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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio 

de sua 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Capital, na qualidade de fiscal da lei, 

vem, em atenção ao despacho de fl. 393, manifestar-se em alegações finais: 

 

 

I. BREVE RELATO E SÍNTESE DA DEMANDA 

 

 

 Cuida-se de Ação Civil Pública com pedido liminar consistente na 

obrigação de fazer – de efetivação de ato normativo –, ajuizada pela Associação de Docentes 

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – ASDUERJ, em face, inicialmente, do Secretário 

de Estado da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado Do Rio De Janeiro, Sr. Francisco 

Antônio Caldas de Andrade Pinto, e do Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de 

Planejamento e Gestão do Estado Do Rio De Janeiro, Sr. Edson Teramatsu – cujo objeto é a 

aplicação imediata da Lei 7.423/2016, que alterou a Lei Estadual nº 5.343/2008, com efeitos 

a partir da sua publicação (25.08.2016), a fim da implementação referente ao 

aperfeiçoamento da carreira docente nos quadros de professores da Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro (UERJ) e dar outras providências, prevendo os critérios de enquadramento 

do corpo ativo e inativo da referida autarquia estadual. 

 

Dentro deste contexto, a entidade sindical autora vem postular a tutela 

jurisdicional do direito dos docentes ativos e inativos – tipificado na supracitada lei –, acerca 

do respectivo enquadramento no referido aperfeiçoamento da carreira de professor – pela 

criação de novos níveis de carreiras para os educadores auxiliares e assistentes. 
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Nesse compasso, considerando que a publicação da Lei em comento 

ocorreu em 25.08.2016, e, sendo sua aplicação imediata, a entidade sindical autora pugna 

pelos efeitos “ex tunc”, não só da implementação no que diz respeito ao reenquadramento, 

mas também no aspecto financeiro.  

 

Pois bem. 

 

Petição inicial às fls. 03/10, devidamente instruída conforme 

documentação acostada às fls. 11/24. 

 

Às fls. 26/28, consta decisão proferida pelo d. Juízo que, entendendo ser 

a liminar requerida pretensão satisfativa, indeferiu a sua concessão ante a necessidade do 

contraditório e da iminente irreversibilidade; e, dispensou a realização da audiência de 

autocomposição. 

 

Às fls. 37/45, foi encartada a contestação do Estado do Rio de Janeiro. 

 

À fl. 46, praticado ato ordinatório certificando a tempestividade da 

contestação oferecida pelo Estado do Rio de Janeiro, bem como a remessa dos autos à autora 

para manifestação em réplica. 

 

À fl. 50, praticado novo ato ordinatório, desta feita com o seguinte teor: 

“Certifico que o autor não se manifestou em réplica. Às partes em provas, justificadamente. Após, 

ao MP.” 

 

À fl. 57, o Estado do Rio de Janeiro se manifestou em provas, aduzindo, 

na oportunidade, não ter outras a produzir. 

 

Às fls. 70/74, segue acostada promoção ministerial no sentido de 

chamar o feito à ordem – para anulação dos atos desde a expedição do mandado de citação 

de pessoa estranha ao feito (e, concomitante ausência de citação dos réus); e, ainda, da 

possibilidade de emenda à inicial – retificação do polo passivo. 

 

À fl. 79, foi proferido despacho que acolheu o asseverado pelo Parquet, 

ordenando a intimação do autor para emendar a inicial. 
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Às fls. 84/85, a entidade sindical autora emendou a inicial, vindo a 

requerer a inclusão tanto do Estado do Rio de Janeiro, como também da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no polo passivo – e, pela citação. 

 

À fl. 88, juntada a decisão que recebeu a emenda à inicial e determinou 

a inclusão do Estado do Rio de Janeiro e da UERJ no polo passivo; em seguida, à citação. 

 

 Às fls. 96/98, o Estado do Rio de Janeiro ratificou, integralmente, todos 

os atos processuais praticados até a sua citação. 

 

Às fls. 113/130, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, figurando 

como ré na presente, apresentou sua defesa, contraditando o seguinte: (i) da sua natureza de 

Fazenda Pública e das prerrogativas processuais que lhe são inerentes; (ii) da inépcia da 

inicial; (iii) da ilegitimidade da autora – ASDUERJ; (iv) da inadequação da via eleita; (v) da 

legitimidade do Estado do Rio de Janeiro no polo passivo – haja vista ser o real 

responsável pela não implementação do reenquadramento em questão e, por 

consequência, da mora. 

 

Às fls. 258/259, a Associação autora veio pugnar nova emenda à inicial, 

para incluir no polo passivo a Secretaria de Estado de Fazenda, e, na qualidade de Autoridade 

coatora, Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes – não se opondo o Parquet (fl. 273).  

 

Todavia, à fl. 275, o d. Juízo indeferiu pedido postulado pela autora, de 

emenda à inicial (fls. 258/259), in litteris: 

 
“Indefiro o pedido de emenda da petição inicial com a inclusão do 
Secretário de Estado de Fazenda e Planejamento. A relação processual já 
foi formada e o Estado já integra o polo passivo. Assim, as 
determinações deverão ser cumpridas pelos entes públicos que 
compõem o polo passivo. Desnecessário nesta fase a inclusão de novo 
réu, fato que somente retardaria o curso processual de forma 
desnecessária.  
2. Certifique o cartório se todos os réus foram citados, apresentaram 
contestação e se manifestaram em provas. Após, ao MP, voltando em 

seguida para decisão saneadora.”.  
 
 
Nessa vereda, o d. Magistrado proferiu despacho (fl. 290) determinando 

à autora informar o interesse na manutenção ou não do réu Francisco Antonio Caldas de 

Andrade Pinto no polo passivo; no que a entidade sindical autora esclareceu a desnecessidade 
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do ato (fls. 295/299 e 315), posto a relação processual já ter sido formada e o Estado já 

integrar o polo passivo – pugnando pelo reenquadramento imediato dos docentes 

aposentados e inativos da UERJ à luz da Lei nº 7423/2016. 

 

À fl. 321, o Parquet requereu a intimação da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro para manifestação em provas. 

 

Ato contínuo, a UERJ, em provas (fls. 327/328), indexou, na 

oportunidade, declaração advinda da Superintendência de Recursos Humanos da aludida 

autarquia, referente aos enquadramentos e promoções dos docentes ativos e inativos, 

implementados de acordo com o Anexo I da Lei nº 7.423/2016. 

 

Às fls. 335/339, a Associação autora requereu, incidentalmente, o 

deferimento de Tutela de Evidência, para impor ao Estado Réu – sob pena de aplicação de 

multa diária sem prejuízo de outras sanções –, a promoção do reenquadramento imediato 

dos docentes aposentados e inativos da UERJ à luz da Lei nº 7.423/2016. 

 

Às fls. 361/362, o Estado do Rio de Janeiro, réu, vem informar das 

providências adotadas concernente ao reenquadramento dos servidores (i) ativos, ocorrido 

em setembro de 2018; (ii) inativos – oriundos do Corpo Técnico Administrativo da UERJ – 

ocorrido em maio de 2019; e, (iii) inativos – do Corpo Docente da UERJ, ocorrido em junho 

de 2019. 

 

Às fls. 364/370, a Associação autora não coadunando da explicação 

prestada pelo Estado réu, alegando ser conciso, requereu: (i) a apresentação de 

documentação apta a demonstrar o efetivo reenquadramento dos docentes da UERJ, em 

estrito cumprimento do art. 6º da Lei nº 7.423/2016; e, ainda, (ii) a aplicação de multa 

sancionatória, visando coibir a perpetuação pelo Estado réu, da inadimplência e mora da 

obrigação de fazer estabelecida na Lei 7.423/2016. 

 

Às fls. 372/374, a UERJ vem prestar informações provenientes da 

Superintendência de Recursos Humanos, atinentes aos reenquadramentos dos docentes nos 

termos da Lei 7.423/2016 – indicando já ter sido superada tal questão, resultando na perda 

superveniente do interesse de agir; e que não há qualquer fundamento para incidência dos 

efeitos ex tunc – ao mês de agosto de 2016, ante a existência de tabela constante do Anexo I da 
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Lei 7.423/2016, que determina a aplicação dos valores remuneratórios a partir de maio de 

2017. 

 

Vieram os autos ao Ministério Público para oferecimento de parecer 

final, sendo este o breve relato.  

 

 

II. DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL 

 

Em que pese o mérito inicial da presente demanda se pautar em suposta 

ilegalidade, consubstanciada na inaplicabilidade imediata da Lei Estadual nº 7.423/2016, que 

alterou a Lei Estadual nº 5.343/2008 – contendo previsão dos critérios para o 

reenquadramento do corpo docente ativo e inativo da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) –, a Associação autora às fls. 295/299, assentiu que, apesar de o Estado ter 

realizado o citado reenquadramento do corpo docente da Universidade, o fez, no entanto, em 

descompasso com a lei, à medida que ultimou o dito ato administrativo  no exercício 

financeiro de outubro de 2018 – intempestivamente; e que, o aludido reenquadramento 

preteriu (i) dos efeitos financeiros do parcelamento de 24 (vinte e quatro) meses – a partir 

de maio de 2017 –, que alcançou os docentes adjuntos – porém, só aplicáveis às categorias de 

auxiliar e assistente (parágrafo único do Art. 6º da Lei 7.423/16); (ii) do não 

reenquadramento dos docentes com mais de 6 (seis) anos como adjunto, à categoria de 

associado – em violação ao disposto no inciso XIII do art. 6º da Lei 7.423/2016; e, (iii) do não 

reenquadramento dos docentes aposentados – que já atendiam os requisitos legais. 

 

Neste cenário, cabe salientar que, cabe razão à Associação autora, posto 

a inequívoca incongruência no que diz respeito (i) à aplicação imediata da Lei 7.423/2016 – 

às categorias dos docentes adjuntos e associados; (ii) do retardamento do ato de 

reenquadramento dos docentes, de acordo com as respectivas categorias; (iii) dos efeitos 

financeiros que se mostram desarrazoados – dada a circunstância do parcelamento, que 

reverberou em categoria distinta, conforme acima narrado; e, (iv) do docentes aposentados, 

ainda não atingidos pelo reenquadramento. 

 

Impõe-se observar, de acordo com contestação apresentada pela ré, 

UERJ – foi impedida de proceder ao ato regular de reenquadramento dos docentes em voga, 

em detrimento de prática, em tese, ilegal, do Secretário Estadual de Fazenda e Planejamento 
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do Estado do Rio de Janeiro (Gustavo de Oliveira Barbosa), por meio de decisão 

administrativa, determinou bloqueio de acesso de toda e qualquer movimentação funcional 

dos servidores da antedita Autarquia estadual no sistema eletrônico de pessoal – 

denominado SIGRH-RIO, controlado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento – SEFAZ. 

 

Nesta esteira, irresignada, a UERJ impetrou Mandado de Segurança nº 

0025334-41.2017.8.19.0000 – com pedido de liminar –, em face de ato ilegal perpetrado pelo 

Secretário Estadual de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, pugnando pela 

anulação da ordem de bloqueio de toda e qualquer movimentação funcional dos servidores, 

no sistema eletrônico de pessoal da UERJ, denominado SIGRH-RIO, controlado pela Secretaria 

de Fazenda e Planejamento. 

 

À toda evidência, a UERJ não procedeu à implementação do 

reenquadramento tempestivamente por conta de decisão administrativa que obstaculizou tal 

medida – em um primeiro momento; e, em um segundo momento, às fls. 372/374, a ré vem 

esclarecer que segue regularizando todas as situações funcionais de seus servidores – ativos 

e inativos, substituídos pela presente Associação.  

 

Entrementes, imperioso destacar que, ainda que a ré, UERJ, tenha 

efetivado os reenquadramentos dos ativos em setembro de 2018, e o dos inativos em junho 

de 2019 – todos com os efeitos financeiros retroativos ao mês de maio de 2017; deve, no 

entanto, os efeitos financeiros retroagir à data da publicação da Lei 7.423/2016, ou 

seja, a partir de 25.08.2016 – sobretudo, porque o parágrafo único do Art. 6º do mesmo 

diploma legal, se remete única e exclusivamente às categorias de auxiliar e assistente. 

 

Em fina congruência, há que se levar em conta, de igual maneira, a 

adequação e cumprimento no que tange aos docentes com mais de 6 (seis) anos na categoria 

de adjunto, que deverá ser reenquadrado à categoria de associado – em obediência ao 

disposto no inciso XIII do art. 6º da Lei 7.423/2016. 

 

Nessa toada, não se pode olvidar do reenquadramento dos docentes 

inativos, que vem ordenado pela Lei 5.343/2008, em seu Art. 15, in textus: 

 

“Os proventos do corpo docente inativo da UERJ e as pensões serão 
revistos de acordo com os padrões de vencimentos estabelecidos nesta Lei, 

417



 
 

pág. 7 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital  

Av. Nilo Peçanha, nº 151/9º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ      

tomando-se como base o tempo de serviço público no Estado do Rio de 
Janeiro na data da aposentadoria ou do óbito.” 

 

In casu, ao fundamento supra, resta óbvio que os docentes inativos – na 

condição de aposentados – serão alcançados com devida revisão dos seus proventos e 

pensões de forma análoga ao corpo de docentes ativos – progressivamente, de acordo com as 

peculiaridades de cada caso, haja vista a Lei 7.423/2016 ter o precípuo objetivo de  otimizar 

toda a carreira docente da Autarquia Estadual em questão. 

 

Nesta direção, incontestável é o respectivo direito de reenquadramento 

de todo o corpo docente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) – ré, dentro dos 

parâmetros da nova legislação estadual. Nesse cerne, opina o Parquet Estadual, que a citada 

ré estabilize os efeitos financeiros – retroativamente à data da publicação da Lei 

7.423/2016, ou seja, a partir de 25.08.2016 –, à exceção das categorias auxiliar e de 

assistente, na forma do parágrafo único do Art. 6º, da Lei 7.423/2016. 

 

Destarte, diante disso, no mérito o Parquet, na qualidade de fiscal da 

ordem jurídica, alinha-se aos argumentos esposados pela entidade sindical autora e 

manifesta-se pela procedência dos pedidos ventilados na exordial. 

 

 

III. DA CONCLUSÃO 

 

 

Ex positis, pugna o Parquet pela procedência in totum deduzida na peça 

acusatória vestibular (fls. 03/10), nos termos acima sustentados, por seus próprios e 

jurídicos fundamentos. 

 

 

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2019. 
 
 
 

SALVADOR BEMERGUY 

Promotor de Justiça 

Matrícula n° 2123 
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