
BOECHAT & WAGNER 

advogados ssociados 


Parecer 011/2014 

Rio de Janeiro, 03 de mar<;:o de 2015. 

Para: ASSOCIACAO DE DOCENTES DO CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO 
TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - ADCEFET -RJ - SECAO 
SINDICAL DO ANDES - SINDICATO NACIONAL 

Assunto: Elei~oes para Dire~ao do CEFET/RJ - 2015. 
Deturpa~ao do procedimento de escolha da 
Comissao Eleitoral. Calendario Eleitoral. Possiveis 
i legal idades. 

A Diretoria da ADCEFET-RJ solicita parecer relativo a 
ao Processo Eleitoral para indica<;:ao de nome ao cargo de Diretor do CEFET/RJ, 
em especial no que tange ao cumprimento do calendario eleitoral apresentado 
pelo Conselho Diretor e a forma de composi<;:ao da Comissao Eleitoral, que conta 
com indicios de irregularidades. 

Em primeiro lugar, cumpre observar a necessidade de 
atendimento as disposi<;:oes legais e regulamentares que tutelam 0 assunto, com 
destaque especial para 0 Decreto 4.877/2003 que "disciplina 0 processo de 
escolha de dirigentes no ambito dos Centros Federais de Educac;ao Tecnol6gica, 
Esco/as Tecnicas Federais e Esco/as Agrotecnicas Federais". 

Tal diploma nao apenas versa sobre a forma de 
escolha, pela comunidade escolar, de nome a ser indicado ao Ministro de Estado 
da Educa<;:ao para 0 cargo de Diretor-Geral, como tambem disciplina a 
metodologia de constitui~ao de Comissao Eleitoral responsavel por conduzir 
tal processo de escolha. Por um lado, 0 art. 2°, do referido Decreto, atribui ao 
Conselho Diretor a competemcia de deflagrar 0 processo de escolha, ou seja, de 
promover a etapa inicial de tais procedimentos. Na sequencia, 0 art. 3° atribui a 
Comissao Eleitoral 0 restante da condu~ao do processo, instituida 
especificamente com tal finalidade. 

Dessas primeiras disposi<;:oes normativas e possivel 
depreender que a competE!ncia propria do Conselho Diretor no processo de 
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elei9ao encontra-se duplamente limitada: em primeiro lugar, pelas regras 
superiores do pr6prio Decreto n° 4.877/2003; na sequencia, pela necessidade de 
constituir Comissao Eleitoral propria com 0 encargo de conduzir a escolha. 

Nesse ambito, ainda preliminarmente, e necessario 
concluir pela Iimita9ao da competencia regulamentar do Conselho Diretor em 
materia de escolha do indicado ao cargo de Diretor-Geral. Tal instancia podera, 
apenas, dispor sobre as normas gerais do processo de escolha e sobre as regras 
especificas da elei9ao dos membros da Comissao Eleitoral. Consequentemente, 
uma vez que tal Comissao esteja constituida, a ela competira a expedi9ao de 
regras complementares em rela930 ao pleito, a organiza9ao administrativa do 
certame, bem como a decisao de pedidos e requerimentos que venham a ser 
formulados. Porem, todos estao limitados pela Lei e pelo Regulamento. 

Para que a Comissao Eleitoral passe a conduzir 
validamente 0 processo de escolha e indispensavel que sua composi~ao seja 
regularmente concretizada, ou seJa, que a escolha e designaCao de seus 
membros seja realizada nos termos previstos pela Lei e pelo Regulamento. 
Aqui, os ditames do art. 3° do Decreto nO 4.877/2003 devem ser obedecidos EM 
SUA TOTAL!DADE. Veja-se: 

Art. 32 A condw;ao do processo de escolha pela comunidade 
escolar de que trata 0 art. 22 sera confiada ell Comissao Eleitoral, 
institufda especificamente para este fim, que possuira a seguinte 
composi9ao: 

I tres representantes do corpo docente; 

II - tres representantes dos servidores tecnico-administrativos; e 

III - tres representantes do corpo discente, 


§ 1Q OS representantes de cada segmento SERAO ELEITOS POR 
SEUS PARES, 

§ 2Q OS nomes escolhidos serao encaminhados ao Conselho 
Diretor para publicagao de portaria contendo os nomes de todos 
os membros da Comissao Eleitoral assim constitufda. 

§ 3Q Na reur,iao de instala9ao dos trabalhos, a Comissao Eleitoral 
indican3 a seu presidente, 

Todavia, no caso apresentado atraves desta consulta, 
nao ha duvidas de que as regras contidas no Decreto foram EXPRESSAMENTE 
DESCUIVIPR/DAS, especificamente no que tange a constitui9ao da Comissao 
Eleitoral. Resta materialmente comprovado, atraves da Reso/u9aO CODIR n° 
02/2015, assinada em 13/02/2015, sem clareza quanto adata de publica9ao, que 
os membros de tal Comissao nao foram eleitos por seus pares, em 
desobediimcia frontal ao disposto no §1° do art. 3° do r. Decreto. Veja-se: 
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"Em 19/02/2015, as 14h na Sala do Conselho Diretor, 
reuniram-se 0 Presidente do CODIR e os inscritos, onde 
foi acardado que nao havera elei9aO e todos os 
inscritos comporao a Comissao Eleitoral 2015 (acardo 
referendado pelo CODIR em 13/02/2015)." 

Par um lado, tal enunciado reconhece 0 

descumprimento intencional do diploma regulamentar, uma vez que "acorda" pela 
dispensa de elei9ao. Alem disso, esse mesmo texto apresenta indicios de fraude 
ao processo eleitoral, pois sugere que tal acordo - formulado em 19/02 - teria 
side "referendado" pelo CODIR em data anterior (!). no dia 13/02. 

Vale insistir que a regra relativa a constitui9ao da 
Comissao Eleitoral, par cada segmento. atraves da e1ei9ao par pares, foge ao 
ambito da competencia regulamentar do Diretar-Geral do CEFET/RJ ou mesmo do 
Conselho Diretor da Institui9ao. Trata-se de disposi9ao contida em Decreto 
Regulamentar, expedido pelo Chefe do Poder Executivo, com for9a normativa no 
ambito da Administra9ao Federal, impondo-se, hierarquicamente, perante todos os 
Centros Federais de Educa9ao Tecno16gica, Escolas Tecnicas Federais e Escolas 
Agrotecnicas Federais. 

Consequentemente, havendo ilegalidade na 
constitui9ao da Comissao Eleitoral. nao ha como tal instancia dar regular 
condu9ao ao processo eleitora!, fazendo cumprir leis, decretos e normas 
regulamentares, pois padece de vicio originario. Nesse contexto, resta prejudicado 
o restante do certame, ficando passivel de anula9aO, em especial quanto a 
possibilidade de cumprimento regular dos prazos estabelecidos previamente. 

Para que se garanta a lisura do processo de escolha 
para Dire9ao-Geral do CEFET, indispensavel 0 restabelecimento pleno da 
legalidade violada, em especial 0 cumprimento das disposi96es contidas no art. 3° 
do Decreto 4.877/2003. Assim, somente com a regular constitui9ao da Comissao 
Eleitaral - que nao pode dispensar eleic;ao - havera valido expediente para escolha 
do nome a ser indicado ao cargo Diretor-Geral do CEFET/RJ. 

Em suma, a partir do exame preliminar das quest6es 
acima, e posslvel depreender que houve afronta a norma regulamentar nos 
procedimentos adotados para composi9ao da Comissao Eleitoral responsavel pelo 
processo de escolha do nome a ser indicado para 0 cargo de Diretor-Geral da 
Institui9ao, com forte indicio de fraude no certame, haja vista a expressa dispensa 
de elei9ao por pares dos membros da Comissao. 
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Portanto, recomenda-se 0 adiamento das eleic;;oes, 
alterando-se 0 calendario eleitoral, de modo a garantir a constituic;;ao de nova e 
regular Comissao Eleitoral, com os representantes de cada segmento eleitos por 
seus pares. 

E 0 que temos a anotar. 

Asse soria Juridica da ADCEF, "/RJ
/ 

ulio Canello 
OABIRS 73.049 

Assessoria Juridica da ADCEFETIRJ 
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