. Segundo o art. 33 da Lei nº 8.112/1990, a vacância do 

cargo público decorrerá de (i) exoneração; (ii) demissão; (iii) 

promoção; (iv) readaptação; (v) aposentadoria; (vi) posse em 

outro cargo inacumulável; e (vii) falecimento. 
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2.23. No caso de vacância do cargo de Reitor, tal qual 

disciplinado pela legislação administrativa, assume o cargo seu 

substituto, geralmente o Vice-Reitor da Instituição. Esse 

permanecerá no exercício da reitoria por período determinado, 

conforme determina a redação do art. 6º do Decreto nº 1.916/1996. 

Configurada a vacância do cargo de Reitor, a listra tríplice para seu 

preenchimento deverá ser organizada no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias após a abertura da vaga e o mandato do Reitor que 

vier a ser nomeado será de quatro anos. 

........................................ 

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. (Grifo 

nosso) 

Apesar de a nota técnica tratar da figura do Reitor pro tempore como exceção 

ao art. 6°, cumpre mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 

inconstitucionalidade do art. 7º-A do Decreto nº 4.877/2003, com a redação que foi dada 

pelo Decreto nº 9.908/2019, que autorizava 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
1
. 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. 

                                                           
1
 Ementa: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Conversão em julgamento definitivo. 

Art. 7º-A do Decreto n. 4.877/2003, acrescentado pelo Decreto n. 9.908/2019. 

Nomeação pelo ministro da educação de Diretor-Geral de Centro Federal de Educação Tecnológica, Escola 

Técnica Federal e Escola Agrotécnica Federal. 

Afronta aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da gestão 

democrática do ensino público. 

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 

(STF, ADI 6.543, Rel. Ministra Carmem Lúcia, Acórdão publicado em 29/03/2021) 
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Observa-se, portanto, a necessidade de novo processo eleitoral para elaboração 

de lista tríplice para nomeação de Reitor em caso de vacância para o término do mandato, 

diante da impossibilidade de provimento regular imediato para o cargo. 

Em outro ponto do Parecer nº 0002/2021/GAB/PFUFMA/PGF/AGU, exarado 

pelo Procuradoria Federal da UFMA, é suscitado que a Lei n° 5.540/1968 é a norma 

disciplinadora da nomeação Reitor e Vice-Reitor das universidades e que ela não prevê a 

aposentadoria como causa de extinção do mandato dos Diretores das unidades 

universitárias. Por esta razão, afirma que a realização de análise das condições para 

manutenção no cargo só é analisada em oportunidade anterior à posse e que, 

consequentemente, tendo em vista que aposentadoria do Reitor se deu após a nomeação, 

pode continuar no cargo. 

Nesta lógica, o art. 33 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais 

não teria aplicabilidade no presente caso, tendo em vista a especificidade da Lei que rege a 

nomeação de Reitor nas instituições de ensino superior. Ocorre que este entendimento não 

se sustenta. Não há que se falar em aplicabilidade de apenas uma das normas quando entre 

elas não há conflito. 

Ou seja, o simples fato de não haver previsão de aposentadoria como causa de 

vacância na Lei nº 5.540/1968 não implica em automática inaplicabilidade do art. 33 da 

Lei nº 8.112/1990, que é posterior. Ambas as normas se complementam, pois tratam de 

temas diferentes dentro do mesmo assunto e não divergem. Percebe-se, assim, que não há 

qualquer silenciamento legal no que tange à aposentadoria no curso do cargo de Reitor, 

pois há expressa previsão na Lei dos Servidores Públicos Federais (art. 33 da Lei nº 

8.112/90). 

Por fim, cumpre ainda analisar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE 786540, apresentada em notas de esclarecimento do 

Gabinete da Reitoria, segundo a qual:  

 

STF - RE 786540 – Tema de Repercussão Geral nº 763 

 

Direito constitucional e previdenciário. Servidor público ocupante 

exclusivamente de cargo em comissão. Não submissão à aposentadoria 
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compulsória prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 

Compulsoriedade que se impõe apenas aos servidores efetivos. 

Nomeação de servidor efetivo aposentado compulsoriamente para 

exercício de cargo em comissão. Possibilidade. Recurso extraordinário a 

que se nega provimento.  

1. Sujeitam-se à aposentadoria compulsória apenas os servidores 

públicos efetivos. Inteligência do art. 40, caput e § 1º, inciso II, da 

Constituição Federal.  

2. Os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão, em 

virtude do disposto no art. 40, § 13 da Lei Maior, não estão obrigados a 

passar à inatividade ao atingirem a idade limite, tampouco encontram-se 

proibidos de assumir cargo em comissão em razão de terem ultrapassado 

essa idade.  

3. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses 

jurídicas: 1) Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em 

comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória 

prevista no art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual 

atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, 

inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a 

cargo em comissão. 2) Ressalvados impedimentos de ordem 

infraconstitucional, inexiste óbice constitucional a que o servidor 

efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo 

comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para 

outro cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se 

trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a 

Administração.  

4. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (Grifamos) 

 

A tese que foi fixada no tema de repercussão geral nº 763, do Supremo 

Tribunal Federal, diz respeito apenas a servidores públicos ocupantes de cargos 

exclusivamente em comissão.  

De fato, a Lei nº 5.540/1968, com a redação dada pela Lei nº 9.142/1995, prevê 

que cargos de Reitor e Vice-Reitor são privativos de professores dos dois níveis mais 

elevados da carreira ou que possuam título de doutor: 

"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: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm#art16..


 

7 
 Av. do Vale, Quadra 22, Lote 10 – Renascença II – São Luís/MA : (98) 3878 6600 

 

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; (Grifamos) 

 

Isso significa dizer que os cargos de Reitor e de Vice-Reitor não são cargos 

de livre provimento pelo Presidente da República. Para o seu preenchimento há 

necessidade que os nomeados ocupem cargo na carreira ou que possuam título de 

doutor e que seus nomes figurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo 

colegiado máximo. 

A aposentadoria compulsória de um ocupante de um desses cargos 

importa em vacância, e retira esses servidores dos níveis mais elevados da carreira, 

requisito para exercício do cargo. 

Alguns precedentes mencionados em uma das notas de esclarecimento da 

UFMA em defesa da possibilidade de continuidade do exercício do cargo após a 

aposentadoria compulsória não são aplicáveis ao presente caso, posto que tratam de cargos 

que não são de servidores públicos: 

AI 494.237 – trata da aposentadoria de titulares dos serviços notariais e de 

registro, que não são servidores públicos, e, portanto, não são passíveis de 

aposentadoria compulsória. 

RE 556.504 – trata da aposentadoria de titular de serventia extrajudicial, 

que não são servidores públicos, e, portanto, não são passíveis de 

aposentadoria compulsória. (Grifamos) 

 

Outros supostos precedentes oriundos do STF mencionados em notas de 

esclarecimento da UFMA não estão disponíveis para consulta no site do Supremo Tribunal 

Federal na rede mundial de computadores. 

Diante do exposto, tendo em vista que o Reitor da Universidade já requereu sua 

aposentadoria voluntária, o procedimento legal a ser adotado é a convocação, pelo Vice-

Reitor, de novo processo eleitoral para a escolha de Reitor, dentro do prazo de 60 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm#art16i.
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(sessenta) dias. Neste curto período de tempo, o Vice-Reitor assumiria o cargo na 

qualidade de substituto.  

 

São Luís/MA, 13 de julho de 2021. 

 

José Guilherme Carvalho Zagallo 

OAB/MA 4.059 

 

Glaydson Campelo de Almeida Rodrigues 

OAB/MA 11.627 

 


