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Conflito de norma: resoluções 439/Consea e
461/Consea

  

Prezada Professora Doutora Maria do Socorro Gomes Torres

Presidente da Câmara de Graduação - Consea

Prezados e diletos membros 

 

RELATÓRIO CASUÍSTICO

 

O processo é instruído, no que concerne à discussão do mérito da questão e aspecto formal, de uma
solicitação de inclusão de membro de NDE para o Curso de ciências contábeis, via do memorando 69
(SEI 0265654), que foi aceito pela chefia de departamento conexa, solicitando alteração da Portaria
093 em vigência (SEI 0284121). No entanto essa solicitação foi ques onada pela diretoria do NUCSA
por não atender à resolução vigente do núcleo, a resolução 439/Consea (SEI 0285074),
especificamente no quan ta vo de membros do NDE, que expressamente numera em (cinco) 05
componentes, o que automa camente ins tui um conflito de norma e impede, no plano formal, a
nomeação de um 6º membro, pois existe uma an nomia entre a resolução 461/Consea (anexa), que
regulamenta o NDE em Nível do curso de graduação em ciências contábeis. Esta an nomia foi
detectada pela chefe de departamento do Curso, em despacho (SEI 0285406). O diretor do NUCSA 
despachou (SEI 0286534) que a norma maior, resolução 439/Consea deve ser a aplicável no caso
concreto em relação à norma menor, resolução 461/Consea. A presidência do NDE em questão e
interessada no fa dico instruiu jus fica va (Despacho 0324393) em que levanta a an nomia entre as
resoluções, mas evoca pontos regulamentares presentes em ambas as resoluções que coadunam com
a perspec va de nomeação, bem como jus fica no plano do mérito a relevância de mais um membro
ao NDE. A chefia de departamento, via de despacho (SEI 0342900) acata o posicionamento da
Presidência do NDE. Em face desse conflito, o Diretor no Núcleo de Ciências sociais aplicadas
despacha (SEI 0345164) para a Câmara de Graduação discutir o mérito da questão.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO

 

1 A demanda central é a antinomia existente entre a resolução 461/Consea, que trata do
Regulamento do NDE do Curso de Ciências Contábeis e a resolução 439/Consea, que trata da mesma
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temática em nível do Núcleo, o que por si a coloca como hierarquicamente superior.   

2 Tal an nomia, relacionada ao quan ta vo de membros do NDE, onde a resolução 439/Consea
especifica 5 (cinco) membros e a resolução 461/Consea possibilita a amplitude desse número, afeta a
nomeação de mais um membro para o NDE do Curso de Ciências Contábeis em Porto Velho.

3 Levando em conta que é prudente e de interpretação transparente na legislação que a norma
superior tem prevalência de aplicação pela norma inferior, o que no caso em tela configura-se
“lex superior derogat legi inferior”.  

4 Acatando que o Diretor do Núcleo de Ciências Sociais aplicadas da Unir manifestou-se a favor da
aplicação da resolução 439/Consea, por ser vigente em caráter de maior abrangência e hierarquia.

 

No entanto,

 

1 O Parecer Conaes nº 04 de 17 de Junho de 2010, sobre o NDE, refere-se à composição do Núcleo
Docente Estruturante em “Deve ser cons tuído por pelo menos 5 (cinco) professores pertencentes ao
corpo docente do curso (...)”, o que implica em orientação no sentido de que existe um número mínimo
e não um máximo.

2 Levando em conta a Jus fica va postulada pela presidente do NDE em questão, assentando-se
sobre a suficiência e consonância dos incisos I, II, III e IV, do Artigo 7º da resolução 439/Consea.

3 Levando em conta a decisão de admissão da justificativa pela Chefia de Departamento.

4 Tendo em mente que, pelo princípio da instrumentalização das formas e princípio da eficiência e
efetividade, a nomeação não causará prejuízos.

5 Considerando que não existe uma orientação jurisprudencial sobre o quan ta vo exato e, apenas ao
mínimo, 5 componentes, o que não é demandado no caso em tela.

6 E por fim, em uma hermenêu ca teleológica do fato concreto, a de se levar em conta que uma maior
participação docente no NDE, pode levar a efeitos positivos no Curso em questão.

 

PARECER

 

Pelos fatos e direito acima elencados, sou de Parecer favorável à nomeação requerida no
memorando 69 e sugiro à câmara, se possível, (com fulcro no Art. 45 do Regimento Consea) emenda
modifica va à resolução 439/Consea no parágrafo 1º do ar go 7º, onde se lê “(...)será cons tuído por
05 (cinco) docentes atuantes (...) modificar por (...) será cons tuído por no mínimo 05 (cinco) docentes
atuantes”. E por fim, reapreciação do Ato Decisório 378/Cmgr.

 

Documento assinado eletronicamente por ROMULO GIACOME DE OLIVEIRA FERNANDES,
Conselheiro(a), em 14/04/2020, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0406478 e o código CRC 2622F0BC.
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Referência: Proces s o nº 999055853.000118/2019-49 SEI nº 0406478
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CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 17/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 999055853.000118/2019-49

Interessado: Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis - Porto Velho

  

 

 

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

Parecer:

15/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos

Superiores

Assunto: Indicação de membro NDE Ciências Contábeis PVH

Relator (a): Conselheiro Rômulo Giacome de Oliveira Fernandes

 
 

Decisão:

 

Na 183ª sessão ordinária, em 12-05-2020, a câmara, por 9 votos favoráveis e 1 abstenção, acompanha
o parecer em tela, cujo relator(a) é favorável à aprovação da matéria. 
 

Conselheira Maria do Socorro Gomes Torres

Presidente

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 22/05/2020, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0421904 e o código CRC 8E316365.

Despacho Decisório 17 (0421904)         SEI 999055853.000118/2019-49 / pg. 4

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 999055853.000118/2019-49 SEI nº 0421904
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº
15/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0406478) e Despacho Decisório de
nº 17/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento 0421904), con dos no processo
de nº 999055853.000118/2019-49.

 

CONSELHEIRO ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
25/05/2020, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0427216 e o código CRC 0232F774.

Referência: Proces s o nº 999055853.000118/2019-49 SEI nº 0427216
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