
	

	

 
Nota Técnica n. 09/2020 

Consulente: ADUEMS – Associação dos Docentes da UEMS 

Assunto: Da possibilidade de desconto salarial pelo período de suspensão de aulas 
entre 17/04/2020 até 03/05/2020 e 18/05/2020 até 23/05/2020 

EMENTA – PROFESSOR TEMPORÁRIO – 
COVID 19 – DESCONTO SALARIAL –
IMPOSSIBILIDADE – BOA-FÉ 

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 CI PJ n. 

047/2020, que dá as seguintes sugestões: 

1. Prorrogação dos contratos até o fim do semestre, a critério do professor e assinatura de 
termo aditivo, mediante compensação do período de suspensão das aulas 17/04/2020 até 
03/05/2020 e 18/05/2020 até 23/05/2020; 
2. Aos professores que não tenham interesse na prorrogação do contrato será mantida a 
data final do contrato mediante reposição das aulas do semestre até o fim do contrato; ou 
3. Aos professores que não tenham interesse na prorrogação do contrato, nem na reposição 
das aulas será realizado o desconto na rescisão, tendo em vista a necessidade da 
contratação de substituto. 

 

O que repercute maior apreensão se refere ao fato de estabelecer 

desconto salarial dos dias de suspensão, afrontando diretamente o mais basilar dos 

direitos do trabalhador, o seu salário, bem como princípios relacionados com o 

próprio direito administrativo, direito da legalidade, moralidade e razoabilidade. 

É o relatório, passamos a opinar. 

 



	

	

1) DA SUSPENSÃO DAS AULAS REMOTAS E PRESENCIAIS 

A Reitoria da UEMS por meio da portaria n. 023 de 13 de abril de 2020 

resolveu: 

Art. 1º Suspender as aulas presenciais e as atividades de ensino remotas da Universidade Estadual de 
Mato Grosso do Sul – UEMS, por 17 (dezessete) dias, a partir do dia 17 de abril até o dia 03 de maio, 
com exceção dos cursos da modalidade a distância oferecidos em convênio com a Universidade 
Aberta do Brasil (UAB). 

 

Em nova Portaria n. 028 de 13 de maio de 2020, novamente a reitoria 

suspendeu as aulas presenciais e remotas entre os dias 18 a 22 de maio de 20201, 

repetindo o mesmo texto da portaria acima referida. 

Importante consignar que apenas as aulas foram suspensas, sendo 

mantidas as demais atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão durante 

os dois períodos acima, nos seguintes termos: 

Art. 2º As demais atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão, quando se fizer aplicável, 
deverão ser realizadas por meio de trabalho remoto. 
§ 1º As atividades de ensino previstas no caput, consistem em: 
I – planejamento, organização e avaliação das atividades de ensino dos cursos de graduação e de pós-
graduação; 
II – orientação acadêmica em relação às disciplinas dos cursos de graduação e de pós graduação, 
ofertadas dentro do período letivo; 
III - orientação e supervisão acadêmicas vinculadas a programas e projetos de ensino, quando existir; 
IV – orientação de trabalhos de conclusão de cursos (TCC) na graduação; 
V - coordenação e/ou colaboração em projetos de ensino; 
VI - tutoria em casos de cursos da modalidade a distância que já desenvolvem estas atividades; 
§ 2º As atividades de pesquisa previstas no caput, compreendem: 
I - coordenação e colaboração no desenvolvimento de projetos de pesquisa; 
II – orientação de trabalhos de Iniciação Científica, de Trabalhos de Conclusão em cursos lato sensu, 
de Dissertações e Teses em Programas de Pós-Graduação stricto sensu; 
III - Supervisão de Pós-Doutorado; 
IV – Coordenação de atividades de pesquisa e de Estruturas Multiusuárias vinculadas aos Centros de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX), devidamente registradas; 
V – prestação de consultoria a órgãos de fomento; 
VI - participação em conselho editorial, comissão e/ou comitê científico, 
VII - avaliação de periódicos; 
VIII - organização de eventos científicos; 

																																																													
1	Art.	1º	Suspender	as	aulas	presenciais	e	remotas	da	Universidade	Estadual	de	Mato	Grosso	do	Sul	–	UEMS,	no	
período	compreendido	entre	os	dias	18	a	22	de	maio	de	2020,	com	exceção	dos	cursos	da	modalidade	a	distância	
oferecidos	em	convênio	com	a	Universidade	Aberta	do	Brasil	(UAB).	



	

	

IX - participação como representante institucional em sociedades, fóruns e associações científicas; 
X - participação em comissões ou comitês científicos em agências de fomento e fundações de apoio 
a pesquisa. 
§ 3º As atividades de extensão previstas no caput, constituem-se em: 
I - coordenação e colaboração no desenvolvimento de programas, projetos, cursos, eventos e outras 
atividades relacionadas à extensão universitária, devidamente registrados; 
II – orientação acadêmica em projetos de extensão ou de cultura, esporte e lazer; 
III – prestação de consultoria, de forma temporária, em comissões e/ou comitê de extensão e comitê 
de cultura, esporte e lazer; 
IV - avaliação de periódico extensionista; 
V - organização de evento; 
VI – participação como representante institucional em fórum; 
VII - coordenação ou orientação de ligas acadêmicas. 

 
Assim, resta claro e evidente que apenas as aulas foram suspensas, as 

demais atividades ligadas ao cargo de Professor de Ensino Superior continuaram 

a ser executadas. 

Outrossim, destaca-se o fato de que os contratos dos professores 

temporários não foram suspensos com a suspensão das aulas presenciais e 

remotas, permanecendo válido para o exercício das demais atribuições. 

Portanto, apesar das aulas remotas e presenciais terem sido suspensas, 

as atividades do docente, seja ele contratado ou efetivo continuaram a ser 

prestadas, ou seja, ficaram à disposição da instituição durante o período de 

suspensão. 

2) DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR TEMPORÁRIO 

Prima facie, merece destaque a fundamentação legal e constitucional 

para contratação do docente temporário, a Constituição Federal de 1988, dispôs 

em seu Art. 37, inciso IX sobre a possibilidade da realização de sua contratação pela 

Administração Pública, vejamos: 

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)  



	

	

(...) 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

Nota – se pela leitura do presente dispositivo que o ente da Federação, 

necessitando realizar contratações temporárias deverá criar instrumentos legais 

disciplinando a matéria. 

Assim, na esfera do Estado de Mato Grosso do Sul, a regulamentação dos 

contratados temporariamente por excepcional interesse público, encontra – se 

disciplinada na LEI Nº 4.135, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011, in verbis: 

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público, os órgãos da Administração Estadual direta, as autarquias e as 
fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo 
determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.  
Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse 
público:  
I - assistência a situações de calamidade pública e de 
emergências; (redação dada pela Lei nº 5.164, de 28 de março de 2018)
  
II - combate a surtos endêmicos; (redação dada pela Lei nº 5.164, de 28 de 
março de 2018)  
III - admissão de professor substituto;  
IV - atividades: 

 
Não obstante a previsão legal em destaque, observa-se que a presente 

matéria também fora regulamentada pela Fundação Universidade Estadual do 

Mato Grosso do Sul, mais especificamente no Art. 33 da LEI Nº 2.230, DE 2 DE 

MAIO DE 2001 e, Art. 1° e ss. da RESOLUÇÃO CONJUNTA/COUNI/CEPE-UEMS 

Nº 047, de 19/11/2009, dispositivos estes que respectivamente destacamos: 

 
LEI Nº 2.230, DE 2 DE MAIO DE 2001 
 
Art. 33. Convocação é atribuição da função docente em caráter temporário 
na forma da legislação vigente, para não-titular de cargo efetivo na 
Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 
 
 
 



	

	

RESOLUÇÃO CONJUNTA/COUNI/CEPE-UEMS Nº 047, de 19/11/2009 
 

Art. 1º A convocação para o exercício de função docente nos cursos de 
graduação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será 
feita a título temporário, a critério da administração, e corresponderá ao 
cometimento das atribuições que competem ao titular do cargo de 
Professor de Ensino Superior a profissional habilitado para a função, 
aprovado em processo seletivo, nos termos da legislação em vigor, não 
gerando qualquer direito subjetivo à permanência.  (destacamos) 
 

 
Verifica-se que o Docente contratado para exercer suas funções a título 

temporário possui as mesmas atribuições que competem ao 

titular de cargo de Professor de Ensino Superior, importante 

ainda verificarmos a cláusula contratual constante em todos os contratos 

temporários dos docentes: 

 

 
 

Assim, constata-se que a atribuição do professor contratado, apesar de ser uma 

contratação à título temporário, não seria exclusivamente para ministração de aulas, sendo 

lhes cometidas as demais atribuições dos professores titulares efetivos. 

Outrossim, diversos professores temporários participam de projetos de 

pesquisa, orientam alunos em seus trabalhos de conclusão de curso, participam dos 

colegiados de cursos, dentre inúmeras outras atividades extra sala de aula. 

Além disso, pela conjuntura atual, tanto o professor efetivo, quanto o professor 

contratado está tendo de se capacitar para atuação remota, para ministrarem suas aulas, 

sendo essa uma das atividades desenvolvidas no período de suspensão. 

 



	

	

3) DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO SALARIAL 

Após a breve compreensão das atribuições do professor temporário no 

âmbito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, constata-se grave 

ilegalidade na orientação apontada pelo CI PJ n. 047/2020, seu terceiro item, 

3, possibilitando o desconto salarial/rescisório do professor que optar pela não 

prorrogação do contrato, vícios abaixo aduzidos: 

A um, inicialmente constata-se uma grave afronta ao princípio da 

igualdade/isonomia constitucionalmente protegido2, bem como disposição do 

Plano de Cargos e Carreiras3, entre professores contratados e efetivos. Melhor 

explicando, com a possibilidade do desconto salarial/rescisório do professor 

temporário, está ocorrendo uma medida de tratamento desigual entre os 

professores temporários e efetivos, pois ambos ficaram à disposição da instituição 

sem ministrar aulas, exercendo as demais atribuições do Professor de Ensino 

Superior, porém apenas o professor contratado corre o risco de desconto salarial 

pelo período de suspensão de aulas. 

A dois, como ficou claro, durante os períodos de suspensão de aulas 

presenciais e remotas, os professores temporários continuaram a laborar em favor 

da instituição, exercendo outras funções das quais são inerentes ao seu cargo de 

PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, assim, por ser um contrato comutativo, cada 

uma das partes deverá fazer prestações equivalentes, o professor contratado presta 

o serviço pelo qual fora contratado e a instituição deve remunerar pelo exercício 

das atribuições exercidas. Com o desconto sugerido, a instituição não estará 

cumprindo com sua contrapartida pelos serviços prestados. 

																																																													
2	CF/88	-	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:	
3	Art.	74.	São	direitos	do	Profissional	da	Educação	Superior:	
I	-	receber	remuneração	de	acordo	com	o	regime	de	trabalho,	a	classe	e/ou	o	nível	de	habilitação	e	o	tempo	de	
serviço,	conforme	estabelecido	nesta	Lei.	(redação	dada	pela	Lei	nº	4.431,	de	12	de	novembro	de	2013)	



	

	

A três, em nenhum momento o contrato dos professores contratados foi 

suspenso, em que pese as aulas presenciais e remotas tenham sido suspensas, os 

professores continuaram a trabalhar em favor da instituição no exercício das demais 

atribuições concernentes ao cargo, ficando à sua disposição. 

Apesar de na presente relação jurídica não ser diretamente aplicável o 

diploma legal da Consolidação das Leis do Trabalho, é importante analisar o que 

dispõe o seu art. 4, in verbis: 

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o 
empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou 
executando ordens, salvo disposição especial expressamente 
consignada. 
 

O artigo acima referido se amolda perfeitamente ao presente caso, 

demonstrando que o serviço efetivo do empregado, seria o tempo à disposição 

de seu empregador, estando sujeito ao poder diretivo, não só executando 

ordens, como também aguardando para sua execução. 

 

A quatro, caso se sustente que o professor temporário não tenha 

exercido qualquer atribuição durante o período de suspensão das aulas presenciais 

e remotas, o que se argumenta apenas para finalidade de exaurir qualquer alegação 

contrária, só terá ocorrido por falha da própria administração, pois nesse caso 

deveria ter suspendido os contratos temporários ou tomado outra medida 

viável e legalmente admitida. 

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: Quando a Administração 
Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento 
indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores 
recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra 
desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 
 



	

	

Importante ainda para finalizar, as explicações do Ministro Relator do 

aludido julgado, Herman Benajmin, Verbas de caráter alimentar pagas a maior em 

face de conduta errônea da administração ou da má interpretação legal não devem 

ser devolvidas quando recebidas de boa-fé4. 

O docente temporário esteve durante todo o período de suspensão das 

aulas à disposição da instituição, inclusive, em diversas oportunidades fora 

verbalizado pela administração da universidade que os contratos não seriam 

atingidos, gerando a falsa expectativa de que os valores recebidos eram legais e 

definitivos. Assim, qualquer devolução de valores estará ferindo diretamente o 

princípio da boa-fé, dentre os demais acima já elucidados. 

 

4) CONCLUSÃO  

O professor temporário é convocado para exercer suas funções como 

Professor de Ensino Superior, sendo a ele cometidas todas as atribuições do 

professor titular, logo, suas atividades extrapolam os limites da ministração de aulas, 

sejam elas presenciais ou remotas. 

Durante o período de suspensão das aulas, o professor temporário ficou 

à disposição da instituição, sendo qualquer desconto perpetrado com fundamento 

na suspensão das aulas, ilegal. 

Outrossim, diante o tema repetitivo do 531 do Superior Tribunal de 

Justiça, verbas de caráter alimentar pagas a mais por erro da administração não 

devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo servidor. 

Assim, por todos os ângulos analisados, constata-se que os valores 

recebidos pelos professores temporários são lícitos e devidos, sendo imprópria 

qualquer devolução. 

																																																													
4	https://www.conjur.com.br/2018-out-13/servidor-nao-devolver-valor-recebido-boa-fe-stj?utm	



	

	

Destaca-se que a presente nota técnica é mero ato opinativo, tendo por 

base interpretação das normas no tocante aos questionamentos propostos. 

 
Dourados/MS, 23 de junho de 2020. 

 

 
 
 
 
 

Romulo Almeida Carneiro 
OAB/MS 15.756 

 
 
 
 
 

Edgar A. G. Fernandes 
OAB/MS 19.237 
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