
DELIBERAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO DA UEL 

SOBRE A LGU – LEI GERAL DAS UNIVERSIDADES 

 

O Departamento de Direito Público da UEL reuniu-se no dia 20 de 

agosto de 2019 para analisar a segunda versão para uma futura Lei Geral das 

Universidades - LGU, enviado pela Superintendência Geral de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior – SETI, do Estado do Paraná. 

O documento enviado pela SETI data de 12 de agosto de 2019 e 

informa que o texto é “a consolidação das contribuições apresentadas durante 

reuniões realizadas – por iniciativa da APIESP – por um grupo de trabalho 

formado pelos técnicos da SETI, Pró-Reitores de Recursos Humanos e de 

Planejamento das Universidades Estaduais; e também em reuniões e seminários 

da comunidade acadêmica, realizadas pelas instituições de ensino superior”. 

Noticia a SETI que este marco legal pretende “melhorar a gestão de 

pessoal, o custeio e o investimento nas universidades”, estabelecendo o prazo 

(prorrogado) de 30 de agosto de 2019 para o término do debate. 

Esta segunda versão contém 39 (trinta e nove) artigos e 04 (quatro) 

anexos em 09 (nove) páginas. 

Após diversas manifestações dos docentes, e ainda com a 

contribuição de representantes discentes que, regimentalmente, fazem parte do 

Departamento de Direito Público da UEL, com direito a voto, foram feitas as 

seguintes observações. 

O estabelecimento de critérios para melhoria da gestão de pessoal, 

custeio e investimento é um dever da Administração Pública em todos os seus 

níveis, e no caso das Universidades Públicas Estaduais, visam ao 

aprimoramento da prestação de serviço educacional público, gratuito e de 

qualidade que estas Instituições têm como missão. 

Para tanto, devem ser respeitadas as normas jurídicas presentes na 

Constituição Federal, na Constituição Estadual e na legislação 

infraconstitucional que lhes devem observância e coerência. 

Assim, alguns limites de ordem constitucional são impostos a 

qualquer lei que pretenda ter validade no ordenamento jurídico brasileiro. 

Com base nestes pressupostos, em especial no comando 

constitucional do Estado Democrático de Direito, onde a construção de políticas 



públicas deve obrigatoriamente ser pautada na consulta da sociedade, o 

Departamento de Direito Público entende que esta segunda versão da LGU não 

deve avançar como Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná, em função da inafastável necessidade de se promover um debate mais 

amplo e a aprofundado com a comunidade acadêmica, e também com a 

sociedade em geral, sempre em parceria com o poder público estadual. 

Respeitando assim o Estatuto Jurídico da UEL que prevê no artigo 2°, inciso VII 

a “gestão democrática e colegiada”.  

Tendo em vista a complexidade do tema ora em debate, bem como 

os reflexos que esta Lei poderá ter em toda a estrutura do ensino público superior 

do Estado do Paraná, o Departamento de Direito Público da UEL entende que 

se deve obstar o prosseguimento da referida versão da LGU, a fim de que haja 

uma participação mais qualificada da comunidade acadêmica, com vistas a se 

alcançar de forma mais eficiente e eficaz os objetivos a que se propõe a Lei. 

No período de tempo disponibilizado (até 30/08/2019) não será 

possível aos membros da comunidade acadêmica apresentar críticas e 

sugestões substanciais que permitam a elaboração de uma lei fundamental para 

o desenvolvimento do Estado do Paraná. 

Diante do exposto o Departamento de Direito Público da UEL 

deliberou no seguinte sentido acerca da segunda versão da Lei Geral das 

Universidades apresentada pela SETI: 

- a proposta não deve seguir para tramitação como Projeto 

de Lei na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por falta 

de amadurecimento do tema na comunidade interna; 

- há necessidade de se manter e ampliar o debate na 

comunidade acadêmica a fim de que sejam compreendidos os 

termos da proposta, e apresentadas contribuições por parte de 

quem “vive” a realidade do ensino público superior do Estado do 

Paraná; 

- existem vícios de ordem legal e constitucional 

insuperáveis que precisam ser afastados preliminarmente, 

especialmente no que diz respeito à autonomia universitária, 

fazendo-se necessário prévio debate com participação ativa de 

toda comunidade universitária; 



- é indispensável a conjugação de esforços à construção de um 

novo projeto se dê a partir do debate democrático, amplo e 

efetivo a que se refere os itens anteriores, que atenda os 

interesses das partes envolvidas, garantindo-se, assim, a 

segurança jurídica.  


