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Parecer 35/2014

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2014.

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

Assunto: Proposta de Regulamento de capacitação 
Docente do CEFET/RJ. Análise preliminar.

A Diretoria da ADCEFET-RJ solicita parecer relativo à 
proposta de Regulamento de Capacitação Docente do CEFET/RJ, elaborada no 
âmbito de comissão criada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e que 
será discutida em reunião agendada para o dia 06 de novembro. 

 A minuta da proposta foi remetida para esta Assessoria 
no  dia  04  de  novembro,  mesma  data  em  que  foi  disponibilizada  para  os 
conselheiros  do  CEPE,  sem  divulgação  junto  à  comunidade  acadêmica  do 
CEFET. Apesar da importância do assunto, a Administração sinaliza precipitação 
ao evitar  um debate  sobre  os  pontos  apresentados e  uma avaliação atenta  e 
refletida  sobre  os  aspectos  jurídicos,  administrativos  e  acadêmicos  do 
Regulamento sugerido. 

Nesse  contexto,  este  parecer  promove  uma  primeira 
análise, sem os aprofundamentos necessários e pertinentes, apenas para pontuar 
as questões mais significativas no âmbito de um exame preliminar da matéria. 
Também  por  essa  razão,  pelo  açodamento  por  parte  da  Administração,  é 
recomendável  que  a  deliberação  final  sobre  a  proposta  seja  postergada, 
permitindo-se ampla discussão pela comunidade acadêmica, com a possibilidade 
de sugerir alterações ao texto.

De  todo  modo,  cabe  examinar,  ainda  que 
preliminarmente,  as  regras  contidas  na  proposta  de  Regulamento.  Neste 
documento, destacamos os aspectos que possivelmente contrariam a legislação 
em  vigor,  assim  como  as  regras  que  se  mostram  desproporcionais  ou 
desarrazoadas. Vejamos:
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De  início,  o  art.  3º  do  Regulamento  mostra-se 
incompleto (ou incongruente com o restante do texto) por omitir, nesse trecho, a 
modalidade  de curso  de  extensão.  Note-se  que há  uma dissonância  entre  tal  
dispositivo e outros artigos, ou mesmo com o modelo do Termo de Compromisso. 
Ora a primeira modalidade é especialização, ora extensão. Assim, não fica claro 
que o nível inicial considerado como capacitação docente no âmbito da proposta.

Também o art.  3º, agora em seu inciso IV, ao indicar 
"com a orientação de um pesquisador de reconhecida competência na área", na 
hipótese de afastamento para estágio pós-doutoral, não se mostra razoável. Isso 
porque,  apesar  desse  requisito,  não  há  nenhuma  outra  indicação  clara  e 
inequívoca de como será avaliada a "competência reconhecida" do pesquisador 
na área. Tal imprecisão na previsão regulamentar poderá ensejar arbitrariedades 
ou discriminação.

Os itens VI e VII do art. 5º não parecem apropriados ao 
âmbito de um Plano quinquenal relativo ao planejamento e gestão dos Colegiados 
Acadêmicos.  No  caso,  tais  itens  confundem o  que,  no  máximo,  pode  ser  um 
requisito para deferimento do pedido individual, com um elemento que integra um 
plano mais geral dos CAs.

Mesmo  sob  a  ótica  individual  do  Requerente,  a 
exigência de uma "Declaração de Mérito do Curso" emitida pelo COPEP revela-se 
um  expediente  burocrático   quase  desnecessário  e  sem  nenhum  ganho 
significativo  para  a  gestão  do  processo,  antes  pelo  contrário.  Também  a 
comprovação  de  "reconhecida  competência",  na  modalidade  de  estágio  pós-
doutoral mostra-se como um entrave desproporcional  (e que não se exige nas 
outras  modalidades),  sem  parâmetro  objetivo  de  julgamento  e  que  somente 
redundará em perdas de oportunidades de capacitação e transcursos de prazos 
junto às outras Instituições, ensejando um problema adicional para a gestão dos 
afastamentos.

Já  o  parágrafo  único  do  art.  5º  parece  estar  mal 
posicionado no Regulamento, uma vez que nem todo Docente estará postulando, 
a cada ano, afastamento para capacitação nas modalidades previstas. Além disso, 
o item c, vinculado apenas às atividades de pesquisa de Grupos de Pesquisa 
cadastrados  no  DGP,  ignora  as  dimensões  do  ensino  e  extensão,  também 
essenciais na atividade docente.

 Na sequência, o art. 6º cria uma "Comissão Gestora", 
coordenada pela Administração Central, com poderes atribuídos ao longo do texto. 
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Entre suas competências, verifica-se uma possível exclusividade em estabelecer 
diretrizes para  elaboração do PICD,  encaminhando aos CAs os  "formulários e 
calendário", o que enseja uma subordinação importante dos CAs, limitando não 
somente  sua  autonomia,  como  restringindo  as  possibilidade  de  apoio  na 
elaboração do Plano Institucional.

Vale observar,  à luz das normas contidas no art.  26, 
§1º, V, da Lei nº 12.772/12, que a criação de uma outra comissão, com poderes 
decisórios, revela um desprestígio às atividade da Comissão Própria de Pessoal 
Docente - CPPD (no que tange às instrução dos procedimentos administrativos e 
ao assessoramento na gestão do processo), bem como do Conselho de Pesquisa, 
Ensino e Gestão (no que toca aos poderes deliberativos). Ou seja, tal organismo 
denota  dispensável  burocratização,  uma  vez  que  suas  tarefas  poderiam  ser 
divididas, sem prejuízo, à CPPD e ao CEPE.

Por  conseguinte,  caso  as  atribuições  da  CG  sejam 
divididas entre CPPD e CEPE, todo o art. 7º merece reformulação. Por outro lado, 
caso a CG seja mantida, ainda será necessário reformular os itens do referido 
artigo de modo a revisar os incisos IV e V, permitindo à CPPD, após emitir parecer 
tendo consultado o DRH, remeter o processo diretamente ao CEPE. 

A exigência de apresentação de "regulamento do curso 
na  instituição  destino",  contida  no  art.  8º,  inciso  II,  alínea  e,  da  proposta  de 
Regulamento  é  desproporcional.  Isso  porque  somente  serão  admitidos 
afastamento  para  programas  reconhecidos,  credenciados  no  Ministério  da 
Educação caso sejam nacionais, ou que obtenham a "Declaração de Mérito" caso 
se trate de curso no exterior. Não há nenhum ganho em termos de gestão do 
processo ao se exigir o regulamento do curso, pelo contrário, cria-se apenas um 
entrave para o Requerente, que deverá buscar documentos que nem sempre são 
facilmente acessíveis.

No que tange à aptidão ao afastamento, prevista no art. 
9º,  a proposta de Regulamento mostra-se amplamente abusiva. O conceito de 
"tempo de retorno útil" é falacioso e sinaliza ilegalidade, contrariando o instituto 
jurídico do exercício. Ou seja, a contagem do tempo de exercício não pode ser 
vinculada ou restringida em função do calendário escolar. Do mesmo modo, não 
se pode excluir da contagem o período em que o docente gozar férias, uma vez 
que tal tempo também é considerado, por Lei, como de efetivo exercício. Assim, 
num exame preliminar, tal dispositivo regulamentar mostra-se ilegal, por extrapolar 
as permissões autorizadas pelo legislador e violar direitos garantidos em Lei.

A proposta de Regulamento também é confusa quanto 
à categoria de docentes que pode requerer afastamento. Apesar de mencionar 
docentes  do  quadro  permanente,  as  alíneas  "a"  e  "b"  do  art.  10º  também 
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mencionam "salário" e "emprego", ou seja, conceitos jurídicos ligados ao docente 
que não está regido pela Lei  nº 8.112/90, como substitutos e temporários.  Tal  
incongruência  representa  uma  das  fragilidades  na  redação  do  texto  e  requer 
retificação.

Quanto às modalidades de afastamento, o §3º do art. 
11 apresenta regra que viola direito previsto na legislação federal, restringindo o 
afastamento do docente  em estágio probatório,  que não poderia  ter  "liberação 
total".  Vale  rememorar  que  a  Lei  nº  12.772/2012,  em  seu  art.  30,  dispôs, 
expressamente, sobre a possibilidade de afastamento para participar de programa 
de pós-graduação stricto sensu independentemente do tempo ocupado no cargo, 
permitindo, portanto, o afastamento também do Professor que estiver em estágio 
probatório.  No  texto  legal,  não  há  previsão  de  nenhum  tipo  de  restrição  ou 
diferença,  para  fins  de  afastamento,  entre  o  docente  em  estágio  e  aquele  já 
estável. Portanto, não pode o regulamento criar restrição não autorizada por Lei,  
sob pena de ilegalidade.

Ainda  no  que  tange  às  modalidade,  a  proposta  não 
deixa clara quais seriam as diferenças objetivas entre a "bonificação parcial" e a 
"liberação total". Na mesma senda, a estipulação dos prazos máximos para cada 
hipótese é confusa, dando ensejo, inclusive, para que a bonificação parcial seja 
mais extensa do que a liberação integral, caso o prazo máximo da instituição de 
destino seja amplo.

Quanto à autorização de afastamento para estágio pós-
doutoral, a redação do art. 19 é confusa e desarrazoada. Seu texto sugere que 
para  o  reconhecimento  do  orientador  é  necessário  que  ele  seja  Bolsista  de 
Produtividade nível 1 do CNPq ou que apresente 100 pontos em Atividades de 
Pesquisa do RAD nos 5 últimos anos. É uma incógnita como os pesquisadores 
das mais diversas Instituições irão comprovar a pontuação exigida, especialmente 
em lugares  onde  o  sistema de  avaliação  é  distinto.  Mais  estranho  ainda  é  a 
exigência  de,  por  exemplo,  um  orientador  de  uma  instituição  no  exterior  ser 
bolsista de produtividade no CNPq, órgão brasileiro. Ou seja, tal dispositivo deve 
ser  totalmente reformulado,  sob pena de impossibilitar  afastamentos para pós-
doutorado.

 
No  que  se  refere  aos  critérios  de  seleção  e 

classificação é possível, ainda preliminarmente, apontar três possíveis problemas. 
Em  primeiro  lugar,  as  notas  serão  atribuídas  com  pontuação  originada 
exclusivamente  em  critérios  de  produtividade,  ignorando  todas  as  outras 
dimensões  também  relevantes  da  atividade  docente,  com  foco  em  aspectos 
quantitativos  e  virtual  desprestígio  em  relação  aos  resultados  qualitativos  do 
trabalho. Em segundo lugar, as notas levam em conta, na sua especificação, as 
atividades  de  extensão  e  pesquisa,  colocando  o  ensino  em segundo  plano  e 
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ferindo a indissociabilidade entre essas dimensões ao conferir à pesquisa peso 
desproporcionalmente maior. Finalmente, a necessidade de considerar o RAD nos 
últimos dois  ou  três  anos,  combinada à  pontuação mínima para  classificação, 
acabará  impossibilitando  o  afastamento  de  docentes  em  estágio  probatório, 
limitando  a  aplicabilidade  da  legislação  federal  e  violando  direitos  desses 
servidores. 

Em  adendo,  as  regras  que  tratam  sobre  o 
ressarcimento de valores pagos pelo CEFET/RJ mostram-se desproporcionais ou 
abusivas, vedando o exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo ilegal, 
contrariando  à  garantia  do  devido  processo  na  seara  administrativa.  Não  se 
questiona  a  necessidade  de  ressarcimento  no  caso  de  não  cumprimento  de 
normas ou não realização da capacitação. O que extrapola a razoabilidade é a 
forma  como  a  proposta  de  Regulamento  pretende  efetuar  o  ressarcimento, 
sugerindo a possibilidade de inscrição direta na Dívida Ativa e de cadastramento 
no CADIN, sem garantir ao docente qualquer possibilidade de defesa prévia. Tais  
dispositivos  devem  ser  reformulados,  sob  pena  de  anulação,  inclusive  na  via 
judicial.

Já no item relativo à suspensão e afastamento, o inciso 
III  do  art.  25  enseja  desnecessária  burocratização,  ao  sugerir  que  o  CG seja 
assessorado por consultores ad hoc. Entende-se que tal análise poderia ser feita 
diretamente pela CPPD -  que possui  prerrogativas legais para acompanhar os 
casos de afastamento - sendo então decidida pela Direção Geral.

Por fim, não há clareza na tutela regulamentar conferida 
à  questão  do  banco  de  substitutos.  O  conceito  de  "docente  equivalente" 
apresentado  na  proposta  de  Regulamento  aparenta  não  levar  em  conta 
particularidades e normas contidas na Lei nº 12.772/12 e no Decreto nº 8260/14. 
Vale observar que tal Decreto regulamentou o banco de professores equivalente 
no  âmbito  do  CEFET/RJ  para  a  carreira  EBTT apenas.  Esse mesmo Decreto 
prevê  que  o  quantitativo  de  professores  substitutos  e  visitantes  não  poderá 
ultrapassar a proporção de 20% do quantitativo total de docentes, aspecto que 
deve ser contemplado no Regulamento de Capacitação. Note-se a possibilidade 
de,  nos  colegiados  em  que  não  for  possível  fazer  uso  do  banco,  os  demais 
docentes venham a ter sua carga horária elevada quando houver afastamento de 
colegas, o que já ocorre.

Em suma, a partir  do exame preliminar das questões 
acima, é possível depreender que a proposta de Regulamento de Capacitação 
Docente  do  CEFET/RJ  contém  vários  dispositivos  desproporcionais, 
desarrazoados,  alguns  que  restringem o  exercício  de  direitos  e  outros,  ainda, 
contrários  à  legislação  em  vigor.  Nesta  análise  inicial,  para  algumas  dessas 
regras, apresentamos sugestões. Porém, tendo em vista a importância da matéria 
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para toda a comunidade acadêmica do CEFET/RJ - e não somente para seus 
docentes - é indispensável  que a proposta seja submetida a ampla discussão, 
possibilitando,  aos  segmentos  da  Instituição,  a  apresentação  de  sugestões  e 
modificações  para  aperfeiçoamento  do  ato  regulamentar  de  modo  a  evitar 
resultados contraproducentes à gestão, irregulares ou mesmo ilegais. 

Portanto,  recomenda-se  o  adiamento  da  deliberação 
final  sobre  a  proposta,  garantindo-se  a  criação  de  espaços  de  consulta  e 
discussão sobre o texto sugerido.

Cabe  por  fim registrar  que,  em decorrência  do  curto 
prazo para essa análise preliminar, essa Assessoria Jurídica pode ter interpretado 
equivocadamente parte do texto do Regulamento de Capacitação apresentado, 
tendo  que  posteriormente  rever  essa  análise  inicial.  Porém,  tal  equivoco,  se 
houver, decorre da própria ausência de debate com a comunidade acadêmica e só 
essa  via  é  capaz  de  conferir  legitimidade,  razoabilidade  e  eficácia  a 
regulamentação final a ser aprovada pelo Conselho Diretor.  

É o que temos a anotar.

Carlos Alberto Boechat Rangel
                     OAB/RJ 64.900

Assessoria Jurídica da ADCEFET/RJ

Júlio Canello
                     OAB/RJ 167.453

Assessoria Jurídica da ADCEFET/RJ 
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