
 

 

 
 
Ofício nº 100/SINTUPERJ/2020                          Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020. 

 
 
PROPOSTA DE GARANTIAS E DIREITOS DOS SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS DA UERJ, UENF e UEZO NA SITUAÇÃO DE TRABALHO 

REMOTO EMERGENCIAL E/OU TRABALHO PRESENCIAL EM TEMPOS DE 

PANDEMIA COVID 19 (CORONAVIRUS) 

 

Considerando o SINTUPERJ (Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas 

Estaduais no Rio de Janeiro) representante legal dos trabalhadores da UERJ, UENF E UEZO, que 

defende os interesses e direitos dos técnico-administrativos destas três Universidades Públicas do 

Estado do Rio de Janeiro, diante da grave crise de saúde, social e econômica causada pela pandemia 

de COVID 19 (CORONAVIRUS),  apresentamos à Administração Central da UERJ, UENF e UEZO 

as garantias e os direitos que devem pautar uma normativa que venha a regular, em face do Princípio 

Constitucional da Autonomia Universitária, o trabalho dos técnico-administrativos durante o 

“trabalho remoto emergencial” ou trabalho presencial, expressando nossa preocupação com as 

condições de labor dos servidores das universidades. 

Considerando o princípio da indissolubilidade dos três pilares da educação, que são, Ensino, Pesquisa 

e Extensão: 

Considerando que neles estão inseridos os trabalhadores das universidades: 

Considerando que a vida e a saúde são os bens mais preciosos do ser humano: 

Tomando como base a Nota Técnica – GT COVID 19 - 11/2020 (1) do Ministério Público 

do Trabalho, que traz a regulamentação da prestação de serviços por meio de plataformas virtuais, 

trabalho remoto no período da pandemia do COVID-19. Mostra, a nota, que essa modalidade de 

trabalho deverá observar parâmetros e fundamentos do uso da Internet, previstos em seu Marco Civil, 

no artigo 20 da Lei 12.965/2014 (2), com destaque para o reconhecimento, em termos mundiais, da 

rede e do respeito aos direitos humanos e de cidadania em meios digitais, bem como à formação da 

personalidade. Defende, também, a garantia da pluralidade e da diversidade juntamente à finalidade 

social que deve ter a internet. Com a mesma relevância, aponta que seja desenvolvida, 

preferencialmente, após um “amplo diálogo social entre sindicatos de trabalhadores e patronais e/ou 

entidades educacionais, construindo-se acordos e/ou convenções coletivas de trabalho, construindo  

 

 



 

 

 

 

 

uma “regulamentação geral, específica, ou de forma articulada entre as normas coletivas, as 

condições de trabalho pertinentes à reconversão logística da prestação de serviços presencial para o 

trabalho por meio de plataformas virtuais, trabalho remoto e/ou em home office” (MTP, 2020, p.4) 

numa perspectiva emergencial e temporária. Assim, a presente proposta trata de condições de 

trabalho, abarcando temporalidade, meios, instrumentos e segurança no trabalho em relação direta 

com os direitos funcionais dos servidores dos técnico-administrativos, notadamente com relação ao 

exercício dos cargos públicos e suas correlatas funções, em acordo com o que preconiza a referida 

Nota Técnica. Para tanto, propõe importantes medidas para garantir a proteção à saúde e aos demais 

direitos fundamentais dos trabalhadores das três universidades, quanto ao trabalho por meio de 

plataformas virtuais, trabalho remoto e/ ou em home office durante o período da pandemia da doença 

infecciosa COVID-19. Importante ressaltar que, em determinadas situações, incluímos, nessas 

medidas, os professores e estudantes, aos quais não podemos deixar para trás e que são fundamentais 

nas Universidades como a UERJ, UENF e UEZO, que são públicas, gratuitas, de qualidade, 

socialmente referenciadas, e com sistema de cotas raciais e sociais. Tendo essas premissas, o 

Trabalho Remoto Emergencial, ocorrerá a partir do cumprimento das seguintes condições: 

 

1. Temporalidade:  

1.1 Que a duração do trabalho dos técnico-administrativos no formato remoto dure pelo período da 

pandemia de COVID-19, reafirmando, portanto, seu caráter temporário.  

 

2. Meios:  

2.1 Atenção à existência de meios adequados na residência dos técnico-administrativos para a 

atividade no âmbito do Trabalho Remoto Emergencial tendo como preocupação;  

2.2 Possibilidade de concentração e disponibilidade no espaço/ambiente, seguindo os parâmetros da 

Norma Regulamentadora 17/1978³, que, segundo a Nota Técnica do MPT, também se aplica ao 

trabalho por meio de plataformas virtuais e/ou em home office, na perspectiva de adaptar as 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos servidores, proporcionando um 

máximo de conforto e segurança. 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Instrumentos de trabalho e seu financiamento:  

 

 

3.1. Garantir que o financiamento será público e não de responsabilidade dos servidores técnico-

administrativos. Adaptando a Nota Técnica do MPT à nossa realidade e que seja de responsabilidade 

da Universidade, com verbas públicas advindas do Governo do Estado do Rio de Janeiro;  

3.2. Possibilitar acesso tanto de técnico-administrativos, no exercício de seu trabalho, quanto de 

professores e estudantes à computadores, internet, ambiente virtual (plataforma) institucionalizado, 

planejado, aprimorado e eficiente para as necessidades do ensino remoto, através da aquisição, 

manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura do trabalho remoto, 

bem como o reembolso de eventuais despesas feitas pelos servidores, nos termos dos art. 8º e 9º, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro (4). 

 

 

4. Direitos funcionais (de ordem trabalhista):  

4.1 Para o Trabalho Remoto Emergencial:  

4.1.1 Irredutibilidade do salário;  

4.1.2 Pagamento das remunerações em dia;  

4.1.3 Respeito à Legislação vigente das Carreiras dos Técnico-administrativos, de forma a que as 

progressões e promoções se efetivem;  

4.1.4 Respeito à Carga Horária de trabalho – Com base, ainda, na Norma Técnica do MPT, bem 

como nas Leis Estaduais nº 8.923/2020 (5), as atividades com plataformas virtuais devem considerar 

períodos de capacitação, adaptação, preparação do material que será utilizado e atividades realizadas, 

de modo a não permitir jornadas de trabalho excessivas, que sobrecarreguem os profissionais, 

acarretando desgastes físicos e mentais à sua saúde;  

4.1.5 Respeito aos horários regulares de trabalho de acordo com a lotação de cada servidor técnico-

administrativo, ou definindo em comum acordo com o mesmo, os horários para atividades 

administrativas da própria Unidade, assegurando os repousos legais, o direito à desconexão e a 

compatibilidade entre a vida familiar e profissional;  

4.1.6 A Universidade, através das Unidades de Serviço/Setor, conforme posto neste documento, deve 

garantir que não haja assédio moral, respeitando o direito dos trabalhadores a não assumirem ações 

de Trabalho Remoto Emergencial, sendo liberados da carga horária, a partir de declaração formal, 

situações como:  



 

 

 

 

 

a. Impossibilidade de trabalhar em um meio adequado como estabelece a Norma 

Regulamentadora 17/1978, que segundo a Nota Técnica do MPT, também se aplica ao trabalho por 

meio de plataformas virtuais e/ou em home office, na perspectiva de adaptar as condições de trabalho  

às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando um máximo de 

conforto e segurança;  

 b. Impossibilidade de acesso aos instrumentos de trabalho adequados;  

 c. Dificuldade de manipulação de equipamentos de ordem virtual e de processos complexos 

de criação de novos modelos de trabalho, não conseguindo atender aos objetivos desse novo formato 

laboral;  

 d. Ocorrência de problemas de saúde física, emocional, mental, originados ou não pela 

sobrecarga de trabalho na Universidade na situação de Trabalho Remoto Emergencial;  

 e. Obrigações a efetivar intensos serviços domésticos e de cuidados com filhos ou parentes 

idosos (pais, irmãos, irmãs, maridos, esposas ou companheiros/ as), assumidos em decorrência do 

distanciamento social;  

 f. Cuidados intensivos em decorrência de problemas de saúde de filhos, pais idosos, maridos, 

esposas ou companheiros/as, sem possibilidade de pedido formal de licença médica;  

 g. Ocorrência de seus pedidos de aposentadoria paralisados pelo Governo do Estado, através 

do Rio-Previdência; 

             h. As situações acima elencadas, a partir de declarações formais ou atestados de saúde, caso 

seja possível, considerando a situação sanitária emergencial que estamos vivendo, além de serem 

respeitadas e acolhidas, evitando-se o assédio moral, devem ser registradas na Superintendência de 

Gestão de Pessoas e Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho.  

 

4.2 Para o Trabalho Presencial em tempos de COVID 19:  

4.2.1 Que aos funcionários que estejam em atividade presencial essencial sejam fornecidos os EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individuais); 

4.2.2 Que o retorno às atividades presencias nas universidades só seja feito com a garantia total de 

segurança laboral aos funcionários; 

4.2.3 Que seja implantado um trabalho de testagem de COVID19 em todos os trabalhadores, 

professores e alunos das universidades; 

4.2.4 Que seja disponibilizado EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) para todos; 



 

 

 

 

4.2.5 Que o primeiro momento do retorno seja escalonado evitando a lotação imediata dos espaços; 

4.2.6 Que num primeiro momento do retorno seja feita uma possível flexibilização do horário de 

trabalho; 

4.2.7 Que seja oferecida, assim que for desenvolvida e disponibilizada, a vacina contra a COVID 19; 

4.2.8 Servidores do grupo de risco devem ser afastados de suas atividades presenciais ou permanecer 

em trabalho remoto domiciliar. 

 

 

5. Todas as condições e direitos, aqui explicitados, abrangem também, os trabalhadores 

terceirizados ou contratados, cujo suas atividades sejam exercidas no âmbito destas três 

Universidades UERJ, UENF e UEZO, tendo condições plenas de aplicar e/ou exercer o seu trabalho 

com proteção a sua saúde. 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020. 

 

SINTUPERJ  

Quadriênio 2019-2022 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Notas/legislações:  

 

1- Documento assinado eletronicamente por múltiplos signatários em 19 de junho de2020, às 

19h58min00s (horário de Brasília). Endereço para verificação: 

https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/ 

valida_assinatura.php?m=2&id=4867297&ca=PVMGRAC3PR4C5DCW. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO.  

2- Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o 

uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios em relação à matéria. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: ago.2020. 

3-NR 17 Ergonomia. Disponível  em: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=248311#:~:text=17.1.,conforto%2C%20seguran%C3

%A7a%20e%20desempenho%20eficiente. 

4- Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Art. 8º Todos têm o direito de viver com dignidade. 

Parágrafo único: É dever do Estado garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a 

dignidade da pessoa humana, assegurando a educação, os serviços de saúde, a alimentação, a 

habitação, o transporte, o saneamento básico, o suprimento energético, a drenagem, o trabalho 

remunerado, o lazer, as atividades econômicas e a acessibilidade, devendo as dotações orçamentárias 

contemplar preferencialmente tais atividades, segundo planos e programas de governo. Art.9º O 

Estado do Rio de Janeiro garantirá, através de lei e dos demais atos dos seus órgãos e agentes, a 

imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos, mencionados na 

Constituição da República, bem como de quaisquer outros decorrentes do regime e dos princípios 

que ela adota e daqueles constantes dos tratados internacionais firmados pela República Federativa 

do Brasil.  

5- Disponível em: https://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-8923-2020-rio-de-janeiro-garante-

abono-de-falta-ao-trabalho-aos-servidores-e-funcionarios-publicos-estaduais-afetados-pelo-surto-

de-coronavirus-covid-19 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=248311#:~:text=17.1.,conforto%2C%20seguran%C3%A7a%20e%20desempenho%20eficiente.
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=248311#:~:text=17.1.,conforto%2C%20seguran%C3%A7a%20e%20desempenho%20eficiente.
https://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-8923-2020-rio-de-janeiro-garante-abono-de-falta-ao-trabalho-aos-servidores-e-funcionarios-publicos-estaduais-afetados-pelo-surto-de-coronavirus-covid-19
https://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-8923-2020-rio-de-janeiro-garante-abono-de-falta-ao-trabalho-aos-servidores-e-funcionarios-publicos-estaduais-afetados-pelo-surto-de-coronavirus-covid-19
https://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-8923-2020-rio-de-janeiro-garante-abono-de-falta-ao-trabalho-aos-servidores-e-funcionarios-publicos-estaduais-afetados-pelo-surto-de-coronavirus-covid-19

