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REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 

PROCESSO nº 0039931-44.2019.8.19.0000 

REPTE: EXMO SR PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

REPDO: EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO RIO DE JANEIRO 

REPDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RIO DE JANEIRO 

LEGISLAÇÃO: LEI ESTADUAL Nº 7423, DE 24/08/2016 – ARTIGO 5º 

RELATOR: DES. ANTÔNIO ILOÍZIO BARROS BASTOS 

 

 

PEDIDO CAUTELAR EM REPRESENTAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. INTERESSE DE 

AGIR CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUMUS 

BONI IURIS E PERICULUM IN MORA.   

1. Representação de Inconstitucionalidade, com pedido 

cautelar, tendo em mira o artigo 5º da Lei nº 7.423/2016, 

que altera o art. 12 da Lei nº 5.343/2008 (dispõe sobre a 

reestruturação da carreira de docente da UERJ). 

2. A referida alteração legislativa, segundo o 

Representante, importaria em progressão funcional 

automática pelo simples decurso do tempo, em indevido 

acúmulo com o triênio já recebido pelos professores. 

3. Diferente do que sustenta o Representado (ALERJ), o 

interesse de agir parece presente uma vez que, segundo o 

Representante, a redação anterior do citado artigo 12 não 

traz em seu bojo o vício de inconstitucionalidade. 

4. Não parece estar presente a fumaça do bom direito já 

que, diferente da visão do Representante, se vislumbra 

que não há progressão automática pelo só transcurso do 

tempo. 

5. Também não há que se falar em periculum in mora já 

que a nova redação produz efeitos desde janeiro de 2018 
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e não há falar em dano de um dispositivo aparentemente 

sem vício de inconstitucionalidade. 

6. De outra parte, neste Órgão Especial há outras três 

representações por inconstitucionalidade de leis 

semelhantes, referentes aos servidores da LOTERJ, 

IPEM e DETRAN, nas quais a cautelar foi negada. 

7. Medida Cautelar indeferida. 

 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação de 

Inconstitucionalidade nº 0039931-44.2019.8.19.0000, em que é representante 

EXMO SR PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e 

representados EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO RIO DE JANEIRO e 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

 

ACORDAM os integrantes deste ÓRGÃO ESPECIAL DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em sessão 

realizada nesta data e maioria de votos, em indeferir a medida cautelar, nos 

termos do voto do Relator. 

 

Trata a espécie de pedido liminar formulado em Representação 

de Inconstitucionalidade que tem em mira o artigo 5º da Lei nº 7.423/2016 

(aperfeiçoa a carreira docente da UERJ), que altera o art. 12 da Lei nº 

5.343/2008 (dispõe sobre a reestruturação da carreira docente da UERJ), nos 

seguintes termos: 

 

Art. 5º - Fica alterado o Artigo 12 da Lei 5.343, de 08 de 

dezembro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

Art. 12 - A progressão nos níveis ocorrerá 

automaticamente com interstício de 03 (três) anos de 

efetiva docência na UERJ, obedecido ao disposto no art. 
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3º, § 1º, da Lei 5.343/2008.  

 

§ 1º - O docente poderá pleitear a qualquer tempo 

mudança para qualquer nível, conforme prevê o Decreto 

44.788/2014, desde que comprove o atendimento às 

exigências para o respectivo nível, estabelecidas pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CSEPE).  

 

§ 2º - As regras estabelecidas no Decreto 44.788/2014 

referem-se à solicitação prevista no parágrafo anterior, 

considerando as atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e de administração na UERJ, bem como 

obedecer a critérios objetivos, mensuráveis e em 

concordância com os padrões acadêmicos de excelências 

estabelecidos no País.  

 

Parágrafo único – Os efeitos do presente artigo passam a 

ter vigência a partir de janeiro de 2018. 

 

O representante afirma que existe “vício de inconstitucionalidade, 

porquanto estabelece a progressão funcional automática, pelo simples decurso do 

tempo, em acúmulo com o adicional por tempo de serviço”; que “a coexistência da 

progressão funcional automática e do triênio – também assegurado à categoria em 

jogo – culmina ocorrência de efeito cascata inconstitucional, na medida em que 

ambos os institutos têm o decurso do tempo como fato gerador do pagamento da 

parcela remuneratória correspondente”; e que “essa possibilidade de progressão 

funcional automática, em razão do simples decurso do tempo, apresenta-se 

inequivocamente inconstitucional, pois encerra bis in idem com o adicional por 

tempo de serviço, em frontal colidência com o disposto no artigo 77, inciso XVI, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro”. 
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Em relação ao periculum in mora, sustenta que “o dispositivo 

impugnado consubstancia fundamento para uma série de progressões automáticas 

em razão do tempo de serviço, gerando aumento imediato de despesas com pessoal. 

É dizer: o dispositivo manifestamente inconstitucional ostenta aptidão para gerar 

aumento imediato de gastos com pessoal, num cenário de grave crise financeira”. 

 

Manifestação do Exmo. Sr. Governador, fls.20/271, que reflete a 

mais integral concordância com o Representante, valendo trazer à baila alguns 

acréscimos sobre periculum in mora: “que a concessão da cautelar vindicada busca 

promover a segurança jurídica. Deseja-se evitar a insegurança da prática de atos 

administrativos escorados em dispositivo manifestamente inconstitucional (...) Ou, 

por outro lado, a negativa de sua aplicação, resultando na conseguinte proliferação 

de inúmeras demandas judiciais individuais em que se debata o assunto. Deseja-se, 

assim, evitar a coexistência de eventuais decisões conflitantes entre si, com impacto 

direto na organização e finanças da Administração Pública estadual. (...) que a 

concessão da cautelar não implica risco de se atingir situações pretéritas já 

consolidadas. É cediço que a cautelar, caso concedida, o será, nesta feita, com efeitos 

prospectivos, preservando-se as situações já consolidadas, em respeito à proteção da 

legítima confiança dos servidores e da aparência de legitimidade conferida pela 

presunção de constitucionalidade dos atos normativos”. 

 

Manifestação da ALERJ, fls.28/402, que em preliminar suscita a 

ausência de interesse de agir uma vez que a suspensão da eficácia implica trazer à 

vigência a redação anterior do art.12 da Lei 5343/2008, objeto da alteração, e que 

prevê a progressão com interstícios mínimos de cinco anos. Aponta, outrossim, a 

inexistência de fumus boni iuris, o que sustenta com base na distinção que existe 

entre a progressão e o triênio. Diz que a razão da progressão não está unicamente 

na contagem do tempo de serviço, o que ocorre no caso do triênio; que aquela é 

decorrente do quadro de carreira e o triênio é concedido de forma genérica a todo 

servidor público que atinja o tempo; que a progressão tem como efeito o aumento 

                                            
1 Indexador 000020 
2 Indexador 000028 
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de vencimentos e o triênio constitui uma parcela adicional aos vencimentos; que 

a progressão, conforme art. 13 da Lei 5343/2008, não se dá de forma automática 

única e exclusivamente pelo fator temporal. Ao final, nega o periculum in mora 

vez que não existe sério e fundado risco à integridade da ordem jurídica; também 

não há risco de ineficácia da decisão final de mérito; alega que a suspensão traz 

como efeito uma situação de flagrante desigualdade entre os servidores; e revela 

mais três ações ajuizadas pelo ora Representante com idêntica vexata quaestio. 

 

Manifestação da PGE, fls.45/47.3 

 

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de se 

indeferir o pedido a liminar, fls.51/58.4 

 

Passo ao VOTO. 

 

Ab initio, ao contrário do que sustenta o Representado (ALERJ), 

não parece estar configurada a ausência de interesse de agir tendo em vista o 

efeito repristinatório inferido da eventual liminar ou mesmo da procedência final 

da presente Representação de Inconstitucionalidade. 

 

Ora, basta ver as diferentes redações do caput do Artigo 12: 

 

A progressão nos níveis ocorrerá com interstícios 

mínimos de 05 (cinco) anos de efetiva docência na UERJ, 

obedecido o disposto no art. 3º, § 1º. 

 

A progressão nos níveis ocorrerá automaticamente com 

interstício de 03 (três) anos de efetiva docência na UERJ, 

obedecido ao disposto no art. 3º, § 1º, da Lei 5.343/2008. 

 

                                            
3 Indexador 000042 
4 Indexador 000051 
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O que aqui se coloca é muito menos a diferença de tempo, 5 anos 

na redação anterior e 3 anos na atual redação, e muito mais o sentido extraído da 

expressão “automaticamente”, que é onde se debruça o Representante. 

 

Portanto, a impressão clara é no sentido de que existe o interesse 

de agir, sobretudo porque, na visão do Representante, a redação anterior não tem 

em seu bojo o vício de inconstitucionalidade que aponta na nova redação. 

 

Quanto ao fumus boni iuris, com a devida vênia, não parece estar 

satisfatoriamente configurado, sobretudo porque, bem diferente do que sustenta o 

Representante, não parece “progressão funcional automática em razão do simples 

decurso do tempo”. O decurso do tempo é um dos requisitos, uma das condições 

para a progressão, mas não é a única como quer o Representante. 

 

Vale destacar que os precedentes invocados pelo Representante 

trazem casos em que, de fato, a regra impugnada não trazia outro requisito senão, 

única e exclusivamente, o decurso do tempo; o que parece não se repetir aqui. 

 

Também cabe ressaltar que a expressão “automaticamente”, data 

venia, não parece implicar o esvaziamento dos demais requisitos da progressão5. 

 

No mais, também não parece presente o periculum in mora, seja 

porque a nova redação do art. 12 da Lei 5343/08, dada pelo art. 5º da Lei 7423/16 

em foco, produz efeito desde janeiro de 2018; seja porque não há dano gerado 

por dispositivo aparentemente compatível com a Constituição, já que não reflete 

a alegada progressão automática pelo simples decurso do tempo. 

 

Por fim, como bem noticiado no parecer do Ministério Público, 

às fls. 56, há outras três representações por inconstitucionalidade de leis 

semelhantes, referentes aos servidores da LOTERJ, IPEM e DETRAN, nas quais 

                                            
5 Indexador 000045 
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a cautelar foi negada. Destarte, há de se ter tratamento simétrico para com os 

demais servidores estaduais abrangidos nas outras R.I.s. 

 

POR ESSES FUNDAMENTOS, voto no sentido de indeferir a 

medida cautelar.  

 

Oportunamente, retornem conclusos para o exame das 

providências requeridas pela Douta Procuradoria de Justiça, às fls. 58. 

 

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2019. 

 

Antônio Iloízio Barros Bastos 

DESEMBARGADOR 

Relator 
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