
 

 

 

 

ADUENF/SESDUENF 
Associação dos Docentes da Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Seção Sindical do ANDES/ Sindicato Nacional 

 

 

 

Avenida Alberto Lamego, nº 2000 – Sede da ADUENF – Parque Califórnia - Campos dos Goytacazes/RJ Cep: 28013-602 

Tel. (22) 3025-3420  - E-mail: aduenf.sesduenf@gmail.com 

GESTÃO AVANÇAR NA LUTA 2019-2021 

Aos e às docentes representados  

pela ADUENF/SESDUENF 

 

Campos, 22 de março de 2021      

  

Ref.: Informe Jurídico nº 02/2021 – 

Direito de férias dos e das docentes 

da UENF 

 

  O Decreto-Lei nº 363, de 04 de outubro de 1977 dispõe sobre regras 

que uniformizam a concessão das férias no quadro de servidores públicos civis do 

Estado do Rio de Janeiro. Neste Decreto, o artigo 4º prevê expressamente que, 

quando em atividade docente, o servidor gozará de 45 (quarenta e cinco) dias 

de férias por ano. Eis a previsão legal: 

 

Art. 4º - O membro do magistério, quando em atividade docente, 

gozará 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano, assim 

distribuídos: 

a) 30 (trinta) dias no término do período letivo; 

b) 15 (quinze) dias entre duas etapas letivas. 

 

  O artigo 5º do mesmo Decreto-lei segue, estabelecendo que o direito 

de 30 (trinta) dias de férias ocorre apenas em algumas situações, como o exercício de 

funções puramente administrativas, o que não se confunde com a hipótese de 

acumulação das funções administrativas com a atividade docente: 

 

Art. 5º - Gozarão de 30 (trinta) dias os membros de magistérios que: 

a) por qualquer circunstância, estiverem no exercício de função 

puramente administrativa; 

b) se aposentados ocuparem: cargo em comissão; 

c) forem readaptados por laudos médicos em funções extraclasses. 
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  Desta forma, tem-se que a legislação atualmente vigente 

assegura a todos os servidores, integrantes do magistério estadual, o direito de 

férias de 45 (quarenta e cinco) dias, com exceção apenas do exercício de 

atividades puramente administrativas. 

 

  Ocorre que, a partir dos relatos realizados por docentes à Assessoria 

Jurídica, verificou-se que, no âmbito da UENF, tais normas não vêm sendo cumpridas 

regularmente, de forma que as férias têm sido concedidas no importe de apenas 30 

(trinta) dias, inclusive sem o adequado pagamento do terço constitucional sobre os 45 

(quarenta e cinco) dias previstos em lei. 

 

  Ademais, foi editada pela Reitoria, em 18 de agosto de 2020, a Portaria 

nº 32/2020, prevendo restrições ao direito de férias dos docentes, principalmente nos 

15 (quinze) dias que nomeia como “recesso”, mas se trata verdadeiramente do direito 

de férias. 

 

  Diante de tais fatos, esta Assessoria Jurídica enviou, em 13 de dezembro 

de 2021, Notificação Extrajudicial à Reitoria, requerendo o regular cumprimento da 

legislação e a nulidade ou, no mínimo, a revisão da Portaria nº 32/2020. 

 

  Até a presente data, a entidade sindical não recebeu qualquer resposta 

pela Reitoria, razão pela qual tem-se a inviabilidade de solução do tema na esfera 

extrajudicial. 

 

  Por todo o exposto, esta Assessoria informa que se encontra à 

disposição da categoria representada, para adoção das medidas jurídicas cabíveis. 

 

Atenciosamente, 

Veronica de Araujo Triani 

Assessoria Jurídica ADUENF 


