
 
 

 

Nota Técnica n. 10/2020 

Consulente: ADUEMS – Associação dos Docentes da UEMS 

Assunto: Direitos de Imagem Docente – Ensino Remoto 
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1. RELATÓRIO 

 

Trata-se de uma consulta formulada pela Diretoria da Associação dos 

Docentes da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Seção Sindical do 

ANDES-SN, em virtude da preocupação referente às medidas adotadas pela Reitoria 

da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, com base na Nota de Orientações 

n. 02/2020 e Termo de Cessão de Uso de Imagem, que traça as diretrizes, as quais o 

docente deverá adotar no tocante seu exercício funcional durante o ensino remoto. 

Após análise do presente instrumento, alguns pontos elencados na 

presente, trazem insegurança jurídica ao exercício da atividade docente, tais como: 

1) Ausência do fornecimento de licenças de plataformas pela FUEMS para que o 

professor possa exercer suas atividades. 2) Controle da FUEMS sobre o exercício da 

liberdade de cátedra do docente e transferência ilegal da responsabilidade civil ao 

docente. 3) Violação aos direitos autorais (propriedade intelectual) do docente.          

É o relatório, passamos a opinar. 



 
2. RAZÕES DE MÉRITO 

 

2.1) DA AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DE PLATAFORMAS LICENCIADAS PELA 

UEMS 

Primeiramente ao realizar uma leitura detalhada sobre a Nota de 

Orientações 02/2020 elaborada e disponibilizada a todos os servidores docentes, 

no tocante ao ensino remoto (EAD) implementado no âmbito da FUEMS, claramente 

nota-se a ausência de informações claras, sobre qual plataforma o docente deverá 

utilizar. 

Ainda em observância a Nota de Orientações, também se observa a 

inexistência de informações claras sobre a aquisição e fornecimento de licenças pela 

FUEMS, de plataformas tais como o Youtube e Google Glassroom, aos servidores 

docentes para que estes possam se utilizar do maior número de ferramentas 

durante o período excepcional para consecução dos objetivos determinados pela 

FUEMS, qual seja, exercício do ensino remoto. 

Resta claro o não fornecimento pela FUEMS de plataformas licenciadas 

aos servidores docentes para que possam delas se utilizar e cumprir com as suas 

obrigações de ensino remoto, evidenciando-se um sério risco ao não cumprimento 

efetivo dessa função, sem o fornecimento de ferramenta adequada. 

Além disso o não fornecimento efetivo das plataformas, acaba por 

comprometer o ensino regular, o que viola os seguintes preceitos elencados na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, destacamos: 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
VII - valorização do profissional da educação escolar; 
[...] 
IX - garantia de padrão de qualidade;    

 

Não obstante, reforçamos ainda, que por força normativa constante no 

Art. 74 inciso III, V, do Plano de Cargos e Carreiras da Fundação Universidade 

Estadual de Mato Grosso do Sul, é dever da FUEMS fornecer condições de trabalho 

aos docentes bem como sua ampla capacitação, vejamos: 

 



 
Art. 74. São direitos do Profissional da Educação Superior: 
[...] 
III - dispor de condições de trabalho que possibilitem a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
[...] 
V - participar de atividades de capacitação profissional; 

 

Assim, sendo dever da Administração Pública (FUEMS) fornecer ampla 

variedade de meios para que o servidor possa exercer suas atividades de ensino na 

presente modalidade remota (EAD), deve a Nota de Orientações n. 02/2020, ser 

imediatamente revisada, devendo ainda, a FUEMS, adotar medidas administrativas, 

com fins de buscar a aquisição de licenças de outras plataformas tais como Youtube 

/ Google Glassroom, no intuito de possibilitar ao servidor docente vários 

mecanismos e ferramentas para exercer suas atividades de ensino sem 

comprometer a qualidade e acesso aos discentes. 

 

2.2) TRANFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E CONTROLE NAS 

ATIVIDADES DO DOCENTE 

Ainda, em análise à Nota de Orientações exarada, depreende-se a 

transferência total de eventuais responsabilidades do conteúdo ministrado e 

disponibilizado único e exclusiva aos docentes. 

Neste ponto, resta esclarecer que no tocante a Administração Pública, a 

qual a FUEMS é órgão integrante, toda e qualquer responsabilidade advinda do 

exercício da atividade do servidor/docente, deve ser assumida por força legal, pela 

própria Administração Pública de forma objetiva, tal como, disciplina o Art. 37, § 6 

da Constituição Federal, destacamos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:             (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 1998) 

[...] 

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3


 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.  

 

Logo, a imposição prevista para que o servidor docente assuma a 

responsabilidades pelos conteúdos ministrados no seu exercício da docência, viola 

frontalmente a constituição, uma vez que é objetiva da instituição na qual o servidor 

público está vinculado, nesse caso a FUEMS. 

No mais, a continuidade do presente termo impositivo, da forma como 

“suspostamente orientado”, traz consigo um controle implícito em suas atividades, 

violando de forma clara o livre exercício de Cátedra dos docentes enquanto na 

realização de suas atividades de ensino. Nesta linha, apontamos violação expressa 

aos seguintes dispositivos Art. 206, inciso II e III da Constituição Federal c/c Art. 3° 

inciso II e III da Lei 9.394/96, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação, destacamos 

respectivamente: 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: 
[...] 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, 
o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

 

Ainda sobre o tema, convém destacarmos posicionamento da Ministra 

Carmem Lucia em análise a ADPF 548: 

“Liberdade de pensamento não é concessão do Estado. É direito 
fundamental do indivíduo que a pode até mesmo contrapor ao 
Estado. Por isso não pode ser impedida, sob pena de substituir-se o 
indivíduo pelo ente estatal, o que se sabe bem onde vai dar. E onde 
vai dar não é o caminho do direito democrático, mas da ausência de 
direito e déficit democrático. portanto, qualquer tentativa de 
cerceamento da liberdade do professor em sala de aula para expor, 
divulgar e ensinar é inconstitucional. ( ..)  Também 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 do Brasil.” 



 
Portanto, verifica-se que a Nota de Orientações n. 02/2020, bem como o 

termo que segue acostado de forma anexa a esta, apresentam interpretações dúbias 

e imperfeições que, conforme exposto, violam os direitos dos servidores ora 

docentes, uma vez que, a FUEMS se exime de forma ilegal da sua responsabilidade, 

como também cria cerceamento ao livre direito do docente em exercer sua libertada 

de cátedra, pois impôs a assinatura do presente termo com a transferência de 

responsabilidade. 

Logo, a reforma da presente orientação e do termo de cessão de direitos 

para uso da imagem que segue acostado a presente, é medida que deve ser adotada 

de imediato pela FUEMS, ante eventuais prejuízos a categoria docente. 

2.3) DO DIREITO DE IMAGEM A PROPRIEDADE INTELECTUAL DO DOCENTE  

Outro aspecto negativo, que apontamos no presente documento 

elaborado pela FUEMS, é a violação aos direitos de imagem dos docentes, mais 

precisamente sobre a propriedade intelectual. 

Conforme, se observa pelo Termo de Cessão de Direitos para uso de 

Imagem, a FUEMS assim determina: 

 

 
 

De plano, temos evidenciado que a FUEMS busca OBRIGAR aos 

servidores docentes o fornecimento de todo conteúdo realizado, podendo utilizar-

se de forma universal, em caráter total, definitivo sem juízo de retratação. 



 
Não bastasse a presente IMPOSIÇÃO ILEGAL, têm-se ainda pela leitura 

do presente termo que a FUEMS poderá se utilizar do material produzido pelo 

docente por PRAZO INDETERMINADO. 

Novamente, a medida adotada pela FUEMS, por meio do presente 

instrumento disponibilizado, viola claramente os direitos dos docentes, em 

específico, o direito de imagem (propriedade intelectual), assegurado pelo Art. 5° 

inciso X Constituição Federal, Art. 20 do Código Civil Brasileiro e Art. 28 da Lei 

9.610/98 que consolida a legislação de direitos autorais, in verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
[...] 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação; 

 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da 
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, 
a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a 
utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 
requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais.  

 
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor 
da obra literária, artística ou científica. 

 

Assim, ao analisarmos o contexto da nota e do termo de cessão de 

direitos de imagem que segue de forma anexa à presente, se evidenciam GRAVES 

violações legais por parte da FUEMS aos direitos dos servidores docentes. 

 

3) CONCLUSÃO 

Diante do exposto, e ante as ilegalidades apontadas, opinamos: 1. pela 

adoção imediata de medidas administrativas no tocante a busca pela revogação da 

presente orientação e termo de cessão de direitos de imagem tal como imposto pela 

FUEMS. 2. Caso a FUEMS adote medidas pela revogação da orientação e termo de 

cessão de direitos de imagem, que esta, quando da nova elaboração de eventuais 

documentos, tome por base a proteção dos direitos dos docentes aqui delineados.  



 
3. Em caso inércia da FUEMS em rever o presente documento, orientamos a imediata 

oficialização ao Ministério Público Estadual para que este fiscalize os atos 

administrativos apontados, bem como, a realização de medida judicial específica a 

ser adotada por esta assessoria jurídica do sindicato no intuito de que sejam 

resguardos os direitos dos servidores docentes. 

 

Eis o parecer, à consideração desta entidade sindical. 

 

Dourados – MS, 29 de junho de 2020. 
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