
 

 
 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PARECER PG 

1988/2022 SOBRE APLICAÇÃO DA LEI 

COMPLEMENTAR 191/2022 

Através requerimento conjunto da ADunicamp e STU, estas entidades buscaram a 

aplicação imediata da Lei Complementar 191/2022 aos trabalhadores e trabalhadoras que atuam 

na área da saúde dentro da Universidade. Após esse requerimento, a Universidade emitiu um 

comunicado no qual afirmava que tal norma seria aplicável aos servidores da Diretoria Executiva 

da Área de Saúde da Universidade e, para outras hipóteses, se daria mediante requerimento do 

interessado desde que demonstrada a atividade junto a citada diretoria. Diante dessa notícia, a 

ADunicamp apresentou novo pedido, discorrendo sobre o conceito de área de saúde adotado pela 

LC 191 e solicitando que essa norma fosse aplicada independentemente de requerimento, para 

todos os Docentes da Faculdades, Institutos e cursos da Área da Saúde, dentre as quais a 

Faculdades de Ciências Médicas, Enfermagem, Odontologia, Ciências Farmacêuticas, Educação 

Física, Instituto de Biologia, o curso de graduação em Nutrição, o curso técnico em enfermagem e 

também para todos os Docentes que atuam em atividade de educação, pesquisa e extensão em 

insumos, medicamentos ou equipamentos para a saúde. 

Ao analisar os requerimentos apresentados, a Procuradoria da Universidade (Parecer 

PG 1988/2022) entendeu que o objeto de atenção Estatal imposto pela LC 173/2020 seria a “a 

manutenção da saúde pública, a manutenção do Sistema Único de Saúde, ou seja, a manutenção 

dos serviços que atendem ao interesse público primário.”, que a LC 191 deveria ser interpretada no 

mesmo sentido, e, portanto, que esta norma somente beneficiaria os profissionais que exercem 

atividades dentro da área de saúde da Universidade, condicionando a contagem do tempo, além 

das hipóteses dos servidores vinculados Diretoria Executiva da Área de Saúde, à 3 critérios 

alternativos: 1) trabalho em plantões médicos presenciais durante o período da LC 173; 2) 

recebimento de gratificação PVDA – Programa de Valorização Docente Assistencial – desde que 



 

 
 

tenha realizado atividade presencial junto aos órgão da Área da Saúde da Unicamp no período da 

LC 173; ou  3) comprovação de trabalho assistencial junto aos órgão da Área da Saúde da Unicamp 

no período da LC 173.  

Por outro lado, o parecer acolhe parcialmente os argumentos apresentados pela 

ADunicamp e STU, sugerindo a aplicação imediata da LC 191, sem necessidade de requerimento 

individual aos Docentes e Servidores enquadrados nos critérios indicados, e que os próprios órgãos, 

Unidades de Ensino e pesquisa da Universidade deveriam promover o levantamento das pessoas 

enquadradas, encaminhando tais informações ao DGRH para análise e adoção dos procedimentos 

necessários para a contagem do tempo. 

A interpretação adotada pela Universidade limita o âmbito de aplicação da Lei 

Complementar 191, condicionando sua aplicação ao atendimento de critérios não estabelecidos em 

lei, restringindo sua aplicação por normas de organização administrativa da Universidade e 

excluindo do âmbito de aplicação dessa norma docentes e servidores que exercem atividades de 

ensino, pesquisa e extensão na área de saúde, motivo pelo qual entendemos que as restrições 

impostas pela Universidade contrariam as disposições da Lei Complementar 191/2022. 

Campinas, 19 de agosto de 2022. 
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