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PARECER 

 

 
 

   O Reitor da UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do Artigo 49 da Lei Federal n.º 

9.394/96, em conformidade com o disposto nas Resoluções: do Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – CONSEPE nº 811/2007 e do Conselho Universitário – CONSU nº 550/2008, tornou 

público para conhecimento dos interessados a abertura das inscrições referente ao Aviso nº 

169/2019, publicado no DOE 13/12/2019, com vista ao preenchimento das vagas existentes 

nesta Universidade, para as Categorias Especiais de Matrícula 2020.1, referentes aos cursos de 

graduação presenciais (transferências, portadores de diploma e rematrícula), conforme quadro 

de vagas e programas para a prova de conhecimentos, anexos I e II deste edital de nº 108/2019. 

 

   Como se vê, nos anexos supramencionados, foram determinadas 02 

(duas) vagas para as categorias de transferências internas e rematrículas, 05 (cinco) vagas para 

transferências externas e 05 (cinco) vagas para portadores de diplomas, para o Colegiado do 

Curso de Direito do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias – DCHT, Campus XX, 

Brumado/Bahia. 

 

   Verifica-se que no último dia 13/03/2020 (Sexta-Feira), obedecendo-se 

aos prazos estipulados em edital, foi publicado pelo Colegiado do Curso de Direito do Campus 

XX – Brumado/Bahia, o resultado da seleção de matrículas especiais, pertinentes às categorias 

de transferências externas e portadores de diplomas, haja vista que os candidatos inscritos para 

tais espécies haviam se submetido à correspondente prova escrita e, posterior, avaliação de seus 

respectivos Históricos Escolares, atinentes à Instituição de Ensino Superior de origem, tudo 

conforme determina o Edital do certame, que está lastreado nas Resoluções de nº 811/2007 do 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE e a de n 550/2008 do Conselho 

Universitário – CONSU. 

 

   Nesse passo, nota-se que na Resolução de nº 811/2007 do Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, que fixa critérios e procedimentos para o 

preenchimento de vagas para categorias especiais de matrícula, determina que para os 

candidatos que obtiverem aprovação na prova escrita, a comissão avaliadora do certame deverá 

verificar se o candidato tem condições de integralizar o curso em tempo hábil e, após feita essa 

averiguação, serão adotados critérios de avaliação do Histórico Escolar, para fins de 

constituição da nota final – haja vista que a prova escrita tem peso de 06 (seis) pontos e a 

avaliação do Histórico Escolar tem peso de 04 (quatro) pontos, vide artigo 10 da Resolução nº 

811/2007 do CONSEPE, em sendo assim, tais critérios deverão obedecer aos seguintes 

procedimentos: primeiro: relacionar as disciplinas cursadas na Instituição de origem, passíveis 

de aproveitamento no curso pretendido, observando-se a nomenclatura, ementa, carga horária e 

creditação para a equivalência; segundo: identificar o candidato com maior número de 

disciplinas de possível aproveitamento, atribuindo-lhe nota 10,0 (dez); e por fim, terceiro: 

atribuir nota proporcional aos demais candidatos, tudo conforme está regulado no parágrafo 

único do artigo 8º, da Resolução de nº 811/2007 do CONSEPE. 

 

   Sabe-se que o regime jurídico administrativo, que regulamenta a ações 

de todos os órgãos da Administração Pública Direita e entidades da Administração Pública 
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Indireta, do qual faz parte a Universidade do Estado da Bahia, é formado por um conjunto 

harmônicos de princípios que orientam toda a atuação administrativa, definindo as prerrogativas 

e restrições que são aplicadas ao Estado.    

 

   Nesse sentido, segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, na sua obra 

Curso de Direito Administrativo, 26º ed. São Paulo, 2009, p. 99/100, preconiza: “O princípio da 

legalidade é a base do Estado Democrático de Direito e garante que todos os conflitos sejam 

resolvidos pela lei, desse modo, o princípio da legalidade é específico do Estado de Direito, é 

justamente aqueles que o qualifica e que lhe dá identidade própria, por isso, considerado 

princípio basilar do regime jurídico-administrativo”. 

 

   Desta forma, tem-se que o administrador público somente pode atuar 

conforme determina a lei, sendo, portanto, a garantia de que todos os conflitos sejam 

solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, 

sem que aja lei regulamentando-a, por conseguinte, pode-se estabelecer que a todo agente 

público se aplica o princípio da subordinação à lei, em seu sentido amplo. 

 

   Tem destaque, nesse aspecto, inclusive como forma de garantir o 

adequado cumprimento do Princípio da Legalidade, a concessão de poder à Administração 

Pública para que tenha controle dos atos sob seu domínio, podendo ela mesma revê-los para 

trazer regularidade às suas condutas, em vista disso, o ente estatal tem a garantia de anular os 

atos praticados em suas atividades essenciais, quando ilegais, ou revogá-los, quando 

inoportunos ou inconvenientes, a isso é denominado de Princípio da Autotutela, que, conforme 

preleciona Fernanda Marinela, na obra: Direito Administrativo, 5ª ed. rev. e ampl., Rio de 

Janeiro: Editora Impetus, 2011, p. 59: “O princípio da autotutela estabelece que a 

Administração Pública pode controlar os seus próprios atos, seja para anulá-los, quando 

ilegais, ou revogá-los, quando inconvenientes ou inoportunos, independente de revisão pelo 

Poder Judiciário”.  

 

   A importância do Princípio da Autotutela é tamanha, que ele já está 

sedimentado em duas Súmulas do Supremo Tribunal Federal – STF, que são: Súmula de nº 346: 

“A Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os torne 

ilegais, porque deles não se originam direitos” e a Súmula de nº 473, que assim orienta: “A 

Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem 

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniência e 

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial” 

 

   Posto tudo isso, observa-se que na publicação do resultado preliminar, 

feito no último dia 13/03/2020, pelo Colegiado do Curso de Direito, Campus XX, 

Brumado/Bahia, do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia – DCHT, resultado este 

oriundo de avaliação e correção realizado por esta Comissão, esta mesma Comissão constatou 

equívoco na contabilização da pontuação atinente à avaliação dos Históricos Escolares dos 

concorrentes às vagas de transferências externas, ocorreu, em razão desse desacerto, 

consequentemente, as notas finais de tais candidatos nesse resultado preliminar estão incorretas, 

uma vez que estão em desacordo com os critérios acima citados, estabelecidos pela Resolução 

de nº 811/2007 do CONSEPE.  

 

   Dessa forma, atendendo não somente ao Princípio da Legalidade, mas 

também aos princípios da impessoalidade, moralidade, eficiência, dentre outros; assim como, 

fazendo uso do Princípio da Autotutela que, como visto, autoriza à Administração Pública a 

possibilidade de rever os seus próprios atos, resta evidenciada a necessidade de revogação do 
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ato administrativo que tornou público o resultado preliminar para o preenchimento das vagas às 

Categorias Especiais de Matrícula 2020.1, direcionadas ao curso de graduação em Bacharelado 

em Direito, do Campus XX, Brumado/Bahia, do Departamento de Ciências Humanas e 

Tecnologia – DCHT, pertinentes ao Edital de nº 108/2019, no tocante àquelas alusivas às 

transferências externas. 

 

   Por esse motivo, após as correções efetuadas em conformidade aos 

critérios e procedimentos impostos pela Resolução de nº 811/2007 do CONSEPE e em seguida 

à anulação do ato administrativo que expôs o resultado preliminar do certame em apreço, 

especialmente no que se referem às vagas de transferências externas, tem-se, agora, uma nova e 

correta ordem de classificação dos candidatos à esta categoria, que está devidamente descrita em 

documento anexo a esse parecer. 

 

   É necessário apontar ainda, a impossibilidade de se falar em 

preservação de quaisquer direitos adquiridos de algum candidato que entenda ter sido 

prejudicado com a revogação do ato administrativo acima indicado e, com a consequente, 

homologação do novo resultado do certame, haja vista que, conforme pode ser visto no Edital 

de nº108/2019, no item “3”, que regulamenta o cronograma deste concurso, percebe-se que no 

subitem “3.10” a indicação da data para divulgação dos resultados finais, qual seja, dia 

25/03/2020, desse modo, como não houve ainda a divulgação do resultado final, inclusive, por 

conta do prazo de análise de eventuais recurso, é precipitado afirmar-se que houve aquisição de 

direitos, visto que até a divulgação do resultado final, a Administração Pública pode revisar os 

atos que praticou no transcorrer do certame, como o faz agora.  

 

   ANTE TODO O EXPOSTO, consoante fundamentos ora 

apresentados, opina-se, primeiramente, fazendo-se uso do Princípio da Autotutela, inclusive, 

com o fito de preservação de outros princípios como o da legalidade, isonomia e moralidade, 

para que seja revogado o ato administrativo, exarado no último dia 13/03/2020, que tornou 

público o resultado preliminar para o preenchimento das vagas às Categorias Especiais de 

Matrícula 2020.1, direcionadas ao curso de graduação em Bacharelado em Direito, do 

Campus XX, Brumado/Bahia, do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologia – 

DCHT, pertinentes ao Edital de nº 108/2019, no tocante às vagas alusivas de transferências 

externas, eis que um equívoco foi praticado, conforme relato acima efetuado; por conseguinte, 

opina-se, para que seja homologado o novo resultado para as vagas atinentes às 

transferências externas, de acordo com a relação descrita no documento anexo, tendo em 

vista que o equívoco já foi devidamente sanado. 
 

    É o parecer. S.M.J. 

   Brumado – Bahia, 21 de março de 2020. 

 

_______________________________________________ 

Profa. Daniela Miranda Santos 
Membro da Comissão de Mobilidade Discentes/Categorias Especiais de Matrícula 

Curso de Direito – UNEB – Brumado/BA. 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Fábio Lopes Rodrigues 
Membro da Comissão de Mobilidade Discentes/Categorias Especiais de Matrícula 

Curso de Direito – UNEB – Brumado/BA. 
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_______________________________________________ 

Prof. Murilo Martins Camelo 
Membro da Comissão de Mobilidade Discentes/Categorias Especiais de Matrícula 

Curso de Direito – UNEB – Brumado/BA. 
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PORTARIA N° 02 DE 25 DE MARÇO DE 2020

 

O COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO DA UNEB, CAMPUS XX,
BRUMADO-BA, no uso de suas atribuições, 

 

CONSIDERANDO Parecer emitido pelos membros da Comissão de Mobilidade Discente,
deste Colegiado de Curso, quanto à revisão de atos administrativos, por parte da
Administração Pública, após averiguação a motivação devidas,

 

RESOLVE

 

Art. 1º -Tornar público o  resultado final de seleção relacionada ao Edital 108/2019, com lastro
em Parecer emitido pela Comissão de Mobilidade Discente, conforme relação anexa que
acompanha esta Portaria.

 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada
expressamente a Portaria n° 01/2020, de 13/03/2020.

 

De Guanambi(BA), para Brumado(BA), em 25 de março de 2020.

 

Eunadson Donato de Barros

  Coordenador Colegiado

 

Documento assinado eletronicamente por Eunadson Donato de Barros,
Coordenador Colegiado, em 25/03/2020, às 22:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de
dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017220115 e o código CRC 1D8EDE78.

Referência: Processo nº 074.6926.2020.0012289-89 SEI nº 00017220115
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Seleção de transferência externa 
UNEB 2020.1 

Edital de nº 108/2019 
 

 
 

Nº CANDIDATO (A) NOTA 
PROVA 

ESCRITA 

PONTOS 
PROVA 

ESCRITA 
(PESO 6) 

Nº DE DISCIPLINAS 
PASSÍVEIS DE 

APROVEITAMENTO 

NOTA 
HISTÓRICO 
ESCOLAR 

PONTOS 
HISTÓRICO 
ESCOLAR 
(PESO 4) 

NOTA 
FINAL 

STATUS POSIÇÃO 

01 Adriele de Lima Silva 7,0 42,0 10 2,17 8,70 5,1 Aprovado 5º 

02 Arinez Pinto Elizeu 

Silva 

5,5 33,0 9 1,96 7,83 4,1 Reprovado: nota 

final inferior a 
5,0 

 

03 Bruna Stefani Brito 
Caires 

3,5 21,0 41 8,91 35,65 5,7 Aprovado 3º 

04 Catarina Risério Aguiar 6,5 39,0 9 1,96 7,83 4,7 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

05 Diego Antônio Vieira 
dos Santos 

5,0 30,0 17 3,70 14,78 4,5 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

06 Eduardo Morais Bonfim 3,5 21,0 14 3,04 12,17 3,3 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

07 Eliana Meira dos Santos 4,0 24,0 9 1,96 7,83 3,2 Reprovado: nota 

final inferior a 
5,0 

 

08 Geovana Luiza da Silva 
Souza 

3,0 18,0 28 6,09 24,35 4,2 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

09 Gonçalo Lírio Andrade  5,0 30,0 27 5,87 23,48 5,3 Aprovado 4º 

10 Jamille Alves Rêgo 3,0 18,0 9 1,96 7,83 2,6 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 
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11 João Victor Santana 
Pereira 

5,5 33,0 11 2,39 9,57 4,3 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

12 Lívia Dias Azevedo 6,5 39,0 9 1,96 7,83 4,7 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

13 Osvaldo Matos da Silva 
Júnior 

4,5 27,0 21 4,57 18,26 4,5 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

14 Pâmela dos Santos 

Cotrim Barbosa 

2,5 15,0 9 1,96 7,83 2,3 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

15 Pedro Henrique Meira 
Aguilar 

2,5 15,0 9 1,96 7,83 2,3 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

16 Priscila Neves da Silva 5,5 33,0 40 8,70 34,78 6,8 Aprovado 2º 

17 Raiara Stefane Silva 
Teotônio 

- - - - - - Desclassificado: 
não 

comparecimento 

 

18 Rayane Fernandes 

Aguiar Freitas 

2,5 15,0 21 4,57 18,26 3,3 Reprovado: nota 
final inferior a 

5,0 

 

19 Wendel de Novais Brito 9,0 54,0 46 10,0 40,00 9,4 Aprovado 1º 
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ATESTO DE DOCUMENTO

 

 

Atesto para os devidos fins que valido as informações contidas no documento nº
00017218525, 00017218876, 00017220173

Documento assinado eletronicamente por Aline Cristina Alves Da Silva, Analista
Universitário, em 26/03/2020, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017224153 e o código CRC FF9DD599.

Referência: Processo nº 074.6926.2020.0012289-89 SEI nº 00017224153
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