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Parecer APES-SSind n° 02/2020

Referência: Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico.
Regulamentação
da
Atividade
Docente. Portaria MEC nº 983/2020. Autonomia das
Instituições de Ensino Superior e Indissociabilidade
do Ensino, Pesquisa e Extensão. Ofensa. Controle de
frequência. Não cabimento.

A diretoria da APESJF-SSind submeteu, a esta assessoria jurídica, consulta
indagando sobre a validade da recém-editada Portaria MEC nº 983, de 18 de
novembro de 2020, destinada a regulamentar a atuação docente na Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em especial dos
dispositivos que, no âmbito do sobredito diploma, fixam a carga horária mínima de
aulas a ser ministrada, semanalmente, pelos professores e a implementação do
controle eletrônico de frequência para sindicar tal atividade.
Pede esclarecimentos.

1 – DA PORTARIA MEC Nº 983/2020:
O Ministério da Educação, recentemente, publicou a Portaria nº
983/2020, destinada a regulamentar a atividade desenvolvida pelos professores
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Dita Portaria, inicialmente, reafirma que o exercício do magistério deve
englobar, obrigatoriamente, o ensino, a pesquisa, a extensão, a gestão e a
representação institucionais, empenhando-se, na sequência, em detalhar os
encargos que integram cada um desses segmentos.
Nos termos dos itens 3 e seguintes do anexo à Portaria MEC nº 983/2020:
DAS ATIVIDADES DE ENSINO
3. As atividades de ensino são aquelas diretamente vinculadas aos cursos e
programas de pós-graduação ofertados pela instituição, em todos os níveis
e modalidades de ensino (presencial e a distância), no âmbito da
educação básica e da educação profissional e tecnológica, tais como:
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I - aulas em disciplinas de cursos dos diversos níveis e modalidades da
educação básica e da educação profissional, científica e tecnológica,
ofertados pela instituição com efetiva participação de alunos matriculados;
II - preparação, elaboração de material didático, manutenção e apoio ao
ensino, atendimento e acompanhamento ao aluno, avaliação
(preparação e correção) e participação em reuniões pedagógicas;
III - participação em programas e projetos de ensino;
IV - orientação de alunos, incluindo atividades de orientação de projetos
finais e estágios de cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação,
bem como orientação profissional nas dependências de empresas que
promovam o regime dual de curso, em parceria com a instituição de
ensino;
V - mediação pedagógica de componentes curriculares a distância;
VI - Os componentes curriculares a distância podem integrar cursos a
distância ou cursos presenciais, conforme as legislações pertinentes;
VII - para a primeira oferta do componente curricular, o docente fará jus à
carga horária de planejamento em período anterior à execução do
respectivo componente curricular, correspondente à carga horária
semanal a ser ministrada;
VIII - além do docente responsável pelo planejamento do componente
curricular, a depender da quantidade de turmas ou discentes, outros
docentes poderão exercer a atividade de mediação pedagógica e, para
isso, farão jus à carga horária desta atividade no período de execução do
componente curricular; e
IX - no caso do planejamento e execução de componentes curriculares a
distância, outras funções, tais como design educacional, coordenação de
polo, coordenação de trabalhos de conclusão de cursos, dentre outras,
poderão ser contabilizadas como atividades docentes.
DAS ATIVIDADES DE PESQUISA
4. As atividades de pesquisa consistem no trabalho criativo e sistemático,
de natureza metodológica, teórica, teórico-prática, que visam a construir e
ampliar o conjunto de conhecimentos, bem como contribuir para a
produção e divulgação de inovação.
4.1. As atividades de pesquisa devem envolver, preferencialmente,
docentes, técnicos-administrativos e discentes, visando à produção
técnica, científica, cultural, tecnológica e inovadora, com ênfase no
atendimento das demandas regionais, observando os aspectos técnicos,
políticos, sociais, culturais, ambientais e econômicos, e podem incluir
parcerias com empresas e outras instituições.
DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO
5. As atividades de extensão constituem um processo educativo, dialógico,
cultural, político, social, científico, tecnológico e popular, que promove a
interação transformadora entre a instituição e a sociedade.
5.1. As atividades de extensão devem envolver, preferencialmente,
docentes, técnico-administrativos e discentes, por meio de programas,
projetos, ações, ou prestação de serviços, assessorias, consultorias ou
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cursos, com ênfase no desenvolvimento regional, e deve observar aspectos
técnicos, culturais, artísticos, políticos, sociais, ambientais e econômicos.
DAS ATIVIDADES DE GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
6. As atividades de gestão e representação institucional são aquelas de
caráter continuado ou eventual, gratificadas ou não, providas por ato
administrativo da própria instituição ou de órgão do Governo Federal.
6.1. As atividades de gestão são aquelas inerentes ao planejamento, à
execução, à avaliação e ao monitoramento de todas as ações que
contribuem para o pleno funcionamento da instituição com vistas ao
alcance dos objetivos e das metas institucionais.
6.2. As atividades de representação institucional são aquelas de caráter
representativo, de natureza permanente ou eventual.

Importante destacar que, nesse aspecto, a Portaria MEC nº 983/2020
nada tem de inaudita, na medida em que reafirma a norma que lhe precedeu no
trato do tema, a Portaria SETEC/MEC nº 17/2016.
Todavia, as inovações carreadas pelo diploma em exame começam a
despontar nos dispositivos seguintes, que se empenham em fixar o quantitativo
mínimo da jornada semanal que deverá ser dedicado, especificamente, às
atividades de ensino pelos docentes das Instituições de Educação Profissional e
Tecnológica.
Diz o item 7 do instrumento anexo à Portaria MEC nº 983/2020:
7. Em conformidade com a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, a
carga horária semanal de atividades docentes deverá totalizar:
I - quarenta horas para docentes em regime de tempo integral, com ou sem
dedicação exclusiva; ou
II - vinte horas para docentes em regime de tempo parcial.
7.1. A carga horária semanal do docente deverá ser distribuída entre as
atividades previstas no item 2, respeitados os limites a serem fixados pela
instituição, tendo como referência os parâmetros estabelecidos nesta
Portaria.
7.2. O regulamento das instituições fixará, na composição da carga horária
de aulas de que trata a alínea "a" do item 3:
I - o mínimo de quatorze horas semanais para os docentes em regime de
tempo integral; e
II - o mínimo de dez horas semanais para os docentes em regime de tempo
parcial.
7.3. Para cada hora de aula prevista item 7.2, o regulamento da instituição
poderá prever hora adicional para as atividades da alínea "b" do item 3.
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7.4. Para o caso de componentes curriculares a distância, a atividade de
mediação pedagógica, prevista na alínea "e" do item 3, computará carga
horária equivalente à carga horária de aula da disciplina.
7.5. A carga horária realizada com atividade de mediação pedagógica
computará para as cargas horárias, mínimas e máximas, previstas no item
7.2.
7.6. O regulamento das instituições para fixação dos limites de carga horária
das atividades docentes observará as metas institucionais estabelecidas na
legislação vigente e demais compromissos institucionais.
7.7. A instituição poderá dispensar os docentes em processo de
capacitação, qualificação ou responsáveis por programas e projetos
institucionais da carga horária, total ou parcialmente, mediante portaria
específica do seu dirigente máximo.
7.8. Os docentes em cargo de reitor, pró-reitor, diretor-geral e diretor de
campus avançado poderão ser dispensados das atividades de aula.
7.8.1. A instituição poderá prever limites diferenciados de carga horária
para os ocupantes dos demais cargos e funções comissionados.

É que, nesse ponto, a norma em comento incrementa, em demasia, a
carga horária de regência de classe exigida pelo regramento anterior.
Enquanto a Portaria SETEC/MEC nº 17/2016 impunha o cumprimento de
uma carga semanal de aula não inferior a dez horas para os professores
submetidos ao regime de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva, e de
oito horas para os docentes em regime de tempo parcial, com a Portaria MEC nº
983/2020 esse quantitativo saltou, respectivamente, para quatorze e dez horas
semanais.
Ainda, com o manifesto propósito de fomentar o ensino a distância, a
Portaria recém editada realça institutos típicos dessa modalidade de ensino e
determina o cômputo, para fins de implemento da carga horária mínima em sala
de aula, daquele tempo dedicado à mediação pedagógica.
Não bastasse isso, a Portaria MEC nº 983/2020 reitera as figuras do plano
individual de trabalho e do relatório individual de trabalho como instrumentos
institucionais de registro e controle da atividade docente, propondo, todavia, o
uso do ponto eletrônico para a aferição da pontualidade e assiduidade dos
professores nas atividades desenvolvidas em sala de aula.
De acordo com os itens 8 e seguintes do anexo à Portaria MEC nº
983/2020:
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8. O docente deverá apresentar um Plano Individual de Trabalho para
cada semestre letivo.
8.1. Ao final do semestre letivo, o docente deverá apresentar o Relatório
Individual de Atividades Desenvolvidas.
8.2. A instituição disponibilizará os procedimentos e ferramentas para
gestão, acompanhamento e avaliação das atividades docentes.
8.3. A instituição publicará, semestralmente, em seu sítio oficial, os Planos
Individuais de Trabalho, os Relatórios Individuais de Atividades
Desenvolvidas, a totalização das cargas horárias por grupo de atividades,
bem como os indicadores correlatos por docente e por campus.
8.3.1. Os Relatórios Individuais de Atividades poderão ser utilizados para fins
de distribuição de carga horária e disciplinas, bem como para avaliação
docente com vistas à progressão funcional, estágio probatório,
participação em editais institucionais de capacitação, pesquisa, extensão,
remoção, redistribuição, entre outros.
8.4. O acompanhamento das atividades de aulas em disciplinas de cursos
dos diversos níveis e modalidades da educação básica e da educação
profissional, científica e tecnológica, ofertados pela instituição com efetiva
participação de alunos matriculados, indicadas na alínea "a" do item 3,
deverá ser obrigatoriamente por meio de registro eletrônico de frequência.
9. As atividades de pesquisa e extensão deverão ser tratadas na forma de
projetos e/ou ações curricularizadas.
9.1. Os projetos de pesquisa e extensão deverão ser registrados em sistema
oficial da instituição, de acesso público, salvaguardadas as questões de
ética e confidencialidade.
9.2. Os resultados das atividades de pesquisas e extensão deverão ser
socializados interna e externamente a instituição.
9.3. As ações curricularizadas deverão estar previstas nos projetos
pedagógicos dos cursos.
10. O detalhamento das atividades docentes deverá ser regulamentado
pelo órgão superior máximo de cada instituição, observadas as orientações
deste Anexo.
10.1. O regulamento institucional deverá conter, minimamente:
I - o detalhamento das atividades docentes elegíveis previstas no item 2;
II - os limites de carga horária para cada tipo de atividade;
III - a sistemática e as responsabilidades para o planejamento, a gestão e o
acompanhamento das atividades docentes; e
IV - a sistemática, os prazos e as responsabilidades para a elaboração, a
aprovação, a contabilização e a avaliação dos planos e relatórios
individuais das atividades desenvolvidas.

Ocorre, todavia, que, por versar sobre questões tipicamente
relacionadas à gestão interna das Instituições de Educação Profissional e
Tecnológica, além de olvidar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão,
a Portaria MEC nº 983/2020 padece da pecha da inconstitucionalidade, senão
vejamos.
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2 – DAS IMPRECISÕES TÉCNICAS EXISTENTES NA PORTARIA MEC Nº
983/2020:
Antes de debruçarmos sobre os vícios que acoimam a Portaria MEC nº
983/2020, cumpre realçar algumas atecnias existentes no texto do indigitado
diploma. Conquanto incapazes de comprometer, primo ictu oculi, a validade
desse ato, tais imperfeições denotam, quando pouco, o deszelo que permeou o
seu processo de elaboração.
Com efeito, em seu preâmbulo, afirma a Portaria MEC nº 983/2020 ter por
desígnio complementar o regramento expedido pela Portaria MEC nº 554/2013 na
regulamentação da atividade docente.
Todavia, analisando a Portaria MEC nº 554/2013 é fácil perceber que o
referido ato possui objeto distinto daquele versado pela recém editada Portaria
MEC nº 983/2020. Enquanto aquela norma se dedica, exclusivamente, a
estabelecer diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho
docente com foco na ascensão funcional, esta busca conformar a atividade de
ensino na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
Para além disso, a Portaria em análise, ao mesmo tempo em que
convalida, em seu artigo 2º, a “Portaria nº 17, de 11 de maio de 2016, da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica – Setec”, mais à frente, no artigo 4º,
revoga expressamente esse diploma, gerando confusão e adotando técnica
normativa pouco exitosa.
Por fim, ao dispor sobre a carga horária docente, o item 7 do anexo à
Portaria MEC nº 983/2020 faz remissão a diversas alíneas de dispositivos anteriores
que, todavia, inexistem no texto da norma publicada, gerando perplexidade e
dificultando a compreensão do regramento impresso nesse diploma.

3 – DA OFENSA PERPETRADA À AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA:
Quanto aos vícios que acoimam a Portaria MEC nº 983/2020, cumpre
inicialmente frisar que as atribuições do Ministério da Educação e, em especial, da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica encontram-se, atualmente,
delineadas no Decreto nº 10.195, de 30 de dezembro de 2019.
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E esse diploma, no que interessa ao presente trabalho, assim pontifica
nos artigos 1º e 16 do seu Anexo I:
Art. 1º. O Ministério da Educação, órgão da administração pública federal
direta, tem como área de competência os seguintes assuntos:
I - política nacional de educação;
II - educação infantil;
III - educação em geral, compreendidos o ensino fundamental, o ensino
médio, o ensino superior, a educação de jovens e adultos, a educação
profissional, a educação especial e a educação a distância, exceto o
ensino militar;
IV - avaliação, informação e pesquisa educacional;
V - pesquisa e extensão universitária;
VI - magistério; e
VII - assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus
filhos ou dependentes.
Art. 16. À Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica compete:
I - formular, planejar, coordenar, implementar, monitorar e avaliar as
políticas públicas de educação profissional e tecnológica, nos diferentes
níveis e modalidades de ensino, em colaboração com os sistemas de ensino
e em articulação com entidades públicas e privadas;
II - formular, coordenar e implementar programas e ações destinados ao
desenvolvimento da educação profissional e tecnológica, nos diferentes
níveis e modalidades de ensino, especialmente em relação à integração
com o ensino médio, à educação de jovens e adultos, à inovação, à
internacionalização, à educação a distância, à difusão do uso das
tecnologias educacionais e à certificação profissional de trabalhadores;
III - identificar, formular e implementar estratégias destinadas ao
desenvolvimento de novos modelos de ensino, de gestão, de parcerias e
de melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica;
IV - propor ações para o fortalecimento da pesquisa aplicada, da extensão
tecnológica e da inovação, no âmbito da educação profissional e
tecnológica;
V - propor, planejar e coordenar políticas e ações destinadas à formação
continuada e à valorização dos profissionais da educação profissional e
tecnológica;
VI - divulgar a educação profissional e tecnológica, com o objetivo de
ampliar o seu reconhecimento social e a sua atratividade junto aos jovens
e aos trabalhadores;
VII - organizar, gerenciar e aprimorar sistemas oficiais de informações da
educação profissional e tecnológica;
VIII - propor ações destinadas ao aprimoramento dos procedimentos e das
normas relativas à regulação, supervisão e avaliação da educação
profissional e tecnológica, em articulação com os sistemas de ensino da
educação profissional e tecnológica;
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IX - formular e implementar ações de regulação e supervisão da educação
profissional técnica de nível médio, no âmbito do sistema federal de ensino,
e estimular o regime de colaboração com os demais sistemas de ensino;
X - formular, planejar e implementar instrumentos de avaliação de
programas, projetos e ações de educação profissional e tecnológica;
XI - subsidiar as ações de concepção e atualização das diretrizes
curriculares nacionais da educação profissional e tecnológica
desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Educação e demais
regulamentações associadas ao desenvolvimento da educação
profissional e tecnológica;
XII - propor, gerir e subsidiar as ações de concepção e atualização dos
catálogos nacionais de cursos;
XIII - propor, instituir e monitorar modelos e mecanismos de governança que
garantam a gestão transparente e eficaz das políticas públicas e dos
recursos destinados à educação profissional e tecnológica, em articulação
com os sistemas de ensino e com entidades públicas e privadas;
XIV - formular, desenvolver e implementar estratégias de organização,
otimização, fortalecimento e acompanhamento da gestão administrativa
e da infraestrutura educacional das instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica;
XV - orientar, apoiar e supervisionar as instituições da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica quanto ao cumprimento de
sua missão institucional e das políticas da educação profissional e
tecnológica, incluídas as práticas de gestão democrática;
XVI - apoiar o fortalecimento dos sistemas de ensino de educação
profissional e tecnológica, por meio de assistência técnica, fontes de
financiamento nacionais e internacionais e parcerias entre os setores
público e privado, em regime de colaboração nos diferentes níveis de
governo;
XVII - propor e implementar mecanismos de articulação e fortalecimento
dos sistemas de ensino, observado o alinhamento da demanda e da oferta
de cursos e programas de educação profissional e tecnológica, de acordo
com as demandas econômicas e sociais; e
XVIII - propor, planejar e desenvolver programas, projetos de cooperação
com órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, de
acordo com as políticas da educação profissional e tecnológica.

De uma lépida leitura dos preceptivos transcritos, é fácil perceber, no
que tange à educação profissional e tecnológica, que restou cometido ao
Ministério da Educação o encargo de formular e implementar políticas públicas
destinadas ao fortalecimento, expansão e aprimoramento da qualidade da
educação técnica, sendo-lhe, para tanto, outorgada uma vasta gama de
atribuições, nas quais, todavia, não se insere a disciplina do pessoal docente das
Instituições Federais de Ensino.
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Nesse ponto, importa realçar, não há, no regramento em tela, qualquer
preceito que confie, direta ou indiretamente, ao Ministério da Educação a
competência para estabelecer, para além do consagrado na legislação
ordinária, o regime jurídico ou enveredar na organização interna do corpo
docente dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
E não poderia ser diferente.
É que a Constituição da República, de forma excelsa, positivou entre os
seus preceitos o princípio que consagra a autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Instituições de Ensino
Superior.
Nas letras do artigo 207 da CR/88:
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.

Assim, se antes a autonomia conferia a tais Entidades já era reconhecida
e consagrada pela legislação infraconstitucional, com a Carta Cidadã de 1988 tal
prerrogativa ganhou o status constitucional.
Com isso, quis o constituinte originário, em boa hora, resgatar e compor,
em nosso sistema jurídico-constitucional, uma renovada figuração da autonomia
das Instituições de Ensino Superior, tão antiga quanto necessária, para que possam
elas cumprir sua missão.
Conforme anotado por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO1:
16. As universidades, notoriamente, são das mais antigas instituições em que
se expressou um sentimento autonômico e de auto-organização. Não há
descentralização de atividade especializada alguma que tenha tão forte
e vetusta tradição. Em rigor, ela é tão antiga que precede à própria noção
de Estado. Lafayette Pondé, em poucas palavras e com o auxílio de uma
citação expõe a tradição e o espírito essencial da universidade.
A noção de Estado, como fonte centralizada e soberana de poder e da
ordenação jurídica, não surge senão no Século XVI. O termo "Estado" vem
de Maquiavel. Na França, por exemplo, ele somente se fixa ao tempo de
Luiz XIII - "Le mot État triomphe au debut du XVII siécle, à l´époque de Louis
1

Celso Antônio Bandeira de Mello. Universidades Oficiais: Natureza – Regime e Estrutura cabíveis. RDP, Jan/Mar, 1985.
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XIII et de Richilieu" - e a Universidade de Paris já era velha de quatro séculos,
e a de Bolonha vinha de 1158, a da Alemanha de 1348, a de Lisboa de 1290.
Nascida nas catedrais, desenvolvida nos mosteiros, a educação
universitária era assunto "espiritual", de que se incumbia a Igreja, dona da
mundo civilizado. A cristandade era a civilização, a civilização a
cristandade integrada no Sacro Império Romano. A lei emanava da
vontade deliberada de um legislador - assembléia ou governante único. O
direito era "achado" ou "recolhido" como um aspecto da vida coletiva. Por
isto Ortega y Gasset pôde dizer, à comemoração do quarto centenário da
universidade de Granada: `La Universidad significó um princípio diferente y
originário, aparte, quando frente al Estado. Era el saber constituido como
poder social. De aqui que apenas gana sus primeras batallas la universidad
se constituya com fuero próprio e originales franquias. Frente ao poder
político, que es la fuerza, y la Iglesia, que es el poder transcedente, la magia
de la universidad se alzó como genuino y exclusivo y autêntico poder
espiritual: era la inteligência como tal, exenta, nuda y por decirlo aí, en
persona una energia histórica - La inteligencia como institución´" (ob. e loc.
cits. pp. 34 e 35).
17. Se às pessoas descentralizadas em geral convém uma disciplina jurídica
ajustada a suas finalidades e tipo de ação, até parece despiciendo
sublinhar a indeclinável necessidade de que as universidades - instituições
de cunho tão peculiar e original - sejam regidas por um quadro normativo
específico para elas.

E, para tanto, valeu-se a Carta da República de uma norma bastante
em si, de um preceito de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que, portanto,
carece de regulamentação para ser aplicado.
Aliás, na dicção de ALMIRO DO COUTO E SILVA2:
Na verdade, ao princípio acolhido no seu art. 207 o nosso Estatuto Político
Fundamental não apôs qualquer cláusula restritiva, do tipo "na forma da
lei", à semelhança do art. 33 da Constituição Italiana, de modo a fazer do
preceito constitucional uma regra de eficácia contida, na classificação de
José Afonso da Silva, que tão merecido prestígio conquistou no Direito
Brasileiro ("Aplicabilidade das Normas Constitucionais", São Paulo, RT, 1968).
Cogita-se por conseqüência, de uma norma de eficácia plena, insuscetível
de ter o seu significado e sua extensão diminuídos, ainda que em mínima
parte, pela legislação ordinária. Não é que a regra constitucional vede
legislação ordinária que lhe explicite, de forma mais minuciosa ou
pormenorizada seu sentido, facilitando-lhe a aplicação às situações
concretas. O que a norma constitucional sobre autonomia universitária
Almiro do Couto e Silva apud Willis Santiago Guerra. A questão da autonomia universitária. Revista da Fac. de Direito:
Fortaleza, 31/2 e 2 - jan./dez. 1990-91.
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impede terminantemente é que a legislação ordinária, sob pretexto de dar
tratamento mais minudente ao preceito superior, acabe por desvirtuá-lo,
conferindo-lhe um contorno e uma dimensão que ele não possui.

Dessa forma, com a inserção da autonomia universitária no texto
constitucional, tem-se, como consequência, a sua intangibilidade pela legislação
hierarquicamente inferior. “Inscrito na Constituição Federal, o princípio da
autonomia universitária tem uma dimensão fundamentadora, integrativa, diretiva
e limitativa própria, o que significa dizer que é na própria Constituição Federal: a)
que se radica o fundamento do instituto; b) que é dela que se extraí sua força
integrativa em todo o sistema federativo do País; c) que a Constituição Federal
preordena a interpretação que se possa dar ao instituto; d) que os limites que se
podem opor à autonomia universitária tem como sede única a própria
Constituição Federal; e) que o princípio da autonomia universitária, como princípio
constitucional, deve ser interpretado em harmonia - mas no mesmo nível - com os
demais princípios constitucionais”3.
Por óbvio, não se está aqui a defender que o exercício da sobredita
autonomia não possua limites ou fronteiras, como se soberanas ou independentes
fossem as Instituições de Ensino Superior.
Não, não é isso.
Ainda que autônomas, encontram-se as Instituições de Ensino Superior
jungidas aos limites traçados por outras disposições constitucionais e, em especial,
pelo princípio da legalidade, como de resto ocorre com todos os entes da
Administração Pública.
Como explicitado por ALMIRO DO COUTO E SILVA4, a lei poderá
estabelecer normas e diretrizes que alcancem as universidades públicas, afinal
elas são entes da administração indireta e não existem por si sós, isoladas no
espaço da jurisdição do País. A sua própria existência depende da vontade
política do ente federativo que as cria e essa vontade política sempre se manifesta
mediante lei (artigo 37, inciso XIX, da CR/88). Da mesma forma, as universidades
integram o sistema de ensino superior, cujas diretrizes nacionais devem ser fixadas
em lei (artigo 22, inciso XXIV, da CR/88). Desse modo, a auto-aplicação dos
dispositivos constitucionais relativos à autonomia universitária não exclui a

Anna Candida da Cunha Ferraz, Procuradora do Estado de São Paulo. A Autonomia Universitária na Constituição de
05.10.1998. Fonte: http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/revistaspge/revista/tes5.htm.
4 Idem, ibidem.
3
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disciplina legal complementar ou os desdobramentos legislativos que se façam
necessários.
De todo o modo, a inserção na Constituição Federal do princípio da
autonomia universitária acarreta importantes consequências, dentre as quais
podemos citar5:
a) a autonomia constitui uma garantia institucional das universidades e, formando
um "mínimo intangível", representa proteção reforçada contra o arbítrio e a
invasão dos entes legislativos inferiores;
b) a interpretação do princípio da autonomia universitária deve ser feita à luz da
Constituição Federal. Tem esse princípio constitucional a mesma força dos demais
princípios constitucionais, de tal sorte que todos deverão ser interpretados de
modo harmônico, a fim de que o princípio tenha a aplicação mais eficiente e
conforme à finalidade para a qual foi instituído;
c) o princípio da autonomia universitária se irradia por todo o sistema e tem uma
dimensão fundamentadora, interpretativa, integrativa e diretiva para a aplicação
do instituto, seja nos planos legislativo e executivo, de qualquer nível do sistema
constitucional brasileiro, seja no tocante à sua aplicação em geral;
d) o exercício e a aplicação da autonomia universitária não estão condicionados
à lei. A norma constitucional que abriga o princípio é de eficácia plena,
independendo, portanto, de lei para ser aplicada;
e) leis que, de qualquer modo, alcancem as universidades, não podem ter como
objetivo ou finalidade conceder ou restringir sua autonomia. Toda e qualquer lei
que abrigue normas relativas à universidade, ou a ela se dirijam, deve se conter
nos limites da Constituição e dispor sobre a matéria própria da via legislativa de
modo adequado, razoável e proporcional, a fim de não frustrar a garantia
institucional da autonomia;
f) o conteúdo e os limites à autonomia constitucional são postos pelo constituinte
originário na Constituição Federal e somente estes são admissíveis na vida do
instituto;
g) a autonomia universitária é exercida dentro dos limites da Constituição; onde a
5

Anna Candida da Cunha Ferraz, idem.
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Constituição não estabelece limites, a lei não pode estabelecê-los. Assim, onde a
Constituição não limita, e a lei também não o faz, porque não pode fazê-lo, a
autonomia é plenamente exercitável pela universidade.
De se dizer, então, que os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia são Instituições de Educação Superior e, por conseguinte, entidades
dotadas constitucionalmente de autonomia didático-científica, administrativa e
de gestão financeira e patrimonial.
Para além do texto constitucional, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, é clara ao gizar:
Art. 1o Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao
Ministério da Educação e constituída pelas seguintes instituições:
I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos
Federais;
II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR;
III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET-RJ e de Minas Gerais - CEFET-MG;
IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais;
V - Colégio Pedro II.
Parágrafo único. As instituições mencionadas nos incisos I, II, III e V do
caput possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia
administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
Art. 2o Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e
profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com
as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.
§ 1o Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação,
avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior,
os Institutos Federais são equiparados às universidades federais.

Assim, todo o repertório de direitos e garantias acima destacado aplicase, extensivamente, aos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, em especial naquilo que toca à autonomia administrativa.
E, conquanto seja esse o campo da autonomia confiada às Instituições
de Ensino Superior que mais tenha gerado polêmicas, certo é que a liberdade
administrativa é ampla e só encontra limites nas normas constitucionais e legais,
nos termos acima explicitados.
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Na lição de HELY LOPES MEIRELLES6, “a vigente Constituição Federal
atribui às autarquias educacionais (art. 207) a mais ampla autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial."
Por cediço, “a autonomia administrativa consiste, basicamente, no
direito de elaborar normas próprias de organização interna, em matéria didáticocientífica, de administração de recursos humanos e materiais e no direito de
escolher dirigentes. Em matéria de recursos humanos, a liberdade de organização
manifesta-se pelo modo de escolha dos dirigentes, pela definição de planos de
carreira, docente e não docente e dos respectivos vencimentos, através da
criação de cargos e funções dentro das carreiras, observado o art. 169, § 1º, inciso
I, da Constituição, que exige dotação orçamentária, e pela determinação dos
critérios de seleção, contratação, nomeação, demissão, promoção, exoneração
e transferência de servidores docentes e não docentes, observadas as disposições
constitucionais”7.
No que tange à disciplina do pessoal docente, a autonomia
administrativa abrange o estabelecimento do respectivo quadro, a definição da
carreira, os requisitos para o ingresso, a admissão e a nomeação dos docentes, a
definição do estatuto do pessoal docente, a organização interna da sua
atividade, tudo em observância às normas e aos princípios constitucionais e legais
pertinentes.
Aliás, a antiga Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 5.540/68), vigente à época
da promulgação da Constituição de 1988, assim cuidou do tema:
Art. 31 - O regime jurídico do magistério superior será regulado pela
legislação própria dos sistemas de ensino e pelos estatutos e regimentos
das universidades, das federações de escolas e dos estabelecimentos
isolados.

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96)
não divergiu no trato da matéria, ao consagrar a competência das universidades
de disporem sobre seu quadro docente:
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 Poder Público, assim como
dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal.
6
7

Hely Lopes Meirelles. Autarquia Educacional – Autonomia in Estudos e Pareceres de Direito Público. RT, vol. 11, p. 223.
J.J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva/Almedina: São Paulo, 2013, p. 1969.
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§1º - No exercício da 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 o regulamento de seu pessoal em conformidade com as
normas gerais concernentes;

Nesse contexto, ao tentar, de forma canhestra, normatizar, para além do
regramento impresso na Constituição e na legislação ordinária, o regime jurídico
do pessoal docente dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o
Ministério da Educação arrostou a autonomia administrativa conferida a esses
Entes e, por conseguinte, ofendeu, a um só tempo:
a) os artigos 1º e 16, anexo I, do Decreto nº 10.195/19, já que desbordou dos
poderes que lhe foram confiados para implementar a política nacional de
educação profissional e tecnológica e, por consequência, invadiu campo
estranho a sua esfera de competência;
b) o artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.892/08, que confere, explícita e
inequivocamente, aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a
autonomia administrativa e, portanto, comete-lhes o encargo de disciplinar o
regime jurídico do seu pessoal docente;
c) o artigo 207 da CR/88, que alçou a autonomia universitária à condição de
garantia constitucional.

4 – DA OFENSA PERPETRADA AO PRINCÍPIO DA INDISSOCIABILIDADE
DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO:
As atividades dos professores do ensino básico, técnico e tecnológico se
dividem, notadamente, entre aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e
extensão.
Tal constatação avulta do artigo 1º, caput, c/c artigo 2º, caput, ambos
da Lei nº 12.772/12, que são hialinos ao gizar:
Art. 1º - Fica estruturado, a partir de 1º de março de 2013, o Plano de
Carreiras e Cargos de Magistério Federal, composto pelas seguintes
Carreiras e cargos:
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I - Carreira de Magistério Superior, composta pelos cargos, de nível superior,
de provimento efetivo de Professor do Magistério Superior, de que trata a Lei
nº 7.596, de 10 de abril de 1987;
II - Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor
Titular-Livre do Magistério Superior;
III - Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico,
composta pelos cargos de provimento efetivo de Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata a Lei nº 11.784, de 22 de
setembro de 2008 ; e
IV - Cargo Isolado de provimento efetivo, de nível superior, de Professor
Titular-Livre do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
Art. 2º - São atividades das Carreiras e Cargos Isolados do Plano de Carreiras
e Cargos de Magistério Federal aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa
e extensão e as inerentes ao exercício de direção, assessoramento, chefia,
coordenação e assistência na própria instituição, além daquelas previstas
em legislação específica.

Ainda, a esse respeito, é luminar o artigo 6º da Lei nº 11.892/08, que, ao
relacionar as finalidades e características típicas dos Institutos Federais, assim
pontifica:
Art. 6º - Os Institutos Federais têm por finalidades e características:
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à
educação profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura
física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais,
identificados com base no mapeamento das potencialidades de
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do
Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências,
em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o
desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de
ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação
técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de
ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e
tecnológica;
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VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e
tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio
ambiente.

Diga-se então, nesse tocante, que, mais do que eixos estanques, ensino,
pesquisa e extensão compõe um tripé harmônico e essencial para a construção
de uma educação de qualidade. Trata-se de elementos indissociáveis à luz do
artigo 207 da Carta da República:
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.

Aliás, no que tange à correlação entre esses elementos, preleciona
BIMBATO CÉSAR:
O processo de consolidação das universidades brasileiras tem como meta
principal, promover a total integração e melhoria do ensino superior
nacional, [...] que trouxe à atualidade a observância do princípio da
indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, colocada pela
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 207, o qual afirma que “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” (BRASIL, Constituição,
1988).
A compreensão sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, não se restringe a uma questão conceitual ou legislativa, mas
fundamentalmente,
paradigmática,
epistemológica
e
políticopedagógica, pois está relacionada às funções e à razão de ser das
universidades, que se constituíram, historicamente, vinculadas às
aspirações e aos projetos nacionais de educação. A indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão caracteriza-se, de acordo com Rays
(2003, p. 73), como “um processo multifacetado de relações e de
correlações que busca a unidade da teoria e da prática”, pois se constitui
princípio das atividades-fins da universidade.
Pode-se compreender por indissociabilidade a qualidade de indissociável,
ou seja, aquilo que não se pode dissociar, que não é separável em partes
(FERREIRA, 1986, p.938). De acordo com este conceito, o sentido da
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão para as universidades
brasileiras são de inseparabilidade, haja vista, que essa tríade constitui o
eixo fundamental e não pode ser compartimentado.
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O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão reflete
um conceito de qualidade do trabalho acadêmico que favorece a
aproximação entre universidade e sociedade, a auto-reflexão crítica, a
emancipação teórica e prática dos estudantes e o significado social do
trabalho acadêmico. A concretização deste princípio supõe a realização
de projetos coletivos de trabalho que se referencie na avaliação
institucional, no planejamento das ações institucionais e na avaliação que
leve em conta o interesse da maioria da sociedade. (ANDES, 2003, p. 30)

Assim, não há como compartimentar ensino, pesquisa e extensão, cuja
coexistência harmônica é essencial para a edificação de uma educação de
excelência à luz da Carta da República. E, no caso, o conceito de
indissociabilidade remete a algo que não existe sem a presença do outro, ou seja,
que não pode ser compartimentado, que o todo deixa de ser todo quando se
dissocia.
Nesse contexto, para que possam os professores do ensino básico,
técnico e tecnológico bem desempenhar as atribuições que lhes foram confiadas
legalmente e os Institutos Federais alcançar os seus objetivos institucionais, é
indispensável que haja um equilíbrio no esforço despendido com cada um dos
elementos dessa tríade, sem que se secundarize qualquer deles.
No caso em comento, todavia, a Portaria MEC nº 983/2020, ao tratar da
carga horária docente, promoveu, sem qualquer aporte técnico que legitime tal
providência, a ampliação desmedida do quantitativo mínimo de horas-aula
semanais cometidas aos professores da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica.
Independente de qualquer diálogo prévio com os componentes da
sobredita Rede e à mingua de estudos preliminares capazes de orientar tal
providência, a indigitada Portaria elevou para quatorze horas semanais a carga
horária mínima de aulas para os professores em regime de tempo integral e para
dez horas a carga mínima exigida dos docentes em regime parcial.
Para além disso, com foco no ensino, autorizou a norma em comento
que, para cada hora em sala de aula, seja assegurada uma hora adicional para
preparação, correção e atendimento aos alunos, o que, ao fim e ao cabo, exauri,
por completo, a jornada de trabalho dos professores em regime de tempo parcial
e compromete cerca de 80% (oitenta por cento) da carga horária dos docentes
em regime integral.
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O cálculo é simples: 14 (quatorze) horas semanais correspondem a 17
(dezessete) horas em sala de aula de 50 (cinquenta) minutos. Por sua vez,
considerando que cada hora em sala de aula ensejará uma hora adicional para
preparação, correção e assistência aos alunos, as atividades de ensino
demandariam dos docentes em regime integral 31 (trinta e uma) horas semanais,
restando, pois, tão somente 9 (nove) horas para as atividades de gestão e
representação institucional, pesquisa e extensão.
Em suma, a Portaria MEC nº 983/2020, ao ampliar, sem quaisquer critérios
e indicadores, a carga horária de aulas, sepultou as atividades de pesquisa e
extensão desenvolvidas com inequívoco primor e forte impacto no progresso
científico e tecnológico do país pela Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, violando, assim, o regramento impresso na Constituição
da República e nas Leis nº 11.892/08 e 12.772/12.

5 – DA ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA ALUSIVA AO CONTROLE DE
FREQUÊNCIA:
Não são novos os embates travados, inclusive no seio da própria
Advocacia-Geral da União, acerca da sujeição dos professores da carreira do
magistério do ensino básico, técnico e tecnológico ao controle de frequência.
Para bem situar a questão, é válido rememorar que a jornada de
trabalho dos servidores da Administração Pública Federal encontra regramento
basilar no Decreto n° 1.590, de 10 de agosto de 1995.
Segundo o artigo 1° do referido Decreto, a jornada de trabalho dos
servidores será de oito horas diárias e a carga horária de quarenta horas semanais,
salvo os casos específicos excepcionados expressamente em lei.
Quanto aos ocupantes de cargo em comissão ou funções de direção,
chefia e assessoramento, cargos de direção, função gratificada e gratificação por
representação, a carga horária será em regime de dedicação integral, estando
autorizada a Administração a convocá-los livremente sempre que o interesse ou a
necessidade do serviço o exigir.
Por importante, vejamos o inteiro teor do artigo 1° do Decreto n° 1.590/95:
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Art. 1º A jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública
Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, será de
oito horas diárias e:
I - carga horária de quarenta horas semanais, exceto nos casos previstos
em lei específica, para os ocupantes de cargos de provimento efetivo;
II - regime de dedicação integral, quando se tratar de servidores ocupantes
de cargos em comissão ou função de direção, chefia e assessoramento
superiores, cargos de direção, função gratificada e gratificação de
representação.
Parágrafo único. Sem prejuízo da jornada a que se encontram sujeitos, os
servidores referidos no inciso II poderão, ainda, ser convocados sempre que
presente interesse ou necessidade de serviço.

Ainda, de acordo com o artigo 6° do indigitado Decreto n°1.590/95, o
controle de assiduidade e pontualidade do servidor poderá ser exercido através
de três mecanismos diferentes, quais sejam:
- o controle mecânico;
- o controle eletrônico;
- a folha de ponto.
E, para os casos de servidores cujas atividades sejam executadas fora da
sede do órgão ou entidade em que tenham exercício, em condições materiais
que impeçam o registro diário de ponto, o controle de frequência será exercido
mediante boletim semanal que comprove a assiduidade e a efetiva prestação de
serviço pelo funcionário.
Por outro lado, nos termos do artigo 6°, § 7°, do citado Decreto, estão
dispensados do controle de frequência os ocupantes de cargos de natureza
especial; do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, iguais ou
superiores ao nível 4; e os de cargo de direção – CD, iguais ou superiores ao nível
3.
Em contraposição, a fim de evitar eventuais distorções que a leitura em
abstrato do controle de frequência pudesse gerar, dispõe o artigo 7° do indigitado
diploma que os “eventuais atrasos ou saídas antecipadas decorrentes de interesse
do serviço poderão ser abonados pela chefia imediata”.
Pois bem, no que interessa a este arrazoado, é válido realçar que o
Decreto n° 1.876/96 alterou a redação original do artigo 6°, § 7°, do Decreto n°
1.590/95 para inserir, no rol de agentes dispensados do controle de frequência, o

Av. Barão do Rio Branco, 2288, salas 1601-1602, Ed. Solar do Progresso, CEP 36.016-310,
Juiz de Fora, MG - Tel/fax: (32) 3233-2950 – (32) 3216-7890

Christofer Cunha Mansur - OAB/MG 93.236
Leonardo de Castro Pereira – OAB/MG 92.697
Ricardo de Castro Pereira - OAB/MG 93.253

pesquisador e tecnologista do plano de carreira para a área de ciência e
tecnologia e, notadamente, os professores da carreira do magistério superior.
Eis, por importante, a redação atual do citado dispositivo:
Art. 6° [...]
§ 7º São dispensados do controle de freqüência os ocupantes de cargos:
a) de Natureza Especial;
b) do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, iguais ou
superiores ao nível 4;
c) de Direção - CD, hierarquicamente iguais ou superiores a DAS 4 ou CD 3;
d) de Pesquisador e Tecnologista do Plano de Carreira para a área de
Ciência e Tecnologia;
e) de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano Único de
Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos.

E, no caso, a inserção dos professores do magistério superior no rol de
servidores dispensados do controle de frequência se deu por uma manifesta razão:
as particularidades que marcam o exercício o magistério.
Por cediço, a atividade docente é permeada por uma série de
especificidades, estranhas a outras categorias profissionais e que inibem o controle
de frequência.
Com efeito, divide-se o trabalho docente entre a jornada didática,
quando há o contato direto entre docentes e discentes, pelo ministério de aulas e
acompanhamento de alunos, e a jornada pedagógica, assim entendida aquela
representada pela preparação de aulas, material didático, seminários e
avaliações, correção de exames, frequência a cursos e a congressos.
Aliás, a estruturação diferenciada da jornada de trabalho é um dos
pontos que distingue o magistério.
Com efeito, diversas atividades cometidas aos professores são
desempenhadas fora da sala de aula e do próprio ambiente institucional. Não raro
o desenvolvimento de atribuições ligadas à pesquisa, laboratório, orientação,
planejamento e correção de provas são realizadas fora do horário regulamentar,
inclusive nos finais de semana.
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Desse norte, a isenção conferida aos docentes de qualquer controle de
frequência encontra eco no princípio da razoabilidade, além de deitar raízes no
princípio da isonomia.
Dito isso, é válido então realçar, por outro lado, que, conquanto o
Decreto nº 1.590/95 se refira, exclusivamente, aos professores do magistério
superior, a dispensa do controle de frequência há de abarcar também os
docentes da carreira do magistério ensino básico, técnico e tecnológico.
E isso por uma singela razão: não há, para os fins aqui propostos, distinção
substancial entre as atividades desenvolvidas por esses docentes.
É que, tal qual aqueles, os professores dos Instituto Federais também
deverão atuar no ensino superior e na pós-graduação.
A teor do artigo 2º da Lei nº 11.892/08:
Art. 2º - Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica
e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino,
com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com
as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei.

Ainda, de acordo com o artigo 7º do mesmo diploma:
Art. 7º - Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta
Lei, são objetivos dos Institutos Federais:
I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente
na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental
e para o público da educação de jovens e adultos;
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores,
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas
da educação profissional e tecnológica;
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à
comunidade;
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e
finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o
mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção,
desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do
desenvolvimento socioeconômico local e regional; e
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VI - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para
os diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação
básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação
profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do
conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas
do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que
contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em
educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e
inovação tecnológica.

Tal inteligência é reforçada pelo disposto na Lei nº 11.784/08, que, ao
estruturar, originalmente, o plano de carreira e cargos de magistério do ensino
básico, técnico e tecnológico, fixava como atribuição típica dos respectivos
docentes, a atuação obrigatória no magistério superior.
Vejamos, a respeito, o teor do artigo 111, § 2º, do indigitado diploma:
Art. 111. São atribuições gerais dos cargos que integram o Plano de Carreira
e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, sem
prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de
qualificação e competências definidos nas respectivas especificações:
[...]
§ 2º - O titular do cargo de Professor Titular do Plano de Carreira e Cargos
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no âmbito das
Instituições Federais de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, atuará
obrigatoriamente no ensino superior.

Nesse contexto, mais do que uma omissão intencional, a falta de
referência expressa ao magistério do ensino básico, técnico e tecnológico no
Decreto nº 1.590/95 tem que ver com um aspecto temporal. É que a estruturação
dessa carreira somente ocorreu anos após a edição do sobredito Decreto.
Assim, impende seja realizada uma leitura adaptativa da norma em
comento, conforme preconizado pelo professor ADILSON ABREU DALLARI8:
Adilson Abreu Dallari. Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do Direito Administrativo”, obra em homenagem
a Eduardo García de Enterria. Renovar: Rio de Janeiro, 2003, p. 211

8
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Toda norma legal, inclusive constitucional, decorre de um ambiente
político, social e econômico vigente no momento de sua edição. Mas esse
ambiente muda com o decorrer do tempo, exigindo do intérprete e
aplicador da lei um esforço de adaptação, para que possa dar a correta
solução aos problemas emergentes. É certo, portanto, que a melhor
interpretação da lei (entre as várias possíveis) vai variar ao longo do tempo
de sua vigência. Uma interpretação incontestavelmente correta adotada
em um momento do passado, pode tornar-se inaceitável em ocasião
posterior, pois obviamente, não faz sentido dar-se a mesma solução para
um problema que se tornou diferente, em razão de alterações no plano da
realidade fática.

Nessa linha, é válido lembrar que é princípio comezinho de
hermenêutica aquele que prega que as normas devem ser interpretadas
inteligentemente, de modo que a ordem legal não envolva um absurdo,
prescreva inconveniência ou leve a conclusões inconsistentes ou impossíveis.
Conforme anotado CARLOS MAXIMILIANO9:
Preocupa-se a Hermenêutica, sobretudo depois que entraram em função
de exegese os dados da Sociologia, com o resultado provável de cada
interpretação. Toma-o em alto apreço; orienta-se por ele; varia tendo-o em
mira, quando o texto admite mais de um modo de o entender e aplicar.
Quando possível, evita uma conseqüência incompatível com o bem geral;
adapta o dispositivo às idéias vitoriosas entre o povo em cujo seio vigem as
expressões de Direito sujeitas a exame.
Prefere-se o sentido conducente ao resultado mais razoável, que melhor
corresponda às necessidades da prática, e seja mais humano, benigno,
suave.
É antes de crer que o legislador haja querido exprimir o consequente e
adequado à espécie do que o evidentemente injusto, descabido,
inaplicável, sem efeito.
Portanto, dentro da letra expressa, procure-se a interpretação que conduza
a melhor conseqüência para a coletividade.

E, na hipótese em testilha, não há outra interpretação válida do Decreto
analisado senão aquela que inclui dentre os grupos dispensados do controle de
frequência os docentes do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico.

9

Idem, p. 135.
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Isso porque, in casu, pensar de forma diversa é ferir de morte o postulado
da isonomia, inscrito como cláusula pétrea no artigo 5°, caput, da Constituição da
República.
Com efeito, conforme acima assinalado, a inclusão do magistério
superior na regra de exceção prevista no artigo 6°, § 7°, do Decreto n° 1.590/95
teve em mira, notadamente, a estruturação diferenciada da jornada de trabalho
que individualiza a docência.
Todavia, todas as particularidades que marcam a jornada do magistério
superior também diferenciam as atividades desenvolvidas pelos professores do
ensino básico, técnico e tecnológico. Em ambos os casos estão os professores
submetidos a duas cargas distintas: didática (relacionadas às horas-aula
ministradas) e a pedagógica (muitas vezes envolvendo atividades fora do
campus, em horários não regulamentares). Da mesma forma, é da essência do
magistério do ensino básico, técnico e tecnológica a prática da pesquisa e da
extensão, o que embaraça, sobremaneira, o controle da assiduidade pelo sistema
tradicional engendrado pelo Decreto nº 1.590/95.
Nesse contexto, não seria legítima qualquer distinção realizada quanto
ao controle de frequência entre os componentes das duas carreiras acima
destacadas. Qualquer tratamento diferenciado romperia, na espécie, com o
princípio da isonomia.
Conforme é consabido, a lei não pode ser fonte de privilégios ou
perseguições, mas instrumento regulador da vida social que deve tratar a todos
de forma paritária.
Assim, onde não haja motivo justo e relevante, devidamente
evidenciado, a lei não pode discriminar situações idênticas.
Aliás, o princípio da isonomia não se encontra voltado exclusivamente
para o legislador, mas também exige a sua observância pelo aplicador da lei,
restringindo, assim, a atuação de ambos ao impedir interpretação ou criação de
normas em afronta ao preceito acima destacado.
Conforme sublinhado por CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO10:

Celso Antônio Bandeira de Melo. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. Malheiros Editores: São Paulo, 2005, 3ª ed.,
p. 09.

10
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O preceito magno da igualdade, como já tem sido assinalado, é norma
voltada quer para o aplicador da lei quer para o próprio legislador.
Deveras, não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas, a
própria edição dela assujeita-se ao dever de dispensar tratamento
equânime às pessoas.

Dessarte, considerando que todas as leis são criadas para diferenciar
situações, de modo a submetê-las à regência de tais ou quais regras, é imperioso
destacar quais distinções afrontam o princípio em debate.
E, nessa importante tarefa, socorre-se uma vez mais dos ensinamentos de
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO11, que, com particular clareza, assim
pontifica:
Para que um discrímen legal seja convivente com a isonomia, consoante visto até
agora, impende que concorram quatro elementos:
a) Que a desequiparação não atinja de modo atual e absoluto, um só indivíduo;
b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam
efetivamente distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços nelas
residentes, diferenciados;
c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores diferenciais
existentes e a distinção de regime jurídico em função deles, estabelecida pela
norma jurídica;
d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra-referido seja pertinente em
função dos interesses constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em
diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão valiosa – ao lume do
texto constitucional – para o bem público.

Do excerto acima transcrito, merece destaque a seguinte assertiva: há
violação da igualdade quando o fator diferencial adotado para qualificar os
atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou
exclusão no benefício deferido ou com a inserção ou arredamento do gravame
imposto.
Vale dizer: ainda que o fator de discriminação possa ser qualquer
elemento, ele, todavia, necessita guardar pertinência lógica com a diferenciação
que dele resulta.
Assim, não pode a discriminação ser gratuita ou fortuita. Impende que
exista uma adequação racional entre o tratamento diferenciado construído e a
razão diferencial que lhe serviu de supedâneo. De consequência, se o fator
11

Idem, p. 41
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diferencial não guardar conexão lógica com a disparidade de tratamentos
jurídicos dispensados, a distinção estabelecida afronta o princípio da isonomia.
Pois bem, na hipótese em tela, por não haver qualquer fundamento
jurídico que legitime a disparidade estabelecida no tratamento conferido aos
professores do ensino superior e do ensino básico, técnico e tecnológico, resulta
claro, a todas as luzes, que qualquer interpretação que exclua estes docentes da
regra impressa no artigo 6°, § 7°, do Decreto n° 1.590/95 arrosta o princípio
isonomia, sendo, portanto, contrária à Constituição da República.

6 – DA CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, resta manifesta a invalidade da Portaria MEC nº
983/2020 nos pontos em que fixa a carga horária mínima de aulas a ser ministrada,
semanalmente, pelos professores e determina a implementação do controle
eletrônico de frequência na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica.
É o que tínhamos a ponderar.
Juiz de Fora, 30 de novembro de 2020.

______________________________
Leonardo de Castro Pereira
OAB/MG 92.697

______________________________
Ricardo de Castro Pereira
OAB/MG 93.253

Av. Barão do Rio Branco, 2288, salas 1601-1602, Ed. Solar do Progresso, CEP 36.016-310,
Juiz de Fora, MG - Tel/fax: (32) 3233-2950 – (32) 3216-7890

