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RELATÓRIO 

 

 

  A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior remeteu ao Advogado-Geral do Estado o Ofício 

SECTES.SUBSES/017/2012, de 1º de fevereiro de 2012, por meio do qual 

encaminha o Expediente nº 334877, SIPRO nº 0011878-1080/2012-9, em 

que informa o empenho daquele órgão em levar a cabo “o planejamento de 

incorporação de 6 unidades associadas ao sistema UEMG, que são: 

Fundação Cultural Campanha da Princesa – FCCP; Fundação FAFILE 

de Carangola – FAFILE; Fundação Educacional do Vale do 

Jequitinhonha – FEVALE; Fundação de Ensino Superior de Passos – 
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FESP; Fundação Educacional de Divinópolis – FUNEDI; Fundação 

Educacional de Ituiutaba – FEIT.” 

  Esclarecendo que a intenção inicial é a de incorporar as três 

primeiras mencionadas unidades no ano de 2012, o Senhor Subsecretário 

de Ensino Superior da SECTES consulta sobre “qual será o procedimento 

jurídico para esta ação, e o rol de ações necessárias tendo em vista que o 

Estado tem experiência já realizadas com a unidade de Frutal e com a 

Fundação Helena Antipoff em Ibirité.” 

  Anexas ao expediente, planilhas de salários e alguns passivos 

das unidades de Campanha e Carangola, com a informação, ainda, de que 

estão previstos recursos orçamentários na SECTES para que a 

incorporação das escolas referidas ocorra no ano de 2012. 

  Feito este breve relatório, passo a opinar. 

 

PARECER 

 

   Verifico que a previsão legal de absorção de unidades de 

ensino superior pela Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG foi 

trazida pela Emenda Constitucional n. 72/2005, que deu redação ao art. 

129 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 

do Estado de Minas Gerais, in verbis: 

 “Art. 129. As fundações educacionais de ensino 

superior que efetuaram a opção prevista no 

inciso I do § 1º do art. 82 deste Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias passam 

à condição de associadas à Universidade do 

Estado de Minas Gerais – UEMG, com vistas ao 

estabelecimento de cooperação mútua, mantida a 

autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial das fundações. 

§ 1º - Outras fundações educacionais de ensino 

superior poderão associar-se à UEMG, mediante 

decreto do Governador, após manifestação 
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expressa do órgão colegiado deliberativo da 

fundação. 

§ 2º - A fundação associada à UEMG poderá: 

I – ser absorvida, caso haja manifesto interesse 

do Estado e da fundação, atendidos os requisitos 

e procedimentos previstos em lei; 

II – desvincular-se da UEMG, ouvido o órgão 

colegiado deliberativo da fundação, com 

representantes dos corpos docente, discente e 

técnico-administrativo.” 

  Observa-se, primeiro, que se trata tecnicamente de figura de 

“absorção”, e não propriamente de “incorporação” de unidades 

educacionais, a teor do dispositivo constitucional, absorção essa que 

pressupõe prévia condição da unidade como “associada” da UEMG, para o 

que se colocam dois requisitos: i) manifestação expressa do órgão 

colegiado deliberativo da fundação; ii) decreto do Governador declarando 

a condição de associada da unidade. 

  Entretanto, no caso das seis unidades de ensino mencionadas 

no ofício do Sr. Subsecretário de Ensino Superior da SECTES, verifica-se 

que elas já são associadas da UEMG por força do disposto no art. 9º da Lei 

Estadual nº 18.384, de 15 de setembro de 2009, que estabelece: 

“Art. 9º  A UEMG  e as fundações associadas nos 

termos do art. 129 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição do 

Estado manterão programas de cooperação 

mútua com vistas ao desenvolvimento do ensino 

superior no Estado, mantida a autonomia 

administrativa, financeira, patrimonial e 

acadêmico-pedagógica da UEMG e das 

fundações e respeitados os vínculos aos 

respectivos sistemas de ensino. 

§ 1º São instituições associadas à UEMG: 

I – a Fundação de Ensino Superior de 

Divinópolis; 



 

Av. Afonso Pena, 1.901 – Edifício Séculos  - Funcionários – Belo Horizonte – MG -  CEP 30130-004 4 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

 

II – a Fundação de Ensino Superior de Passos; 

III – a Fundação de Ensino Superior do Vale do 

Jequitinhonha, do Município de Diamantina; 

IV – a Fundação Cultural de Campanha da 

Princesa, do Município de Campanha; 

V – a Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Carangola; e 

VI – a Fundação Educacional de Ituiutaba. 

(...)” 

  A consulta em exame coloca, assim, duas questões jurídicas 

centrais para esta Advocacia-Geral do Estado, questões essas com efeito 

elaboradas a partir do Relatório da colega Procuradora do Estado Dra. 

Valéria Maria de Campos Fróis (em reunião realizada com o Sr. 

Subsecretário em 6 de junho de 2011) e com os esclarecimentos feitos 

pessoalmente pelo Sr. Subsecretário de Ensino Superior (em reunião 

realizada nesta Consultoria Jurídica em 27 de fevereiro de 2012): 

 a primeira, sobre a possibilidade jurídica de se realizar a 

“encampação” (absorção é o termo adotado pela Constituição do Estado) 

das unidades “ligadas” (associadas, também o termo constitucionalmente 

adequado) à UEMG pelo Estado; 

 a segunda, sobre quais seriam “as conseqüências para os 

funcionários das unidades, no tocante à condição em que viriam a 

integrar os quadros da Administração Pública”, e se haveria possibilidade 

de os funcionários oriundos das unidades absorvidas passarem a integrar 

um “quadro de pessoal” no Estado. 

  Começarei a opinar a partir da segunda questão jurídica 

apresentada, por ser de mais fácil deslinde. 

  A Constituição Federal de 1988 estabelece regime jurídico 

próprio para os servidores públicos, com garantias e deveres específicos, 

em obediências aos princípios constitucionais que regem a Administração 

Pública no Brasil: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, sem prejuízo de outros correlatos. E por força de tais princípios, 
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é que o constituinte previu taxativamente no inciso II do art. 37 da 

Constituição Federal que: 

“Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

II - a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

(...).” 

  Trata-se, portanto, de norma cogente para todos os entes 

federados, e que tem seu reflexo direto no caso em tela, em que não é 

possível qualquer modalidade de “estabilização” dos funcionários 

oriundos das unidades a serem absorvidas, que não são servidores públicos 

estaduais detentores de cargos efetivos, pois não existe essa figura jurídica 

no ordenamento vigente. A investidura nos quadros da Administração 

Pública dar-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e 

títulos, no caso de cargo efetivo. A exceção à regra dá-se no caso de 

nomeação para cargo de recrutamento amplo, de provimento em comissão, 

por ato de livre nomeação e exoneração a qualquer tempo pelo Chefe do 

Poder Executivo. 

  Em relação à primeira questão em consulta, qual seja, a da 

possibilidade de se proceder à intentada absorção das unidades de ensino 

mencionadas, penso que a Emenda Constitucional n. 72/2005 também não 

deixa dúvidas sobre o “procedimento jurídico” a ser adotado pela SECTES 

para atingir o fim colimado: é necessário haver, antes do mais, lei 

estadual dispondo sobre os “requisitos e procedimentos” para se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art37


 

Av. Afonso Pena, 1.901 – Edifício Séculos  - Funcionários – Belo Horizonte – MG -  CEP 30130-004 6 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

 

proceder à absorção da unidade associada pelo Estado de Minas 

Gerais. 

    Esse entendimento está expresso no inciso I do §2º do art. 129 

do ADCT da Constituição Mineira, que vale repetir: 

“§ 2º - A fundação associada à UEMG poderá: 

I – ser absorvida, caso haja manifesto interesse 

do Estado e da fundação, atendidos os requisitos 

e procedimentos previstos em lei; (negritei).” 

  Note-se que a atual redação do art. 129 do ADCT da 

Constituição Estadual é de 2005, sendo que, por essa razão, há poucos 

precedentes sobre o assunto nesta Consultoria Jurídica.  

  Na verdade, o único Parecer que aborda diretamente a 

Emenda Constitucional n. 72/2005 – que ditou a atual redação do art. 129 

do ADCT – é o Parecer AGE nº 14.643, de 23 de março de 2006, da lavra 

do Procurador do Estado Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro, aprovado pelo 

então Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Humberto Rodrigues 

Gomes. Nesse parecer, o ilustre colega Procurador do Estado responde a 

indagações sobre a referida Emenda, entre elas a de quais dispositivos 

estariam sujeitos à regulamentação, pelo que esclarece: 

“(...) 

6. Da leitura da Emenda Constitucional nº 72, de 

2005, percebe-se que apenas a redação atribuída 

ao art. 129, §2º, inciso I da mesma remete à 

legislação a sua regulamentação na hipótese de a 

fundação associada à Uemg, juntamente com a 

manifestação de interesse do Estado, pretender a 

sua absorção pela mencionada autarquia 

estadual. 

7. No entanto, a previsão da edição da lei em 

destaque é para prever os requisitos e 

procedimentos da absorção referida no 

preceptivo em destaque. Não há referência no 

artigo em exame de que esta lei seja material e 

formalmente complementar, com o que, ao nosso 
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juízo, com o devido respeito dos que pensam em 

contrário, suficiente será, para a regulamentação 

do texto constitucional transitório, a edição de 

mera lei ordinária. 

(...) 

9. Destarte, responde-se a primeira indagação no 

sentido de que não haverá a necessidade de 

edição de lei complementar para regulamentar 

nenhum dos dispositivos inseridos pela Emenda 

Constitucional nº 72, de 2005 na Constituição 

mineira, bastando a edição de lei ordinária para 

disciplinar o art. 129, §2º, inciso I. 

(...).” 

 

  É de se dizer que diversas outras questões referentes às 

unidades educacionais associadas à UEMG, bem como à sua possível 

absorção, foram objeto de exame por outros ilustres colegas nesta 

Consultoria, sem que cuidassem, no entanto, especificamente do tema ora 

abordado. À guisa de registro, vale relacioná-los: Parecer AGE nº 8.090
1
, 

de 28 de agosto de 1.991, do Procurador do Estado Dr. Pedro Paulo de 

Almeida Dutra; Parecer AGE nº 9.245
2
, de 22 de dezembro de 1995, 

Procuradora do Estado Dra. Cármen Lúcia Antunes Rocha; Parecer AGE 

nº 9.332
3
, de 15 de março de 1996, do Procurador do Estado Dr. Humberto 

Rodrigues Gomes; Parecer AGE nº 9.611
4
, de 17 de dezembro de 1.996, do 

Procurador do Estado Dr. Humberto Rodrigues Gomes; Parecer AGE nº 

11.912
5
, de 17 de maio de 2001, do Procurador do Estado Dr. Humberto 

                                                           
1
 Trata da antiga exegese do art. 82 do ADCT da CEMG e da supervisão pedagógica do Conselho 

Estadual de Educação. 
2
 Trata de pedido de prorrogação de prazo por Decreto para processo de absorção de fundação até o 

aperfeiçoamento da absorção para posterior aplicação das normas da própria UEMG. 
3
 Trata dos Decretos nºs 36.987, de 24 de maio de 1995, e 37.751, de 6 de fevereiro de 1996, da absorção 

da Fundação de Ensino Superior de Passos e da Fundação Educacional de Ituiutaba, da criação e 

instituição de Comissões Especiais para administrar as entidades absorvidas. 
4
 Trata da transferência de servidores de outros órgãos e entidades da Administração para a Universidade 

do Estado de Minas Gerais. 
5
 Trata de questionamento de desobediência de prazo, pelo Estado, para absorção das fundações 

educacionais agregadas à UEMG. 
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Rodrigues Gomes; Nota Jurídica AGE nº 2.167
6
, de 19 de janeiro de 2010, 

do Procurador do Estado Dr. Érico Andrade. 

 

CONCLUSÃO 

  Diante do aqui restou exposto, concluo no sentido de que a 

alteração trazida pela Emenda Constitucional nº 72/2005 ao art. 129, §2º, I, 

impõe o entendimento de que seja editada lei estadual específica para 

regrar os requisitos e procedimentos para que fundação associada à UEMG 

seja, posteriormente, por ela absorvida, em caso de manifesto interesse do 

Estado de Minas Gerais e da própria fundação. Tal lei poderá disciplinar, 

além dos requisitos a serem atendidos para que a absorção das fundações 

associadas dê-se de forma legal e constitucional, outras questões cruciais e 

de fundada indagação, tais como, a) a necessidade de extinção ou não da 

fundação associada a partir da efetivação da absorção; b) a transferência do 

patrimônio existente para o Estado, bem como a forma de delineamento da 

responsabilidade por eventuais passivos previdenciários, fiscais e 

trabalhistas; e, finalmente, c) a criação dos cargos públicos necessários 

para manter em funcionamento as fundações absorvidas sem prejuízo de 

suas regulares atividades. 

  É o que me parece. 

  À consideração superior. 

 

  Belo Horizonte, 13 de março de 2012. 

 

 

 

 
  LIANA PORTILHO MATTOS 

  Procuradora do Estado 
  OAB/MG n. 73.135 – Masp 665718-3 

                                                           
6
 Trata da ADI-STF 2501 – declaração de inconstitucionalidade da vinculação de entidades de ensino 

superior privadas ao sistema de ensino (art. 82, §1º, do ADCT/CEMG); sujeição ao sistema federal de 

ensino. 


