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Rio de Janeiro, 25 de julho de 2019. 
 
Ofício Circular s/nº 
Departamento Jurídico ASDUERJ 
 
Para: DOCENTES APOSENTADOS(AS) COM PARIDADE E INTEGRALIDADE ENTRE JANEIRO DE 2013 E DE-

ZEMBRO DE 2018. 
 
Referência: REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA 
 

Prezado(a) Docente Aposentado(a). 
 

Cumprimentando(a), com muito respeito e apreço, servimo-nos do presente para convidá-lo(a) a compare-
cer à sede da ASDUERJ, no campus Maracanã, 1º andar, Bloco D, sala 1026, a partir do dia 30 de julho de 2019 para, 
querendo, outorgar procuração para o signatário a fim de propor processo, neste primeiro momento, administrativo, 
visando à revisão dos seus proventos de aposentadoria, cujo apostilamento deixou de prever a remuneração do Regime 
de Trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva – DE. 

 
SOMENTE OS DOCENTES QUE SE APOSENTARAM EXERCENDO O REGIME DE TRABALHO DE 

DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COM INTEGRALIDADE E PARIDADE, TERÃO DIREITO AO PEDIDO DE REVISÃO. 
 
Cumpre esclarecer que as medidas jurídicas a serem adotadas serão individuais e, em caso de êxito, en-

sejarão a retribuição de honorários advocatícios equivalente à 15% (quinze por cento) do total dos atrasados quitados 
administrativamente em folha de pagamento do RIOPREVIDÊNCIA/ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em uma única 
parcela. Para tanto, ao firmar a devida procuração, será pactuado Contato Particular de Serviços Jurídicos. Os(as) do-
centes aposentados(as) filiados(as) à ASDUERJ gozarão do benefício de desconto, devendo contratualmente honorá-
rios advocatícios equivalente à 10% (dez por cento) do total dos atrasados quitados administrativamente em folha de 
pagamento do RIOPREVIDÊNCIA/ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em uma única parcela. 

 
Para a instrução do processo administrativo, além da Procuração e Contato Particular de Serviços Jurídi-

cos, é imprescindível que o(a) docente traga os seguintes documentos, em cópia impressa e legível: 
 

1. Portaria de Aposentadoria, que declare que a aposentadoria se deu pela regra constitucional de Paridade e In-
tegralidade (nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, com redação dada pelas 
Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003); 

2. Na hipótese da Portaria de Aposentadoria não consignar que o(a) docente exercia as suas funções no Regime 
de Trabalho de 40 horas semanais com Dedicação Exclusiva, deverá apresentar cópia integral do Processo 
Administrativo de Aposentadoria (as cópias poderão ser requeridas na SRH/UERJ); 

3. Cópia do último contra-cheque recebido em atividade (remuneração), os três primeiros contra-cheques recebi-
dos como aposentado (proventos), além do contra-cheque mais recente recebido como provento de aposenta-
doria; 

4. Cópia da Carteira de Identidade e CPF, além de comprovante de endereço recente (válido dos últimos dois me-
ses). 

 
Na hipótese de indeferimento do processo administrativo, o(a) docente estará isento(a) de pagamento de 

qualquer valor de honorários advocatícios e será cientificado(a) acerca da possibilidade de propositura de medida judici-
al e, para tanto, novos documentos poderão ser solicitados.  
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Coordenador do Deptº Jurídico 
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