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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA __ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DE SERGIPE 
 

 

 

ADUFS- ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SERGIPE (SEÇÃO SINDICAL ANDES-SN), com sede na Cidade Universitária 

Prof. José Aloísio de Campos, S/N, localizada na Av. Marechal Rondon, Bairro 

Rosa Elze, São Cristóvão, Sergipe, CEP: 49100-000, inscrita no CNPJ nº 

15.592.702/0001-89, neste ato, representada por seu diretor presidente Airton 

Paula Souza, brasileiro, divorciado, professor, portador do RG nº 3.398.942-7 

SSP/SE, inscrito no CPF sob o nº 571.441.768-20, por meio de seus procuradores 

constituídos, conforme mandato anexo e endereço para intimações na Praça 

Almirante Tamandaré, 30, Bairro São José, Aracaju, Sergipe, CEP 490150-100, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 1, IV, da 

Lei nº. 7.347/85, propor a presente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

em face da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, pessoa jurídica de 

direito público, constituída sob a forma de fundação, inscrita no CNPJ sob o nº 

13.031.547/0001-04, com endereço na Cidade Universitária Professor José Aloísio 

de Campos, Av. Marechal Rondon, s/n, Jardim Rosa Elze, São Cristóvão, Sergipe, 

CEP 49100-000, e endereço virtual reitoriaufs@ufs.br. 
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I. DA LEGITIMIDADE ATIVA 
 

A ADUFS é constituída sob a forma de Seção Sindical do ANDES, 

inclusive com registro no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES do 

Ministério do Trabalho e Emprego, com o Registro Sindical nº 24.000.01266/90 e 

devidamente constituída nos termos do Estatuto anexo. 

 

Cumpre salientar a diferença entre associações e sindicatos, tendo o STF 

por diversas vezes tratado de enfrentar essa distinção, conforme demonstram os 

julgados abaixo: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE 

PARA REPRESENTAR A CATEGORIA COMO SUBSTITUTO 

PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PEDIDO DE 

APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O 

RECURSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 

NEGA PROVIMENTO. 

 

(STF - RE: 748310 PR, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de 

Julgamento: 17/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-026 

DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, 

III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. 

SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla 

legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo 
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os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da 

categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de 

sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

 

(STF - RG RE: 883642 AL - ALAGOAS, Relator: Min. MINISTRO 

PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/06/2015, Data de Publicação: 

DJe-124 26-06-2015) 

 

No mesmo sentido o STJ: 

O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender 

judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de 

seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados 

e de autorização expressa.(AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro 

Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) 

 

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais 

poderão atuar como substitutas processuais da categoria que 

representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do 

direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos 

associados e a indicação de seus respectivos endereços. 

A Lei 9.494/1997, ao fixar requisitos ao ajuizamento de demandas 

coletivas, não poderia se sobrepor à norma estabelecida nos arts. 5o, 

LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. 

(AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda 

Turma, julgado em 17/04/2012) 

 

A entidade sindical detém, por força do disposto no art. 8º, III da 

Constituição Federal e também de suas previsões estatutárias o poder de ingressar 

em juízo na defesa dos interesses coletivos da categoria que representa. 
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A ADUFS – Seção Sindical vem a juízo propor a presente Ação Civil 

Pública em razão da sua autorização estatutária para representação judicial dos 

interesses da categoria que representa, conforme se nota do art. 3, do seu Estatuto: 

 

Art. 3º - A ADUFS – Seção Sindical tem por objetivo básico organizar 

sindicalmente os docentes da UFS que tenham sua proposta de filiação 

aprovada pela Diretoria, gozando, para tanto, das prerrogativas sindicais 

asseguradas na Constituição Federal, inclusive a de representação dos 

interesses dos associados ligados à sua base territorial, em juízo ou fora 

dele, sobretudo na qualidade de substituto processual. 

 

A questão discutida nestes autos diz respeito à decisão administrativa da 

Universidade Federal de Sergipe que obriga os docentes da Universidade a 

gravarem as aulas remotas que tenham sido realizadas de maneira síncrona, 

conforme se detalhará adiante. 

 

Fica clara, portanto, a legitimidade da ADUFS – Seção Sindical para 

figurar no polo ativo da presente demanda, enquanto substituta processual de toda 

a categoria que representa, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral: 

 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, 
III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO 
PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE 
AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral 
reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no 
sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em 
juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da 
categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, 
independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, 
Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, 
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 
DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015 ) 

 

Ademais, há que se estabelecer que o art. 5º, da Lei nº. 7.347/85 é 

expresso ao reconhecer as associações constituídas há mais de um ano e que 
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tenham a finalidade institucional de defesa dos interesses difusos ou coletivos a 

legitimidade ativa para a proposição de ações civis públicas. Enquadra-se nesse 

conceito, naturalmente, também a entidade de natureza sindical, conforme se nota 

do seguinte julgado: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. DEFESA 
DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 
DA LEI 7.347/85. APLICABILIDADE. 
1. A Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o 
ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais 
homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida 
a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em 
defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que 
representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil 
pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de 
custas" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 
23/3/2015). 
2. Recurso Especial não provido. (REsp 1579536/RS, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) 

 

Comprovada, portanto, a legitimidade ativa da ADUFS – Seção Sindical, 

há de se estabelecer os limites da lide, para melhor compreensão da controvérsia 

ora trazida à apreciação do Poder Judiciário.  

 

II - DOS LIMITES DA LIDE 

 
Todo o mundo enfrenta, desde o início do ano, a evolução de um surto 

pandêmico do novo coronavírus (COVID-19) que culminou, em 30 de janeiro de 

2020, com a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional da Organização Mundial de Saúde (OMS) e, em 11 de março de 2020, 

com a Declaração Pública de pandemia em relação à COVID-19, também pela 

OMS. 

 

No Brasil, desde o início de fevereiro, medidas passaram a ser tomadas, 

gradualmente, pelo Governo Federal e pelos Estados e Municípios, na tentativa de 

contenção da contaminação, de um lado, e de manejo dos efeitos sociais e 
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econômicos advindos das estratégias de isolamento, fechamento do comércio e 

suspensão de inúmeras atividades por todo o país. 

 

Nesse contexto, a Universidade Federal de Sergipe, em princípio, 

suspendeu quase todas as suas atividades, mantendo apenas os serviços 

imprescindíveis, como manutenção de laboratórios e hospitais universitários, por 

exemplo. 

 

Com o avançar do tempo em estado de pandemia, todas as categorias 

profissionais foram forçadas a se adaptar à “nova realidade” e buscar meios de 

minorar o impacto das medidas de distanciamento social na vida de todos. 

 

Não foi diferente com a categoria dos docentes da Universidade Federal 

de Sergipe, de forma que a requerida, em 02 de setembro de 2020, publicou a 

Resolução n. 26/2020/CONEPE, em anexo, que aprovou as normas para a 

realização de atividades educacionais remotas, doravante chamadas de ensino 

remoto, vigentes para o período letivo de 2020, que só se iniciou em 19 de outubro, 

conforme calendário em anexo. 

 

Em que pese a resolução tenha vindo ao encontro do anseio de parte da 

comunidade acadêmica que desejava o retorno das atividades, há previsão em seus 

termos que vem provocando grave afronta ao direito dos docentes, qual seja: a 

obrigatoriedade de que todas as aulas dadas de forma síncrona sejam 

gravadas e disponibilizadas pelos docentes. 

 

A própria Resolução conceitua atividades síncronas, vejamos: 

 

Art. 6º As atividades pedagógicas propostas para as disciplinas, teóricas 
ou práticas, poderão ser realizadas de forma síncrona e assíncrona. 
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§6º As ferramentas síncronas são aquelas em que é necessária a 
participação do aluno e professor no mesmo instante e no mesmo 
ambiente nesse caso, virtual, tais como: chat e webconferência. 

 

A contrario sensu, ferramentas assíncronas são aquelas que não exigem a 

participação simultânea do docente com os alunos. 

 

Dito isto, o mesmo artigo da Resolução exige que ao menos 25% da 

carga horária da disciplina seja preenchida com aulas síncronas, e que estas aulas 

devem ser gravadas pelos professores e posteriormente disponibilizadas para os 

alunos que não puderem comparecer ao encontro síncrono, vejamos: 

 

§1º Devem ser garantidos encontros síncronos que correspondam a no 
mínimo 25% e no máximo 50% da carga horária total do componente. 
 
§2º No desenvolvimento dos componentes curriculares de modo 
remoto, as ações realizadas de forma síncrona deverão ocorrer em 
horários e dias fixos, a constar no Plano de Curso no SIGAA, seguindo 
exclusivamente horários cadastrados para o componente curricular 
quando de sua oferta, de forma que o aluno possa se programar para 
participação. 

 

§3º Na realização de aula síncrona, o docente deverá proceder com 
a gravação da mesma para o acesso posterior aos recursos e às 
atividades, de forma que os discentes que tiverem dificuldade no 
horário fixo possam em momento posterior dispor desse material. 

 

A previsão constante no parágrafo 3º foi uma verdadeira surpresa para a 

comunidade docente da UFS, que, mesmo imprimindo todos os esforços possíveis 

para a adaptação ao ambiente de ensino remoto, passou, então, a ter sua dinâmica 

de trabalho completamente modificada com a obrigatoriedade da gravação, a qual, 

em verdade, transforma a carreira de docentes nomeados para o exercício de aulas 

expositivas para forma de trabalho extremamente semelhante, o Ensino a 

Distância, ainda que chamado de “Ensino Remoto”. 
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Ao longo da presente Ação Civil Pública, restará demonstrado que a 

previsão constante no art. 6,º § 3º da Resolução n. 26/2020/CONEPE é medida 

atentatória à Liberdade de Cátedra dos docentes da Universidade Federal de 

Sergipe, foge completamente à proporcionalidade e razoabilidade, sendo, inclusive, 

inédita no âmbito das Instituições de Ensino Superior, além de transferir para o 

docente a responsabilidade pelo custeio de grandes espaços em disco rígido, 

“nuvem” e consumo de banda larga! 

 

 

III – DO DIREITO 

 

III.1 – DA NATUREZA DAS AULAS 

PRESENCIAIS/SÍNCRONAS. DA LIBERDADE DE CÁTEDRA. ART. 

206, I, DA CFRB/88 E ART. 3º, II, DA LEI N. 9.394/1996. ADPF 548. 

DIREITO DE IMAGEM. ART. 5º, X, DA CFRB/88. ART. 20 DO CÓDIGO 

CIVIL.  
 

Desde o liceu aristotélico os ensinamentos de um mestre são passados a 

seus ouvintes de forma oral, presencial e, sobretudo, inédita.  

 

Ainda que a estrutura das lições helênicas tenha se transformado de 

diversas maneiras e encontre infinitas variações em diversas culturas, os aspectos 

acima descritos ainda permanecem e são, até hoje, a principal forma de educação de 

crianças, jovens e adultos em todos os níveis de educação formal hoje existentes. 

 

Não poderia ser diferente no âmbito da Universidade Federal de Sergipe, 

que executa um dos seus três pilares (ensino) através de aulas expositivas em todos 

os seus campi, apenas para demonstrar cabalmente tal realidade, temos que, dos 

quase 31 mil alunos da Universidade Federal de Sergipe, apenas 3 mil estão 
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vinculados ao sistema de Ensino a Distância1, menos de 10% ao todo. 

 

Dito isto, é preciso destacar que uma aula expositiva é, sobretudo, uma 

criação do espírito do docente, criação essa que é dinâmica, não permanente e 

sujeita a uma série de influências, tais como o momento cultural e social, a 

interação docente-alunos, dentre outras. 

 

Em sendo uma criação intelectual, as aulas são, em verdade, patrimônio 

dos docentes, conforme art. 7º, II, da Lei 9.610/98, e não podem ser dispostas por 

terceiros sem sua expressa autorização.  

 

Ainda assim, a Universidade Federal de Sergipe, através de Resolução, 

passa a exigir que toda a comunidade docente adapte suas lições, suas criações 

intelectuais, a um modelo de ensino completamente diverso daquele para o qual 

foram nomeados. 

 

Não se trata, Excelência, de buscar o impedimento do ensino remoto em 

si, um vez que a categoria docente, em grande medida, entende a necessidade de 

adaptação imposta pela COVID-19; ocorre que a obrigatoriedade da gravação das 

aulas enseja uma alteração tão profunda em sua dinâmica de trabalho, que diversos 

professores se viram maculados em seu principal direito: a liberdade de cátedra. 

 

Prevista na Constituição Federal em seu art. 206, I e na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, Lei n. 9.394/96, em seu art. 3º, II, temos que todos os 

professores possuem garantida a “liberdade de ensinar”, expressão polissêmica que 

abrange desde opções teóricas a abordagens pedagógicas, limitada unicamente pela 

mesma legislação apontada, que impõe a existência de currículos educacionais 

                                                 

1 http://www.ufs.br/conteudo/64581-educacao-a-distancia-da-ufs-recebe-nota-maxima-em-avaliacao-

de-recredenciamento-do-mec# 
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mínimos. 

 

Ocorre que a forma de exposição deste currículo é de responsabilidade 

única do docente, que, dentro do seu vasto repertório intelectual, irá determinar 

como se darão as aulas. 

 

A imposição de que uma lição, prestada desde o começo de maneira 

única para cada turma que se sucede nos semestres, passe a ser gravada e 

disponibilizada ao corpo discente sem restrições, impõe alterações profundas na 

dinâmica de trabalho, alterações estas que vão muito além do que exigido pelas 

políticas de distanciamento social impostas a todos. 

 

Não bastante isto, Excelência, é de conhecimento comum (art. 374, I, 

CPC), que o Brasil passa por momento de intensa polarização política, sendo as 

Universidades uma das principais arenas deste enfrentamento de ideias. Neste 

contexto, há disciplinas que, necessariamente, despertam intensa polêmica, nas 

quais qualquer frase retirada do contexto pode ganhar significado completamente 

diverso. 

 

Imagine, por exemplo, lições de Economia acerca da escola de 

pensamento marxista, lições de Psicologia acerca de ensinamentos freudianos, 

lições de História acerca do golpe cívico-militar de 1964, a exposição de produções 

artísticas controversas, dentre infinitos outros cenários nos quais os docentes da 

Universidade Federal de Sergipe passaram a conviver com terrível ideia de terem 

sua aula descontextualizada e utilizada para fins persecutórios e atentatórios contra 

a dignidade desses docentes. 

 

Dentro deste cenário, Excelência, infelizmente foi necessário que o 

Supremo Tribunal Federal, em 2018, julgasse diversas decisões da justiça eleitoral 
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que impediam a livre manifestação de ideias dentro dos campi universitários pelo 

País, no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF – 

n. 548. 

 

Naquela oportunidade, o Supremo atestou já na ementa do acórdão da 

referida ADPF a premissa basilar de que o pluralismo de ideias está na base da 

autonomia universitária, vejamos: 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. ELEIÇÕES 2018: MANIFESTAÇÕES EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. ATOS DO PODER 

PÚBLICO: BUSCAS E APREENSÕES. ALEGADO 

DESCUMPRIMENTO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS: 

PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA. URGÊNCIA 

QUALIFICADA CONFIGURADA. MEDIDA CAUTELAR 

DEFERIDA E REFERENDADA. 

1. Adequada a utilização da arguição de descumprimento de preceito 

fundamental porque respeitado o princípio da subsidiariedade e 

processualmente viável a impugnação, por seu intermédio, de decisões 

judiciais ou de interpretações judiciais de textos normativos 

constitucionais.  

2. Suspensos os efeitos de atos judiciais ou administrativos, 

emanados de autoridade pública que possibilitem, pelos quais se 

determinem ou promovam o ingresso de agentes públicos em 

universidades públicas e privadas, o recolhimento de documentos, a 

interrupção de aulas, debates ou manifestações de docentes e 

discentes universitários, a atividade disciplinar docente e discente e a 

coleta irregular de depoimentos desses cidadãos pela prática de 

manifestação livre de ideias e divulgação do pensamento nos ambientes 

universitários.  

3. Pluralismo não é unanimidade, impedir a manifestação do diferente e à 

livre manifestação de todas as formas de apreender, aprender e 

manifestar a sua compreensão de mundo é algemar as liberdades, 
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destruir o direito e exterminar a democracia.  

4. O pluralismo de ideias está na base da autonomia universitária 

como extensão do princípio fundante da democracia brasileira, que 

é exposta no inc. V do art. 1º da Constituição da República.  

 

Destaque-se, ainda, trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes: 

 

Aqui, estão em causa valores constitucionais extremamente 

sensíveis, tais como a liberdade de manifestação do pensamento, a 

liberdade de cátedra, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber, a autonomia didático-

científica, administrativa, financeira e patrimonial atribuídas às 

universidades, tudo isso tendo como pano de fundo o ambiente 

universitário e todo o seu histórico de atuação política, 

fundamental ao desenvolvimento do nosso atual sistema 

democrático. 

 

Nesta senda, não pode o Poder Judiciário se limitar à defesa da liberdade 

de cátedra do ambiente democrático das Universidades quando soarem os 

coturnos, mas cumpre, sim, afastar de antemão qualquer medida que se mostre 

atentatória a estes princípios, qualquer medida capaz de causar temor e restrição à 

exposição de ideias dos docentes, como se revela, no caso em tela, a imposição de 

que as lições síncronas sejam gravadas e disponibilizadas. 

 

Não bastante, a extrema alteração na dinâmica de trabalho dos docentes 

implica, ainda, em restrição ao seu direito de dispor da própria imagem. 

 

Os Direitos de Imagem têm relação direta com o direito da 

personalidade inerente a cada ser humano, e recai sobre o domínio da sua própria 

imagem. Possuem previsão na Constituição Federal (art. 5º, inciso X) e no Código 

Civil (artigo 20) e se constituem além da imagem física do indivíduo, contemplando 
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também a expressão de sua personalidade individual no contexto social. O uso da 

imagem de qualquer pessoa exige a sua prévia autorização, seja para fins 

comerciais ou não. 

 

Ocorre que a obrigatoriedade da gravação furta dos docentes este direito 

que lhes é garantido constitucional e infralegalmente, sendo que os docentes que 

não se sentem à vontade para proceder com a gravação já estão sendo 

vítimas de ameaças de responsabilização, conforme e-mail do Departamento 

de Geologia, em anexo. 

 

Não apenas, anexo também notícia no Portal da UFS que incentiva 

os alunos a denunciarem os docentes que não estejam gravando as aulas! 

 

De fato, Excelência, quase a totalidade das garantias constitucionais 

admitem um grau de relativização, sobretudo quando precisam ceder espaço a 

outras garantias, não sendo, entretanto, o caso em tela, afinal o direito dos docentes 

de fornecer o acesso ao ensino não está sendo obstado! 

 

Em momento algum os docentes se esquivam de ministrar o conteúdo 

curricular, pelo contrário, diversos deles se desdobram para além de suas 

capacidades como forma de atender às excepcionalidades do momento.  

 

É dizer, no sopesamento entre dispor da própria imagem e o acesso ao 

ensino, não há qualquer justificativa para relativização do primeiro, uma vez que o 

segundo não está batalhando por espaço! 

 

 Por estas razões, Excelência, é que se conclama a condenação da 

Universidade em tornar opcional a gravação e posterior disponibilização das aulas 

síncronas, retirando o caráter obrigatório contido na previsão do art. 6º, §3º, da 
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Resolução n. 26/2020/CONEPE. 

 

 

III. 2 – DA AUSÊNCIA RAZOABILIDADE E DE 

PROPORCIONALIDADE STRICTO SENSU. DO CUSTEIO DAS 

GRAVAÇÕES PELOS PRÓPRIOS DOCENTES. 

 

 

Excelência, faz-se necessário aduzir que não se busca nesta Ação Civil 

Pública que seja impedido o ensino remoto por parte dos docentes da Universidade 

Federal de Sergipe, afinal é do interesse de todos que sejam empreendidos esforços 

para superar ao máximo as limitações impostas pela COVID-19. 

 

Ocorre que, ainda que se coloque em perspectiva o cenário pandêmico 

enfrentado, carece de qualquer razoabilidade e proporcionalidade em sentido estrito 

a imposição de que os encontros síncronos sejam gravados pelos docentes. 

 

A mens legis da previsão aqui atacada é evitar que os discentes que não 

consigam acessar a plataforma remota no momento do encontro síncrono não 

sejam prejudicados e possam ter acesso ao conteúdo posteriormente. 

 

De outro lado, a realização de encontros síncronos busca justamente 

emular ao máximo o ambiente da sala de aula, estimulando a interação aluno-

professor, e o compartilhamento de saberes. 

 

Dito isto, temos que, acaso não estivéssemos todos submetidos a este 

contexto, o aluno que, por acaso, não pudesse comparecer à sala de aula no 

momento da mesma, simplesmente seria apenado com falta e não teria outra 

oportunidade de ter acesso à mesmíssima aula prestada, tendo que buscar outros 

meios acadêmicos para compensar a perda do conteúdo ministrado! 
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Ainda neste contexto, Excelência, apresentam-se resoluções de diversas 

Instituições de Ensino Superior pelo País tratando do ensino remoto, e nenhuma 

delas contem previsão de gravação obrigatória das aulas! Vejamos, com 

exemplo, a previsão da Universidade Federal do Cariri: 

 

Art. 16. É recomendável aos docentes disponibilizar aos discentes a 

gravação de aulas síncronas, sendo que a não disponibilização da 

gravação deve ser suprida pela apresentação de materiais 

complementares de estudo. 

 

Dito isto, temos que está inserido no âmbito do chamado Regime 

Jurídico Administrativo o princípio da razoabilidade que, na precisa lição de Dirley2 

da Cunha Júnior: 

 

“[...] consubstancia, em essência, uma pauta de natureza axiológica que 

emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins [...]”. 

 

O postulado da razoabilidade, por sua vez, contém o princípio da 

proporcionalidade, que impõe a atuação administrativa de maneira necessária, 

adequada e proporcional. 

 

O ato colimado encerra verdadeira restrição ao direito da liberdade de 

cátedra, conforme já exposto no tópico anterior.  

 

Temos que, ao submetermos o ato objeto desta ação ao processo 

                                                 

2 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. Ed. JusPODIVM. 12º Ed. 

Salvador/BA. Pág. 55. 
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material de sopesamento necessário para verificarmos a proporcionalidade em 

sentido estrito de um ato, o mesmo não sobrevive, afinal, como ensinado por 

Samuel Sales Fonteles3, há de se balancear o ônus do meio e o bônus do fim, ora, o ônus 

do meio escolhido pela Universidade é sacrificar a plena liberdade dos docentes de 

disporem de suas aulas como bem entenderem, ao “bônus” dos docentes não 

serem prejudicados em situação na qual, acaso tempos de normalidade, certamente 

o seriam! 

 

Ora, Excelência, a própria resolução já limita os encontros 

síncronos a cinquenta por cento do currículo daquela disciplina e, não 

apenas, prevê que a frequência não será critério de aprovação (art. 7º, § 3º), e 

que o discente que “sinta” impossibilidade em cursar o componente 

curricular de forma remota será dispensado da matrícula sem qualquer 

prejuízo, inclusive com prorrogação do prazo máximo para conclusão do 

curso (art. 9º). 

 

É dizer: o aluno não possui qualquer obrigatoriedade em frequentar os 

encontros síncronos, sua ausência não lhe trará qualquer responsabilidade e, ainda 

assim, os docentes tem de adaptar radicalmente sua dinâmica profissional e gravar 

suas aulas expositivas. 

 

Temos, assim, que não há razão pra que a Universidade não possa 

dispensar a obrigatoriedade da gravação, deixando-a a critério do docente 

que assim entenda.  

 

Há que se destacar, ainda, que a gravação das aulas e subsequente upload 

do arquivo gravado para a internet exige dos docentes recursos tecnológicos para 

                                                 

3 FONTELES, Samuel Sales. Hermenêutica Constitucional. Ed. JusPODIVM. 3ª Ed. 

Salvador/BA. Pág. 110. 
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os quais a Universidade em nada contribui: desde o início das medidas de 

distanciamento social, diversos, sobretudo os que atuam no âmbito da Pós-

Graduação, foram compelidos a adquirir desde móveis a assinatura de maiores 

bandas de dados e até mesmo novos computadores, câmeras e microfones. 

 

Ocorre que a gravação extrapolará tais necessidades, isto porque o 

armazenamento em disco rígido, ou na “nuvem”, de diversas aulas expositivas por 

dia, com duração de sessenta minutos e, ainda, subsequente envio desses arquivos 

para a rede mundial de computadores, passará a exigir uma estrutura tecnológica 

profissional, sem que haja qualquer contrapartida da Universidade para tanto! 

 

Trocando em miúdos, é como se a UFS passasse a exigir que os docentes 

construíssem com seus próprios esforços as salas de aulas, custeassem o pinceis 

para os quadros, as cadeiras, e tudo que compõe este ambiente!  

 

Dessa forma, Excelência, a obrigatoriedade da gravação, além de violar 

os dispositivos já expostos no tópico anterior, se mostra completamente irrazoável, 

além de atribuir ao docente o custeio da própria atividade pública! 

 

IV – DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A 

CONCESSÃO DESTE PROVIMENTO 
 

Destarte, dos fundamentos acima expostos, resulta inequívoca a presença 

dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, para que seja concedida medida 

antecipatória no sentido de suspender a eficácia do art. 6º, §3º, da Resolução n. 

26/CONEPE. 

 

Como se nota da fundamentação supra, a obrigatoriedade da gravação 

das aulas síncronas, constante no referido dispositivo, impõe aos docentes da 
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Universidade uma realidade de vigilância, denuncismo e limitação da liberdade de 

cátedra, furta-lhes o direito de decidir sobre a própria imagem, atribui aos próprios 

trabalhadores o custeio da atividade pública e, por fim, mostra-se em dissonância 

com diversas outras Instituições de Ensino Superior Federais do País!  

  

Como se vê, portanto, há um risco ao resultado útil do processo se não 

concedida a tutela de urgência para determinar a sustação dos efeitos da referida 

norma, sendo o perigo de dano exigido um verdadeiro perigo de manutenção de 

dano, uma vez que o período letivo já se iniciou e os professores ou estão sendo 

obrigados a restringir sua atividade profissional ou estão sendo ameaçados 

administrativamente se não o fizerem!  

  

Ademais, é evidente a verossimilhança das alegações, conforme se colhe 

da análise dos termos da própria resolução e dos demais documentos carreados 

com esta inicial. 

  

Demonstrados, portanto, os requisitos autorizadores, requer-se a 

concessão de tutela de urgência antecipada para que seja determinada a suspensão 

dos efeitos do art. 6º, § 3º, da Resolução n. 26/CONEPE, retirando a 

obrigatoriedade de gravação das aulas síncronas prestadas no âmbito do Ensino 

Remoto da UFS. 
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V – DO PEDIDO 

 

Por todo o exposto, a entidade Autora requer: 

 

a) seja concedida a tutela de urgência de caráter 

antecedente, para que seja determinada a suspensão dos 

efeitos do art. 6º, § 3º, da Resolução n. 26/CONEPE, 

retirando a obrigatoriedade de gravação das aulas síncronas 

prestadas no âmbito do Ensino Remoto da UFS. 
b) seja feita a citação da Universidade Federal de 

Sergipe, na pessoa de seu representante legal para, querendo, 

contestar os termos da presente ação, sob pena de revelia e 

confissão; 

c) sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da 

presente ação para tornar definitiva a tutela de urgência 

deferida, além de condenar a Universidade a tornar opcional a 

gravação dos encontros síncronos realizados no âmbito do 

Ensino Remoto; 

d) Seja intimado o Ministério Público Federal para atuar como 

fiscal da ordem jurídica, conforme art. 5º, § 1º da Lei 

7.347/85. 

 
Protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos em 

direito, sobretudo a documentação que acompanha esta exordial. 

 

Informa, ainda, em atenção à determinação do art. 319, VII, do Código 

de Processo Civil, que não possui interesse na audiência de conciliação, tendo em 

vista o desinteresse da Administração em negociar em questões relativas a direitos 

difusos de servidores públicos. 
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Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos 

meramente fiscais. 

 

Termos em que, 

pede deferimento. 

Aracaju, 10 de novembro de 2020. 

 

THIAGO D’ÁVILA FERNANDES                              GABRIELLE LOBO SANTIAGO 
OAB/SE 155-B                                                                         OAB/SE 4949 

 
 
 

JANILSON GOMES DA SILVA JUNIOR 
OAB/SE 10.872 
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