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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE,

OFÍCIO CIRCULAR Nº 25/2020/SGP

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 16 de junho de 2020.

                  
Aos docentes e técnicos-administra�vos da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
 
 

 

Assunto: Esclarecimento técnico ao O�cio Circular nº 23/2020/SGP

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.406127/2020-77.

  

Prezados,

 

Considerando o surgimento de ques�onamentos acerca das recentes alterações ocorridas
no auxílio transporte, informamos que: 

 

1. Mensalmente, desde 01 de abril de 2020, está sendo cadastrado para todos docentes e
técnicos-administra�vos da Unilab o afastamento para trabalho remoto;

 
a. Por força das:

INSTRUÇÃO NORMATIVA 19, DE 12 MARÇO DE 2020 e

INSTRUÇÃO NORMATIVA, 28 DE 25 MARÇO DE 2020; ambas do Ministério da Economia.

 

2. Em virtude desse cadastro, automa�camente é descontado o valor de auxílio transporte
e dos adicionais ocupacionais;

3. Para alguns pode haver mais de um desconto, em ocasião de férias ou outro �po de
afastamento dentro do mês cadastrado, mas o total dos descontos não ultrapassa o valor total do auxílio
transporte ou do adicional ocupacional, a não ser que haja algum desconto rela�vo a mês anterior;

4. No final de maio de 2020, chegou-nos uma ordem judicial impetrada pelo Sintufce
juntamente com a Adufc ordenando, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da IN Nº 28/2020/ME
no tocante ao auxílio transporte e adicionais ocupacionais. Segue trecho da decisão:

 

a. "Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o
sobrestamento dos efeitos da Instrução Norma�va nº 28/2020/ME, no tocante ao auxílio-transporte
e adicionais ocupacionais em relação às Universidades agravadas." (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0804823-07.2020.4.05.0000 ORIGEM: 7ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ)
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5. Diante disso, cadastramos a ordem judicial que aparece no contracheque de junho com
uma rubrica com nome “DEC JUD N TRANS JUG.AUX.TRA”. Não há que se falar aqui em pagamento dos
meses retroa�vos de abril e maio, pois o termo usado foi sobrestamento, ou seja, os efeitos de descontos
referentes aos auxílios citados ficam suspensos a par�r da decisão.

6. A Seção de Bene�cios (Seben) unidade vinculada a Superintendência de Gestão de
Pessoas (SGP), con�nua a trabalhar no atendimento a todos e todas na Unilab, mas também tem que
cumprir com as determinações emanadas do Ministério da Economia, assim como ordens judiciais.

Esperamos assim termos esclarecido alguns pontos e dirimido algumas dúvidas.

Obs.: Assim como qualquer ordem judicial, a decisão liminar pode no futuro cair ou ser
reformada ampliando seus efeitos. Qualquer que seja, será implementada quando ocorrer.

Con�nuamos a disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 17/06/2020, às 08:02, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0145787 e
o código CRC 6052FA79.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.406127/2020-77 SEI nº 0145787
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