SIC 05/2011*
Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2011.

FAXINA LEGISLATIVA. AS REVOGAÇÕES
PORTARIA NORMATIVA Nº 23/2010.
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Nos anos de 2005 e 2006, o Ministério da Educação realizou três “faxinas legislativas”:
a primeira se deu pela Portaria 3.819, de 3/11/2005 (SIC 67/05); a segunda pela Portaria
1.028, de 15/05/2006 (SIC 33/06); e a terceira pela Portaria 1.199, de 28/06/2006 (SIC
42/06). As três apresentavam dificuldades, ao se referirem à revogação de “portarias que
se exauriram”, “portarias que caíram em desuso”, “portarias que já se encontram
implicitamente revogadas por legislação superveniente e hierarquicamente superior”. À
época, comentamos que atos que “se exauriram” não necessitariam de revogação; que
entendíamos como atos que “caíram em desuso” aqueles absorvidos por outros, nesse
caso sim, “supervenientes ou hierarquicamente superiores”. E que difícil mesmo era
entender “implicitamente revogado”.
A intenção certamente era de consolidação, mas as três Portarias não atenderam esse
objetivo. A intenção, que era de “simplificar a consulta aos atos normativos que regem a
educação superior”, acabaram provocando muita confusão, por terem chamado atenção
para atos antigos que já não mais acessávamos. Pior: ao percorrer o caminho das
revogações o MEC deixou de revogar portarias que tinham vinculações àquelas que
então revogava!
Nas revogações promovidas pela Portaria Normativa 23/2010 fica a sensação de “NÃO
vale a pena ver de novo”!

PORTARIA NORMATIVA Nº 23, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2010
Altera dispositivos da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, que
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de
informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação
superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos
Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores
(Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras
disposições.

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições,
considerando o Decreto nº 5.773, de 09 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº
5.840, de 13 de julho de 2006, pelo Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007 e pelo
Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009, que dispôs sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de cursos e instituições de graduação e sequenciais;
bem como a conveniência de simplificar, racionalizar e abreviar o trâmite dos processos
relacionados, utilizando ao máximo as possibilidades oferecidas pela tecnologia da
informação; e o disposto nas Leis nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996; n° 10.861, de 14 de abril de 2004; e nº 10.870, de 19 de maio de
2004; bem como a Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007, resolve:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 36, 37, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 61, 63, 68, 69 e 70 da Portaria Normativa nº
40, de 12 de dezembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
...
Art. 2º Acrescentam-se o §7º do art. 1º; § 5º do art. 8º; os arts. 11-A e 11-B; o parágrafo
único do art. 13; o art. 13-A ; os arts. 14-A, 14-B e 14-C; os §§ 7º e 8º do art. 15; o §4º
do art. 16; o§3º do Art. 17; os arts. 17-A a 17-K; os §§ 4º e 5º do art. 18; os §§ 8º e 9º do
art. 29; os arts. 33-A a 33-M; os §§1º ao 7º do art. 34; os arts. 35- A, 35,-B e 35-C; o §7º
do art. 36; o §1º do art. 37; os §§ 1º, 2º, e 3º do art. 40; o §2º do art. 50; o art. 56-A; o
inciso VIII e §6º do art. 57, o §5º do art. 61; os arts. 61-A a 61-N; o §2º do art. 63; os
arts. 69- A a 69-H; e os incisos I a XXIII do art. 70 com a seguinte redação:
...
Art. 3º A Portaria Normativa nº 40/2007 deverá ser republicada com as modificações
nela realizadas a partir da entrada em vigor desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se o art. 14, §4º; o art. 26, §§ 1º e 2º; o art. 35; o §5º do art. 36, o art.
56, §7º; o art. 61, inciso IV; e o art. 69, §§ 1º, 2º e 3º.
FERNANDO HADDAD
(DOU de 29/12/2010 – Seção I – p.31)
ANEXO
...
Vejamos o art. 70, conforme a publicação no DOU de 29 de dezembro de 2010:
“Art. 70 ...............................................................................
I - Portarias no 1.885, de 27 de junho de 2002, no 1.037, de 07 de julho de 1999 e no 18,
de 23 de março de 2000, mantendo-se para histórico e consulta os dados lançados no
Cadastro de Instituições de Educação Superior (SiedSup);

II - Portarias nº 2.051, de 9 de julho de 2004; e nº 1.027, de 15 de maio de 2006,
consolidando-se suas disposições nesta Portaria Normativa;
III - Portarias Normativas nº 4, de 5 de agosto de 2008; nº 12, de 5 de setembro de 2008;
e nº 10 de 2 de julho de 2009, consolidando-se suas disposições nesta Portaria
Normativa;
IV - Portaria nº 514, de 27 de agosto de 1974;
V - Portaria nº 726, de 21 de outubro de 1977;
VI - Portaria nº 95, de 5 de fevereiro de 1986;
VII - Portaria nº 375, de 4 de março e 2.141, de 14 de novembro de 1991;
VIII - Portarias do ano de 1993: 1.583, de 9 de novembro; 1.405, de 27 de setembro; e
1.790, de 22 de dezembro;
IX - Portarias do ano de 1994: 1.792, 1.793 e 1.794, de 27 de dezembro;
X - Portaria nº 75, de 3 de fevereiro de 1995;
XI - Portaria nº 247, de 18 de março de 1996;
XII - Portaria nº 469, de 25 de março de 1997;
XIII - Portaria nº 524, de 12 de junho de 1998;
XIV - Portarias de 1999: 322, de 26 de fevereiro; 653, de 15 de abril;
XV - Portarias de 2000: 1.843, de 31 de dezembro; e 2.004 a 2.006, de 19 de dezembro;
XVI - Portarias de 2001: 1 a 21, de 4 de janeiro; 1.222, de 20 de junho; 1.466, de 12 de
julho; 2.026, de 12 de setembro; 3.017 a 3.021, de 21 de dezembro;
XVII - Portarias de 2002: 335, de 6 de fevereiro; 1.037, de 9 de abril; 2.578, de 13 de
setembro; 2.805, de 3 de outubro; 2.905, de 17 de outubro; 3.478, de 12 de dezembro,
3.647 a 3.651, de 19 de dezembro; 3.776, de 20 de dezembro; e 3.802 a 3.819, de 24 de
dezembro;
XVIII - Portarias de 2003: 1.756, de 08 de julho; e 3.111, de 31 de outubro;
XIX - Portarias de 2004: 411, de 12 de fevereiro; 695, de 18 de março; 7, de 19 de
março; 983, de 13 de abril; 1.753, de 17 de junho; 3.672, de 12 de novembro; 3.799, de
17 de novembro; 3.850, de 23 de novembro; 4.327, de 22 de dezembro; e 4.361, de 29
de dezembro;
XX - Portarias de 2005: 327, de 1º de fevereiro; 328, de 1º de fevereiro; 1.779, de 25 de
maio; 1.874, de 2 de junho; 2.413, de 07 de julho de 2005; 3.160, de 13 de setembro; e
4.271, de 12 de dezembro;

XXI - Portarias de 2006: 240, de 25 de janeiro; 1.026, de 12 de maio; e 1.309, de 14 de
julho;
XXII - Portarias de 2007: 147, de 02 de fevereiro; 546, de 31 de maio;
XXIII- Portaria de 2009: 821, de 24 de agosto."
O caput do art. 70 da Portaria Normativa 40/2007, em sua versão original, era:
Art. 70. Revogam-se os arts. 33, 34, 35 e 36 da Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004;
os arts. 4º a 10 da Portaria nº 4.363, de 29 de dezembro de 2004 e os arts. 3º e 5º da
Portaria nº 2.413, de 07 de julho de 2005.
Mas na publicação da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007,
consolidada, publicada no mesmo DOU, o art. 70 trouxe a seguinte redação:
Art. 70. Revogam-se as seguintes normas, ressalvados os efeitos jurídicos já
produzidos:(NR)
Ora, as Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, e 2.413, de 07 de julho de 2005, foram
expressamente revogadas pela publicação no DOU, mas a Portaria 4.363, de 29 de
dezembro de 2004, não!
E aí? Os arts. 4º a 10 da Portaria 4.363/2004 permanecem revogados ? Ou foram
“desrrevogados”, já que o caput do art. 70 foi alterado na publicação da Portaria
“consolidada”?
Bom lembrar que a Portaria Normativa 23/2010 manteve as revogações do art. 71:
Art. 71. Revogam-se as Portarias relacionadas abaixo, ressalvados os efeitos jurídicos já
produzidos:
1.670-A, de 30 de novembro de 1994;
1.120, de 16 de julho de 1999;
3.486, de 12 de dezembro de 2002;
2.477, de 18 de agosto de 2004;
4.359, de 29 de dezembro de 2004;
398, de 03 de fevereiro de 2005;
1.850, de 31 de maio de 2005;
2.201, de 22 de junho de 2005;
2.864, de 24 de agosto de 2005;

3.161, de 13 de setembro de 2005;
3.722, de 21 de outubro de 2005,
Portaria Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2007, e
E bom anotar mais uma “falha nossa” da publicação da Portaria Normativa 40/2007,
consolidada:
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA NORMATIVA Nº 40, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007(*)
(DOU de 29/12/2010 – Seção I – p.31)
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 239, de 13-12-2007, Seção 1, págs. 39 a 43,
com incorreção no original.
“Incorreção no original”? Esqueceram-se do preâmbulo da Portaria Normativa 23/2010:
Altera dispositivos da Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, que
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de
informações relativas aos processos de regulação, avaliação e supervisão da educação
superior no sistema federal de educação, e o Cadastro e-MEC de Instituições e Cursos
Superiores e consolida disposições sobre indicadores de qualidade, banco de avaliadores
(Basis) e o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outras
disposições.
Bendito “ctrl c” / “ctrl v”! A gente faz e pensa que “depois volta para acertar”, mas...

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.

Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br

*Distribuído a Assessorados da CONSAE.

