
À Diretoria da ADUENF 

 

RJ, 11 de setembro de 2020        Ref.: Informe nº 01/2020 – 

Ajuizamento da ação civil pública nº 

0019798-02.2020.8.19.0014

 

 

Prezado Ricardo e demais membros da diretoria, 

 

 Buscando dar publicidade e transparência ao trabalho realizado pela Assessoria 

Jurídica, venho informar que foi ajuizada nesta data (11/09/2020), a ação civil pública 

de nº 0019798-02.2020.8.19.0014, com o objetivo de regularizar o direito dos 

docentes aos enquadramentos funcionais e progressões, sejam simples ou 

diferenciadas. A ação foi distribuída para a 5ª Vara de Campos. 

 

 A distribuição do processo se deu considerando um histórico de pedidos 

administrativos deferidos, publicados em Diário Oficial, mas nunca cumpridos pela 

UENF. Destaca-se que anteriormente já tinham sido adotadas providências 

extrajudiciais, mas as mesmas não foram suficientes para efetivar o direito dos 

docentes, de forma que se fez necessária a demanda ao Poder Judiciário. 

 

 Neste momento, foi pleiteada a condenação da UENF às seguintes obrigações: 

1) proceder à imediata implantação de todas as progressões/enquadramentos que 

se encontrem deferidos pelas Comissões, aprovados pelo Conselho Universitário e 

cujas Portarias se encontrem devidamente publicadas no Diário Oficial do Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro; 2) cumprir os critérios estabelecidos na 

Lei Estadual nº 4.800/2006, para fins de concessão de 

progressões/promoções/enquadramentos de todos os docentes; 3) abster-se de 

promover atos que constranjam, obstaculizem, restrinjam ou impeçam o 

exercício pelos docentes do direito às progressões/ enquadramentos, previstos na Lei 

Estadual nº 4.800/2006. 

 



 A assessoria está reunindo provas sobre o tempo que as 

progressões/enquadramentos estão paralisados, como as portarias publicadas 

deferindo as progressões/enquadramentos e os contracheques atuais dos docentes, 

anos depois, sem a efetivação dos direitos, para que possa despachar um pedido de 

tutela de urgência (uma espécie de antecipação da decisão final, que é autorizada pela 

lei processual para os casos que conseguem demonstrar a probabilidade do direito 

que está na ação e o perigo na demora da tramitação do processo). 

 

 Para o acompanhamento dos andamentos processuais, a assessoria realizará 

informes periódicos. Para além dos informes, todos podem realizar acompanhamento 

dos andamentos do processo através da consulta na página eletrônica do Tribunal de 

Justiça, cadastrando o número do processo para recebimento dos andamentos por e-

mail, ou ainda, entrando em contato com a secretaria da ADUENF, por telefone ou 

e-mail, nos dias de plantão jurídico – todas as quintas-feiras, de 13 às 16 hs – 

informando que deseja receber atualizações. 

 

 A consulta do processo por número pode ser feita no campo direito da página 

principal do TJ/RJ, bastando digitar o número 0019798-02.2020.8.19.0014: 

 

 

 



 A consulta por número também pode ser feita direto no link: 

http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do#tabs-numero-indice0, 

digitando o número da ação no campo em branco. Atenção na consulta por números, 

pois os números 8.19 já ficam previamente preenchidos e não precisam ser digitados 

novamente): 

 

 Para receber os andamentos por e-mail, deve ser feito um cadastro na página 

do TJ/RJ(http://www4.tjrj.jus.br/portalDeServicos/jsp/portal/criarConta.jsp) e, 

após, acessar a página de consulta do processo indicada acima. Nessa mesma página, 

no canto esquerdo, há a opção “por e-mail”, onde é possível fazer o login no e-mail 

cadastrado: 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do#tabs-numero-indice0
http://www4.tjrj.jus.br/portalDeServicos/jsp/portal/criarConta.jsp


 Fico à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

Veronica de Araujo Triani 

Assessoria Jurídica ADUENF 


