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MAGNÍFICO REITOR E PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ, PROF. DR. LUIZ 

ALBERTO PILATTI 

 

“A constituinte Independente 

Dividiu a nação naufragada 

Em sete "brasiléias" encantadas 

O progresso despontou 

E o cruzeiro se valorizou 

E hoje nem saudades 

Daquele Brasil que ficou” 

(Mocidade Independente de Padre Miguel. 1988) 

 

“Y a-t-il en l'homme quelque chose qui échappe à toute 

contrainte, et pour laquelle il jouisse d'une liberté absolue ? 

C'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans 

limite, car elle ne connaît pas d'entraves. On peut en arrêter 

l'essor, mais non l'anéantir.”1  (Allan Kardec. Le Livre des 

Espirits. Édition de L’U.S.K.B., 1954.  p.305) 

 

 

 

FELIPE PINHEIRO, brasileiro, discente do curso de Engenharia 

Elétrica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Curitiba, registro acadêmico 

nº 1504118, domiciliado no município de Curitiba, e-mail: felipepinheiro@alunos.utfpr.edu.br,  

vem apresentar o REQUERIMENTO DE INSERÇÃO DE PAUTA na próxima reunião do 

Egrégio Conselho Universitário, bem como a apresentação das teses aqui tecidas para todos os 

conselheiros presentes, do REGULAMENTO PARITÁRIO DA CONSULTA À 

COMUNIDADE ACADÊMICA PARA A ESCOLHA DE DIRETORES-GERAIS EM 

2017 , com base nas razões previstas e de direito subsidiadas nos fatos  e considerações 

arrolados no requerimento.  

                                                      
1 “Há no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento, e pelo qual ele goza de uma liberdade 

absoluta? É no pensamento que o homem desfruta de uma liberdade sem limites, porque ele não conhece 

entraves. Pode-se parar-lhe o voo, mas não submergi-lo.” (Tradução Nossa) 
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1) Dos fatos que precedem o REQUERIMENTO: 

 

O cidadão brasileiro louva o novo tempo em que ditadores não mais curvam a 

democracia com o espírito truculento manifesto nas leis e nos instrumentos de violência do 

Estado.  

Somos hoje o retrato de um povo feliz por adquirir um salvo-conduto do rito 

democrático, ainda que pelo tempo fados por aquilo que herdamos de pior dos “anos de 

chumbo”, recortes de regramentos e comportamentos infelizes.  

Passada a merencória, festejamos o 28º aniversário da Constituição Federal de 1988, 

e nem saudade temos “daquele Brasil que ficou”. 

Resistem ao tempo, no entanto, fórmulas como a regra de consulta da comunidade 

acadêmica do último pleito para reitor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O 

modelo acatou pesos desproporcionais entre os votos das categorias de docentes, discentes e 

técnicos administrativos. De forma inovadora, adotou-se uma fração de pesos conferidos em 

nenhuma outra Universidades Federal. “Certas coisas são iguais à jabuticaba, só ocorrem no 

Brasil” (Pérsio Árida, 2003). 

Na época, prevaleceram duas regras, que ao mesmo tempo não corroboram a igualdade 

de direitos, deveres e fala e a gestão democrática universitária prepostos da construção de um 

espaço isonômico e isegórico.  A primeira trata da regra desproporcional “80/20” e a 

segunda do modelo de cálculo do peso de votos na aferição. 

Diante do risco de a Universidade não cumprir o seu papel sênior de adequada 

“formação de cidadãos com espírito crítico”2 teço a seguir teses sobre a necessidade e 

viabilidade de um regramento consultivo paritário e outras adequações que se possam julgar 

necessárias para a escolha dos dirigentes de câmpus em 2017.  

Soma-se ao requerimento diversos anexos que consubstanciam o debate e incorporam 

a questão paritária de votos. 

 

                                                      
2 Princípio contido no Estatuto da UTFPR.  
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1.1) A desproporcionalidade manifesta na regra “80/20”, na qual 80% 

do peso dos votos pertenciam aos docentes e técnicos 

administrativos e 20% para os estudantes. 

 

 A substituição do modelo paritário por um engendramento sobre o qual nem mesmo 

os entes intérpretes da lei, os magistrados e juristas, têm consenso sobre a inconstitucionalidade 

e a aplicabilidade do setenta por cento, demonstra uma fragilidade injustificada dos nossos 

pleitos consultivos.  

É preciso superar debilidades com base nos conselhos e exemplos de denotado êxito 

das instituições democráticas em sua plena normalidade. Já diz o ensinamento em Eumênides 

de Ésquilo, “não deveis submeter-vos nesta vida nem à anarquia nem ao despostismo”. E 

aconselha Atenas “nem opressão, nem anarquia: eis o lema que os cidadãos devem seguir e 

respeitar”. 

Não se trata da primeira manifestação com requerimentos símiles, na comunidade 

acadêmica, pela paridade. Em 29 de outubro de 2013 a Seção Sindical dos Servidores Técnico-

Administrativos da UTFPR (SINDITEST) publicou a Carta pela Paridade para a UTFPR. No 

ensejo, discutia-se o Regulamento das Eleições para Diretor-Geral, e o manifesto frisou “não 

há razão para alterar o peso [de] cada categoria e os consequentes critérios para a classificação 

dos candidatos, uma vez que não houve determinação judicial neste sentido”, sobre a 

desconstrução da paridade. E completa: “não há fundamento legal e legítimo para que a 

paridade não seja respeitada nessa eleição, seja por estar amparada em decisão do COUNI, seja 

por que a sentença não trata dessa questão [sobre a impugnação da chapa no Câmpus Toledo 

por determinação judicial]”3.  

Aqui sucumbe a primeira negação. Não há justificativas para o receio de ilegalidade 

em adotar termos paritários, haja vista que o único pleito judicial com grande repercussão 

não tratava no seu cerne de proporções de voto4. 

Em 7 de outubro de 2011, data de reunião do Egrégio Conselho, o Diretório Central 

                                                      
3 - vide: Carta pela Paridade na UTFPR do SINDITEST em 2013. Disponível em:  

< http://www.sinditest.org.br/noticias_detalhe/4/utfpr/1753/carta-em-defesa-da-paridade-na-utfpr>. 

4-vide: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5019026-42.2013.404.7000/PR. Disponível em: 

<http://www.utfpr.edu.br/comissoes/eleicao-campus-toledo/MANDADODESEGURANCAN5019021.pdf>. 
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dos Estudantes da UTFPR e a União Paranaense dos Estudantes marcharam pelo centro de 

Curitiba com cerca de 200 pessoas, ao lado de servidores, pela paridade na consulta à 

comunidade para reitor no ano de 2012. Na ocasião aprovou-se o modelo “80/20” após 

intervenção de lideranças da marcha na reunião do Conselho5.   

“O brave new world, that has such people in’t!”6 

A comunidade há muito já demanda de suas lideranças a adoção de novas regras 

para a escolha de seus dirigentes. 

A proporção ‘80/20’ não é um avanço, é um balizamento criativo para maquiar as 

profundas desigualdades cristalizadas em nossa Universidade.  

Aliás, tornou-se prática frequente maquiar intenções em regulamentos internos e 

contas se valendo da justificativa de que o gestor se lastreou pelas orientações da Procuradoria 

Jurídica, como se a análise primeira da consciência dos Conselheiros e Dirigentes fosse prática 

alienável das diversas decisões enquanto agente público. Basta ver a repercussão do caso 

disciplinar de Devanil Antonio Francisco e de Sandro Rogério de Almeida.  

No referido caso, disse à imprensa o advogado de Devanil Francisco, Marcos Amin: 

“Todos os atos do professor Devanil que a comissão processante 

imputou como ilegais, todos os contratos administrativos por ele 

autorizados como diretor-geral, tiveram pareceres favoráveis por parte 

da Pró-Reitoria Jurídica e Pró-Reitoria de Planejamento e 

Administração da própria UTFPR.”7 

Não distante, cabe uma reflexão mais profunda e crítica sobre tais “pareceres” em 

todas as demandas da comunidade acadêmica, pelo Egrégio Conselho, haja vista o OPRÓBRIO.  

Em reuniões do referido colegiado, já se alegou a manutenção das regras de consulta 

do ano de 2012 pelo argumento de que não há substância política necessária para o estudante 

                                                      
5 - vide: UPE e DCE conseguem modificar eleições para reitor na UTFPR. Disponível em:  

< http://www.une.org.br/2011/10/upe-e-dce-conseguem-modificar-eleicoes-para-reitor-na-utfpr/>. 

6 “Admirável mundo novo, que tem pessoas assim!” The Tempest, Willian Shakespeare (p.76). 

7 -vide: Reitor determina demissão de ex-diretores da UTFPR. Disponível em: 

<http://www.folhadelondrina.com.br/geral/reitor-determina-demissao-de-ex-diretores-da-utfpr-966181.html >. 
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assumir a responsabilidade de definir e legitimar seus dirigentes. É sabido, no entanto, três 

outros argumentos que vituperam o inicial. 

1. As representações estudantis estão salvaguardadas por instrumento do poder 

legislativo8, eleitas em Congresso interno pelo voto direto, e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UTFPR 2013-20179 (p. 91) emancipa a providência de representação por 

estatuto próprio, o que garante ao mesmo tempo, ainda que por um curto período, a elegibilidade 

e a maturidade dos estudantes para a escolha de seus dirigentes.  

Como é possível ora entender a capacidade inalienável do sujeito discente para a 

organização autônoma representativa, por meio do PDI, ora não entender nos regramentos 

consultivos? 

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garante a participação dos 

estudantes como segmento ativo nas deliberações da comunidade acadêmica, sublinhando-se 

os colegiados10. Nesse sentido, vale salientar que a necessidade de compor instâncias 

deliberativos com o segmento discente não é uma prerrogativa interna, mas um atributo da 

categoria esculpido na lei como o direito intrínseco. O que, portanto, atesta sua maturidade e 

responsabilidade para o todo acadêmico. 

3. O sufrágio dos representantes do poder executivo e legislativo já constituem 

ato facultativo a partir dos 16 anos, indicativo da capacidade intrínseca do sujeito, a partir da 

formação para a cidadania ainda nas séries iniciais, de eleger e, futuramente, ser eleito. 

Adita-se o alerta de que na reunião de 20 de dezembro de 2016 do Egrégio Conselho 

a presidência da mesa inferiu ilegalidade sobre qualquer proposta que não o ‘70/30’. É o 

explícito julgamento de valor sem proceder pela análise de pareceres adequados sobre o mérito.  

Comprovada a mobilização da comunidade acadêmica em prol da adoção paritária dos 

votos, a seguir procederei pela demonstração da viabilidade no mérito da igual proporção, por 

                                                      
8 -vide: Lei nº 7.395, de 31 de outubro de 1985.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7395.htm>. 

9 - vide: Plano de Desenvolvimento Institucional na UTFPR. Disponível em: <http://www.utfpr.edu.br/estrutura-

universitaria/couni/processos/PDI20132017VERSAO26122013_aprovado_COUNIMEC.pdf>. 

10 - vide: Art. 56º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. 
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meio de três peças.  

A primeira peça constitui matéria veiculada pela rede Jusbrasil, com consultoria, onde 

discutem-se instrumentos jurídicos e o sopro incorporador de magistrados e juristas. A segunda 

peça faz referência ao modelo consultivo paritário proposto no Projeto de Lei do Senado nº 379, 

de 2013. A terceira peça diz respeito ao MANDADO DE SEGURANÇA Nº5019026-

42.2013.404.7000/PR no qual se traduz ensinamento sobre “unidade universitária” e a aplicação 

do Decreto nº 1.916/96 à escolha de dirigentes dos câmpus.  

Sobre a temática e questões correlatas há de se verificar três entendimentos: o da 

comunidade, o do legislador e o do magistrado. 

 

1.1.1) Primeira Peça – “A escolha de dirigentes nas Instituições Federais de Ensino 

Superior”11 

 

Na primeira peça se extrai a complementaridade da repercussão e o entendimento de 

legalidade na comunidade local e extramuros, sobre o tema.  

 

“A esperança, segundo Ferreira Gullar, trata-se de um "direito de todos 

que nenhum ato institucional ou constitucional pode cassar ou legar"[1]. 

É nesse contexto, que a poesia lembra os anos de chumbo, o AI-2, em 

que não só a democracia foi editada à luz de um projeto estéril[2], 

pisoteada por botas e fardas amarrotadas, mas no julgo do dito 

"movimento que veio da inspiração do povo brasileiro"[3] editou leis e 

normas, sem, contudo, consultar o poder popular que reivindicava a 

inspiração. 

                                                      
11 Publicado em 22 de dezembro de 2016. Disponível em: 

<http://felipepinheiroutfpr.jusbrasil.com.br/artigos/417036156/a-escolha-de-dirigentes-nas-instituicoes-federais-

de-ensino-superior>. 
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A redemocratização, legado do povo, trouxe consigo um novo 

indumento normativo, novos modos do processo civil e do processo 

penal. Pensando bem, não tão novos. 

Em 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou o 

Decreto nº 1.916, que regulamentava o processo de escolha dos 

dirigentes das instituições federais de ensino superior. A natureza do 

decreto assumia como pano de fundo uma adequação do Art. 16º da Lei 

nº 5.540 de 28 de novembro de 1968, instrumento editado à luz da 

obstrução intelectual e de dispersão da mobilização dos estudantes nos 

fóruns científicos, as IES. 

Bem verdade, que os dirigentes das Universidades Federais cooperaram 

com o modelo de governo para obstar o élan das comunidades 

científicas. A entourage de reitores e diretores era composta por braços 

do novo regime[4], acionistas e colaboradores de um modelo proposto 

a obscurecer a educação nacional. 

Com o Decreto nº 1.916, de 23 de maio de 1996, poucas foram as 

inovações se comparada com a Lei nº 5.540/68. Alteraram-se pré-

requisitos qualificadores baseados nos títulos do magistério superior, 

mas ainda se mantiveram características marcantes do regime militar. 

No caso de reitores, a nomeação permaneceria realizada pelo governo 

federal, inovando apenas nos métodos de nomeação por meio de 

votação uninomial e por uma lista tríplice elaborada pelo colegiado 

máximo. No caso de diretores e vice-diretores deve-se seguir os 

mesmos procedimentos cabendo a nomeação pelo reitor. 

O embuste em vista da atualização dos quadros das IES está no 

parágrafo quarto, do artigo primeiro da Lei nº 1.916/96, onde as 

consultas à comunidade acadêmica para a elaboração da lista tríplice 

sugere 70% do peso de votos dos docentes em detrimento das outras 

duas classes da comunidade acadêmica. No entanto, de forma 

antagônica, estabelece que o colegiado máximo deverá elaborar 

regulamento eleitoral próprio. 
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§ 4º O colegiado máximo da instituição poderá 

regulamentar processo de consulta à comunidade 

universitária, precedendo a elaboração das listas 

tríplices, caso em que prevalecerão a votação definida 

no § 2º e o peso de setenta por cento dos votos para a 

manifestação do corpo docente no total dos votos da 

comunidade. 

 

A carga díspar evocada pela norma legal no processo de consulta à 

comunidade, com pesos desproporcionais para as classes, é herança 

de um regime estéril. 

Sobre a a regra "70/30" como ficou conhecida a desproporcionalidade, 

IES em todo o país se manifestaram contrárias à proposição legal desde 

1983, entre elas a UNIFESP, UFSC, UFRJ, UFPR, UFSCAR e UNB. 

A manifestação consolidou-se por meio da adoção do voto paritário, 

sem considerar o texto ex vi legis, em 37 instituições [4]. A caráter, o 

Conselho Universitário da UNIFESP em nota registrou que a paridade 

é fruto do "amadurecimento e qualificação para definir com segurança 

os rumos da universidade"[5]. 

O descontentamento insurgiu no Projeto de Lei Senado nº 379 de 2013, 

com relatoria do senador Cristovam Buarque, onde garante a paridade 

eleitoral nos modelos cânones. 

No sentido do manifesto, a Procuradoria Federal junto à UFSC, relatou 

no parecer nº 00140/2015/JUR/PFUFSC/PGF/AGU a dúvida premente 

se a regra '70/30', nos termos do parágrafo quarto, do artigo primeiro da 

Lei nº 1.916/96, aplica-se ao processo de consulta ou ao colegiado que 

há de estabelecer o regulamento do escrutínio. 

11. Então, realmente fica a dúvida, se os “termos” da 

“consulta” serão estabelecidos pelo “colegiado 

máximo” ou no percentual de “setenta por cento”, 

como dito posteriormente no próprio inciso. 
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E continua no parecer: 

12. Entretanto, sabido é que todas as Universidades 

estão fazendo suas consultas prévias à nomeação dos 

dirigentes através de votação em termos paritários, o 

que se configuraria, a priori, e conforme farta 

quantidade de decisões judiciais nesse sentido, em 

mecanismo adotado por vários sistemas de ensino 

como iniciativa de democratização da gestão, mesmo 

antes da promulgação da Constituição Federal de 

1988, com fundamento na autonomia universitária, 

prevista no art. 207 da CF/88, que teria dado ao 

Conselho Universitário o poder de regulamentar o 

processo eleitoral para a escolha dos gestores da 

Universidade, de modo que não haveria violação ao 

já mencionado art. 16 da Lei n. 5.540/68, alterada pela 

Lei n. 9.192/95. 

 

A própria norma do art. 16, III e IV da Lei nº 5.540/68, com redação 

dada pela Lei nº 9.192/9 já foi objeto de Mandado de Segurança, 

Manutenção de Segurança, por inconstitucionalidade, concedido pelo 

Desembargador Federal Paulo Gadelha, TRF-5 segunda turma, em 19 

de julho de 2012. Para o desembargador, no inteiro teor, a regra 70/30 

"não materializa o princípio da gestão democrática da educação, mas, 

ao contrário, agride-o frontalmente"[6]. Desta forma, a compreensão do 

magistrado é a ocorrência da regra em inconstitucionalidade material 

naquele objeto. 

Na prática a redação do inciso III, artigo primeiro, da Lei nº 9.192/95 

produz duas interpretações. A primeira em que o peso setenta por cento 

aplica-se à consulta da comunidade acadêmica, e a segunda em que 

havendo consulta, essa não obsta a votação uninomial e o peso setenta 

por cento para o colegiado máximo. 

"Colegiado" e "consulta" são duas concepções apartadas. Adiante, é 

possível entender que o legislador buscava dizer, ad cautelam, que a 
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existência de um ato consultivo não anulava as normas, precedentes no 

artigo, de composição, bem como os deveres do colegiado máximo. 

Logo, pode-se interpretar, também, que tal regra (70/30) é válida 

somente para a composição do colegiado máximo, ainda que se 

consume o ato consultivo com regramento diferenciado. 

Para a análise do leitor, segue ipsis litteris a redação da Lei nº 9.192/95:  

III - em caso de consulta prévia à comunidade 

universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado 

máximo da instituição, prevalecerão a votação uninominal 

e o peso de setenta por cento para a manifestação do 

pessoal docente em relação à das demais categorias; 

 

Dados da UnB Agência apontam que 68% das Universidades Federais 

adotam o modelo de paridade. Todas as 16 dissidentes calculam o 

número de votos válidos das categorias técnicos administrativos e 

estudantes com base no número total daqueles que compareceram às 

urnas e não no número total de inscritos como é realizado, por exemplo, 

na UTFPR. 

Para Celene Tonella, professora de ciência política e coordenadora do 

programa de pós-graduação e ciências sociais da UEM, a participação 

isonômica dos alunos de graduação na escolha de seus dirigentes agrega 

ao perfil profissional do egresso o perfil institucional. "É fato que a 

graduação representa um curto espaço de tempo, mas muitos 

permanecem em pós-graduação e mesmo quando saem da Universidade 

mantêm vínculos de identidade com a instituição", afirma a professora. 

Continua: "A integração Universidade/Sociedade ocorre balizada por 

esses vínculos de respeito, responsabilidade e admiração construídos 

durante a permanência nos câmpus. O fato de participarem da escolha 

do reitor de forma paritária, apenas aprofunda os laços". E conclui: "O 

incômodo causado pela paridade é revelador de uma concepção 
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hierárquica de relações sociais, traço construtivo da própria 

formação da sociedade brasileira". 

A repulsa à paridade nas Universidades de um modo geral, parte de um 

status quo de privilégios entre castas da administração pública que se 

revezam na gestão, muito além da simples concepção de democracia ou 

formação das sociedades. 

Em inúmeros atos de cautela impetrados judicialmente, o que se 

percebe é a intervenção do corpo docente na manutenção da 

desproporcionalidade. A mesma casta que a tempos mantém maioria 

em todos os colegiados da Universidade. Não muito distante, a tomada 

decisória nas IES e as moções de desconfiança dos gestores em outras 

épocas é fruto dessa maioria, a que se pode atribuir a profunda crise de 

depreciação das Universidades brasileiras pela sociedade civil. 

Sem embargos, a paridade não somente é uma possibilidade como é o 

modelo altaneiro para a aproximação de projetos institucionais de 

Universidades com excelentes resultados. O caminho contrário 

inviabiliza a formação democratizadora como pressuposto da 

pluralidade e, assim, impede de elevar seus quadros institucionais. 

Estabelecer modos e formas de participação isonômica de classes nos 

processos consultivos internos das Universidades para a escolha dos 

seus dirigentes, garante não só a isegoria mas reproduz um projeto 

diferente daquele estéril de Brasil, na medida em que permite os novos 

quadros de discutirem a política, e os estudantes de ocuparem seus 

espaços de responsabilidade de deliberação nos projetos internos. O 

contrário funde intensa desconfiança tanto nos estudantes quanto nos 

técnicos administrativos acerca do valor real de sua participação nas 

consultas e deliberações. 

 

[1] GULLAR, Ferreira. Poema Sujo. 1976. 

[2] RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro. 1996. 

[3] ATO INSTITUCIONAL Nº 2, DE 27 DE OUTUBRO DE 1965. 
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[4] UnB. De 54 universidades federais, 37 adotam paridade nas eleições 

para reitor. Disponível em: <www.novoportal.unb.br>. Acesso em: 21 

dez. 2016. 

[5] UNIFESP. Consu aprova paridade na consulta para escolha de reitor 

da Unifesp. Disponível em: <www.unifesp.br>. Acesso em: 21 dez. 

2016. 

[6] Consulta sobre a Revisão Normativa para a Escolha de Reitor Ato 

Não Obrigatório. Consulta Informal e Não Vinculante. Disponível em: 

<www.reitoria.paginas.ufsc.br>. Acesso em: 20 dez. 2016. 

[7] TONELLA, Celene. Por que a paridade incomoda? Disponível em: 

<www.informativo.uem.br>. Acesso em: 22 dez. 2016.” 

 

1.1.1.1) Da natureza formal e informal da consulta 

Na complementaridade, soma-se o ensinamento de Lauro Mattei, quando suplanta a 

tese do ’70/30’, sobre a divergência e discricionariedade no processo formal e informal de 

consulta na UFSC para reitor (extensível a Diretores-Gerais, doravante demonstrado): 

“O que precisa ficar claro é que esta norma diz respeito apenas ao 

processo de consulta formal que tradicionalmente é realizado pela 

instância deliberativa máxima da universidade, que no caso da UFSC é 

o Conselho Universitário (CUn). O CUn elabora a lista tríplice que é 

enviada ao MEC, que designará posteriormente o novo Reitor.”12 

Mettre en plus peça adicional que pode ser levada em consideração sobre a divergência 

entre consulta formal e informal. A Nota Técnica 437/2011-CGLNES/GAB/SESu/MEC13 visa 

consolidar o entendimento sobre os encaminhamentos da lista tríplice para reitor, extensível 

para a escolha de Diretores-Gerais conforme procede-se pela demonstração na terceira peça do 

REQUERIMENTO14. 

                                                      
12 - vide: As eleições para reitor da UFSC em 2015 e a tentativa de retrocesso democrático. Disponível em: 

<http://dc.clicrbs.com.br/sc/vozes/noticia/2015/10/eleicoes-para-reitor-da-ufsc-e-a-tentativa-de-retrocesso-

democratico-4882469.html>. 

13 Disponível em: < http://leg.ufpi.br/arquivos/File/nota%20tecnica%20mec.PDF>. 

14 -vide: p.15 - 17.  
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A Nota 437/2011 distingue a consulta formal da informal pela procedência do voto 

uninomial e do peso setenta por cento. Nesse caso, a eleição direta é vinculada à nomeação do 

dirigente.  

“21. Portanto, se aprovada por instrumento do colegiado responsável e 

organizada formalmente por este ou qualquer outro órgão ou entidade 

da universidade, a consulta à comunidade universitária deverá respeitar 

a votação uninomial, (...) e o peso setenta por cento (...) 

(...) 

23. Importante salientar ainda que a realização por associações dos 

quadros que compõem a universidade ou entidade equivalente de 

consultas informais à comunidade universitária com a 

configuração dos votos de cada categoria da forma que for 

estabelecida, inclusive votação paritária, não contraria qualquer 

norma posta.” 

A prática comum da UTFPR é o uso de pesquisa junto à comunidade universitária para 

a INDICAÇÃO de nomes de docentes que participarão das eleições do COUNI, no que tange à 

escolha de reitor (Regulamento de 2016), e ELEIÇÃO, no que tange à escolha de Diretores-

Gerais (Regulamento de 2013). 

Não há elementos para figurar a pesquisa junto à comunidade como consulta formal, 

e, portanto, desvincula-se, a piori, o setenta por cento. 

Nessa divergência, modus operandi para a escolha de reitor e diretor, está a saída 

criativa para a adoção da paridade. No caso da adoção da forma de pesquisa à comunidade e 

submissão ao colegiado máximo pode-se adotar o voto paritário seguido pela adequação ao rito 

do Art. 1º, Decreto 1.916/96. Uma restrição e uma adequação seriam, ao mesmo tempo, 

superadas. 

1.1.1.2) Da legalidade 

Há um temor latente sobre o princípio da legalidade estrita, quanto às 

decisões de acatar ou não termos consultivos paritários. A negação desse princípio só ocorre 
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quando no modo falta autorização da lei, conforme lembra Gustavo Pinheiro Henrique de 

Amorim (2006) na obra Direito Administrativo.  

Os processos consultivos formais ocorrem na altura do colegiado 

máximo e não obsta que a decisão sênior seja norteada por consultas informais, incluindo 

pesquisas à comunidade.  Para além do modo, como e quando, o próprio princípio não é 

incompatível com maior protagonismo da Administração Pública. Pelo contrário, carece de um 

maior ativismo, conforme ensina Paulo Otero. 

“(...) a lei revela-se insuficiente, obscura e ineficaz para fazer face às 

novas necessidades coletivas e o próprio conteúdo das normas jurídicas 

perde precisão, determinação e congruência, encontrando-se a 

legalidade eivada de interesses contraditórios e povoada de uma 

intrínseca conflitualidade normativa.”15 

O jurista Luís Felipe de Azeredo Coutinho, sobre a leitura do Ministro 

Erro Grau, conclui: 

“(...) Grau afirma que mesmo em situações que a Administração pauta 

suas ações em atos normativos não da espécie legislativa, o princípio da 

legalidade estaria sendo devidamente acatado.”16 

Não há motivos para entender, portanto, que haja, respeitado o rito de 

apreciação pelo colegiado máximo de devida consulta à comunidade acadêmica, a não 

convivência ente a paridade e a legalidade estrita, sendo prerrogativa do colegiado criar 

regramento que o consolide. 

 

 

 

 

                                                      
15 OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública. O sentido da vinculação administrativa à juridicidade. 

Lisboa: Editora Almedina, 2003. 

16 - vide: O Princípio da legalidade na Administração Pública contemporânea. Disponível em: 

<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10150>. 
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1.1.2) Segunda Peça – PLS nº 379, de 2013 – Dispõe sobre o processo de escolha de 

dirigentes das instituições de ensino superior17 

 

Daqui se extrai a aplicação do entendimento do legislador, sobre legalidade nas 

consultas das IES e a legitimidade do dirigente. 

Publicado no DSF, de 18 de setembro de 2013, a PLS nº 379 busca adequar o 

anacronismo da regra “70/30” à configuração da gestão democrática nas Universidades 

Federais. A própria questão da gestão democrática está esculpida no caput do Art. 56 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, ou coloquialmente “Lei Darcy Ribeiro”.  

 “Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao 

princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos 

colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da 

comunidade institucional, local e regional.  

(...) 

Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por 

cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos 

que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, 

bem como da escolha de dirigentes.” 

  

Como única restrição atenta para ao fato de que os colegiados deliberativos devem 

ter composição em setenta por cento por docentes. Tal composição, também, doravante há de 

ser questionada dado um protagonismo nos fóruns deliberativos, de outras categorias como 

face do aprimoramento democrático e da adequação dos ritos nas IFES.  

Na justificação da PLS pelo então senador Delcídio Amaral não se relata a intenção 

de legislar em virtude de um quadro de ilegalidade pela maioria das Universidades Federais. 

Pelo contrário, as instituições, com a ponderação igualitária, já foram para “além do que diz a 

                                                      
17 -vide: PLS nº 379, de 2013. Disponível em: 

<http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=136699&tp=1>. 

 



16 

 

lei”.  

O projeto de lei é uma adequação à gestão democrática expressa na “Lei Darcy 

Ribeiro” em virtude da insegurança jurídica de momentos como o que hoje transcorre na 

UTFPR.  

No entendimento do legislador as Universidades já consolidaram seus processos 

consultivos inclusive com a eleição direta de seus dirigentes, apesar de serem cumpridos 

determinados ritos pela mera exigência legal.  

“O processo de eleições diretas para a escolha dos dirigentes máximos 

das universidades federais está consolidado no País. 

(...) 

De fato, diversas instituições de ensino já foram além do que diz a 

lei, estabelecendo critérios de ponderação igualitária para a participação 

dos segmentos docente, técnico-administrativo e discente no processo 

eleitoral.7” (Senador Delcídio Amaral, 2013. p.3) 

  

O legislador atribui, no projeto, a legitimidade do dirigente, não à expressão ex vi 

legis, mas a contribuições fruto do próprio amadurecimento interno das instituições em seus 

regulamentos de consulta de modo a garantir a ampla participação política. 

“O princípio constitucional da gestão democrática do ensino público é 

o pilar onde se apóia esse mecanismo, que, por meio da participação 

política garante legitimidade aos dirigentes universitários18.” 

(Senador Delcídio Amaral, 2013. p.3) 

Conforme observa o próprio legislador, a PLS consagra a prática das universidades em 

tempos “que os processos políticos clamam por maior participação e engajamento”.  

 

 

                                                      
18 GRIFAMOS. 
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1.1.3) Terceira Peça - MANDADO DE SEGURANÇA Nº5019026-42.2013.404.7000/PR 

 

No MANDADO se extrai o entendimento do magistrado sobre questões correlatas 

importantes à composição. 

No referido Mandado de Segurança, impetrado por ocasião da escolha do dirigente do 

câmpus Toledo da UTFPR, entendeu o magistrado que se aplica ao contexto da divisão 

administrativa o termo “unidade universitária” e, portanto, são válidas as normas esculpidas no 

Decreto nº 1.916/96 para a escolha de seus Diretores-Gerais. Desta forma, o mesmo regramento 

para a consulta de reitor aplica-se às consultas nos câmpus. 

“Entendo que os diversos campi em que se divide a UTFPR 

integram-se no conceito de unidade universitária utilizado pela Lei 

nº 5.540/1968 e Decreto nº 1.916/1997. Com efeito, consoante se infere 

do Estatuto da UTFPR, sua administração é descentralizada, constituída 

em diversos campi aos quais podem ser atribuídas, por delegação, 

competências administrativa, acadêmica e orçamentária (art. 2º, XI; art. 

19, III; art. 23, p. único; art. 34, §1º, art. 56, p. único). 

Assim, cada campus trata-se, de fato, de uma unidade do corpo da 

Universidade, dentro de sua proposta de administração e gestão 

descentralizada. Nesse contexto, não vislumbro razão para não se 

compreender que, quando a Lei nº 5.540/1968 e Decreto nº 1.916/1997 

referem-se a unidade universitária, não estejam referindo-se, também, 

aos diversos campi em que se divide a Universidade. Nada há em 

aludida legislação que permita atribuir um conceito mais restritivo 

àquela expressão, a fim de diminuir sua abrangência para não alcançar 

os campi.”9 

 

Ainda assim, não houve, dada a maturidade da comunidade acadêmica 

questionamentos acerca do que define o Regimento Geral da UTFPR no Art. 148, porquanto 

sugere com a expressão “processo democrático” eleição direta do dirigente, entendimento 

adotado pelos conselheiros para deliberar o Regulamento das consultas de 2013. 
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A conduta é flagrante de uma inconformidade com os termos do Decreto nº 

1.916/96, artigo primeiro, parágrafo quinto, quando sugere eleição direta resistindo à 

apreciação de lista tríplice e votação uninomial no colegiado máximo. 

“Art. 148 – Os Campi da UTFPR terão Diretores-Gerais que serão 

escolhidos pelos servidores e discentes, em processo democrático, de 

conformidade com o Regulamento das Eleições, aprovado pelo 

Conselho Universitário.”19 

Note-se que “processo democrático” pode se referir também às deliberações internas 

dos representantes da comunidade acadêmica no Egrégio Conselho.  A interpretação do texto, 

como está, é ampla e depende da subjetividade e discricionariedade no ato de ajuizar normas 

de consulta para a escolha de dirigentes. 

O que explica, portanto, a admissibilidade da interpretação de eleição direta nas 

consultas de 2013?20 

Para além de uma trama urdida como dizem alguns, só pode ser a capacidade da 

comunidade acadêmica em investir-se de sua autonomia. 

O não questionamento de infração do Regimento Geral da UTFPR no Art. 148 por 

supor eleição direta do dirigente de câmpus demonstra a capacidade da comunidade acadêmica 

em reconhecer as ações do Egrégio Conselho como parte ativa do exercício da autonomia 

universitária. 

Da mesma forma cabe, sem sombra de dúvidas, assumir o exercício da autonomia para 

defender a paridade como rumo equânime de direitos no espaço acadêmico, no que tange à 

escolha de seus dirigentes.  

É lícito o Conselho, como se investiu de protagonismo outrora para a redação do Art. 

                                                      
19 -vide:  Regimento Geral da UTFPR. Disponível em: < http://www.utfpr.edu.br/a-instituicao/documentos-

institucionais/regimento-geral>. 

20 -vide: Regulamento das Eleições para escolha dos diretores-gerais de câmpus da UTFPR – 2013. Disponível 

em: 

<http://www.utfpr.edu.br/estruturauniversitaria/couni/processos/Regulamento_Eleies_DiretoresGerais_Cmpus_2

013_FINAL.pdf>. 
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148 do Regimento Geral da UTFPR, a posteriori a interpretação de eleição direta, investir-se 

novamente para fazer prevalecer a democratização dos processos.  

Em todo caso, seja a eleição direta flagrante de inconformidade ou não, a Nota Técnica 

437/2011, admitindo a sua extensão para a escolha de Diretores-Gerais, conclui: 

“24. Independente da realização de consulta (formal ou informal) à 

comunidade universitária e até mesmo o seu resultado, a elaboração da 

lista tríplice permanece sendo competência exclusiva do Colegiado 

Máximo da universidade ou de Colégio Eleitoral que o englobe, pois a 

consulta prévia não vincula juridicamente Colegiado para elaboração 

da lista.” 

Portanto, a consulta à comunidade para a escolha de Diretores-Gerais, 

em conformidade com o Art. 1º do Decreto 1.916/96, NÃO EXCLUI as atribuições do 

colegiado máximo em elaborar lista tríplice por meio de voto uninomial. 

 

1.2) O cálculo do peso de votos com base no número de habilitados para 

a consulta e não com base no número total dos que compareceram 

às urnas. 

 

Existe aqui uma lúcida definição ad referendum, da comissão consultiva à luz da 

inexistência de prolegômenos para tal no regulamento posto pelo colegiado na consulta para 

reitor de 2016.  

Registre-se a inexistência de esclarecimentos suficientes à comunidade a posteriori 

pela comissão sobre os critérios para adotar o modelo de cálculo aplicado no ato consultivo.  

O único esclarecimento ocorreu em 02 de maio de 2016, por requerimento de chapa 

concorrente, literalmente com APENAS DOIS GRIFOS no texto regimental pertencente à 

consulta do ano de 2012, sem tecer comentários explicativos21. Dar explicações dessa forma é 

                                                      
21-vide: Requerimento impetrado pela Chapa Autonomia para a Integração. Disponível em: 

<http://www.utfpr.edu.br/comissoes/pesquisa-para-reitor-2016/reqdachp1.pdf >. 
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a notória falta de lisura e responsabilidade para com a comunidade, que, por natureza ou 

oportunidade, prima pelo entendimento de minúcias no processo.  

Sendo um procedimento demasiado prejudicial para todas as categorias, sobretudo 

para a representatividade dos discentes, esperava-se da comissão, à época, juízo mais 

eficiente e proporcional. Trata-se de uma explícita decisão de gestão sem impedimentos legais. 

Segue ipsis litteris a resposta da comissão no dia 22 de maio de 2016: 

“Em resposta ao seu requerimento, informamos que: 

(...) 

d) Quanto a prestar esclarecimento sobre a fórmula, ela fez parte do 

Regulamento de 2012, que por sua vez foi mantido para 2016 e assim 

sendo, foi decidida pela maioria dos conselheiros no COUNI, A 

fórmula retrata o que diz o Art. 9º do Regulamento: 

-segmento dos servidores – professores e técnicos-administrativos – ao 

qual corresponderá o peso de 80% (oitenta por cento) na aferição final 

dos resultados; 

-segmento dos discentes, ao qual corresponderá o peso de 20% (vinte 

por cento) na aferição final dos resultados. 

e) Diante do exposto a forma de cálculo utilizada na Pesquisa de 2016 

foi absolutamente idêntica àquela utilizada na pesquisa de 2012, o que 

foi decidido pelo COUNI em 18/12/2015.” (CCP, 2016)22 

 

A regra de cálculo aplicada pela comissão de consulta CCP perpetua um modelo 

estranho tanto à prática de outras Universidades Federais como ao próprio rito da UTFPR, posto 

o seguimento tênue dos eventos que sucederam o pleito em abril de 2016.  

                                                      
22 -vide: Resposta do requerimento impetrado pela Chapa Autonomia para a Integração, do dia 22 de maio de 

2016: <http://www.utfpr.edu.br/comissoes/pesquisa-para-reitor-2016/respostaofchp1.pdf>. 
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Eivada de condutas suspeitas no processo, a SESU-MEC emitiu o Ofício nº 223/2016 

determinando nova elaboração da lista tríplice pelo Conselho Universitário em 8 de junho do 

corrente ano23. Golpe final sobre o pleito de democrático oriundo da decisão perfunctória do 

Egrégio Conselho em adotar o rito de 201224.  

Pelo que fulgura a decisão proferida pelo poder executivo já no pódio da maratona 

eleitoral de 2016, adianta-se que tal modelo de cálculo à luz de suspeitas, ineficiência, 

fragilidades e prejuízos não pode ser adequado para regramentos de consulta futuros. 

 

2) Das Considerações: 

 

Diante dos fatos que precedem o requerimento, são arroladas as considerações: 

a) Existe demanda fulgurosa da comunidade acadêmica em alicerçar novas 

estruturas para a escolha dos dirigentes da UTFPR com base no amplo direito de 

manifestação política. 

b) O legislador não apresenta entendimento de infração sobre a conduta das 

Universidades que adotam regras paritárias. 

c) Não existem manifestações judiciais que questionem a legalidade de proporções 

adotadas nos processos consultivos da UTFPR.  

d) Decisões judiciais símiles em outras Universidades prezaram pela conservação 

das proporções acertadas pelo colegiado máximo, garantindo que a autonomia 

constitucional não se sobrepôs à soberania nos casos paritários. Desde que 

configurada a apreciação dos ritos já legislados. 

e) Universidades federais em todo o país já se posicionaram pela manutenção de 

regras paritárias a fim de fazer jus à gestão universitária democrática. 

f) O rito do Art. 1º, Decreto 1.916/96, aplicada a restrição do parágrafo quinto, para 

                                                      
23 -vide: Notícia veiculada no sítio online da UTFPR. Disponível em: 

<http://www.utfpr.edu.br/guarapuava/estruturauniversitaria/assessorias/ascom/noticias/acervo/2016/junho/couni-

realizara-nova-reuniao-para-indicar-lista-triplice-de-candidatos-a-reitor-e-vice-reitor>. 

24 -vide: Regulamento para a escolha de reitor da UTFPR -2012. Disponível em: 

<http://www.utfpr.edu.br/comissoes/pesquisa-para-reitor/REGULAMENTO.pdf>. 
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a nomeação de reitor é extensível ao rito para a escolha de Diretores-Gerais. 

g) A expressão “processo democrático” no Art. 148 do Regimento Geral da UTFPR, 

não exclui a elaboração de lista tríplice e votação uninomial por colegiado 

máximo. 

h)  Nota-se extramuros a adoção da modalidade de “pesquisa junto à comunidade 

acadêmica”, enquanto consulta informal, como remédio e instrumento para a 

viabilização da paridade. Procedimento adotado na consulta para reitor da UTFPR 

nos idos de 2016, embora não tenha sido adotado o voto paritário. 

i) A base de cálculo adotada no pleito para reitor dos anos de 2016 e 2012 figuram 

prejuízo e ineficiência, pois se revela deletéria à representatividade política de 

todas as categorias, sobretudo dos estudantes. 

 

 

3) Do Requerimento: 

 

Não se quer a ilegalidade, se anseia por um PROTAGONISMO suficiente para 

atualizar ao novo tempo a instituição pública com o beneplácito do colegiado máximo. 

A prata da casa é sem dúvidas a paridade. Há de se questionar: “e o como?”.  Proceda-

se pela própria LEGALIDADE que vincula, no Art. 1º, Decreto 1.916/96, as mesmas práticas 

da escolha de reitor para a escolha de Diretores-Gerais. Não obstante a possibilidade de 

“pesquisa junto à comunidade acadêmica”, consoante sua natureza informal, adotando os pesos 

paritários. 

Nos idos de 2016, bastava que o candidato à reitoria lograsse não mais que a metade 

do quadro docente, sem votos do quadro de técnicos administrativos, sem votos dos estudantes, 

para ocupar o cargo máximo de uma Universidade Federal.  

Que mensagem é esta para a comunidade que não a sinecura?! O gingado no trato das 

instituições públicas?! 

Muito do descontentamento com os modos de hoje é provável fruto da sanha de 

dirigentes em submeterem outrora projetos de gestão que privilegiam uma dada categoria em 

detrimento de outras como forma de atrair capital político em tempo eleitoral. Sanha acossada 
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pela desproporcionalidade de voto entre categorias. “Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão 

os abutres” (Bíblia Sagrada, p.1041). 

Por derradeiro, cumpre dizer “BRAVA GENTE BRASILEIRA! LONGE VÁ, 

TEMOR SERVIL”. Não se pode curvar a ética e a moral a um compromisso que não o da 

responsabilidade para com a comunidade a que se submete em última análise a consciência 

daqueles que haverão de definir o futuro dessa Instituição. Se a lei é o que subtrai a inércia do 

Estado, o povo é o que requer em primeiro plano o movimento da lei, e para tal é preciso que 

nossos legisladores vejam o protagonismo em nossos regramentos, por cumprir real efeito da 

democracia. 

Se não havia consciência entre os ilustres conselheiros das derivações em que 

poderiam culminar os regramentos eleitorais e consultivos dos anos de 2012, 2013 e 2016 na 

UTFPR, doravante essa presidência está alertada sobre os prejuízos seja da regra ‘70/30’, 

‘80/20’ ou outra que não o peso paritário.  

Requer-se, portanto, embasado pelo texto e pelos dispositivos escritos e referenciados, 

a adoção da PARIDADE, assegurando a proporção de 1/3 do peso de votos para cada categoria 

nas consultas à comunidade acadêmica para a escolha de dirigentes Diretores-Gerais a serem 

realizadas no ano de 2017.  

Ainda se pede, que o CÁLCULO do peso nas aferições seja baseado no número total 

de votantes que compareceram às urnas, e não sobre o número total de votantes habilitados 

como é a praxe. Ambos protegidos por regulamento a fim de garantir transparência e a máxima 

responsabilidade/compatibilidade com a gestão democrática. 

Sobre a forma, que seja um REGULAMENTO específico, já que a prerrogativa por 

natureza das alterações estatutárias pertence a uma estatuinte adequada observadas as 

contribuições da comunidade sobre todas as questões apuradas, e não casos particularizados. 

Atinam-se as mesmas considerações para mudanças regimentais. 

 Permita, ilustre Presidente, as teses apresentadas alvitrarem o Egrégio Conselho na 

expectativa de elevar sua estatura para tão briosa decisão de regulamentar as consultas do ano 

de 2017 e fazer jus ao seu compromisso primeiro de não olvidar seus representados na 

comunidade acadêmica.  
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À comunidade e conselheiros: “SEM OUSADIA NÃO HÁ HISTÓRIA”. Ousem fazer 

história para fazer ver “admirável mundo novo”. O manifesto nasce do pensar. Pelo pensar 

somos à pátria livre, “PODE-SE PARAR-LHE O VOO, MAS NÃO SUBMERGI-LO”. Seja este um 

convite para além do pensar, o agir. Em silêncio não se faz democracia! 

 

 Curitiba, 16 de janeiro de 2017. 

 

 

 

 

FELIPE PINHEIRO 

 

De acordo: 

 

 

 

GUILHERME DE NARDE, Conselheiro Universitário Discente  


