
ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS DA UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SRH/UERJ

Processo nº E-26/007/672/2019
Processo Administrativo
Lei nº 8.267/2018 – Parametrização SIGRH
Vencimento Básico – Docentes UERJ – Dedicação Exclusiva

ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
DE  JANEIRO,  Seção  Sindical  do  Sindicato  Nacional  dos  Docentes  das  Instituições  de  Ensino
Superior/ANDES-SN  –  ASDUERJ/SSind,  entidade  sindical  de  primeiro  grau,  regularmente  inscrita  no
CNPJ/MF sob o nº 30.494.561/0001-55, com sede na Rua São Francisco Xavier, nº 524, 1º andar, Bloco D,
sala 1206, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20550-013, neste ato representada na forma de seu Estatuto
Social e Regimento, por meio de seu presidente  GUILHERME FERREIRA VARGUES,  brasileiro, solteiro,
Professor Universitário, inscrito no CPF n.º 052.979.017-31 , com domicílio jurídico no mesmo endereço da
entidade  sindical  Signatária,  em  face  das  suas  prerrogativas  constitucionais,  de  defesa  dos  direitos  e
interesses coletivos ou individuais de sua base social de docentes da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro – UERJ, vem, diante de V. Sa., expor e requerer o que se segue.

A LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL
 GARANTIA DE EFETIVAÇÃO DE DIREITO HOMOGÊNEO DA CATEGORIA QUE REPRESENTA -

EXEGESE DA LEI Nº 7.347/85

O inciso III, do art. 8º, da Carta Magna, garante ao Sindicato a  defesa dos
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. 

Por sua vez, o inciso IV, do art. 1º, da Lei nº 7.437/1985 garante que a Ação
civil Pública é o instrumento processual aplicável para a defesa que qualquer direito difuso ou coletivo, a fim
de apurar a responsabilidade do Estado na sua lesão.

Em contrapartida, o inciso V, do art. 5º do mesmo diploma legal, estabelece a
legitimidade ativa da ora Peticionante. Mais, o art. 3º fixa a natureza condenatória da obrigação de fazer do
Estado, para a efetivação do direito dos substituídos pela entidade sindical.
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Em recente decisão paradigmática, o Ministro Roberto Barroso, em despacho
monocrático nos autos do Mandado de Segurança nº 31.299, assim asseverou:

“A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXX, b, prevê a legitimidade da organização sindical,
entidade de classe ou associação para impetrar mandado de segurança. 5. O TCU sustenta que
há  necessidade  de  autorização  expressa  dos  associados  para  o  ajuizamento  da  ação
mandamental pela associação. Ocorre que o dispositivo constitucional supracitado não prevê
esse requisito como exigência para a impetração coletiva, seja pelo sindicato, entidade de classe
ou  associação.  Em  complemento,  anoto  que  o  art.  21  da Lei  12.016/2009 dispensa
expressamente  a  autorização  especial  na  hipótese.  Esse,  aliás,  também  é  o  entendimento
consolidado na Súmula 629 do STF (...). 6. Ressalto que a orientação resultante do julgamento
do RE 573.232,  submetido  à  sistemática  da  repercussão  geral,  abrangeu apenas as  ações
coletivas ordinárias, para as quais a exigência de autorização expressa dos associados decorre
do art. 5º, XXI, e não as mandamentais, pautadas no art. 5º, LXX, b, da  CRFB/1988. Tanto é
assim  que,  posteriormente,  no  julgamento  do MS  25.561,  proposto  pela  Associação  dos
Delegados de Polícia Federal,  o Ministro Marco Aurélio (redator  do acórdão da repercussão
geral)  confirmou que tal  exigência  é  descabida em se  tratando de  mandado de  segurança.
[MS 31.299, rel. min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 30-8-2016, DJE 185 de 1º-9-2016.]”

Neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 629, fixa e
encerra discussão acerca da legitimidade extraordinária das entidades sindicais para a defesa dos interesses
coletivos da categoria que representa:

SÚMULA 629 – STF
A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em

favor dos associados independe da autorização destes.

A jurisprudência, em consonância, assenta o entendimento:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1453237 RS 
2014/0107013-2 (STJ)
Data de publicação: 13/06/2014
Ementa:  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  SINDICATO NA REPRESENTAÇÃO
DA CATEGORIA. LEGITIMIDADE. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO
RELACIONADOS A CONSUMIDORES. ISENÇÃO DE CUSTAS. POSSIBILIDADE. 1. No caso, o
sindicato ajuizou  ação civil pública contra a União para pleitear, na qualidade de substituto
processual, indenização por danos materiais decorrentes da omissão do Poder Executivo em
propor lei de revisão geral da remuneração dos servidores substituídos, nos moldes do art. 37 ,
X  ,  da  CF  .  2.  O  ajuizamento  de  ação civil pública em  defesa  de  direitos  individuais
homogêneos não relacionados a consumidores é pertinente, tendo o sindicato legitimidade para
propor  a  referida  ação em defesa  de  interesses  individuais  homogêneos  da  categoria  que
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representa. 3. Em tais casos, uma vez processada a ação civil pública, aplica-se, in totum, o
teor do art. 18 da lei n. 7.347 /1985, com a isenção de custas, mesmo que não seja a título de
assistência judiciária gratuita. Precedente: AgRg no REsp 1.423.654/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/2/2014. Agravo regimental improvido.

TRT-10 - Recurso Ordinário RO 136201301610003 DF 00136-2013-016-10-00-3     RO (TRT-10)
Data de publicação: 04/10/2013
Ementa:  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  SINDICATO.  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL.  DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. Nos termos dos arts. 8º , inciso III ,  da CF está legitimado o
sindicato para, como substituto processual, ajuizar ação civil pública para a defesa de direitos
individuais homogêneos da categoria, assim entendidos aqueles decorrentes de origem comum.
A eventual diversidade dos efeitos da sentença, no aspecto quantitativo, quanto a cada um dos
trabalhadores, não desvirtua a natureza do direito em lide.
Encontrado em: 2ª Turma 04/10/2013 no DEJT - 4/10/2013 Recorrente: Sindicato Nacional dos
Trabalhadores

Na doutrina não é diferente o entendimento que garante aos Sindicatos a representação irrestrita
da  categoria  que  representa,  como  vimos  já  consolidado  nos  Tribunais  Pátrios,  como  ensinam  as
considerações de Arion Sayão Romita1

“A finalidade do sindicato é esta: representar os interesses do grupo. Se o interesse
em jogo for o interesse abstrato do grupo, será suscitado um dissídio coletivo, mas,
mas se tratar de um interesse supraindividual  (assim entendido um conjunto de
interesses  individuais  homogêneos  e  de  origem  comum),  será  proposta  uma
reclamação em que o sindicato não atuará como substituto processual, pois não
defenderá em seu nome interesse alheio. Afinal, o sindicato existe em função dos
interesses dos indivíduos que o compõem, quer interesses coletivos abstratos de
todo  e  grupo,  quer  interesses  individuais  ou  supraindividuais  homogêneos,
pertinentes aos integrantes do grupo. A finalidade institucional do sindicato não é,
primordialmente, assistencial (o sindicato pode ter também finalidade assistencial),
mas  sim  reivindicatória.  Ele  pode,  em  consequência,  agir  em  defesa  destes
interesses, independentemente da outorga de poderes, Ao agir em defesa de tais
direitos, o sindicato não pleiteia em juízo direito alheio. Defende direito próprio, já
que pertinente a indivíduos que só se congregam na entidade por ser ela portadora
dos interesses comuns àqueles indivíduos.”

Diante  dos  preceitos  constitucionais,  doutrinários  e  jurisprudenciais  supra
destacados, não resta dúvida acerca da legitimidade da entidade sindical signatária em intervir nos presentes
autos administrativos, instaurado com o objetivo exclusivo de parametrizar o Sistema Integrado de Gestão de
Recursos Humanos do Estado do Rio de Janeiro – SIGRH/RJ, a fim de atender os novos parâmetros de

1 ROMITA, Arion Sayão. O sindicato e as ações coletivas: representação, substituição processual, legitimação ordinária. GENESIS.
Revista de Direito do Trabalho, nº 53, p. 608, maio 1997.
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vencimento base dos docentes da UERJ, em regime de trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva,
fixados pela Lei nº 8.267, de 28 de dezembro de 2018.

Com o advento da lei  nº  8.267,  de 27 de dezembro de 2018, que,  entre
outras alterações à lei nº 5.343/2008 e 6.328/2012, altera o vencimento base dos docentes em regime de
trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva, inúmeros atos administrativos hão de ser motivados pelo
Poder Executivo, a fim de garantir a atenção ao Princípio Constitucional da Legalidade.

Dentre  tais  atos  administrativos  iminentes,  destaca-se  a  imperiosa
necessidade  de  alterar  o  vencimento  base  dos  docentes  da  UERJ  que  exercem as  funções  dos  seus
respectivos cargos públicos em regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva, posto que a
lei  in comento altera o valor daqueles vencimentos, ao passo em que extingue o Adicional de Dedicação
Exclusiva (rubrica 738 – atributo ADIC DEDIC EXCLUSIVA no SIGRH), que outrora remunerava o referido
regime de trabalho de DE.

Note-se que a iniciativa do então Projeto de Lei nº 4546/2018 foi do Exmo. Sr.
Governador  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  chefe  do  Poder  Executivo  e,  nesta  condição,  originário  da
competência constitucional privativa para proposições legais de regulação de planos de cargos de servidores
públicos vinculados ao executivo estadual fluminense. Em sua mensagem nº 43/2018, publicada no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 20/12/20182, assim justifica o seu ato administrativo: 

MENSAGEM Nº 43/2018 
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018. 

EXCELENTÍSSIMOS  SENHORES  PRESIDENTE  E  DEMAIS  MEMBROS  DA  ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Tenho a honra de encaminhar à deliberação dessa Egrégia Casa Legislativa o incluso Projeto de
Lei que “ALTERA AS LEIS No 5.343, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2008 E 6.328, DE 02 DE OUTU-
BRO DE 2012, PARA APERFEIÇOAR A CARREIRA DOCENTE E O REGIME DE TRABALHO DE
TEMPO INTEGRAL COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
DE JANEI- RO - UERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

A presente proposta visa corrigir  a forma de remuneração do Regime de Trabalho de Tempo
Integral com Dedicação Exclusiva dos docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro -
UERJ,  cuja  previsão consta  no Plano de  Carreira  Docente,  instituído  pela  Lei  no  5343/2008,
alterada pela Lei no 7423/2016,  para que deixe de ser pago por meio de adicional e passe o
percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) a integrar o vencimento básico daqueles docentes
que ingressarem no referido  regime de trabalho,  calculando-se  o valor  de  acordo com o seu
enquadramento  nas  categorias  previstas  em  lei.  Essa  já  é  medida  adotada  em  todas  as

2 https://diarios.s3.amazonaws.com/DOERJ/2018/12/Poder_Legislativo_A/pdf/20181220_1.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAI45WSOUE2QEAQ6HQ&Expires=1552512433&Signature=nquK0PXLMu%2B9Hf33npfP7LFVPL8%3D  
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universidades,  considerando  que  a  verba  referente  à  dedicação  exclusiva  tem  natureza
remuneratória. 

A medida não provoca impacto financeiro, na medida em que não incidirão sobre tal percentual,
que já é pago aos docentes nessa situação, os percentuais referentes a triênios e adicionais,
conforme  expressamente  prevê  o  art.  5º,  §  1º,  do  Projeto  ora  encaminhado  a  essa  Egrégia
Assembleia Legislativa. 

Assim, em face da vigência, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, do Regime de Recuperação
Fiscal instituído pela Lei Complementar no 159/2017 e regulamentado pela Lei no 7.629/2017, que
veda, dentre outras medidas administrativas, o aumento de despesas decorrentes de alteração em
planos  de  cargo  de  servidores  públicos,  os  efeitos  financeiros  dos  triênios  e  adicionais  de
periculosidade serão pagos aos docentes da UERJ em regime de trabalho de Tempo Integral com
Dedicação Exclusiva, serão calculados sem a inclusão da verba referente à Dedicação Exclusiva,
até que se encerre o supracitado Regime de Recuperação Fiscal no Estado, deixando assim de
causar  impacto  financeiro  no  orçamento  público,  ao  tempo  em  que  afasta  qualquer  óbice  à
aprovação ora proposta. 

Esperando contar mais uma vez com o apoio e respaldo dessa Egrégia Casa de Leis, deflagro o
processo legislativo tendente a alcançar a providência almejada  e solicito seja atribuída a sua
tramitação o regime de urgência previsto no art. 114 da Constituição do Estado. 

FRANCISCO DORNELLES
Governador em exercício 

A Assembléia  Legislativa  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  igualmente  em
consonância  com  suas  prerrogativas  constitucionais,  em  estrito  respeito  ao  Princípio  Constitucional  da
Separação de Poderes, um dos alicerces mais republicamos do Estado Democrático de Direito – aprovou o
então PL nº 4546/2018, cujo texto, após a devida sanção do Chefe do Poder Executivo, foi convertido na Lei
nº 8267 de 27 de dezembro de 2018, publicada no DOERJ – Parte I, nº 239, fls. 3/4, de 28 do mesmo mês,
com vigência imediata3.

Portanto, o direito subjetivo dos docentes da UERJ, ativos e inativos (que
tenham se aposentado pelas regras constitucionais de paridade e integralidade, e estavam em atividade no
indigitado regime de trabalho no ato de aposentação, e tiveram seus proventos calculados com o vencimento
básico  de  40  horas)4,  ao  novo  vencimento  base  estabelecido  no  Anexo  Único  é  vigente  desde  28  de
dezembro de 2018 e a premência de  parametrização no SIGRH que estabeleça aquele não mais com a
rubrica 738 de ADIC DEDIC EXCLUSIVA visa à atender, sobretudo o Princípio Constitucional da Legalidade.

3 https://diarios.s3.amazonaws.com/DOERJ/2018/12/Poder_Executivo/pdf/20181228_3.pdf?
AWSAccessKeyId=AKIAI45WSOUE2QEAQ6HQ&Expires=1552514538&Signature=eBGNF85KNvs9PsYS1ZuNvX8GjJA%3D 
4 Portanto, diante da alteração do vencimento básico dos docentes ativos, aqueles que hoje inativos, mas em atividade
exerciam suas funções em paridade com os docentes ativos beneficiários da lei nova, têm direito de revisão de seus
proventos
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A fim  de  afastar  ilações  acerca  da  natureza  jurídica  eventualmente  debatida,  demonstra-se
imprescindível conceituar a diferença essencial entre  vencimento-base e  remuneração:  VENCIMENTO é a
retribuição  pecuniária  pelo  exercício  de  cargo  público,  com  valor  fixado  em  lei,  enquanto
REMUNERAÇÃO é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes
estabelecidas em lei.

Em  socorro,  o  conceito  jurídico  de  VANTAGENS  PECUNIÁRIAS caracteriza-se  como
indenizações, gratificações ou adicionais.

INDENIZAÇÕES visam a ressarcir ao servidor um gasto extraordinário, tais como ajuda de custo,
diárias, indenização de transporte, auxílio moradia, e nesta condição não incorporam o vencimento ou
o provento dos servidores;

GRATIFICAÇÕES são devidas à remunerar o servidor por funções que extrapolem aquelas previstas
para o cargo público que exerce, tais como coordenações e exercício de cargo de chefia e confiança
e, como são remuneradas pro tempore, ou seja, por período limitado igualmente não incorporam o
vencimento ou os proventos dos servidores;

ADICIONAIS  são  aqueles  devidos  em função  do  exercício  das  funções  inerentes  ao  cargo  em
condições adversas, tais como periculosidade, insalubridade ou de atividade danosa, com caráter
indenizatório. Está, nesta condição, relacionada às condições especiais que causem alguma situação
que enseje a indenização pelo seu exercício. Exceção é o adicional pelo tempo de serviço que possui
natureza remuneratória e nesta condição integra os proventos de aposentadoria do servidor. 

Como enfatizado anteriormente, o mens legis5 da alteração legal determinada
pelo advento da Lei nº 8267/2018, que altera o vencimento base dos docentes da UERJ que exercem seus
cargos em regime de trabalho de tempo integral com dedicação exclusiva, é aquele firmado na Mensagem nº
43/2018, de lavra do Sr. Governador:     

“A presente proposta visa corrigir  a forma de remuneração do Regime de Trabalho de Tempo Integral  com
Dedicação Exclusiva dos docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, cuja previsão consta
no Plano de Carreira Docente, instituído pela Lei no 5343/2008, alterada pela Lei no 7423/2016, para que deixe
de ser pago por meio de adicional  e passe o percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) a integrar o
vencimento básico daqueles docentes que ingressarem no referido regime de trabalho, calculando-se o valor de
acordo com o seu enquadramento nas categorias previstas em lei. Essa já é medida adotada em todas as
universidades, considerando que a verba referente à dedicação exclusiva tem natureza remuneratória.”

Há  de  se  fazer  o  relevante  destaque  que  em  momento  algum,  seja  na
mensagem e justificativa  do Poder Executivo, seja no Projeto de Lei por elas encaminhado ou mesmo no
texto da lei  aprovada, sancionada, publicada e vigente, se aduz “incorporação do Adicional” (que outrora

5 que se refere ao "espírito da lei” expressão essa que define o significado ao texto jurídico, com vistas a salvaguardar os valores 
protegidos e/ou o alcance pretendido com a lei, atribuído pelo autor da proposta – in casu o Chefe do Poder Executivo no alto de 
sua prerrogativa privativa constitucional
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remunerava o  regime de  trabalho da DE).  A  contrario  sensu a  lei  nº  8267/2018 fixa  novos valores  dos
vencimentos  base  das  variadas  categorias  e  níveis  que  estruturam  a  carreira  docente  da  UERJ,
“considerando que a verba referente à dedicação exclusiva tem natureza remuneratória ”, nas palavras do
autor do PL.

A regra de transição vigente na lei in comento, estabelecidas no art. 4º, que
acresce os parágrafos 1º e 2º ao art. 5º, da Lei nº 5343/20086, não cria em hipótese alguma um vacatio legis7

(ou mesmo um  vacatio legis indireto8).  Ao revés, fixa novos valores dos variados vencimentos base das
diferentes categorias e seus respectivos níveis, para os docentes que exercem suas funções inerentes aos
cargos públicos que ocupam em Regime de Trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva, alterando
a tabela remuneratória (Anexo Único da Lei nº 8267/2019), com vigência a partir da data de sua publicação. 

A única regra cuja vigência se suspende, durante a vigência  do Regime de
Recuperação Fiscal  instituído pela Lei  Complementar  federal  nº  159/2017 e pela Lei  nº  7.629/2017,  é a
incidência dos triênios e adicionais de periculosidade sobre o novo vencimento base fixado na lei, que deverá
ser pago – naquela vigência do RRF – sobre a tabela dos docentes que exercem suas funções inerentes aos
cargos públicos que ocupam em Regime de Trabalho de 40 horas. No entanto, ao final do indigitado RRF,  os

6 Art. 4º - Fica alterada a redação do art. 5º da Lei nº 6328/2012, que passa vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O vencimento base do docente no Regime de Trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva será computado na
base de cálculo do imposto sobre a renda e contribuição previdenciária, sofrendo a incidência do limite remuneratório constitucional
e integrando, de acordo com o disposto na Constituição Federal, a base de cálculo para proventos de aposentadoria, conforme a
regra constitucional aplicável a cada hipótese.

§ 1º - Não incidirão sobre a parcela acrescida de 65% (sessenta e cinco por cento) no vencimento base, referente à Dedicação
Exclusiva e prevista no caput do art. 4º, os percentuais referentes aos triênios e adicional de periculosidade.

§ 2º - Após o término da vigência do Regime de Recuperação Fiscal instituído pela Lei Complementar federal nº 159/2017 e pela
Lei nº 7.629/2017, os docentes em regime de trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva terão seus triênios e adicionais
de periculosidade calculados sobre o vencimento base previsto no Anexo desta Lei.”   

7 Disciplinada no § único do Artigo 59, da Constituição Federal, que remete o tema a ser disciplinado por diploma específico: "Lei 
complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis."

Assim, a Lei Complementar n.º 95/98, com modificações posteriores, disciplina o tema desta forma:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo 
conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão.

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da 
publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. (Parágrafo incluído pela Lei 
Complementar nº 107, de 26.4.2001)
§ 2º As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) 
dias de sua publicação oficial’.(Parágrafo incluído pela Lei Complementar nº 107, de 26.4.2001)

8 determina um novo prazo para o seu período de Vacatio Legis, para que determinados e específicos dispositivos possam ter
aplicação.
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docentes em regime de trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva terão seus triênios e adicionais
de periculosidade calculados sobre o vencimento base previsto no “Anexo desta Lei”.

Portanto,  a  não  parametrização  no  SIGRH que  estabeleça  o  vencimento
base dos os docentes que exercem suas funções inerentes aos cargos públicos que ocupam em Regime de
Trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva  com os novos valores fixados no Anexo da Lei nº
8267/2018 enseja claro afronta aos princípios constitucionais que estruturam o Estado Democrático de Direito
– em especial o da Separação de Poderes, da Legalidade da Segurança Jurídica, além de violação e lesão
aos direitos subjetivos e supraindividuais da categoria de docentes da UERJ.

A informação prestada às fls. 10 dos autos, firmada pelo Sr. Superintendente
de Sistemas de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Casa Civil e Governança, Sr. Egidio Gomes da Silva
Neto, induz à conclusão de que o vencimento base dos docentes que exercem suas funções inerentes aos
cargos públicos que ocupam em Regime de Trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva não será
alterado para constar os novos padrões e valores fixados na lei nova, continuando a serem remunerados pela
rubrica  738  de  ADIC  DEDIC  EXCLUSIVA,  a  despeito  de  ter  sido  extinto  o  Adicional  de  Dedicação
Exclusiva.

Mais, ao processo em epígrafe, consta Ofício SECCG/SUBGEP nº 06, de
lavra do Sr. Subsecretário de Gestão de Pessoas, da mesma  Secretaria de Casa Civil e Governança, Sr.
Edson K. Teramatsu, com teor assemelhado que assim firma:

Não é demasiado enfatizar que os atos administrativos acima destacados, a
se confirmarem, representam ato coator improbo, ao violar, ao menos, o inciso I, do art. 11, da Lei nº 8429/92
(praticar  ato  visando  fim  proibido  em  lei  ou  regulamento  ou  diverso  daquele  previsto,  na  regra  de
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competência9)  e o inciso II, do mesmo art. 11, da lei de Improbidade Administrativa (retardar ou deixar de
praticar, indevidamente, ato de ofício10.

Neste diapasão, além de caracterizarem-se os atos supra como coatores e,
nesta condição, passíveis de controle de legalidade e constitucionalidade difusa pelo Poder Judiciário por
meio de ação própria, configuram-se como passíveis de investigação civil e criminal pelo Ministério Público,
diante de sua evidente improbidade administrativa.

Em  homenagem  e consideração  ao  Princípio  da  Auto  Tutela11 –  que
impulsiona  o  agente  administrativo  o  dever  de  rever  seus  atos  quando  maculados  por  eventuais
irregularidades e/ou ilegalidades,  requer,  desde já,  a revisão dos atos administrativos praticados pelo  Sr.
Superintendente de Sistemas de Gestão de Pessoas e pelo Sr. Subsecretário de Gestão de Pessoas, ambos
da Secretaria de Casa Civil e Governança, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para que promovam a
devida parametrização no SIGRH que estabeleça o vencimento base dos os docentes da UERJ que exercem
suas funções inerentes aos cargos públicos que ocupam em  Regime de Trabalho de Tempo Integral com
Dedicação Exclusiva com os novos valores fixados no Anexo da Lei nº 8267/2018, deixando de remunerar o
referido regime de trabalho por Adicional (rubrica 738 de ADIC DEDIC EXCLUSIVA), em face de sua extinção
e, portanto, falta de previsão legal.

Pelo exposto, requer:

1) o recebimento da presente Petição Administrativa, com fulcro nos incisos XXXIII, XXXIV, XXXV, LXX,
do art. 5º e do inciso III, do art. 8º, todos da Constituição Federal da República do Brasil, com sua
juntada aos autos, para devida tramitação e apreciação;

2) devida parametrização no SIGRH que estabeleça o vencimento base dos os docentes da UERJ que
exercem suas funções inerentes aos cargos públicos que ocupam em Regime de Trabalho de Tempo
Integral com Dedicação Exclusiva com os novos valores fixados no Anexo da Lei nº 8267/2018, num
prazo máximo de 60 (sessenta) dias  12, a ser ultimado pelos agentes públicos responsáveis pela
prática  dos  atos  administrativos  necessários  à  referida  parametrização,  notadamente  o  Sr.

9 Ao remunerar os docentes que exercem suas funções inerentes aos cargos públicos que ocupam em Regime de Trabalho de
Tempo Integral com Dedicação Exclusiva com vencimento base diverso daquele fixado na Tabela Anexa à Lei nº 8267/18, além de
pagar a rubrica 738 ADIC DEDIC EXCLUSIVA, extinto por lei, portanto sem previsão legal 

10 ao se negar a promover as mudanças de parametrização no SIGRH para prever os novos valores de vencimento base fixados
em lei para os docentes que exercem suas funções inerentes aos cargos públicos que ocupam em Regime de Trabalho de Tempo 
Integral com Dedicação Exclusiva

11 Segundo o qual a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular os ilegais e
de revogar os inoportunos. Isso ocorre pois a Administração está vinculada à lei, podendo exercer o controle da legalidade de seus
atos administrativos

12 o prazo assinalado denota-se de extrema razoabilidade em virtude do lapso temporal já decorrido desde a vigência da lei – 28 
de dezembro de 2018
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Superintendente de Sistemas de Gestão de Pessoas e pelo Sr. Subsecretário de Gestão de Pessoas,
ambos da Secretaria de Casa Civil e Governança, do Governo do Estado do Rio de Janeiro;

3) a intimação da entidade sindical signatária de todos os atos e decisões dos presentes autos, que
garantam  a  atenção  irrestrita  ao  Princípio  Constitucional  da  Ampla  Defesa  e  do  Contraditório,
garantido no inciso LV, do art. 5º, da CFRB/88, que deverá ser feita no endereço de sua sede na Rua
São Francisco Xavier,  nº  524,  1º andar,  Bloco D,  sala 1206, Maracanã,  Rio de Janeiro/RJ,  CEP
20550-013, ou pelo endereço eletrônico do patrono signatário, qualificado no incluso instrumento de
procuração e mandato, gustavo@advocaciasindical.com; 

Termos em que
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 13 de março de 2019.
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