
NOTA TÉCNICA. 

Curitiba, 14 de maio de 2013.

De: Assessoria Jurídica da Regional Sul – ANDES/SN (Trindade & Arzeno Advogados 

Associados) 

Para:  Secretaria  Regional  Sul  –  ANDES  –  Sindicato  Nacional/  Seção  Sindical  dos 

Docentes da Universidade Federal da Fronteira Sul. 

Ref.:  Complementação  de  Nota  técnica  à 

Instrução Normativa Conjunta nº 01/2013 – Pró-

Reitorias de Extensão e Cultura, de Graduação e 

de Pesquisa e Pós-Graduação da UFFS. 

Violação  ao  princípio  da  simetria  das  formas. 

Competência do órgão colegiado superior  para 

regulamentar a matéria. Violação ao Decreto nº 

1590, de 1995, quanto à dispensa do controle de 

frequência.

1. Introdução.

Pela  direção  da  Secretaria  Regional  Sul  do  ANDES-SN  nos  foi  solicitado 

elaboração  de  estudo  técnico  sobre  a  Instrução  Normativa  Conjunta  nº  01/2013,  a  qual 

estabelece normas para apresentação e aprovação do Plano Anual de Atividades dos docentes 

da Universidade Federal da Fronteira Sul.

Em decorrência de Assembleia Geral ocorrida em 06 de maio de 2013, nos foi 

solicitado  elaboração  de  complemento  de  estudo  técnico  preliminarmente  apresentado,  a 
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respeito  da  possibilidade  de  instauração  de  controle  de  frequência  aos  docentes  da 

Universidade Federal da Fronteira Sul.

Eis nossa compreensão.

2. Violação ao princípio da simetria das formas.

Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações quanto ao ato que instituiu a 

Instrução Normativa Conjunta nº 001/2013.

A Resolução nº  003/2013  –  CONSUNI,  de  28  de fevereiro  de 2013,  a  qual 

estabelece normas para distribuição das atividades do magistério  superior  da Universidade 

Federal  da  Fronteira  Sul,  dispõe  em  relação  aos  mecanismos  institucionais  para  o 

planejamento das atividades docentes,  o qual  deverá elaborar um plano de atividades que 

desenvolverá, ao longo de 12 (doze) meses, no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, 

da  formação  e  da administração.  Saliente-se  que nada  disciplinou  quanto  à  existência  de 

horário pré-estabelecido para o cumprimento da carga horária e, como se verificará abaixo, não 

poderia fazê-lo, sob pena da pecha da inconstitucionalidade/ilegalidade.

Em que pese o disposto acima, as Pró- Reitorias de Extensão e Cultura,  de 

Graduação e  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação,  mediante  a  Instrução  Normativa  Conjunta  nº 

001/2013, estabeleceram normas para apresentação e aprovação do Plano Anual de Atividade 

Docente, impondo, ainda que implicitamente, o controle de frequência aos docentes, uma vez 

que  determina  o  estabelecimento  de  horários  para  o  desenvolvimento  das  atividades  de 

ensino, pesquisa, extensão, formação e administração. 

Vislumbra-se,  pois,  que as Pró- Reitorias ao disciplinar a matéria referente à 

apresentação  do  Plano  Anual  de  Atividade  Docente,  extrapolou  o  quanto  disposto  pela 

Resolução nº 003/2013 – CONSUNI, máxime no que concerne, entre outras coisas, o controle 

de  frequência  dos  professores.  Isto  é,  diferentemente  do  que  sugere,  a  IN  não  somente 

regulamentou o conjunto normativo já disposto, pelo contrário, foi além da Resolução, de modo 
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que a revogou em vários pontos,  na medida que a ela  se contrapõe,  que expressa como 

explicitamente. Vejamos. 

Saliente-se  que  a  Instrução  Normativa  são  atos  complementares  de  norma 

estabelecida,  de  forma  que  se  subordina  a  condições  e  limites  estabelecidos  por  fontes 

produtoras hierarquicamente superiores, não podem transpor, inovar ou modificar o texto da 

norma que complementam.

In  casu,  sendo a  IN norma complementar  administrativa,  situada em degrau 

inferior,  deveria  tão  somente  complementar  a  Resolução  nº  003/2013  –  CONSUNI,  e  não 

extrapolá-la, caracterizando a insubordinação hierárquica, ou seja, sua inconstitucionalidade, 

sendo, por isso, regra nula. 

Veja-se, portanto, que a IN expedida violou o princípio da simetria das formas, 

uma vez que apenas o ato que institui a norma poderá revogá-la. No presente caso, temos que 

a  Resolução  do  CONSUNI,  órgão  competente  para  disciplinar  quanto  às  atividades  do 

magistério superior, a rigor foi revogada pela IN expedida pelas  Pró-Reitorias de Extensão e 

Cultura,  de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação da UFFS, as quais  não possuem 

competência para regulamentar a matéria em questão, bem como força normativa limitada, 

haja vista que a Resolução somente poderia ser revogada pelo mesmo ato que a institui, sob 

pena de se extrapolar competências.

Diante o exposto, a IN 001/2013 mostra-se nula, vez que viola um dos requisitos 

do ato administrativo: competência, pois, repita-se, inova sobre a matéria já disposta por norma 

hierarquicamente superior, qual seja a Resolução expedida por órgão colegiado competente 

para tanto, o Conselho Universitário – CONSUNI.

3. Da competência para disciplinar sobre o Plano Anual de Atividades dos Docentes.

Cumpre ressaltar que a competência de fixação de normas e deliberação é do 

Conselho Universitário da Universidade Federal da Fronteira Sul, o qual, consoante definido 
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por seu Regimento Interno, é o “órgão máximo da UFFS com função normativa, deliberativa e  

recursal,  responsável  pela  formulação  de  sua  política  geral  nas  dimensões  acadêmica,  

administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar”. Sendo sua competência disciplinada pelo 

art. 18 do Estatuto da UFFS.

Quanto  aos  órgãos  da  administração  central,  especificamente  da  Reitoria,  o 

Estatuto  da  UFFS,  dispõe,  no  art.  23,  que  cabe  à  mesma a  coordenação,  fiscalização  e 

superintendência das atividades da universidade, ou seja, não dispõe quanto à competência 

para fixar normas e deliberar sobre conteúdos pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão. 

Ou seja, compete tão somente ao Conselho Universitário estabelecer normas 

para  distribuição  das  atividades  do  magistério  superior  da  UFFS,  o  qual  poderá  delegar 

competência para tanto quando necessário, o que, nem de longe, é o caso. 

Repise-se,  ainda,  que a  IN foi  expedida pelas  Pró-  Reitorias  de Extensão e 

Cultura, de Graduação e de Pesquisa e Pós-Graduação da UFFS, que além de não possuírem 

competência,  ainda  que  delegada,  para  tanto,  violou  o  princípio  constitucional  da  gestão 

democrática, previsto no art. 3º, inciso IX, do Estatuto da Instituição, uma vez que, além de não 

promover  a  participação  dos  profissionais  da  educação na  elaboração  e  determinação  do 

projeto pedagógico da instituição, não submeteu referida Instrução Normativa à ratificação pelo 

órgão colegiado superior competente, o que, por si só, a torna nula.

Dessa  forma,  é  facilmente  compreensível  que  a  legitimação  do  processo 

decisório  deve  ser  precedida  de  deliberação  coletiva  (CONSUNI),  sob  pena  de  não  se 

emprestar validade ao ato daí decorrente. Motivo pelo qual, novamente, a Instrução Normativa 

Conjunta 001/2013, é nula. 

4. Da dispensa do controle de frequência aos professores da Carreira de Magistério 
Superior – Decreto nº 1590, de 1995.
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Consoante se verifica nas disposições estabelecidas pela IN, há uma implícita 

(“mal escondida”) imposição de controle de ponto aos docentes, haja vista que os mesmos 

deverão assinalar os horários e frequência de suas atividades desenvolvidas tanto no ensino, 

na pesquisa, na extensão, na formação e na administração. Contudo, quanto ao controle de 

ponto no serviço público, como exceção, dispõe o art. 6º, § 7º, "e", do Decreto nº 1590, de 

1995:

Art. 6º, § 7º São dispensados do controle de frequência os ocupantes de cargos:
e) de Professor da Carreira de Magistério Superior do Plano Único de Classificação e Retribuição 
de Cargos e Empregos.

Note-se que o Estatuto da Universidade Federal da Fronteira Sul enfatiza que 

tem por finalidade o ensino, pesquisa e extensão, bem como ressalta que tem por objetivo 

institucional garantir a excelência no ensino, pesquisa e extensão. E, é exatamente em função 

destas  atividades  extraclasses  que  se  libera  o  controle  de  ponto.  Sobre  a  pesquisa  e  a 

extensão, mostra-se imprescindível o conteúdo dos dispositivos estatutários abaixo: 

Art. 5º São objetivos institucionais da UFFS:
III.  Incentivar  o  trabalho  de  pesquisa  e  investigação  cientifica,  visando  o  desenvolvimento  da 
ciência  e  da  tecnologia  e  da  criação  e  difusão  da  cultura,  e,  desse  modo,  desenvolver  o 
entendimento do homem e do meio em que vive;
VII. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistar e 
benefícios  resultantes  da  criação  cultural  e  da  pesquisa  científica  e  tecnológica  geradas  na 
instituição;
VIII.  Fazer  da  extensão  universitária  um diálogo  permanente  entre  universidade  e  sociedade, 
visando  à  produção  conjunta  de  avanços,  conquistas  e  benefícios  resultantes  da  cultural  e 
artística, e da pesquisa cientifica e tecnológica;
XI. Garantir a excelência no ensino, pesquisa e extensão, que devem ser indissociáveis entre si, 
estimulando o dialogo entre os componentes curriculares e as áreas de conhecimento; 

Assim, consoante os objetivos acima delineados e os termos do Dec. 1590/95, 

vislumbra-se que a imposição de estabelecimento de horários (mesmo que de maneira velada) 

em que estas atividades serão desempenhadas pelos docentes mostra-se desarrazoada, haja 

vista que estabelecer a jornada de trabalho somente em dois turnos de trabalho, prejudicará 

tanto  a  Instituição  quanto  os  acadêmicos,  considerando  que  muitos  professores  não 

conseguirão  desempenhar  suas  atividades  estritamente  nos  horários  estabelecidos, 

ocasionando a seguinte situação: ou cumpre os ilegais termos da IN 01/2013 (essencialmente 

seu art. 8º ) ou se vincula as normas da UFFS, ao Dec. 1590/95, cujo fundamento último está 

expresso no art. 207 da Constituição Federal.
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5. Conclusão.

Considerando  as  questões  elencadas,  a  pecha  da 

ilegalidade/inconstitucionalidade  da  IN  01/2013/UFFS se  impõe,  quer  na  forma,  quanto  no 

mérito, uma vez que a mesma inova quanto ao disposto na Resolução nº 003/2013 expedida 

pelo órgão colegiado superior competente para disciplinar a matéria em comento, bem como 

viola o princípio da gestão democrática, haja vista que não foi discutida ou sequer homologada 

pelo colegiado competente, bem como frauda o Decreto nº 1590, de 1995, o qual estabelece a 

dispensa do controle de frequência aos professores da carreira de Magistério Superior, senão 

que, em última análise, as normas da UFFS, cujo lastro encontra-se na indissociabilidade entre 

ensino  pesquisa  e  extensão  (art.  207  da  Constituição  Federal)  ou,  por  outra,  como já  se 

assentou na Nota Técnica precedente a presente,  a própria  ideia da progressão/promoção 

funcional  lastreada  no  seu  art.  8º,  fere  de  morte,  além  dos  mencionados  dispositivos 

legais/constitucionais, a novel Lei 12.772/2012.

Este é o nosso entendimento, s.m.j.

João Luiz Arzeno da Silva

OAB/PR 23.510

TRINDADE & ARZENO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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