
Nota da categoria docente sobre aprovação da 

procuradoria em sessão do Conselho Universitário 

 

A categoria docente, reunida em assembleia docente ordinária no dia 18 de 

novembro de 2020, vem por meio desta nota externar seu repúdio à forma e a alguns 

pontos do processo de restabelecimento da Procuradora Geral da UERJ, alterando 

seu caráter de Departamento Jurídico -DIJUR.  O setor jurídico da Uerj assumiu 

diversas formas institucionais desde a entrada em vigência da Constituição Federal de 

1988. Assim, o Conselho Universitário - CONSUN organizou a Procuradoria Geral 

(1988), posteriormente substituída pelo Departamento Jurídico - DIJUR (1994). No ano 

de 2011, via Ato Executivo de Decisão Administrativa (AEDA), novamente 

restabeleceu-se a Procuradoria Geral, extinta pelo CONSUN e substituída pela 

reitoria, via AEDA, em 2016. Em consequência, desde 2016, na Comissão 

Permanente de Legislação e Normas (CPLN/CONSUN) vinha sendo discutida a 

regulamentação do setor jurídico na Universidade.  

Diante do exposto, é relevante ser mencionado que, em sua maioria, os 

docentes que se mantiveram atentos ao tema têm ciência do quanto o setor jurídico 

desta universidade produziu pareceres que criaram significativas e diversificadas 

dificuldades em face do nosso direito à Dedicação Exclusiva, à progressão na carreira 

e a outros aspectos profissionais e/ou institucionais importantíssimos.  Não obstante 

tudo isso, a atual reitoria, em período que incluiu as férias docentes e em plena 

pandemia, colocou em pauta para votação no Conselho Universitário (em duas 

sessões realizadas nos meses de agosto e setembro do corrente ano) o projeto 

encaminhado pela Comissão Permanente de Legislação e Normas (CPLN/CONSUN), 

acrescentando um substitutivo, que foi formulado pela Faculdade de Direito, cujo vice-

diretor, participante também da referida CPLN, nunca deu qualquer contribuição ao 

debate. Além deste substitutivo introduzido sem qualquer debate prévio com a 

comunidade acadêmica e que, evidentemente, atropelou o projeto construído 

coletivamente, por meio de muito esmero e esforço, ao longo de 4 anos na CPLN, a 

sessão teve encaminhamentos de discussões e votações confusos, bem como 

atitudes flagrantemente desrespeitosas a muitos conselheiros que estavam 

defendendo o projeto original, único produzido pela CPLN/CONSUN. Desta forma, 

aprovou-se o substitutivo da Reitoria/Faculdade de Direito que, de fato, era um projeto 

antagônico ao aprovado coletivamente na CPLN.  Para que isso ocorresse, 

presenciou-se inúmeros procedimentos desrespeitosos e até “desvios” 

regulamentares.  



Esse episódio que se pode avaliar colidente com pressupostos caros às 

relações democráticas, foi sustentado pelo argumento central da reitoria como algo 

imprescindível em prol da recriação da procuradoria para garantir a autonomia 

universitária. No entanto, cabe indagar: - onde estiveram os advogados da nossa 

universidade - UERJ, hoje procuradores da UERJ, quando os sindicatos e os 

trabalhadores estavam nas ruas, nas galerias da Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro (ALERJ) lutando pela autonomia universitária e pelo seu financiamento 

público? E o que fizeram quando os trabalhadores (técnicos e docentes) estavam 

discutindo coletivamente os planos de carreiras? Qual o interesse da reitoria em 

aprovar a procuradoria geral da UERJ antes de, por exemplo, aprovar as garantias dos 

demais trabalhadores sob o ensino remoto? Por que a criação da Procuradoria foi a 

prioridade desta reitoria? Por que, diferentemente dos docentes e demais 

trabalhadores, os atuais procuradores não terão teto salarial e ainda disporão de um 

Fundo de Aparelhamento e Capacitação da Procuradoria-Geral da UERJ – o 

Fundac/PGUERJ, de natureza e individualização contábeis de gestão própria, sem 

falar sobre aumento salarial de 185%? Será que para o bom funcionamento da 

universidade é preciso criar uma casta que diferencie os advogados, hierarquizando, 

fragmentando, “diversificando”, a natureza do funcionalismo público? Será que há 

prioridade à profissão de advogado em uma instituição de ensino estadual, como a 

Uerj? Seria isso um privilégio à minoria profissional?  

Sem resposta, a priori, aos questionamentos acima destacados, mas com a 

certeza de que é preciso envolver toda a comunidade acadêmica neste relevante 

debate, guardando o respeito à democracia interna e à equidade entre os setores que 

constituem a Uerj, bem como em respeito ao trabalho realizado pela CPLN/CONSUN, 

aos/às docentes, representadas/os pelo seu sindicato ASDUERJ, torna-se pública esta 

nota, solicitando a administração central resposta suficiente e célere em consonância 

com a complexidade da questão aqui explanada. 


