
PROCESSO N° 0413/99-SEGOV

INTERESSADA: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS (SEARH)

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO SOBRE QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.

EMENTA: �  Autonomia universitária. Natureza e características
da autonomia assegurada às universidades pelos artigos 207 da
Constituição Federal e 141 da Constituição do Estado. Os artigos
53 e 54 da Lei federal n.º 9.394, de 20.12.96 (que �estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional�).

  �   A autonomia universitária não é absoluta nem integral.
Toda e qualquer atividade administrativa, independentemente
do seu maior ou menor grau de autonomia, terá de ser
exercida não só dentro dos limites legais como em razão da
lei, o que significa dizer, nos casos, segundo os pressupostos e
para os fins em lei expressamente autorizados (CF, art. 37,
�caput�).

  �  Na qualidade de autarquia, a Universidade Estadual está
sujeita à incidência das disposições contidas nas Seções I
(Disposições Gerais, compreendendo os artigos 37 e 38) e II (Dos
Servidores Públicos, compreendendo os artigos 39, 40 e 41) do
Capítulo VII (Da Administração Pública) do Título III (Da
Organização do Estado) da Constituição Federal, dispositivos esses
objeto recentemente de alterações substanciais introduzidas pelas
Emendas Constitucionais Federais ns. 19, de 05.06.98 e 20, de
15.12.98.  Da mesma forma, no tocante às despesas de pessoal,
regem-se as autarquias pelo disposto no art. 169 da Constituição
Federal, que também recebeu nova redação dada pela EC n.º 19/
98. Além do mais, a criação de cargos, funções ou empregos
públicos e o aumento de remuneração do pessoal das autarquias
e, portanto, da Universidade Estadual,  dependem de lei, cuja
iniciativa é de competência privativa do Governador do Estado
(artigos 37, inciso VI e 46, § 1.º, inciso II, alínea �a�, da
Constituição Estadual).

�    O disposto no art. 11 da Lei Complementar n.º 163/99
não se aplica à Universidade Estadual do Rio Grande, pois a
definição, mediante regulamento, pelo Chefe do Executivo, da
�estrutura e do funcionamento� da autarquia universitária,
por significar uma interferência em matéria �interna corporis�
da entidade autárquica, com evidente redução da sua margem
de liberdade de organização administrativa, violaria a
autonomia assegurada no art. 207 da Constituição Federal e
no art. 141 da Constituição do Estado.

� Afigura-se, ainda, insuscetível de aplicação à Universidade
Estadual o disposto no art. 63, inciso I, alínea �a�, da Lei
Complementar n.º 163/99, pois a autonomia universitária
pressupõe capacidade de auto-organização e autodeterminação,
embora nos limites e na forma da lei. É tão grande a importância
atribuída pela LDB aos colegiados deliberativos das universidades
que o art. 56 da referida Lei dispõe expressamente sobre sua
composição, objetivando assegurar: a) a observância do princípio
de gestão democrática, através da participação de �segmentos da
comunidade institucional, local e regional�; b) o poder de decisão
dos corpos docentes, pela reserva para os professores de setenta



por cento �dos assentos em cada órgão colegiado e comissão�.

 �  Resulta igualmente inaplicável às universidades o  disposto
no inciso II do art. 66 da Lei Complementar n.º 163/99, inciso
esse que autoriza o Poder Executivo a �fixar, através de Decreto,
e publicar as tabelas de lotação de cargos em comissão e
funções gratificadas criadas por esta Lei Complementar,
conforme consta do Anexo III�. Essa atribuição tem, da mesma
forma, nítida e inconfundivelmente, natureza de matéria
�interna corporis�, relacionada ao poder de auto-administração
da Universidade, estando, assim, situada em área juridicamente
refratária à intervenção do Chefe do Executivo, sob pena de
colisão com o princípio insculpido nos arts. 207 da Constituição
Federal e 141 da Constituição do Estado.

                 �    No tocante ao inciso I do art. 66 da Lei
Complementar n.º 163/99, que diz respeito à autorização
conferida ao Chefe do Executivo para �expedir, mediante
Decreto, os regulamentos e demais atos necessários à execução
desta Lei Complementar�, não se pode, obviamente, sustentar
que esteja o Governador do Estado privado de expedir normas
regulamentares que orientem a execução de uma lei
complementar, mesmo que essa regulamentação incida, de
alguma forma, sobre as entidades que compõem a
Administração Indireta. Esse raciocínio é válido mesmo que se
trate de uma autarquia considerada de caráter especial, como
é o caso da autarquia universitária. Mas tampouco é possível
admitir que esse poder regulamentar viole a autonomia
universitária dispondo, independentemente de qualquer
iniciativa ou proposta da Universidade Estadual, sobre sua
organização interna e respectivo funcionamento.

                                                  �    Indispensável atentar, no
entanto, para a lúcida e perspicaz advertência de ADILSON ABREU
DALLARI: �Um corporativismo exacerbado (uma forma de
totalitarismo) tem levado a desvios e a verdadeiros desvarios, como
se a Constituição Federal se resumisse em um único artigo
(precisamente o art. 207, que afirma a autonomia universitária)�.

PARECER  N.º I - 15

1.  As questões suscitadas, neste Processo, pela Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos (SEARH), para efeito

de emissão de parecer por parte desta Consultoria, dizem respeito à natureza e às características da autonomia assegurada às

universidades pelo art. 207 da Constituição Federal (reproduzido pela Constituição do Estado em seu art. 141) e, por conseqüência,

à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (URRN). O “caput” do art. 207 da Constituição Federal  estabelece:

�Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa

e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão”.

2.  Esse dispositivo constitucional foi complementado pelos artigos 53 e 54 da Lei federal n.º 9.394, de 20.12.96 (que

“estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”), os quais relacionam as atribuições que, “no exercício de sua



autonomia, são asseguradas às universidades” e, especialmente, às universidades públicas. Afigura-se-nos indispensável

transcrever o referido art. 54, concernente às universidades por último referidas:

“Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei,

de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura,

organização e financiamento pelo Pode Público, assim como dos seus planos de

carreira e do regime jurídico do seu pessoal.

§ 1.º No exercício de sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo

anterior, as universidades públicas poderão:

I – propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como

um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos

disponíveis;

II – elaborar um regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais

concernentes;

III – aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a

obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo

respectivo Poder mantenedor;

IV – elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais;

V – adotar regime financeiro e contábil que atenda as suas peculiaridades de

organização e funcionamento;

VI – realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder

competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos;

VII – efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem

orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho.

§ 2.º  Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições

que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em

avaliação realizada pelo Poder Público.”

3. A abordagem das questões formuladas neste Processo exige, para que o analista possa situar-se corretamente diante do

tema, que se proceda à interpretação da norma constitucional e dos preceitos infraconstitucionais acima transcritos, deles

extraindo o conceito de “autonomia universitária”, de forma a fixar da melhor maneira possível a natureza e os limites desse

princípio constitucional. Para tanto, existem, na bibliografia nacional, alguns estudos sobre o assunto que constituem pontos de

referência não somente obrigatórios como insubstituíveis. Em nosso entender,  podem ser enumerados, sob essa ótica, dentre

vários outros, por sua precisão e abrangência, os seguintes trabalhos: “Autonomia das Universidades Públicas” (Revista

Trimestral de Direito Público, ed. MALHEIROS, vol. 1/1993, págs. 282 a 302), de ADILSON ABREU DALLARI; “Autonomia

Universitária – Limites Jurídicos”  (Revista de Direito Público, ed. RT, n.º 91, julho-setembro de 1989, págs. 126 a 135), de

GIUSEPPI DA COSTA; “Comentários à Constituição do Brasil”, ed. Saraiva, 8.º vol., 1998, págs. 467 a 507), de CELSO

RIBEIRO BASTOS e IVES GANDRA MARTINS  (sendo que os comentários ao art. 207 da CF são da autoria do primeiro dos

referidos doutrinadores) e o Parecer n.º SR-78 do Consultor-Geral da República, à época SAULO RAMOS (Diário Oficial

da União, Seção I, de 16.12.88, págs. 24582 a 24585).

4. Emerge de todas essa contribuições doutrinárias uma conclusão que é partilhada de forma consensual, uniforme e coincidente

por todos os que se ocupam dessa matéria: - a autonomia não é absoluta nem integral. Afinal de contas, toda e qualquer atividade

administrativa, independentemente do seu maior ou menor grau de autonomia, terá de ser exercida não só dentro dos limites

legais como em razão da lei, o que significa dizer, nos casos, segundo os pressupostos e para os fins em lei expressamente

autorizados (CF, art. 37, “caput”)..

5. São válidas e pertinentes as observações feitas, a esse respeito, por SAULO RAMOS, quando Consultor-Geral da República:

“ A autonomia universitária, qualquer que seja a dimensão em que se projete, objetiva

assegurar às universidades um grau razoável de autogoverno, de auto-administração

e de auto-regência dos seus próprios assuntos e interesses, sempre sob controle

estatal, em função de sua tríplice destinação: o ensino (transmissão de

conhecimentos), a pesquisa (produção de novos conhecimentos) e a extensão

(prestação de serviços à comunidade).



A noção de autonomia universitária, contudo, não se confunde com a de independência

(...).

A gestão de bens e interesses próprios e o poder de auto-administração e desempenho

de funções específicas não afetam a possibilidade jurídica de controle administrativo

do Poder Público sobre as universidades, nem subtraem, a este, a competência para

autorizar-lhes o funcionamento, reconhecê-las e fiscalizar-lhes as atividades. É

dever do Estado, diz a Constituição.

O regime de tutela que disciplina as relações entre o Estado e as universidades  não

impede que estas sejam submetidas à fiscalização de ordem institucional, ou de

ordem político-administrativa ou, ainda, de ordem econômico-financeira.

A esse poder de vigilância não é oponível o princípio da autonomia universitária,

posto que o exercício da prerrogativa estatal visa, tão-somente, à realização plena,

por meios regulares e conformes ao ordenamento jurídico, dos fins institucionais

para que a universidade foi concebida, idealizada e criada.

(...)

A esse respeito, observa CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO (in Revista

de Direito Público, vol. 73/57),

‘O reconhecimento da conveniência da adoção de medidas que autonomizem as

universidades nos setores aludidos, de modo algum significa que o Estado deva ou

até mesmo possa despedir-se seja de providências controladoras, seja de imprimir

normativamente certas contenções fundamentais que balizem o âmbito desta

liberdade para auto-administração universitária...’.

O princípio da autonomia universitária, embora de extração constitucional, não

configura um valor absoluto em si mesmo e nem inibe a ação estatal destinada a

tornar efetivos certos comandos inseridos na própria Constituição, cuja formulação

objetivou assegurar, em essência, (a) a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e

divulgar o pensamento, a arte e o saber (artigo 206, II); (b) o pluralismo de idéias e

de concepções pedagógicas (artigo 206, III); (c) a gestão democrática do ensino

público (artigo 206, IV); (d) a garantia de padrão de qualidade do ensino (artigo 206,

VII); (e) a promoção humanística, científica e tecnológica do País (artigo 214, V).

A Universidade não se tornou, só por efeito do primado da autonomia, um ente

absoluto, dotado de soberania e desvinculado do ordenamento jurídico” (Parecer

acima indicado, pág. do DOU n.º 24584).

6. A abordagem realizada sobre autonomia universitária por ADILSON ABREU DALARI revela-se marcantemente didática

e, por isso mesmo, amplamente esclarecedora:

“No caso em exame, o que se deve fazer é: primeiramente, abandonar a idéia de que

autonomia possa significar liberdade ilimitada; em segundo lugar, verificar quais os

limites da autonomia.

(...).

Numa escala decrescente temos, em primeiro lugar, a soberania, que é um atributo

do Estado brasileiro em suas relações internacionais e que, no plano interno, pertence

ao povo. Deriva ou repousa na soberania o poder de elaborar uma Constituição.

Não há poder maior do que o derivado da soberania.

Imediatamente abaixo está o conceito de autonomia política, traduzido pela

capacidade de elaborar suas próprias leis, que a Constituição confere à União, aos

Estados e aos Municípios. O poder correspondente a esse conceito não é absoluto,

posto que as leis elaboradas por cada uma das pessoas jurídicas de capacidade

política, devem guardar conformidade com a Constituição.

Num terceiro nível, temos o conceito de independência. Independentes são os

Poderes (ou os ramos do Poder) de cada pessoa jurídica de capacidade política, que

são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um desses poderes edita normas

relativas ao seu funcionamento interno, mas todos eles estão subordinados à lei (em



sentido estrito) e à Constituição. A liberdade de que desfrutam não é ilimitada, mas,

sim, condicionada, restrita.

Num quarto nível em escala decrescente, temos a autonomia administrativa, que é

um atributo conferida a certos órgãos ou entidades, cujo significado é o seguinte: a)

como todo e qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, devem funcionar

debaixo da lei, na forma da lei, nos limites da lei; b) diferentemente dos demais

órgãos (desprovidos de autonomia) são imunes ao poder hierárquico. Ou seja,

quem tem autonomia, vai-se reger por normas internas editadas com base na lei e

dentro dos limites da lei. A autoridade administrativa pode e deve cuidar para que

tais normas não desbordem dos limites da lei (daí o poder de aprovar ou homologar

certas normas – não todas – conforme o que estiver disposto em lei), mas a autoridade

administrativa não pode interferir em atos internos da entidade autônoma, não

podendo, por exemplo, avocar processos, dar ordens a subordinados ou lhes aplicar

sanções.

Em síntese, a autonomia administrativa é uma margem de liberdade que pode ser

conferida ou pela lei, ou excepcionalmente (caso da Universidade e do Ministério

Público) pela Constituição, mas sempre, de qualquer forma, significando uma

faculdade ou um poder de tomar decisões em nível infralegal, debaixo da lei, em

conformidade com a lei.

O art. 207 da Constituição Federal confere à universidade autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão patrimonial e financeira. Todas elas devem ser

exercidas na forma da lei. A universidade não pode dispor livremente (ao seu

exclusivo critério) sobre estrutura curricular, mas pode dispor sobre isso desde que

o faça de acordo com a lei. A universidade, ela mesma, vai gerir seu orçamento e seu

patrimônio, mas, na forma e de acordo com a legislação pertinente. Da mesma

forma, a autonomia administrativa vai permitir uma liberdade de atuação debaixo da

lei, pois o art. 207 deve ser interpretado em conformidade com outros dispositivos

constitucionais, maxime com o art. 37, no qual cabe destacar o princípio da

legalidade.

Em resumo: a universidade não é nem soberana, nem independente, mas, sim,

apenas autônoma. Entretanto, dado que a Constituição não conferiu capacidade

política à universidade (não lhe deu o status de como os Estados e Municípios) tal

autonomia não pode ser política, mas, sim, meramente administrativa.

(...)

Cabe assinalar, ainda, que o princípio da legalidade afeta diferentemente os

particulares e as entidades da Administração Pública: enquanto os particulares

podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a Administração somente pode fazer

o que a lei determina.

A autonomia administrativa, portanto, por definição é sempre dependente da lei”

((RTDP, número acima indicado, págs. 287 e 288).

7. Na visão de CELSO RIBEIRO BASTOS:

“(..) Essa autonomia é relativa e instrumental, mas vinculada à Administração, uma

vez que a universidade pública é um ente da Administração Pública.( ...)

(..). As universidades públicas, frisamos, são parte da Administração Pública,

devendo seus estatutos, portanto, ser elaborados em perfeita conformidade com a

legislação federal, estadual ou municipal. As universidades públicas criadas pelo

Estado sofrem necessariamente as injunções decorrentes da natureza de ente

centralizado da Administração Pública e em conseqüência submetido ao direito

administrativo. O campo autônomo reside nas atividades voltadas ao atingimento

dos seus fins, quais sejam, a pesquisa, o ensino, a extensão e as atividades relativas

a sua estrutura orgânica. As universidades podem dispor sobre sua estrutura e

normas de funcionamento, desde que estejam em plena harmonia com o ordenamento

jurídico em vigor”(ob. acima indicada, págs. 483 e 484).



8. GIUSEPPI DA COSTA, tratando especificamente dos limites da autonomia universitária, manifesta entendimento que é

acolhido e enaltecido, unissonamente, pela doutrina nacional voltada para o estudo da adequada e fidedigna interpretação do art.

207 da Constituição Federal:

“(...) De princípio impõe-se salientar que, sendo as Universidades Públicas entes

da Administração Pública, estão obrigatoriamente submissas aos princípios da

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, assim como às

prescrições dos incs. I a XXI do art. 37 da Constituição Federal.

(...) nada pode o administrador universitário empreender, se não houver

permissibilidade legal (...).

Em segundo lugar, não é permitido se olvidar que as Universidades Públicas,

compondo a Administração Pública, são unidades do Poder Executivo. E esse

poder é exercido pelo Presidente da República, com o auxílio direto dos Ministros

de Estado, a teor do que estatui o art. 76 da Constituição.

Nunca é demais lembrar que o Presidente da República, no Brasil, exerce, além da

Chefia do Estado, a Chefia do Governo, e como tal, consoante lição de Maurice

Duverger (in Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, 5ª Ed., Arial, p.

557), ‘... dirige la política general y asegura la coordinación de todos los órganos de

gobierno y administración’.

Logo, não é plausível se pensar num órgão da Administração Pública, do Poder

Executivo, portanto, que fuja integralmente à autoridade do seu dirigente maior, no

caso, o Presidente da República.

(...)

Até mesmo os atos de provimento e de extinção de todos os cargos públicos,

portanto, dos cargos das Universidades públicas, são da competência do Presidente

da República.

(...)

O Ministro da Educação é outra autoridade a quem a Constituição confere poder de

orientar, coordenar e supervisionar as atividades das Universidades públicas.

(...)

Podemos ainda acrescentar outros limites à autonomia das universidades públicas.

Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas federais,

por exemplo, são matérias disciplinadas somente por lei federal, como também o

são a criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da Administração

Pública federal. É o que prescrevem os incs. X e XI do art. 48 da Constituição.

(...)

A rigor, a autonomia universitária principia a ter limites no próprio texto do art.

207. Na verdade, no momento em que o dispositivo confere autonomia administrativa

e didático-científica, mas no tocante ao patrimônio e às finanças, diz que ela se

prende apenas à gestão, está, já aí, suprimindo parte dessa autonomia. É como se

estivesse dando com uma mão e retirando com outra, pois não se concebe autonomia

administrativa despida de poder de disposição sobre o patrimônio, como também

não é concreta uma autonomia administrativa, sem que acompanhada da financeira.

Nesse sentido, temos o exemplo clássico do Poder Judiciário, esfacelado em seu

desempenho, exatamente porque, embora autônomo e independente, tinha suas

finanças controladas pelo Poder Executivo” (RDP, número acima indicado, págs.

131 e 132. Grifos acrescentados).

9.  O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é paradigmática da tendência jurisprudencial dominante:

“A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não pode

ser interpretada como independência e, muito menos, como soberania. A sua

constitucionalização não teve o condão de alterar o seu conceito ou ampliar o seu



alcance, nem de afastar as universidades do poder normativo e de controle dos

órgãos federais competentes”

10. A esta altura, passo a responder às questões suscitadas pelo Secretário de Estado  da Administração e dos Recursos

Humanos. A primeira delas:

“a) qual o sentido e a abrangência da autonomia das universidades, à luz dos artigos 207 da

Constituição da República e 141 da Constituição do Estado, especialmente no que tange à gestão

administrativa, financeira e patrimonial?”

11. Antes de quaisquer outras considerações, registre-se que a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte integra a

Fundação Educacional  Regional do Rio Grande do Norte (FURRN), uma fundação que, na opinião dos mais conceituados

administrativistas, constitui “modalidade de autarquia”. Na realidade, as fundações públicas são consideradas “puras e

simples autarquias”, usando-se para designá-las até mesmo a expressão “autarquia fundacional” (v. MARIA SYLVIA

ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, 7.ª ed., Atlas, 1996, págs. 317 e 318 e CELSO ANTÔNIO BANDEIRA

DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, 10.ª ed., Malheiros, 1998, pág. 110).

12. Da análise do art. 207 da Constituição Federal, em confronto com os preceitos que compõem o Capítulo IV (Da Educação

Superior) da Lei federal n.º 9.394/96 (LDB), portanto,  através de uma perspectiva lógico-sistemática e ao mesmo tempo

teleológica, evidencia-se que o mencionado dispositivo constitucional, ao assegurar autonomia administrativa e de gestão

financeira e patrimonial às universidades, o faz tendo em vista e objetivando, sobretudo, viabilizar a sua autonomia didático-

científica. No exercício dessa última modalidade de autonomia é que as universidades podem e devem cumprir as suas finalidades:

“ formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano” (Lei

federal n.º 9.394/96, art. 52, “caput”). Para isso, precisam gozar de liberdade de produção e transmissão do conhecimento, bem

como de realização de pesquisas. Garantindo essa autonomia, o parágrafo único do art. 53 da Lei n.º 9.394/96 confere aos

colegiados de ensino e pesquisa das universidades atribuição para “decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis,

sobre: I – criação, expansão, modificação e extinção de cursos; II – ampliação e diminuição de vagas; III – elaboração da

programação dos cursos; IV – programação das pesquisas e das atividades de extensão; V – contratação e dispensa de

professores; VI – planos de carreira docente”.

13. Não se pode esquecer, no entanto, que, na qualidade de autarquia, a Universidade Estadual está sujeita à incidência das

disposições contidas nas Seções I (Disposições Gerais, compreendendo os artigos 37 e 38) e II (Dos Servidores Públicos,

compreendendo os artigos 39, 40 e 41) do Capítulo VII (Da Administração Pública) do Título III (Da Organização do Estado)

da Constituição Federal, dispositivos esses objeto recentemente de alterações substanciais introduzidas pelas Emendas

Constitucionais Federais ns. 19, de 05.06.98 e 20, de 15.12.98 (consubstanciadoras das denominadas Reforma Administrativa

Federal e Reforma do Sistema da Previdência Social). Da mesma forma, no tocante às despesas de pessoal, regem-se as

autarquias (“Uma autarquia universitária não deixa de ser uma autarquia”, ressalta ADILSON ABREU DALARI, in

Revista anteriormente indicada, pág. 293) pelo disposto no art. 169 da Constituição Federal, que também recebeu nova redação

dada pela EC n.º 19/98, merecendo destaque o § 1.º do referido artigo que, além de aludir expressamente às fundações instituídas

e mantidas pelo Poder Público, estabelece rigorosas exigências para a contratação de pessoal, “a qualquer título”. Além do mais,

a criação de cargos, funções ou empregos públicos e o aumento de remuneração do pessoal das autarquias e, portanto, da

Universidade Estadual,  dependem de lei, cuja iniciativa é de competência privativa do Governador do Estado (artigos 37, inciso

VI e 46, § 1.º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Estadual).

14. SAULO RAMOS, no Parecer n.º SR-78, indicado no item 4, acima, entende que a autonomia administrativa, “de caráter

acessório”, tem por objetivo assegurar “à universidade, sempre em função de seu tríplice objetivo institucional, capacidade

decisória para, de um lado, administrar os seus serviços, agindo e resolvendo, “interna corporis”, os assuntos de sua própria

competência, e, de outro, disciplinar as suas relações com os corpos docente, discente e administrativo que a integram” .

GIUSEPPI DA COSTA  reporta-se ao ensinamento de HELY LOPES MEIRELLES para assinalar que foi esse mestre do

Direito Administrativo “quem melhor definiu a autonomia administrativa dos entes educacionais”. Segundo HELY LOPES, a

autonomia administrativa das universidades “é o poder de organizarem seus próprios serviços, fazê-los funcionar, inclusive

convocar, nos termos da lei, pessoal habilitado” (Parecer de 14.02.89) – RDP n.º 91, pág. 132. É de ressalvar que a autonomia

administrativa não pode, obviamente, transpor os limites da legalidade: as universidades estão submetidas às normas

constitucionais federais e estaduais, bem como à legislação editada pelo Estado, se se trata de ente integrante da Administração



Estadual, sobre organização administrativa, pessoal e finanças públicas, inclusive para efeito de fiscalização pelos sistemas de

controle externo (do Tribunal de Contas) e interno (do próprio Executivo).

15. No tocante à autonomia de gestão financeira e patrimonial,  verifica-se, desde logo, como acentuou GIUSEPPI DA COSTA,

“que ela se prende apenas à gestão” , o que significa que o texto constitucional (CF, art. 207), “está, já aí, suprimindo parte

dessa autonomia. É como se estivesse dando com uma mão e retirando com outra, pois não se concebe autonomia administrativa

despida de poder de disposição sobre patrimônio, como também não é concreta uma autonomia administrativa, sem que

acompanhada da financeira”  (RDP n.º 91, pág. 132). Do exame das atribuições elencadas no § 1.º do art. 54 da Lei federal n.º

9.394/96, depreende-se que essa autonomia diz respeito realmente à gestão financeira e patrimonial, não correspondendo,

assim, propriamente a uma autonomia financeira e patrimonial que, por enquanto, não passa talvez de “uma palavra de ordem”,

uma importante bandeira de luta da classe acadêmica do País, como demonstra VALDEMAR SGUISSARDI no brilhante

estudo sobre “Autonomia Universitária e Mudanças no Ensino Superior – Da Polissemia do Conceito às Controvérsias de sua

Aplicação” (“Novas Perspectivas nas Políticas de Educação Superior na América Latina no Limiar do Século XXI”,

Coleção Educação Contemporânea, Editora Autores Associados, 1998, págs. 29 a 46).

16. Revelam-se adequados e esclarecedores os comentários elaborados por PAULO NATHANAEL PEREIRA DE SOUZA  e

EURIDES BRITO DA SILVA sobre o art. 54 da Lei de diretrizes e bases da educação nacional:

“Como a universidade pública vive da dotação orçamentária do erário, há que

ajustar permanentemente o regime jurídico do seu pessoal, bem como os planos de

carreira docente às disponibilidades de verba.

O parágrafo 1.º desse artigo condensa em sete incisos, o que poderão as universidades

públicas fazer, no uso de sua autonomia, sempre, é claro, tendo em vista a limitação

dos recursos financeiros e o que dispõem a lei e as normas gerais referentes a cada

uma das competências arroladas. Essas permissividades não discrepam das já

indicadas no art. 53 e seis incisos e parágrafo único; apenas as submetem às

amarras comuns ao desempenho dos órgãos públicos (“ Como Entender e

Aplicar a Nova LDB – Lei n.º 9.394/96”, Editora Pioneira, 1998, pág. 86. Grifos

acrescentados).

17.  É muita prestigiada, pelos demais doutrinadores, ao versarem o presente tema, o seguinte conceito de autoria de SAULO

RAMOS sobre a autonomia de gestão financeira e patrimonial das universidades: “c) autonomia financeira, de caráter instrumental,

que outorga à universidade o direito de gerir e aplicar os seus próprios bens e recursos, em função de objetivos didáticos,

científicos e culturais já programados. Esse aspecto da autonomia universitária não tem o condão de exonerar a universidade

dos sistemas de controle interno e externo. O Pretório Excelso, ao julgar essa questão, decidiu, pertinentemente  ao tema da

autonomia universitária, que ‘o controle financeiro se faz a posteriori, através da tomada de contas e das inspeções contábeis’”

(v. RTJ, vol. 94/1130). Parecer n.º SR-78, pág. 24.584.

18. Não se pode perder de vista a oportuna e relevante advertência de CELSO RIBEIRO BASTOS:

�É de bom alvitre advertir que, apesar de nossa Carta Maior conceder

autonomia às universidades, cabe ao Poder Público fiscalizar o ensino que

nelas está sendo ministrado, pois a fiscalização é um dever e uma tarefa

pedagógica do próprio Estado. A autonomia encontra os seus limites na

legislação do Estado, que tem o poder e o dever de inspecionar o modo pelo

qual estão sendo utilizados os recursos financeiros a ela concedidos  e de que

maneira está sendo exercida a sua política pedagógica. O Estado é quem

financia as universidades públicas. Todo e qualquer ato jurídico advindo da

Administração Pública está sujeito a um controle jurisdicional, que tem

como objetivo verificar se o ato praticado está em conformidade com a lei da

qual emana ou à qual está subordinado. Há uma convivência harmônica

entre o princípio da autonomia universitária e os poderes de controle do

Estado, pois ambos se complementam em nosso ordenamento jurídico”

(Comentários à Constituição do Brasil, 1998, 8.º vol., pág. 488).



19. Abordarei, a partir de agora, a segunda questão suscitada pelo Secretário de Estado da Administração, que tem o seguinte

teor:

“b) mais especificamente, ante a dicção das normas constitucionais referidas

na alínea anterior, e ao disposto no artigo 82 da LC nº 163, de 05/02/1999,

estaria ou não a FURRN subordinada às disposições veiculadas pelos artigos

11, 63, I e 66, I e II, da Lei Complementar nº 163. Ou seja, a autonomia

universitária, assegurada pelos dispositivos constitucionais acima

mencionados e reiterada pelo artigo 82 da Lei Complementar nº 163,

excepcionaria a iniciativa dos dispositivos ora referidos?”

20. A primeira parte do questionamento acima transcrito refere-se à possibilidade de aplicação à Universidade Estadual do

disposto no art. 11 da Lei Complementar n.º 163/99, tendo em vista o que prescrevem o art. 207 da Constituição Federal e o art.

141 da Constituição do Estado. Preceitua o mencionado art. 11:

“Art. 11. O Governador do Estado regulamentará, por Decreto,  a estrutura e

o funcionamento de cada uma das unidades da Administração Direta,

Autárquica e Fundacional, indicadas neste Título e constantes do Anexo I,

parte integrante desta Lei.”

21. Esse dispositivo articula-se intimamente com o prescrito no art. 6.º da mesma Lei Complementar:

“Art. 6º.  A Administração Indireta constitui-se de entidades instituídas por lei

para descentralizar a ação do Poder Executivo, sob regime de independência funcional

controlada, compreendendo organizações sociais, agências, Autarquias, Fundações

Públicas, empresas públicas e Sociedades de Economia Mista.

§ 1º.  As entidades da Administração Indireta vinculam-se às Secretarias de Estado,

a que estão sujeitas para efeito de controle e fiscalização, nos termos do Anexo I,

que faz parte desta Lei.

§ 2º.  O Poder Executivo, mediante representante designado em ato do Governador

do Estado, terá acesso permanente a todas as contas das entidades da Administração

Indireta.

§ 3º.  A faculdade assegurada ao Poder Executivo no parágrafo anterior será

obrigatoriamente inscrita nos atos constitutivos das Entidades da Administração

Indireta e informada, para efeito de sua observância, às instituições financeiras com

que operem.”

22. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, ao tratar do controle que a Administração Direta exerce sobre as autarquias,

explicita: “o que habitualmente se conhece como tutela ou controle das autarquias – isto é, o poder de influir sobre elas com o

propósito de conformá-las ao cumprimento dos objetivos públicos em vista dos quais foram criadas, harmonizando-as com

a atuação administrativa global do Estado – está designado como ‘supervisão ministerial’. Todas as entidades da Administração

indireta encontram-se sujeitas à supervisão da Presidência da República ou do Ministro a cuja Pasta estejam vinculadas” (ob.

cit., pág. 104). Essa tutela ou controle, sob forma de supervisão, é que constitui o conteúdo das prescrições contidas no art. 6.º

supratranscrito, segundo o qual: a) as entidades que integram a Administração Indireta do Estado estão “sob regime de

independência funcional controlada”; b) as entidades da Administração Indireta “vinculam-se às Secretarias de Estado, a que

estão sujeitas para efeito de controle e fiscalização”; c) representante do Governador do Estado “terá acesso permanente a

todas as contas das entidades da Administração Indireta”; d) a faculdade de designação desse representante pelo Governador

do Estado deve constar dos “atos constitutivos das entidades da Administração Indireta” e ser “informada (...) às instituições

financeiras com que operem”. Todas essas disposições estão em previsível e normal compatibilidade com o conceito de tutela

ou controle,  que CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO caracteriza como o poder de que está dotada a Administração

Direta (Governador e Secretários de Estado) de influir sobre as entidades da Administração Indireta (autarquias, fundações,

sociedades de economia mista e empresas públicas), para “conformá-las ao cumprimento dos objetivos públicos em vista dos

quais foram criadas” (ob. cit., pág. 104).



23. O precitado administrativista relaciona as medidas que, no âmbito da Administração Federal, estão compreendidas no

conceito de “supervisão”, a que estão sujeitas as entidades autárquicas:

“(...) é de alçada ministerial designar os dirigentes da entidade;

receber sistematicamente relatórios, boletins, balancetes, balanços e informações

que lhe permitam acompanhar as atividades da entidade e a execução de seu

orçamento-programa, bem como da programação financeira aprovada pelo Governo;

aprovar-lhe a proposta orçamento-programa e programação financeira; aprovar

balanços, balancetes e relatórios; fixar as despesas de pessoal e de administração;

fixar critérios para gastos de publicidade e divulgação; realizar auditoria e avaliação

periódica de rendimento e produtividade e, finalmente, nela efetivar intervenção,

caso o interesse público o requeira (art. 26 do Decreto-lei 20)” (ob. cit., pág. 104).

24. ADILSON ABREU DALLARI, a respeito do controle exercido pelo Executivo sobre as universidades públicas, averba o

seguinte:

“A lei criadora de uma universidade pública pode e deve prever mecanismos de

controle, pelo Executivo, de certos atos da autarquia universitária, muito

especialmente quanto ao processo de escolha de dirigentes e ao processo de

elaboração, aprovação e alteração dos estatutos.

Cabe esclarecer que a aprovação dos estatutos por decreto não viola a autonomia.

Não é Chefe do Executivo quem elabora o estatuto, e não cabe a ele alterar qualquer

artigo do estatuto. O Chefe do Executivo apenas verifica a conformidade do estatuto

elaborado e apresentado pela universidade com a legislação pertinente, especialmente

com a legislação disciplinadora da criação e funcionamento de entidades da

administração indireta, conforme previsto no art. 37, XIX, da Constituição Federal.

 O decreto de aprovação é um simples ato de controle, de integração do procedimento

de elaboração do estatuto, destinado a lhe dar eficácia, conferindo-lhe o status de

decreto (ato normativo imediatamente infralegal)” (RTDP, vol. 1/1993, pág. 301).

25. Entendo que o disposto no art. 11 da Lei Complementar n.º 163/99 não se aplica à Universidade Estadual do Rio Grande,

pois a definição, mediante regulamento, pelo Chefe do Executivo, da “estrutura e do funcionamento” de uma autarquia

universitária, por significar uma interferência em matéria “interna corporis” da entidade autárquica, com evidente redução da sua

margem de liberdade de organização administrativa, violaria a autonomia assegurada no art. 207 da Constituição Federal e no art.

141 da Constituição do Estado. Como não se trata de matéria que envolva aumento de despesa, tal como a criação de cargos ou

reajuste de sua remuneração – o que exigiria o encaminhamento de projeto de lei, de iniciativa do Governador do Estado, à

Assembléia Legislativa, com observância do disposto no art. 169 da Constituição Federal – prevalece, in casu, a autonomia

universitária. Como orienta  CELSO RIBEIRO BASTOS: “Em virtude da autonomia didático,  administrativa e de gestão

financeira e patrimonial, conferida pela nossa Constituição de 1988 às universidades, fica impedida a Administração Pública

de interferir na gestão administrativa das universidades ou inibi-la por meio da edição de normas” (ob. cit., pág. 488).

26. O questionamento seguinte do Secretário da Administração diz respeito à aplicabilidade à Universidade Estadual do

disposto no inciso I do art. 63 da Lei Complementar n.º 163/99, que estabelece:

“Art. 63. Os atos formais de instituição e organização de entidades da Administração

Indireta obedecem aos seguintes critérios:

I – quanto a organização:

a) instituição de órgãos colegiados de direção superior, de controle econômico e

financeiro e de orientação técnica, sendo o primeiro desses órgãos presidido pelo

titular da Secretaria de Estado e integrada, além de outros membros, pelos titulares

de Secretarias interessadas funcionalmente no campo de atuação da entidade,

aplicando-se o disposto nesta alínea, no que couber, aos órgãos de administração

das Sociedades de Economia Mista previstos na Lei Federal n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976.”



27. O “caput” do art. 56 da Lei federal n.º 9.394/96 (LDB) preconiza: “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”. O parágrafo único desse artigo contém regra que assegura a participação

majoritária dos docentes (setenta por cento dos assentos) em “órgão colegiado e comissão” das universidades. Comentando

esses dispositivos, PAULO NATHANAEL PEREIRA DE SOUZA  e EURIDES BRITO DA SILVA fazem observações

pertinentes e judiciosas:

“O princípio da gestão democrática está inscrito na Constituição de 1988 (inciso VI

do artigo 206). A lei o retoma e tenta, neste artigo, dar-lhe forma e eficácia. Nascido

no clima da transição do regime militar para o civil, esse princípio refletia o momento

político em que a Constituição foi elaborada, quando o anseio de uma democracia

direta fortalecia as práticas do assembleísmo e do coletivismo. Nesse mesmo solo

se enraíza a abandonada idéia dos Fóruns de Educação, como instrumento de decisão

de política educacional.

Assim nasceu o artigo 206 da Constituição e seu inciso VI. Havia pressões para que

o princípio fosse adotado em todas as escolas. Acabou prevalecendo apenas para

as  públicas. O que faz, pois, a LDB é tentar disciplinar essa prática, limitando-a à

existência de órgãos colegiados, deliberativos, formados por alunos, professores e

funcionários, com a presença, ainda, de representantes de segmentos da comunidade

local e regional. Como colegiados deverão ter um regimento que preveja sua

composição, sua competência, sua atuação, sua direção e seus limites de ação.

Serão, pois, novos colegiados no seio da universidade pública, além do Conselho

Universitário, do Conselho de Ensino e Pesquisa, do Conselho Departamental e

outros já previstos como parte de sua estrutura acadêmica e administrativa.

Para preservar a identidade institucional da universidade e impedir que grupos

discentes ou funcionais, bem como forças políticas externas assumam o poder na

instituição, o Parágrafo Único desse artigo exige que nesses órgãos colegiados, bem

como nas suas comissões internas, prevaleça a representação docente, com 70%

dos lugares destinados a professores. Nada mais justo, eis que nas instituições, em

razão de sua natureza, o poder deve pertencer aos seus esteios mais permanentes:

na Igreja, aos bispos e cardeais; na universidade, aos professores. As minorias

devem participar e opinar, mas não governar, e isso é democracia” (ob. cit., pág.

87).

28. NINA RANIERI, ao delimitar o conceito de autonomia administrativa das universidades, acentua: “A autonomia

administrativa, portanto, é instrumento, decorrência e condição da autonomia didático-científica, e pressuposto da autonomia

de gestão financeira e  patrimonial. Consiste basicamente no direito de elaborar normas próprias de organização interna, em

matéria didático-científica e de administração de recursos humanos e materiais; e no direito de escolher dirigentes” (apud

CELSO RIBEIRO BASTOS, ob. cit., pág. 481). Esse direito de  “escolher dirigentes” deve ser interpretado, mitigadamente, no

sentido de poder a universidade participar do processo de escolha, pois, afinal, pela Constituição do Estado, compete

privativamente ao Governador “nomear e exonerar os Secretários de Estado, os dirigentes de autarquias e fundações instituídas

ou mantidas pelo Estado”  (art. 64, inciso II). Ressalta GIUSEPPI  DA COSTA que, “do ponto de vista administrativo, (as

universidades) têm liberdade para praticar todos os atos de natureza administrativa, envolvendo, portanto, assuntos relativos

à sua própria organização e funcionamento, e ainda ao seu pessoal, ao seu material etc.” (ob. cit., pág. 128).

29. Portanto, parece-me também insuscetível de aplicação à Universidade Estadual o disposto no art. 63, inciso I, alínea “a”, da

Lei Complementar n.º 163/99, pois a autonomia universitária pressupõe capacidade de auto-organização e autodeterminação,

embora nos limites e na forma da lei (o que significa dizer: sob fiscalização, tutela ou controle da Administração Estadual, num

sistema de convivência harmônico e integrado). É tão grande, incomum, extraordinária a importância atribuída pela LDB aos

colegiados deliberativos das universidades que o art. 56 da Lei n.º 9.394/96 dispõe expressamente sobre sua composição,

objetivando assegurar: a) a observância do princípio de gestão democrática, através da participação de “segmentos da comunidade

institucional, local e regional”; b) o poder de decisão dos corpos docentes, pela reserva para os professores de 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”. A presença de Secretários de Estado na presidência e na composição dos

colegiados universitários representaria, sem dúvida, uma ingerência da Administração Direta nos processos decisórios da

Universidade Estadual, que não podem desbordar os balizamentos legais mas que constituem a própria essência da autonomia

unviersitária, constitucionalmente consagrada (CF, art. 207 e CE, art. 141).



30. Por acrescidas razões, entendo inaplicável às universidades o  disposto no inciso II do art. 66 da Lei Complementar n.º 163/

99, inciso esse que autoriza o Poder Executivo a “fixar, através de Decreto, e publicar as tabelas de lotação de cargos em

comissão e funções gratificadas criadas por esta Lei Complementar, conforme consta do Anexo III”. Essa atribuição tem, nítida

e inconfudivelmente, da mesma forma, natureza de matéria “interna corporis”, relacionada ao poder de auto-administração da

Universidade, estando, assim, situada em área juridicamente refratária à intervenção do Chefe do Executivo, sob pena de colisão

com o princípio constitucional da autonomia universitária.

31. No tocante ao inciso I do art. 66 da Lei Complementar n.º 163/99, que diz respeito à autorização conferida ao Chefe do

Executivo para “expedir, mediante Decreto, os regulamentos e demais atos necessários à execução desta Lei Complementar”,

não se pode, obviamente, sustentar que esteja o Governador do Estado privado de expedir normas regulamentares que orientem

a execução de uma lei complementar, mesmo que essa regulamentação incida, de alguma forma, sobre as entidades que compõem

a Administração Indireta. Esse raciocínio é válido mesmo que se trate de uma autarquia considerada de caráter especial, como

é o caso da autarquia universitária. Mas tampouco é possível admitir que esse poder regulamentar viole a autonomia universitária

dispondo, independentemente de qualquer iniciativa ou proposta da Universidade Estadual, sobre sua organização interna e

respectivo funcionamento. Se essa última hipótese fosse juridicamente plausível, o que restaria da autonomia universitária

enfaticamente enunciada nos artigos 207 da Constituição Federal e 141 da Constituição do Estado? Cabe à Administração

Direta confrontar o uso da autonomia universitária com os preceitos constitucionais federais que são aplicáveis a toda a

Administração Pública, da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim com os dispositivos da Constituição do Estado,

principalmente os que dizem respeito à organização administrativa e aos servidores públicos e, ainda, com os preceitos da Lei

Complementar n.º 122/94, disciplinadora do regime jurídico único, aplicável aos servidores autárquicos, e demais normas

relativas ao controle (financeiro, patrimonial e finalístico) que pode e deve o Poder Executivo exercer sobre as entidades da

Administração Indireta, principalmente autarquias e fundações públicas.

32. Em toda essa difícil e às vezes extenuante discussão sobre autonomia universitária não se pode desprezar a lúcida e

perspicaz advertência feita por ADILSON ABREU DALLARI no sentido de que o princípio da autonomia universitária deve

ser interpretado e compreendido de forma temperada, cautelosa e sobretudo sensata, pois:

“Um corporativismo exacerbado (uma forma de totalitarismo) tem levado a desvios

e a verdadeiros desvarios, como se a Constituição Federal se resumisse em um

único artigo (precisamente o art. 207, que afirma a autonomia universitária).

Neste contexto, vale a pena transcrever as palavras insuspeitas do atual Ministro

da Educação e ex-Reitor da Universidade de São Paulo, Prof. José Goldemberg:

‘Tudo isso está sendo feito em nome da autonomia universitária. Sucede que a luta

pela autonomia universitária, que levou à sua definição clara no art. 207 da

Constituição, não teve a finalidade de transformar as universidades em repúblicas

autônomas e sim garantir a elas condições de exercer bem suas atividades, sem

ingerência indevida do Executivo.’” (ob. cit., pág. 282).

33. São esses os comentários e esclarecimentos que considerei necessário expender em resposta às questões que foram

suscitadas neste Processo pelo Secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos.

34. É este o meu entendimento,  s.m.j.

Natal, 06 de abril de 1999.

IVAN MACIEL DE ANDRADE

Consultor-Geral do Estado

PROCESSO N° 0413/99-SEGOV



INTERESSADA: Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos

ASSUNTO: Solicitação de pronunciamento sobre questões constitucionais e legais.

DESPACHO

Em, 07.04.99

Homologo o Parecer n.º I-15, Consultor-Geral do Estado.

Após publicação no Diário Oficial do Estado, encaminhe-se à Secretaria de Estado da Administração e

dos Recursos Humanos, para adoção das providências cabíveis.

Garibaldi Alves Filho

GOVERNADOR


