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Bauru/SP, 23 de junho de 2020. 
 
 
Submetido à análise jurídica o assunto pautado na sessão ordinária do 
Conselho Universitário da Unesp de 3/7/2020, a respeito da modificação do 
regulamento interno de sua Assessoria Jurídica, temos o seguinte 
posicionamento: 
 
O projeto de resolução pretendido pela Unesp, em nada altera, na prática, a 
ilegalidade combatida pelo Ministério Público através do Inquérito Civil 
PJPP-CAP n. 14.0695.0000354/2019-5. 
 
Percebe-se que os argumentos utilizados pela Unesp, apenas procuram uma 
maneira de manter os atuais procuradores jurídicos nas mesmas condições 
em que se encontram atualmente, já que futuras contratações de advogados, 
somente seriam através de novos concursos, já que o cargo – ADVOGADO, 
não faz parte do quadro atual da Unesp. 
 
Além disso, os procuradores jurídicos da Unesp, embora seja utilizado o 

termo ASSESSOR JURÍDICO/ASSISTENTE JURÍDICO, na realidade, 
posseum atribuição eminentemente técnica, algo incompatível com um 
cargo comissionado, ressalva se podendo fazer em relação ao Procurador 
Geral da Universidade, por ser cargo de chefia, justamente como combatido 
pelo Ministério Público no citado inquérito civil. 
 
Aliás, o próprio projeto de Resolução, em seu art. 3º, ao listar as atribuições 
da Assessoria Jurídica, deixa muito clara a natureza técnica das funções em 
tela. 
 
Outra justificativa que não merece respaldo, é o argumento de que a 
estrutura da Assessoria Jurídica da Unesp foi criada antes da Constituição 
Federal de 1988, e assim, por previsão constitucional transitória e conforme 
decidido em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, as universidades 
estaduais poderiam organizar suas procuradorias jurídicas em razão de sua 
autonomia. Sim, não se discorda de que a estrutra e organização podem 
seguir um critério baseado na autonomia do ente público, mas o provimento 
dos cargos que farão parte da mesma, devem seguir a regra vigente da atual 
Constituição Federal, em seu art. 37, inc. II, ou seja: “a investidura em 
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 
de livre nomeação e exoneração”. 
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Tanto verdade, que por tal exigência, a própria Universidade acaba por 
indicar como necessário para sua reorganização, a autorização para 
realização de concurso público de provas e títulos, para o preenchimento de 
vagas junto à sua Assessoria Jurídica, o que corrobora para sustentar que 
os atuais procuradores não se encontram investidos em suas funções de 
maneira regular. 
 
Inclusive, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal reafirmou que a 
criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de 
funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao 

desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. O 
tema é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1041210. A ação ganhou 
repercussão geral reconhecida em julgamento de mérito no Plenário Virtual. 
 
No caso de tal processo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-
SP) julgou inconstitucional dispositivos da Lei Municipal 7.430/2015 de 
Guarulhos/SP, que criavam 1.941 cargos de assessoramento na 
administração municipal. Segundo o acórdão do TJ-SP, as funções descritas 
para esses postos teriam caráter eminentemente técnico e burocrático, sem 

relação de confiança, e que, por esse motivo, só poderiam ser criados por 
meio de concurso público. 
 
O ministro Dias Toffoli, relator do acórdão no STF, ressaltou que as 
atribuições inerentes aos cargos em comissão devem observar, também, a 
proporcionalidade com o número de postos efetivos no quadro funcional do 
ente federado responsável por sua criação, além da utilidade pública. De 
acordo com Toffoli, as atribuições dessas posições devem, obrigatoriamente, 
estar previstas na própria lei que as criou, de forma clara e objetiva, não 
havendo a possibilidade de serem fixadas posteriormente: “Daí ser 
imprescindível que a lei que cria o cargo em comissão descreva as atribuições 
a ele inerentes, evitando-se termos vagos e imprecisos”, enfatizou. 
 
E salvo engano, os cargos de procuradores jurídicos da Unesp, sequer foram 
criados por lei, mas apenas e tão somente foram ocupados por nomeações 
decorrentes de portarias, editadas pelos respectivos reitores à época, o que 
também deflagra ilegalidade. 
 
Ora, cargos como o de procurador jurídico, além de exigir um conhecimento 
técnico, exige total imparcialidade, ou seja, não podem seus ocupantes se 
submeterem à vontade da autoridade nomeadora (critério de confiança – 
para cargos comissionados), mas executarem suas atribuições em estrita 
observância ao princípio da legalidade, especialmente em procedimentos 
disciplinares. 
 

https://www.metropoles.com/distrito-federal/politica-df/antonio-guillen-participa-da-sabatina-do-metropoles-acompanhe
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Dessa forma, sem adentrar nos demais detalhes técnicos do Corpo Jurídico 
da Universidade, sua remuneração, citérios de promoção, entre outros, 
temos ser insustentável dar uma roupagem de legalidade à intenção da 
Unesp em seus apontamentos relacionados às modificações de sua 
Assessoria Jurídica, eis que aquilo pela mesma proposto junto ao C. O., 
mantém integralmente as irregularidades que o Ministério Público, com 
propriedade, aponta no Inquérito Civil instaurado, algo que não podemos 
respaldar. 
 
Esse é o nosso parecer. 
 
 
 

 

p/ Michelão, Martins, Souza e Carvalho - Advogados Associados 

Assessoria Jurídica do Sintunesp 


