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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA 

OBSCURIDADE NA DECISÃO QUE DEIXOU DE 

ACOLHER PARTE DAS JUSTIFICATIVAS 

APRESENTADAS E NOTIFICOU O EX-REITOR DA UENF 

PARA APRESENTAR DEFESA EM FACE DE 

IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE 

ENQUADRAMENTOS A SERVIDORES E, AINDA, 

DETERMINOU PROVIDÊNCIAS RETIFICADORAS AO 

ATUAL GESTOR. TEORIA DA ASSERÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. CONHECIMENTO 

E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. COMUNICAÇÃO. 

 

 

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pela Universidade Estadual 

do Norte Fluminense – UENF, em face de decisão plenária proferida na sessão de 

28/06/2018, que, além de conferir ciência ao Plenário acerca da remessa de documentos 

pelos jurisdicionados, deixou de acolher parte das justificativas apresentadas pelo ex-Reitor 

da UENF, Sr. Silvério de Paiva Freitas, notificando-o para apresentar razões de defesa em 

face das irregularidades apuradas, bem como comunicou o atual Reitor da UENF para 

cumprir determinações retificadoras, tais como: a desconstituição de todos os enquadramentos 
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concedidos com base na Portaria/Reitoria nº 009/2008 e a revisão de todos os atos de 

progressão simples e de progressão por merecimento, assegurando aos atingidos o exercício 

do contraditório e da ampla defesa. 

De acordo com a embargante, a decisão recorrida é obscura, pois permite duas 

interpretações, a seguir transcritas: 

 
“a) deve este jurisdicionado instaurar processos administrativos para invalidar, 
desde já, todos os atos de enquadramento concedidos com base na Portaria n.º 
009/2008, por conta de ilegalidade já decretada por essa Corte; OU 

b) deve este jurisdicionado instaurar processos administrativos para revisar os atos 
de enquadramento concedidos com base na Portaria nº 009/2008, com atendimento 
do devido processo legal (ampla defesa), e cujas decisões finais desta Universidade 
sejam posteriormente enviadas a essa Egrégia Corte de Contas para que avalie, 
com base nos argumentos contidos nesses processos, se será ou não devida a 
invalidação de cada um deles. Portanto, neste caso, esta jurisdicionada-UENF não 
procederia de imediato a desconstituição (invalidação) de enquadramentos. ” 

 
A Coordenadoria de Análise de Recursos – CAR, ao analisar o caso, manifestou-se 

pelo conhecimento dos embargos e, no mérito, pelo desprovimento, por considerar 

inexistente o vício apontado pela recorrente. 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Vittorio Constantino 

Provenza, concordou com o corpo instrutivo, tendo acrescentado sugestão de extração de 

peças ao Ministério Público Estadual, para exame da ocorrência de improbidade 

administrativa.  

 

É O RELATÓRIO. 

 

Inicialmente, exerço o juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios opostos 

pela Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, que consiste na verificação dos 

requisitos da espécie recursal em exame. 
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Nesse ponto, considerando que o recurso é tempestivo, foi manejado por parte 

legítima e, com base na teoria da asserção1, atende aos requisitos de cabimento, reporto-me à 

análise realizada pelas instâncias instrutivas no que tange à admissibilidade do recurso, cujos 

termos passam a constar da fundamentação do presente voto. Assim, ultrapassada a 

preliminar de admissibilidade recursal, com o conhecimento dos embargos de declaração, 

manifesto-me em relação ao mérito. 

A recorrente baseia sua irresignação em suposta obscuridade do julgado vergastado, 

a merecer esclarecimentos sobre o comando decisório que lhe determinara providências 

quanto à abertura de processos administrativos visando à desconstituição de todos os 

enquadramentos concedidos com base na Portaria/Reitoria nº 009/2008 a servidores 

admitidos após a data da publicação da Lei nº 4.800/2006 ou a servidores que, admitidos 

anteriormente, na referida data não se encontravam nos níveis A e B ou não atendiam aos 

requisitos para enquadramento nas faixas III e VI constantes do anexo III-A da mencionada 

lei, promovendo também, em consequência, a revisão de todos os atos de progressão simples 

e de progressão por merecimento que beneficiaram servidores alcançados pelos 

enquadramentos que forem desconstituídos, assegurando aos atingidos o exercício do 

contraditório e da ampla defesa. 

A dúvida específica da embargante refere-se à compatibilidade entre as medidas de 

desconstituição imediata de atos administrativos de enquadramento e progressão de servidores 

com a análise casuística e respectiva observância do princípio do devido processo legal, com 

a garantia do contraditório e da ampla defesa a cada servidor alcançado pela mencionada 

desconstituição. 

Com efeito, não vislumbro o vício apontado. O julgado embargado é bastante claro e 

até didático em seu comando dispositivo.  

A decisão informou exatamente os tipos de atos que devem ser desconstituídos ou 

revistos, o marco temporal e os servidores que se enquadram na situação descrita. Veja o 

excerto destacado do decisum: 

 
“1. providencie a abertura de processos administrativos visando à desconstituição 

de todos os enquadramentos concedidos com base na Portaria/Reitoria nº 

                                                           
1 Segundo a qual, os pressupostos recursais são aferidos conforme o alegado pelo recorrente em suas razões. 
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009/2008 a servidores admitidos após a data da publicação da Lei nº 4.800/2006 ou 
a servidores que, admitidos anteriormente, na referida data não se encontravam 
nos níveis A e B ou não atendiam aos requisitos para enquadramento nas faixas III 
e VI constantes do anexo III-A da mencionada lei, promovendo também, em 
consequência, a revisão de todos os atos de progressão simples e de progressão 
por merecimento que beneficiaram servidores alcançados pelos enquadramentos que 
forem desconstituídos, assegurando aos atingidos o exercício do contraditório e 

da ampla defesa (situações 1, 2 e 3)”; (GRIFOS NÃO CONSTAM DO ORIGINAL). 

 

Em acréscimo, eventual incompatibilidade entre comandos decisórios – conforme 

alegado – deve se dar no bojo da decisão embargada, e não entre esta e outro julgado 

anterior. O que ocorreu, na hipótese, é que, primeiramente, foi conferida aos gestores da 

UENF a oportunidade de esclarecer tais atos de enquadramento, porém, diante da 

insuficiência de argumentos aptos a ilidir a suposta irregularidade, foi determinada a 

desconstituição de todos os enquadramentos concedidos naquelas condições.  

Vale lembrar que, conforme exposto na decisão embargada, o art. 3º da Lei nº 

4.800/2006 não instituiu o enquadramento como modalidade de evolução nas carreiras dos 

servidores da UENF e muito menos deixou à própria Universidade a tarefa de regulamentá-

la por meio de norma interna. Em verdade, como é comum em leis similares, o referido 

artigo constitui um glossário que, nos termos do seu caput, apenas apresenta as definições a 

serem aplicadas a verbetes empregados em outros dispositivos daquela lei, estes sim 

constitutivos de direitos.  

No caso do enquadramento, aludido no inciso IX do mencionado art. 3º da Lei 

4.800/2006 (in verbis: “enquadramento é a lotação do funcionário na faixa e padrão 

correspondentes ao seu cargo do quadro permanente de pessoal, de acordo com a avaliação 

da Comissão de Enquadramento”), a única menção existente no restante do referido texto 

legal encontra-se no art. 39, V, daquela lei, que possui o seguinte teor: 

 

Art. 39 – Imediatamente após a aprovação desta Lei de implantação do Plano de 
Cargos e Vencimentos da UENF, será procedida à transposição de todos os 
funcionários do Quadro Permanente de pessoal da UENF, já enquadrados nos 
termos da Portaria UENF/Reitoria número 10 de 23/09/2003 para os Níveis, 
Faixas e Padrões constantes no anexo IV conforme estabelecido abaixo: 
(...) 
V – todos os servidores dos níveis A e B que atenderem aos requisitos constantes 
do anexo III-A para enquadramento2 nas faixas III e VI, respectivamente, serão 
transpostos automaticamente para o padrão inicial das referidas faixas. 

                                                           
2 Grifei 
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Como se nota, o enquadramento previsto no art. 39, V, tem natureza de disposição 

transitória, consistindo na mera reclassificação dos servidores dos níveis A e B que já 

integravam os quadros da UENF para sua adequação à nova situação decorrente do Plano 

de Cargos e Vencimentos implementado pela Lei nº 4.800/2006, a qual dependeria de 

avaliação quanto ao atendimento aos requisitos previstos no seu anexo III-A, a ser efetuada 

por Comissão de Enquadramento. Não se trata, portanto, de forma de evolução na carreira, 

não sendo aplicável a servidores admitidos após a entrada em vigor daquela lei ou que 

estivessem, à época, posicionados em níveis que não fossem o A ou o B, e tampouco àqueles 

que só completaram os mencionados requisitos após a data da publicação da referida lei.  

Observa-se, assim, que a Portaria/Reitoria nº 009/2008, ao pretender regulamentar a 

figura do enquadramento, caracterizando-o, ao lado da progressão simples e da progressão 

diferenciada, como uma das espécies de evolução nas carreiras da UENF, e tornando-o 

aplicável também a servidores admitidos após a entrada em vigor da Lei nº 4.800/2006, 

assim como a servidores de níveis diversos do A e do B, criou direito não previsto em lei, em 

ofensa ao princípio da legalidade, desbordando do poder regulamentar que lhe foi conferido 

pela lei mencionada. 

Conforme também ressaltado na decisão pretérita, decisões das Cortes Superiores já 

deixaram claro que a noção de autonomia universitária não deve ser confundida com a de 

total independência, na medida em que supõe o exercício de competência limitada às 

prescrições do ordenamento jurídico, visto que, sendo a universidade um ente integrante da 

Administração Pública, está obrigatoriamente vinculada à observância dos princípios da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. 

Como restou demonstrado naquela oportunidade, consoante o disposto nos arts. 3º, 

IX, e 39, V, da Lei nº 4.800/2006, são ilegais os enquadramentos concedidos com base na 

Portaria/Reitoria nº 009/2008 a servidores admitidos após a data em que aquela lei entrou 

em vigor, ou a servidores que, admitidos anteriormente, na referida data não se encontravam 

nos níveis A e B ou não atendiam aos requisitos para enquadramento nas faixas III e VI 

constantes do anexo III-A da mencionada lei. Por conseguinte, os respectivos atos devem ser 

desconstituídos, reavaliando-se os atos subsequentes que concederam progressões simples 

ou diferenciadas a servidores beneficiados por aqueles enquadramentos, em especial no que 

tange à observância aos interstícios exigidos pelo art. 13, § 1º, da Lei nº 4.800/2006, 
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relativamente à progressão simples, e pelo art. 8º, § 1º, da Portaria/Reitoria nº 009/2008, para 

a progressão diferenciada. 

Outrossim, concluiu-se pela necessidade de que sejam efetuadas as alterações 

cabíveis na Portaria/Reitoria nº 009/2008, a fim de extirpar do mundo jurídico a forma de 

evolução na carreira denominada enquadramento, sem prejuízo do imediato afastamento da 

aplicação dos dispositivos daquela portaria que tratam dessa matéria, haja vista que, 

conforme demonstrado, não houve previsão em tal sentido na Lei nº 4.800/2006, tendo a 

portaria em referência desbordado do poder regulamentar ao dispor sobre tal figura, 

inovando a ordem jurídico-formal, em violação ao princípio da legalidade. 

Por fim, a decisão é cristalina quanto ao dever da recorrente de assegurar aos 

atingidos o exercício do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos que 

serão abertos com vistas à desconstituição dos atos determinada por esta Corte. 

Assim, inexistindo obscuridade a ser suprida, mantenho a decisão recorrida. 

Por todo o exposto, manifesto-me DE ACORDO com o corpo instrutivo e com o 

parecer do Ministério Público Especial e 

 

VOTO: 

 

I – pelo CONHECIMENTO dos embargos de declaração opostos pela Universidade 

Estadual do Norte Fluminense – UENF, por estarem presentes seus pressupostos de 

admissibilidade e, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, em face da ausência do vício 

apontado, mantendo-se a decisão plenária de 28/06/2018; e 

 II – pela COMUNICAÇÃO à Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, para 

que tome ciência desta decisão e providencie o atendimento ao item VI da decisão proferida 

em sessão de 28/06/2018. 

GC-6, 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 
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