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RJ, 12 de março de 2021 Ref.: Informe nº 01/2021 – Resumo das 

atividades realizadas pela Assessoria 

Jurídica 

 

 

A Assessoria Jurídica da ADUENF assumiu as atividades em agosto de 2020. 

O primeiro movimento realizado foi o levantamento das principais demandas dos 

docentes da UENF, sendo identificados o direito às progressões/enquadramentos 

funcionais e o direito ao adicional de insalubridade como os temas mais recorrentes 

de reivindicações. Foram, então, realizados levantamentos de todos os argumentos 

apresentados pela Universidade e apresentado à Diretoria Parecer apontando as 

ilegalidades identificadas. 

No tocante às progressões/enquadramentos, foi apresentada ao Poder 

Judiciário, no dia 11 de setembro de 2020, a ação civil pública nº 0019798- 

02.2020.8.19.0014, que já conta com a defesa da UENF e atualmente aguarda a 

decisão da 5ª Vara Cível de Campos. Por ser uma ação civil pública movida pela 

ADUENF, é um processo que representa o direito de todos os docentes da UENF, 

requerendo a imediata implantação de todas as progressões/enquadramentos que já 

se encontram publicados em Diário Oficial. 

Já quanto ao direito ao adicional de insalubridade, o levantamento identificou 

que há problemas em diversas fases, de forma que foram adotados procedimentos 

diferenciados. Nos casos dos processos administrativos que se  
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encontram tramitando perante a UENF, ainda sem resposta, vem sendo prestada 

assessoria individualizada a cada docente. Nos casos em que os docentes já recebem 

o adicional, mas o mesmo se encontra congelado, sem reajustes conforme a 

remuneração, estão sendo propostas ações judiciais individuais perante o Poder 

Judiciário. No plano coletivo, considerando que há necessidade de adequação do 

procedimento da UENF, realizando as perícias nos locais de trabalho de forma 

regular, para elaboração dos Laudos Técnicos de Condições do Ambiente de 

Trabalho (LTCAT) e dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs), vem sendo 

adotadas providências perante os órgãos administrativos. Importante informar que, 

quanto ao adicional de insalubridade, esta Assessoria Jurídica não considera o 

momento adequado para o ajuizamento de ação judicial, tendo em vista o cenário de 

pandemia e de trabalho remoto, de forma que, caso o Poder Judiciário determine 

perícia em toda a universidade, em diversos locais poderia não encontrar o real local 

de trabalho e todos os agentes nocivos à saúde dos docentes quando as atividades 

são realizadas presencialmente. 

Após a identificação e encaminhamento das principais reivindicações, esta 

Assessoria deu seguimento na verificação de outros descumprimentos dos direitos 

dos docentes. Neste processo, identificou-se a violação ao direito de férias dos 

docentes, sem observância do total de 45 dias previstos no artigo 4º, do Decreto-Lei nº 

363, de 04 de outubro de 1977. Informa-se, neste particular, que não obstante a 

nomenclatura de 15 dias de recesso, estes dias têm natureza jurídica de férias, 

igualmente aos demais 30 dias. Também se observou a irregular edição da Portaria nº 

32/2020, pela Reitoria, alterando o direito de férias dos docentes da UENF, sem nem 

mesmo que o tema fosse pautado no CONSUNI. Sendo certo que se trata de direito 

previsto em lei estadual, e considerando que a Reitoria não possui atribuições para 

restringir direitos normatizados no Regimento Interno da UENF, foi enviada, em 13 de 

outubro de 2020, Notificação Extrajudicial à Reitoria, buscando a solução pela via 

administrativa e, caso contrário, será possível distribuir um processo perante o Poder 

Judiciário. 
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A partir do contato e dos atendimentos da ADUENF aos docentes, também se 

verificou que a UENF vem descumprindo os direitos dos docentes à licença- prêmio e 

aos triênios, com base na Lei Complementar nº 173/2020, que determinou a suspensão 

destes direitos até 31 de dezembro de 2021, como forma de enfrentamento à 

pandemia por coronavírus. Ocorre se trata de uma lei editada no âmbito federal e, 

portanto, não poderia restringir os direitos dos docentes da UENF, que são servidores 

públicos estaduais. No caso da licença-prêmio, o próprio Gabinete da Casa Civil se 

manifestou de forma favorável ao cumprimento do direito, mas a UENF mantém o 

direito suspenso, razão pela qual esta assessoria também enviou, em 02 dezembro de 

2020, Notificação Extrajudicial à Reitoria, requerendo o cumprimento dos direitos da 

categoria. 

As Notificações Extrajudiciais são instrumentos para informar à Reitoria sobre a 

violação de direitos, permitindo o debate institucional para adequação das condutas e, 

quando não logram êxito, ensejam a propositura de ações judiciais. No caso dos 

candidatos concursados, também chegou a ser apresentada, em outubro de 2020, 

Notificação Extrajudicial requerendo a posse imediata, a qual foi realizada em 

dezembro de 2020, de modo que exitosa a medida. 

Para além destes casos principais e de envergadura coletiva, foram elaborados 

Pareceres sobre temas diversos, como o Plano de Cargos e Vencimentos que vem 

sendo debatido pelo CONSUNI, são realizados plantões jurídicos às quintas-feiras, 

totalizando, até o presente momento, 51 atendimentos individuais, para orientações, 

elaborações de requerimentos, defesas e recursos administrativos, ajuizamento de 

ações judiciais, entre outros. Além dos plantões, os docentes que já possuíam ações 

em andamento e optaram pela representação desta Assessoria Jurídica também vêm 

sendo regularmente atendidos, com envio dos relatórios contendo resumo da 

tramitação dos processos e sendo prestadas as orientações sobre os próximos 

passos. No início de 2021, considerando a nomeação do Dr. Humberto Samyn Nobre 

Oliveira para o cargo de Assessor Jurídico III da UENF, esta Assessoria Jurídica da 

ADUENF solicitou uma reunião com o novo ASJUR e foi prontamente atendida. A 

reunião ocorreu no dia 25 de fevereiro e, na ocasião, foi apresentada ao Dr. 
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Humberto Nobre, pauta contendo os assuntos jurídicos considerados mais urgentes, a 

saber: (i) progressões/enquadramentos; (ii) insalubridade; (iii) férias de 45 dias; (iv) 

licença-prêmio e triênios. O ASJUR ouviu atentamente às exposições realizadas, 

informou que alguns temas já eram de seu conhecimento, como o adicional de 

insalubridade e as progressões/enquadramento. No caso da insalubridade, o Dr. 

Humberto Nobre informou que vem buscando contato com a FIRJAN para realização 

das perícias nos locais de trabalho e, quanto às progressões/enquadramentos, 

mencionou que os processos administrativos se encontram em fase de digitalização. 

Esclareceu que ainda não estava inteirado sobre o teor das Notificações Extrajudiciais 

(versando sobre os direitos de férias, licença- prêmio e triênios), tendo em vista sua 

recente assunção do cargo. Foram entregues cópias dos documentos relacionados 

com a pauta da reunião e, ao final, foi sinalizada a realização de um novo contato entre 

as Assessorias Jurídicas da ADUENF e da UENF, no prazo de 15 dias, para 

encaminhamento das solicitações e eventuais respostas por parte da ASJUR/UENF. 

No dia 03 de março de 2021, diante das propostas de alterações das regulações 

sobre as Atividades Acadêmicas Remotas Emergenciais – AARE, esta Assessoria 

Jurídica apresentou Parecer indicando a ausência de autorização legal para instituição 

do regime de teletrabalho ou trabalho remoto no âmbito do serviço público estadual, 

de modo que a oferta das AARE deve ser facultativa, conforme a livre manifestação 

de vontade individual de cada docente. O Parecer abordou também temas como o 

registro de frequência e notas nas AARE, considerando pertinentes as alterações 

então propostas pela Câmara de Graduação, para conferir maior segurança jurídica e 

atenção às Diretrizes Curriculares Nacionais, editadas pela Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação. 

Na sequência, ainda sobre o tema das AARE, a Assessoria Jurídica apresentou, 

em 12 de março de 2021, Ofícios a serem apresentados ao Presidente do Colegiado 

Acadêmico, aos Diretores dos Centros e às Chefias dos Laboratórios, contendo 

considerações técnicas e explicitando a análise de nulidade dos artigos 3º e 4º da 

Resolução COLAC nº 01/2021, tendo em vista que contrariam a Resolução 
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CONSUNI nº 06/2020, a qual assegura a não compulsoriedade e consensualidade 

para a oferta das AARE. Explicitou que o CONSUNI é a instância suprema da UENF, 

de modo que suas normas somente podem ser revistas, revogadas e/ou alteradas 

pelo próprio Conselho Universitário. Por fim, apontou que a competência do COLAC 

se restringe às regulações e deliberações no plano didático e científico, não sendo de 

sua atribuição instituir qualquer norma relativa às relações de trabalho entre a 

categoria docente e a UENF. 
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