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  RELATÓRIO 
 
 Vem a esta Advocacia-Geral do Estado, por meio do Ofício 
OF.SECTES/GAB./SADJ/061/2005, pedido de exame e emissão de parecer a 
respeito da exegese da Emenda Constitucional n.º 72, de 25 de novembro de 
2005 à Constituição mineira. 
 
2. O ilustre Consulente informa que tem sido procurado pelos 
Presidentes das fundações educacionais de ensino superior os quais estão a 
solicitar orientação de como proceder. Assim, formula as seguintes 
indagações: 
 

a) Haverá necessidade de lei complementar para quais dispositivos 
da emenda? 
 
b) O que já é imediatamente aplicável? 
 
c) Quais os procedimentos que deverão ser adotados pelas 
fundações que quiserem se desvincular da UEMG? 
 
d) A quem elas deverão protocolar sua intenção de desvincular-se, 
após comprovada (ata?) a consulta à representação docente, 
discente e técnico-administrativa (à SECTES? à UEMG? ao CEE?) 
 
e) Bastará a comunicação escrita? Terá necessidade de decreto? 
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f) Quais os procedimentos a serem adotados pelas fundações que 
quiserem se associar à UEMG? 
 

3. Estudada a matéria, opina-se. 
 
  PARECER 
 
4. Para melhor análise da questão, transcreve-se adiante as alterações 
constitucionais perpetradas pela Emenda Constitucional n.º 72, de 2005: 
 

Art. 1º: Fica acrescentado ao art. 199 da Constituição do Estado o 
seguinte § 4º: 
 
Art. 199 – (...) 
 
§ 4º - As atividades acadêmicas e administrativas das universidades 
públicas estaduais serão reguladas por normas específicas. 
 
Art. 2º - Fica acrescentado ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado o seguinte art. 129: 
 
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 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. 
 
Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

5. A primeira indagação formulada, constante da letra a, reproduzida no 
Relatório, solicita resposta sobre quais dispositivos da Emenda Constitucional 
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em apreço estariam a merecer regulamentação via à edição de lei 
complementar. 
 
6. Da leitura da Emenda Constitucional n.º 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 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. 
 
8. A propósito, colhe-se do escólio do Prof. ALEXANDRE DE 
MORAES entendimento jurídico que bem espelha o quanto afirmado no item 
precedente, aplicável, também, ao nosso sentir, no âmbito das Constituições 
estaduais: 
 

São duas as diferenças entre lei complementar e lei ordinária. A 
primeira é material, uma vez que somente poderá ser  objeto de 
lei complementar a matéria taxativamente prevista n a 
Constituição Federal, enquanto todas as demais maté rias 
deverão ser objeto de lei ordinária . Assim, a Constituição Federal 
reserva determinadas matérias cuja regulamentação, 
obrigatoriamente, será realizada por meio de lei complementar. A 
segunda é formal e diz respeito ao processo legislativo, na fase de 
votação. Enquanto o quorum para a aprovação da lei ordinária é de 
maioria simples (art. 47), o quorum para aprovação da lei 
complementar é de maioria absoluta (art. 69), ou seja, o primeiro 
número inteiro subseqüente à divisão dos membros da Casa 
Legislativa por dois. (in¸ Direito Constitucional, 18ª ed., Atlas, 
2005, p. 598, destacamos) 
 

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 n.º 72, de 
2005 na Constituição mineira, bastando a edição de lei ordinária para 
disciplinar o art. 129, § 2º, inciso I. 
 
10. A segunda questão objeto da Consulta se refere a quais matérias já 
seriam imediatamente aplicáveis. À exceção do artigo acima destacado que, 
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como visto, dependerá da edição de lei ordinária para a sua regulamentação, 
entendemos que os demais artigos se encontram, desde já, aplicáveis. 
 
11. É verdade que alguns dos dispositivos fazem menção a necessidade de 
manifestação do Sr. Governador do Estado (art. 129, § 1º) e outros a 
manifestação do órgão colegiado deliberativo da fundação educacional (art. 
129, § 1º e § 2º, inciso II). 
 
11.1. Contudo, tais manifestações não ensejam o entendimento de que os 
preceptivos constitucionais estariam pendentes de regulamentação legal. Não. 
O que há é a necessidade, nas hipóteses neles veiculadas, de pronunciamento 
prévio do Poder Público e das próprias fundações educacionais, sem que isto 
sugira o entendimento de que referidos artigos dependeriam de prévia 
regulamentação por via legal. No particular, adverte o Prof. JOSÉ AFONSO 
DA SILVA: 
 

Completa, nesse sentido, será a norma que contenha todos os 
elementos e requisitos para a sua incidência direta. Todas as 
normas regulam certos interesses em relação a determinada 
matéria. Não se trata de regular a matéria em si, mas de definir 
certas situações, comportamentos ou interesses vinculados a 
determinada matéria. Quando essa regulamentação normativa é tal 
que se pode saber, com precisão, qual a posição positiva ou 
negativa a seguir, relativamente ao interesse descrito na norma, é 
possível afirmar-se que está é completa e juridicamente dotada de 
plena eficácia, embora possa não ser socialmente eficaz. Isso se 
reconhece pela própria linguagem do texto, porque a norma de 
eficácia plena dispõe peremptoriamente sobre os interesses 
regulados. (in¸ Aplicabilidade das normas constitucionais, 3ª ed., 
Malheiros, 1999, p. 99) 

 
12. A terceira pergunta formulada na Consulta se refere aos 
procedimentos que deverão ser adotados pelas fundações que quiserem se 
desvincular da Uemg. Ora, a resposta se extrai da simples leitura do art. 129, 
§ 2º, inciso II, na redação dada pela Emenda Constitucional n.º 72, de 2005, 
ou seja, competirá a ela ouvir o seu órgão colegiado deliberativo, o qual 
deverá ser composto pelos representantes dos corpos docente, discente e 
técnico-administrativo. 
 
13. A quarta indagação formulada pelo ilustre Consulente quer saber 
como deverá ser materializada a intenção da fundação de se desvincular da 
Uemg e a quem deverá ser endereçada tal desejo, se a própria autarquia 
estadual em apreço ou a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior ou ao Conselho Estadual de Educação. 
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13.1. O texto constitucional transitório em destaque é omisso a respeito. No 
entanto, à consideração do princípio da razoabilidade, tem-se que a intenção 
da desvinculação naturalmente deverá constar de um documento emitido pela 
autoridade máxima da fundação –v.g. o seu Presidente–, o qual, 
compulsoriamente, fará menção à deliberação do seu órgão colegiado, cuja 
manifestação positiva constará de uma ata de reunião. 
 
13.2. À vista de que a opção da desvinculação será em relação a Uemg 
pensamos, em decorrência, que o protocolo do documento acima aludido 
deverá ser feito em setor próprio da Universidade, e não, perante a Secretaria 
de Estado mencionada ou perante o Conselho Estadual de Educação. 
 
14. Questiona-se, em quinto lugar, sobre o fato de se haverá ou não 
necessidade de emissão de um decreto para respaldar a desvinculação 
pretendida pela fundação ou bastará à comunicação escrita desta. 
 
14.1. Da leitura do art. 129 em destaque, temos que a necessidade do 
decreto –ato administrativo emitido pelo Sr. Governador do Estado–  
circunscreve-se a hipótese de fundações educacionais de ensino superior, que 
não efetuaram a opção do art. 82, § 1º, inciso I, do ADCT da Constituição 
mineira, poderem associar-se à UEMG, observada, necessariamente, 
manifestação expressa do seu órgão colegiado deliberativo. 
 
14.2. Ao contrário, quanto à desvinculação, não consta do ADCT da 
Constituição mineira tal exigência, com o que não nos parece necessária a 
emissão de um ato específico pelo Chefe do Poder Executivo, aplica-se aqui a 
seguinte parêmia: Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (Quando a lei quis 
determinou; sobre o que não quis, guardou silêncio).  
 
14.3.  Lado outro se atrai para a espécie a máxima segundo a qual não 
compete ao exegeta, no exercício da hermenêutica, criar exigências novas não 
presentes no texto normativo que se interpreta. Eis excerto do escólio do 
saudoso Ministro CARLOS MAXIMILIANO: 
 

Cumpre evitar, não só o demasiado apego à letra dos dispositivos, 
como também o excesso contrário, o de forçar a exegese e deste 
modo encaixar-se na regra escrita, graças à fantasia do hermeneuta, 
as teses pelas quais este se apaixonou, de sorte que vislumbra no 
texto idéias apenas existentes no próprio cérebro ... (in¸ 
Hermenêutica e Aplicação do Direito, 19ª ed., Forense, 2002, p. 
84) 
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15. Por último, pergunta o ilustre Consulente quais os procedimentos 
deverão ser adotados pelas fundações que quiserem se associar a UEMG.  
 
15.1. Nos termos do art. 129, § 1º será necessária a manifestação prévia do 
órgão colegiado deliberativo da fundação, manifestação esta que deverá ser 
encaminhada ao Sr. Governador do Estado, a quem competirá à aprovação ou 
não da associação pretendida, mediante a emissão de um decreto, facultado, 
naturalmente, ao titular do Poder Executivo, consultar as áreas do governo 
envolvidas com a matéria educacional. 
 
  CONCLUSÃO 
 
 Do que vem de ser exposto, temos que as respostas às questões 
formuladas na Consulta encontram-se no corpo do presente parecer, o qual 
ora é submetido à aprovação superior. 
 
 Belo Horizonte, 22 de março de 2006. 
 
 
  Sérgio Pessoa de Paula Castro 
          Procurador do Estado 
                                       Masp. 598.222-8 
                                      OAB/MG-62.597 


