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Magnífico Reitor
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Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Profº Ricardo Lodi Ribeiro

Senhor Reitor.

Cumprimentando-o,  com  respeito,  na  qualidade  de  entidade
sindical de representação da base social de docentes da Universidade do Estado do Rio
de  Janeiro  -  UERJ,  com  prerrogativas  estatutárias  e  constitucionais,  com  especial
destaque àquelas previstas no artigo oitavo da Carta Magna, em atenção aos inúmeros
questionamentos feitos por docentes que exercem mandato de Conselheiros do Conselho
Universitário – CONSUN/UERJ, diante da Convocação encaminhada por meio eletrônico
pela  Secretaria  dos  Conselhos,  para  participação  da  5ª  Sessão  Extraordinária  do
CONSUN, prevista para se realizar em ambiente virtual no dia 21 de agosto de 2020, às
10hs, cuja data coincide com o gozo de férias dos docentes, servimo-nos do presente
para  tecer  breves  considerações  e,  ao  final,  requerer  o  adiamento  da  reunião
extraordinária.

Como já antecipado, a Sessão Extraordinária convocada está
prevista para ser realizada em data na qual os servidores docentes se encontrarão em
gozo de férias, o que se denota como óbice à realização de atos administrativos típicos da
carreira docente.

A lei  nº 5.343/2008, que regula a carreira docente da UERJ,
estabelece em seu art. 3º as atividades típicas funcionais destes, no exercício do cargo
público efetivo e fixa, no inciso IV, dentre elas, “a participação em colegiados, comissões
ou similares”. Ou seja, essa atividade constitui-se exercício funcional.

Em contrapartida,  as  férias  do trabalhador, constituído como
direito  constitucional,  cujo  conceito  pode  ser  definido  como  tempo  necessário  para
recomposição das forças físicas e psíquicas desgastadas em virtude das atividades de
labor devem ser, realmente, de afastamento completo de qualquer atividade funcional,
precisamente  para  poder  atender  ao  seu  objetivo  de  recomposição  da  capacidade
produtiva do servidor.
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Neste diapasão, o Estatuto do Servidor Público do Estado do
Rio de Janeiro, regulamentado pelo Decreto 2979/1979, estabelece no § 7º, do art. 90,
que  “quando o ocupante de cargo efetivo participar, como membro, de órgão de
deliberação  coletiva,  as  respectivas  férias  serão  gozadas,  obrigatória  e
simultaneamente,  nas  duas  situações  funcionais”.  Assim  e,  em  especial,  nesse
momento de extrema tensão em função da pandemia que assola o pais,  em que se
iniciará, na Uerj,  em seguida,  um período de trabalho remoto,  constituindo-se formato
diferente  do  trabalho  docente  historicamente  construído  e  praticado,  como  entidade
sindical de representação da base social de docentes da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro – UERJ, consideramos fundamental que o direito constitucional e funcional dos
docentes seja garantido.

Além  da  reivindicação  da  preservação  do  merecido  e
constitucional direito ao gozo pleno das férias docentes, no viés institucional trazemos,
também,  ao  Senhor  Reitor  e  Presidente  do  Consun/Uerj,  a  preocupação  com  a
institucionalidade das decisões do Conselho Universitário nessas circunstâncias, uma vez
que a licença decorrente do gozo de férias interrompe o exercício do cargo do servidor e,
por decorrência, fragiliza ou mesmo inviabiliza-se a assinatura aposta em documentos, o
encaminhamento  de  ações  administrativas  em  geral,  mas,  também,  poder-se-ia
questionar a legitimidade de atos administrativos de caráter decisório ou não, praticados
por docentes neste período de férias. Com a intenção de preservar tanto o direito às férias
dos docentes quanto a legalidade institucional das ações institucionais, neste momento,
requeremos o adiamento da  5ª  Sessão Extraordinária  do CONSUN, prevista  para  se
realizar em ambiente virtual  no dia  21 de agosto de 2020,  às 10hs ,  para data futura
próxima, tão logo se dê o retorno das atividades funcionais docentes.

Certos  de  que  esta  Reitoria  atenderá,  com  a  necessária
brevidade, o presente requerimento, confirmando a sua diuturna postura institucional, nos
colocamos  ao  inteiro  dispor  para  outros  e  oportunos  esclarecimentos,  destacando
cumprimentos cordiais.

Atenciosamente.

CLEIER MARCONSIN
Presidente ASDUERJ
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