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EXMO. SR. DR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ, fundação estadual 

de direito público, mantida pelo poder público estadual, nos termos do art. 309, da 

Constituição Estadual, inscrita no CNPJ sob o nº 33.540.014/0001-57, com endereço na 

Rua São Francisco Xavier 524, Maracanã, Rio de Janeiro, vem, por sua Procuradoria 

Geral, e-mail: procuradoria@uerj.br; com fundamento no LXIX, do artigo 5º, da CF e art. 

1.°, da Lei 12.016/09, impetrar o presente  

 

MANDADO DE SEGURANÇA  

COM PEDIDO DE LIMINAR 

 

contra ato ilegal que perpetrado pelo Exmo. Sr. Secretário Estadual De Fazenda e 

Planejamento Do Estado do Rio De Janeiro, Sr. GUSTAVO DE OLIVEIRA 

BARBOSA, com endereço na Av. presidente Vargas 670, 19.º andar, Centro – Rio de 

Janeiro – RJ, Tel.: 21-2334-4503, e-mail: apoiocg@fazenda.rj.gov.br.  
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I.  

Legitimidade, Cabimento e Competência 

 

01. O presente mandado de segurança é impetrado com 

fundamento no caput do art. 1.°, da Lei 12.016/09, em razão de ato ilegal de autoridade 

administrativa pública estadual, sujeita às normas de direito público, vinculadoras de toda 

a Administração Pública (art. 37, da CF). 

 

02. A Impetrante é uma fundação estadual de direito público, 

nos termos do art. 3091 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro e, portanto, legitimada 

à defesa de sua autonomia constitucional prevista no art. 207, da Constituição Federal. 

 

03. O ato que se pretende anular, por meio dessa ação 

mandamental, consiste na recente determinação de bloqueio de toda e qualquer 

movimentação funcional dos servidores da UERJ no sistema eletrônico de pessoal da 

UERJ, denominado SIGRH-RIO, controlado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento 

- SEFAZ (Doc. 01), veiculada no Ofício SEFAZ/SGAB n.º 553/2017, do dia 28 de abril 

de 2017. Esse ato impede que a UERJ faça, no sistema, qualquer modificação nos cargos 

dos servidores, em especial: promoções, progressões funcionais, enquadramentos, 

inserções de cargos comissionados, funções gratificadas, inclusão dos novos servidores 

aprovados em concurso público, inclusão de triênios, etc. (Doc. 02). 

 

04. A competência para julgar o writ é do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, ex vi do art. 161, inciso IV, alínea “e”, 1 e 5, da Constituição do Estado do 

Rio de Janeiro. A competência interna é definida no art. 3.º, inciso I, alínea “e”, do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

                                           
1 Art. 309 - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, organizada sob forma de fundação de direito 
público, goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, para o 
exercício de suas funções de ensino, pesquisa e extensão. 
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II.  

Efeitos do Bloqueio do Sistema SIGRG-RJ 

Impossibilidade de Sustação de Lei Por Ato Administrativo 

Desrespeito à Autonomia Universitária  

 

05. No último dia 28 de abril, a Reitoria da UERJ recebeu o 

Ofício SEFAZ/SGAB n.º 553/2017 informando o bloqueio do sistema de gerenciamento 

de pessoal da Universidade (Doc. 01). Nesse ofício, foi dito que: 

 

“a) A partir da folha de pagamento da competência de maio/2017 
estão bloqueados para lançamento por parte dos órgãos 
setoriais de RH os registros de Eventos de Cargo que gerem 
modificação no campo Referência (Espécies: progressão, 
promoção, enquadramento, etc.) e 
 
b) Em razão deste bloqueio, cadastramentos de Eventos de Cargo 
que tratem de mudança de Referência serão efetivados 
exclusivamente pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas – 
SUBGEP desta Pasta, em caráter excepcional e até ulterior 
deliberação, a partir do encaminhamento de arquivo de dados a 
ser gerado pelos órgãos setoriais de RH, com layout específico a 
ser definido e, obrigatoriamente acompanhado de parecer 
conclusivo, aprovado pela PGE, que assegure a legitimidade de 
tal concessão frente às limitações impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal.” 

 

06. Em razão dessa determinação, a UERJ ficou impedida, 

imediatamente, de modificar o campo “Evento de Cargos” no programa que controla os 

cargos dos seus servidores, o SIGRH-RJ – Sistema Integrado de Gestão de Recursos 

Humanos, criado pelo Decreto Estadual n.º 42.208/09 (Doc. 03) e controlado 

remotamente pela atual Secretaria de Fazenda Planejamento do Estado do Rio de Janeiro.  
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07. O SIGRH-RIO foi desenvolvido e implantado no Estado do 

Rio de Janeiro (Docs. 04 e 05) com o objetivo de aprimorar o controle e a gestão dos 

recursos humanos (servidores) no Estado. Entretanto, na prática, ele permitiu a 

centralização e o controle administrativo externo da UERJ, que possui autonomia 

administrativa e financeira prevista na Constituição Federal (art. 207) e na Lei de 

Diretrizes e Base da Educação (artigos 53 e 54, da Lei Federal 9.394/06). 

 

08.  O sistema SIGRH-RJ possui diversas funções no controle 

de pessoal, dentre elas uma aplicação denominada “Evento de Cargos”. É nessa aplicação 

que as unidades administrativas da UERJ lançam todas as ocorrências mais importantes 

da vida funcional dos seus 8.537 servidores públicos, tais como:  

 

a) A inclusão de novos servidores nomeados;  

b) A inclusão dos triênios, quando o servidor completa três 

anos de serviço;  

c) A inclusão de promoções e progressões funcionais definidas 

no Estatuto do Servidor;  

d) Os enquadramentos, quando determinados pelas leis.  

 

9. Nessa aplicação também são inseridas as informações 

relativas aos cargos em comissão de chefia, decorrentes da nomeação de servidores para 

assumir a chefia algum setor (ou sua substituição), como, por exemplo, a Direção de 

Unidades Acadêmicas, Direção do Hospital Universitário, etc. Nele também são inseridas 

as funções gratificadas, quando o servidor técnico recebe atribuição de maior 

responsabilidade.  
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10. Como se pode notar, o bloqueio do denominado “Evento de 

Cargos” no sistema SIGRH-RJ impede qualquer atividade na vida funcional dos 

servidores da UERJ. Essa paralisia do SIGRH-RJ é tão grave que atinge não só a vida dos 

servidores, mas uma gama extensa de situações particulares do dia-a-dia da própria 

Universidade, como, por exemplo, o cumprimento de ordem judicial relativa a algum 

servidor.  

 

11. É tempo de registrar que a UERJ vem, nos últimos anos, 

realizando inúmeros concursos públicos para preencher diversos cargos vagos, 

decorrentes da condenação na ação civil pública n.º0153645-96.2007.8.19.0001. Para 

cumprir essa decisão foi assinado um Termo de Ajustamento de Conduta (Doc. 06), que 

vem sendo cumprido desde 2015. O bloqueio do sistema SIGRH-RJ compromete esse 

TAC, porque a UERJ, a partir de agora, não terá como inserir os dados dos novos 

servidores nomeados e aprovados em concurso público para os respectivos cargos. Isso 

atinge, ainda, os cargos destinados ao Hospital Universitário Pedro Ernesto.  

 

12. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem 

acompanhando de perto e exigindo o cumprimento do TAC assinado, como demonstra o 

recente ofício enviado pelo promotor Emiliano R. Brunet Depolli Paes (Doc. 07), 

recebido em 25/04/2017. 

 

13. As dificuldades criadas pelo bloqueio não param aí. De 

acordo com o ofício (Doc. 01), qualquer simples movimentação dependerá de abertura de 

um processo administrativo (extenso e burocrático) que será submetido, previamente ao 

Departamento Jurídico interno da entidade e, posteriormente, ao controle externo do 

Estado e da própria PGE.  Essa situação gera a completa submissão da UERJ a três 

órgãos externos: a Secretaria de planejamento e Gestão, a Secretaria de Fazenda e a 

Procuradoria Geral do Estado (PGE). Em resumo: a UERJ não pode, a partir dessa 

medida, fazer praticamente nenhum movimento funcional de seus 8.537 servidores 

públicos, dos quais 2.893 são docentes e 5.644 são servidores técnico-administrativos. 
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14. Mais grave, ainda, é a impossibilidade material que a UERJ 

terá para aplicar as duas novas Leis Estaduais, recentemente aprovadas e em vigor e que 

reestruturaram a carreira Docente e dos Técnicos Administrativos.  

 

15. No fim de julho de 2016 a Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) alterou os planos de carreira dos servidores Docentes e 

Técnico-Administrativos da UERJ por meio de duas leis estaduais, a Lei Estadual n.º 

7.426/16 (técnico-administrativo), (Doc. 08) e Lei 7.423/16 (docentes) (Doc. 09). 

 

16. Essas duas leis, fruto de muitos meses de discussão com o 

Governo e os Deputados Estaduais, não poderão ser aplicadas. Com efeito, a aplicação 

dessas leis depende da liberação do sistema SIGRH-RJ pelas autoridades. A 

reestruturação das carreiras, tal como previsto nas duas Leis, não poderá ocorrer. Da 

mesma forma, todas as progressões e reenquadramentos previstos nas Leis não poderão 

ser realizadas. É grave observar que o prazo legal estabelecido no art. 6.º, da Lei n.º 

7.423/16, também ficará prejudicado, porquanto não se conseguirá fazer os 

enquadramentos determinados na Lei Estadual. O que se vê, em última análise é que o Sr. 

Secretário de Fazenda, com uma simples decisão administrativa, avocou uma 

competência constitucional que não possui, a de suspender os efeitos de uma lei, já que, 

ao bloquear o sistema, acabou por impedir a aplicação das duas Leis Estaduais aprovadas 

pela ALERJ. 

 

17. Essa decisão, a um só tempo gera inúmeras irregularidades: 

causa confusão administrativa interna; impede o cumprimento do TAC; subtrai a 

autonomia da UERJ; condiciona a prática e os efeitos de um ato administrativo interno da 

UERJ a autoridades externas aos seus quadros; e impede, na prática, os efeitos de duas 

Leis Estaduais. Essa decisão inviabilizará o funcionamento da Universidade e acabará por 

agravar, ainda mais, a crise atualmente vivida pela UERJ. 
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II. 

Desvirtuamento Dos Motivos Determinantes  

Inaplicabilidade Do Parecer da PGE 

 

18. Como se verifica do ofício enviado, a razão de decidir da 

autoridade coatora seria a Nota Técnica da SUBGEP, decorrente do Parecer da PGE n.º 

01/2017 – CFTF (Doc. 10) que tratou da interpretação do inciso I, do art. 22, da Lei 

Complementar 101/2000, especialmente no que tange à progressão e promoção na 

carreira de “Executivo Público”; o Ofício Circular n.º 367/2017 de 30/03/2017, os quais 

teriam determinado que toda e qualquer movimentação funcional fosse condicionada à 

prévia manifestação da assessoria jurídica do órgão com submissão desse parecer a 

Procuradoria Geral do Estado – PGE.  

 

19. A primeira observação que se deve fazer é que o Parecer da 

PGE n.º 01/2017 – CFTF (Doc. 10) trata de um assunto específico, que é a interpretação 

dos atos de promoção e progressão da carreira regida pela Lei n° 6.114/2011, à luz do 

inciso I, do art. 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

20. Em nenhum momento o Parecer da PGE disse que não 

poderiam ser realizadas movimentações funcionais decorrentes de outras normas 

estaduais (como aqueles praticadas no SIGRH-RIO). 

 

21. A Autoridade deturpou os termos do citado Parecer da PGE 

para estender suas razões a situações nele não contempladas e, com isso, dar alguma 

forma de legitimidade ao ato ilegal bloqueio do SIGRH-RIO.  

 

22. Ademais, uma leitura simples do Parecer citado demonstra 

que ele, em parte, ratifica a necessidade de respeito à lei e aos direitos subjetivos dos 

servidores, os quais são implementados por meio do SIGRH-RIO.  
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23. Segundo o Parecer, a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o atingimento 

dos limites de gastos de pessoal estabelecidos pela Lei Complementar Nacional n°, 101, 

de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) não obsta o cumprimento, pela 

Administração, de direitos subjetivos de servidores públicos, em especial quando 

previstos para aplicação automática em decorrência da Lei. Vejamos o resumo final do 

Parecer: 

“(i) À luz da jurisprudência consolidada do STJ e do STF, o 
atingimento dos limites previstos nas normas da Lei de 
Responsabilidade Fiscal não pode servir de justificativa 
para o não cumprimento de direitos subjetivos de 
servidores. Contudo, isto não significa dizer que toda e 
qualquer vantagem ou direito, ainda que previstos em lei, se 
traduza em direito subjetivo do servidor;  
 
No mesmo sentido, o STJ: “(...). 4. Ademais, os limites 
previstos nas normas da LRF não são aptos a justificar o 
descumprimento  dos  direitos  subjetivos do Servidor 
Público, como é o recebimento de vantagens asseguradas 
por lei. Precedentes:  AgRg  no  AgRg  no AREsp. 
500.215/AP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA,  DJe  
27.5.2014;  AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 5. 
Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
desprovido.  (AgRg no AREsp 194.353/RJ, Rel. Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 07/06/2016) 
 

25. Essa interpretação se dá pela própria literalidade do inciso I, 

do art. 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal que é claro em excepcionar as limitações 

às hipóteses de aplicação da lei: 

 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de 
cada quadrimestre. 
 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 
95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao 
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Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no 
excesso: 
 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação 
de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de 
sentença judicial ou de determinação legal ou 
contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 
37 da Constituição; 
 
 

25. Esse é, exatamente, o caso da UERJ. Tanto a Lei Estadual 

n.º 7.426/16 como a Lei 7.423/16 são de aplicação imediata e não poderiam ser obstadas 

pelo mecanismo de controle da LRF. Porque tais normas consolidam, em sua totalidade, 

direitos subjetivos de servidores. Entretanto, sua aplicação depende do desbloqueio do 

sistema. 

 

26. As únicas ressalvas feitas no Parecer se dirigem às hipóteses 

de “promoções” ou situações funcionais em que haja necessidade de “juízo de 

conveniência e oportunidade”. Segundo o entendimento do Procurador, a simples 

previsão legal de determinada vantagem ou movimentação funcional não significa "que 

toda e qualquer vantagem ou direito. ainda eu previstos em lei, se traduzam em direito 

subjetivo do servidor". Porque dependendo da lei ou pela sua própria natureza, algumas 

vantagens e movimentações não decorrem automaticamente da simples previsão legal, 

dependendo, nesses casos, do implemento de condições outras, incluindo, em muitos 

casos, o juízo de conveniência e oportunidade (competência discricionária da Direção da 

Administração). Apenas nesses casos, haveria impedimento. 

 

27. Esses casos, entretanto, são analisados individualmente. No 

âmbito da UERJ, em razão de sua autonomia constitucional, essas situações particulares 

são verificadas em processo administrativo, ouvida sua Procuradoria (PGUERJ) e a 

Superintendência de Recursos Humanos. O controle desses atos é feito pelo TCE-RJ e 

nunca pela Administração Direta. Aliás, esse TJRJ já afirmou, em recente julgado, que a 

UERJ não pode sofrer ingerência externa da Secretaria de Planejamento: 







 

     
 
 

PROCURADORIA GERAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

�  Rua São Francisco Xavier, nº 524 - Pav. João Lyra Filho - Bl. B. - Sala 2019. 
CEP 20.550-013 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ 

� Tel.(021) 2334-0272/2334-2141 

 

10

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA 
CONTRATADA COMO CELETISTA, EM 1984, PELA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 
ENQUADRADA EM CARGO PÚBLICO, EM 1999, EM 
CUMPRIMENTO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. NÃO 
PRESTAÇÃO DE CONCURSO, PÚBLICO. DECISÃO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE 
RESULTOU EM INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO, PELA SECRETARIA DE ESTADO 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PARA APURAÇÃO 
E PROVIDÊNCIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 
PRESIDENTE DO TCE E DO SUBSECRETÁRIO DE 
GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, QUE 
ATUARAM EM CONJUNTO NA PRÁTICA DOS ATOS 
IMPUGNADOS. REGULARIDADE DOS ATOS DA 
CORTE DE CONTAS, POSTO DENTRO DE SUA 
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. 
INCOMPETÊNCIA DA SECRETARIA PARA 
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS QUANTO A 
SERVIDORES UNIVERSITÁRIOS, DIANTE DO 
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, 
ESTAMPADO NOS ARTIGOS 309 DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E 307 DA FEDERAL. 
NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 65 DO ESTATUTO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO (DECRETO-LEI N° 220, DE 18 DE 
JULHO DE 1975), PELAS CARTAS POLÍTICAS, NO 
QUE RESPEITA ÀS UNIVERSIDADES. Desembargador 
SERGIO LUCIO DE OLIVEIRA E CRUZ RELATOR. 
0021129-13.2010.8.19.0000 - MANDADO DE 
SEGURANÇA 

 

28. Não é possível, portanto, a pretexto de dar cumprimento a 

um entendimento jurídico, querer bloquear toda atividade funcional de uma Universidade 

do tamanho e da importância da UERJ, desrespeitando sua autonomia e transferindo suas 

competências internas para órgãos que não possuem essa atribuição, como, por 

exemplo, a SEFAZ e a PGE.  
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29. Como se verificará no próximo item, a autonomia da 

Universidade deve ser preservada porque dela depende sua própria existência. Sem 

autonomia administrativa, a Universidade não consegue atingir seus fins. Esse tópico será 

analisado adiante. 

 

III. 

Autonomia Universitária Em Jogo 

 

30. Desde a sua origem2, a Universidade já nasceu autônoma em 

relação ao Estado, à Igreja e ao mercado. Modernamente essa posição é de relativa 

independência em relação ao aparelho do Estado, em razão de seu papel singular no 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão, a partir de uma perspectiva pluralista, 

democrática e emancipatória, em favor dos interesses permanentes da sociedade em suas 

várias manifestações e matizes. 

31. Como garantia do cumprimento desse papel, a Constituição de 

1988 consagrou a autonomia universitária no seu art. 2073 e a definiu em três 

modalidades: (i) autonomia didático-científico, (ii) autonomia administrativa e (iii) 

autonomia financeira. Essa tríplice estrutura pode assim ser definida:  

(i) didático-científica, relacionada à competência da 
universidade para definir o conhecimento a ser transmitido, 
assim como sua forma de transmissão (atividade-fim);  

(ii) administrativa, ligada à capacidade do ente de fazer suas 
próprias regras e administrar seus próprios interesses, 
inclusive de natureza jurídica4; e  

                                           
2 Sobre as origens da universidade na Idade Média, vide: LINHARES, Mônica Mansur. Autonomia 

Universitária no Direito Educacional Brasileiro. São Paulo: Segmento., 2015, p. 20.   
3 Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
4 A existência de um corpo jurídico próprio e autônomo da UERJ é o que permite a defesa dos seus 
interesses quando contrapostos àqueles do Estado do Rio de Janeiro. A título de exemplo, além desta ação 
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(iii) financeira, que garante que os recursos destinados pela 
lei orçamentária sejam efetivamente destinados, empregados 
e geridos pela UERJ. 

32. Essa autonomia também foi reforçada na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (artigos 53 e 54, da Lei Federal 9.394/06). Nesse contexto, a 

autonomia universitária deve assegurar, além da plena liberdade de definir currículos, 

abrir e fechar cursos e campi, a capacidade de se organizar internamente como melhor 

lhes convier (autonomia administrativa), observadas as regras impostas pelo 

ordenamento, e o princípio básico da dotação orçamentária, com plena liberdade de 

gestão dos recursos transferidos (autonomia de gestão financeira e patrimonial). 

33. Observe-se que a Constituição garante essa mesma 

autonomia administrativa e financeira a apenas cinco entidades específicas:  

a) Poder Legislativo – art. 51, IV (Câmara dos Deputados) e 

art. 52, IV (Senado Federal)5;  

b) Poder Judiciário – artigo 99, CF6;  

c) Ministério Público – artigo 127, §§ 2º e 3º, CF7;  

d) Defensoria Pública – artigo 134, §2º8;  

e) Universidade Pública – artigo 2079.  

                                                                                                                              
judicial, pode-se citar o Mandado de Segurança nº 0014379-48.2017.8.19.0000, em que se buscava impedir 
o corte de 30% da remuneração dos servidores da UERJ, proposto pelo ERJ. 
5 Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, 
polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para 
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; ” 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: XIII 
- dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e 
funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros 
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; ” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).  
6 “Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. ”  
7 “§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no 
art. 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por 
concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre 
sua organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). § 3º O Ministério 
Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. ” 
8 “§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no 
art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”. 
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34. Com o exame comparativo da redação dos cinco grupos de 

dispositivos constitucionais se verifica que, do ponto de vista da literalidade do texto, são 

autônomos administrativa e financeiramente o Poder Judiciário, a Universidade o 

Ministério Público e a Defensoria Pública. À Câmara dos Deputados e ao Senado Federal 

não é conferida autonomia administrativa, entretanto, lhe é garantida a autonomia para 

disporem sobre sua própria organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, observados os parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. 

35. Apesar de a Constituição garantir, desde 1988, essa 

autonomia das universidades brasileiras, assim como ocorre com alguns Poderes da 

República, no Estado do Rio de Janeiro, especialmente a partir dos anos 2000, ocorreu 

um movimento contrário. Ao longo desses anos, a autonomia constitucional foi sendo 

gradativamente restringida por medidas administrativas que retiraram da UERJ a 

administração plena do seu pessoal e dos seus recursos orçamentários. 

36. No caso aqui analisado, o que nos interessa é o Decreto 

42.208/2009 que criou o sistema SIGRH-RJ. A partir da implantação desse programa, a 

Superintendência de Recursos Humanos da Universidade ficou completamente sem a 

gestão autônoma da folha de pagamento e da movimentação de seus servidores, haja vista 

que todas as movimentações passaram a ter que seguir o procedimento definido no 

sistema, que é, como analisado, controlado remotamente pela atual Secretaria de Fazenda 

e Planejamento – SEFAZ (Administração Direta do Estado). Uma simples inserção de 

triênio ou progressão na carreira, mesmo que automática, é necessariamente lançada no 

sistema que pode, a qualquer tempo, ser bloqueado sem qualquer justificativa. 

 

                                                                                                                              
9 “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. ”   
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37. Em tempos de normalidade o órgão central do Estado não 

exerce esse poder de ingerência e respeita a autonomia constitucional da UERJ. 

Entretanto, quando ocorre uma crise, como esta vivida pelo Estado do Rio de Janeiro, o 

órgão central se vale dessa ferramenta para inviabilizar o funcionamento da instituição e 

colocando-a em situação de subjugação administrativa e moral, na medida em que a 

UERJ passa a depender, para qualquer ato, do beneplácito do Chefe do Executivo. A 

ingerência externa na UERJ é inequívoca e gera consequências na sociedade que dela 

depende. 

 

38. Não é demais lembrar que a UERJ é uma Universidade 

Pública, estruturada sob forma de fundação pública, de natureza autárquica, integrante da 

Administração Pública Indireta do Estado do Rio de Janeiro e, nessa condição, possui 

total autonomia administrativa em relação ao Estado do Rio de Janeiro, conforme 

determina o art. 30910 da Constituição do Estado. A Jurisprudência do TJRJ é no mesmo 

sentido: 

0213793-29.2014.8.19.0001 – APELACAO - Julgamento: 
19/02/2016 - DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UERJ. PERDA 
REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE SALÁRIO 
PARA URV. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. Trata-se de ação movida por servidor público da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, 
pleiteando a cobrança de diferença decorrente da conversão 
de seus vencimentos para URV em face do Estado do Rio 
de Janeiro. 2. A UERJ, organizada sob a forma de 
fundação de direito público, goza de autonomia 
didático-científica, administrativa e de gestão financeira 
e patrimonial, para o exercício de suas funções de 
ensino, pesquisa e extensão. 3. Assim, possui patrimônio e 

                                           
10 Art. 309 - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, organizada sob forma de fundação de direito 
público, goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, para o 
exercício de suas funções de ensino, pesquisa e extensão. 
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receitas próprios e autonomia financeira em face do Estado, 
além de representação jurídica própria, razão pela qual é 
responsável pelo pagamento de seus servidores. 4. 
Ilegitimidade passiva do Estado do Rio de Janeiro. 5. 
Recurso ao qual se nega seguimento, com aplicação do 
disposto no art. 557 caput, do CPC. 
 
0426439-24.2013.8.19.0001 - APELACAO - Julgamento: 
22/09/2015 - QUARTA CAMARA CIVEL APELAÇÃO 
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. UERJ. DEMANDA AJUIZADA 
EM FACE DO ESTADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIVERSIDADE DOTADA 
DE AUTONOMIA JURÍDICA E ORÇAMENTÁRIA. 
ARTIGO 309 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR 
RESPONSABILIDADE JURÍDICA DIRETAMENTE AO 
ENTE FEDERATIVO ESTADUAL. RECURSO QUE SE 
NEGA SEGUIMENTO. 

 

39. Tal disposição da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 

na verdade, é norma de reprodução obrigatória, na medida em que a autonomia das 

Universidades Públicas decorre da própria Constituição Federal, por simetria: 

 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-
científica, administrativa e de gestão financeira e 
patrimonial, e obedecerão ao princípio de 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

40. Segundo o STF, essa autonomia, que foi conferida às 

universidades pelo legislador constituinte, projeta-se, quanto ao seu conteúdo material, 

em três dimensões, ressaltando-se, aqui, o trecho relativo à autonomia administrativa, 

conforme assinalado em voto proferido pelo Min. Celso de Mello, no julgamento plenário 

da ADI 51/RJ, Rel. Min. Paulo Brossard: 

“(...) 
b) autonomia administrativa, de caráter acessório, que 
assegura à universidade, sempre em função de seu tríplice 
objetivo institucional, capacidade decisória para, de um 
lado, administrar os seus serviços, agindo e resolvendo 
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'interna corporis' os assuntos de sua própria 
competência, e, de outro, disciplinar as suas relações com 
os corpos docente, discente e administrativo que a 
integram; 
(...)”  

 

41. Ostentando a UERJ autonomia administrativa e didático-

científica, pode-se afirmar, com certa tranquilidade, que a deliberação de bloqueio de eu 

sistema administrativo de pessoal constitui uma flagrante violação à sua autonomia. 

 

42. A autonomia das Universidades é reafirmada pela 

jurisprudência dos Tribunais que não permitem, v.g, que haja ingerência sobre seus 

assuntos internos. Inclusive de pessoal. Eis as ementas dos arestos: 

 

ADMINISTRATIVO - AUTARQUIAS - PENALIDADES 
DISCIPLINARES - COMPETÊNCIA - AUTONOMIA 
ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES - ART. 207 
DA CF - I - Não compete ao Presidente da República a 
demissão de funcionários de autarquias, em face da 
autonomia administrativa conferida às Universidades, 
conforme previsão do art. 207 da CF. II - Apelação 
desprovida. (TRF4ª R. - AMS 97.04.24646-3 - RS - 4ª T. - 
Rel. Juiz José Germano da Silva - Unânime - DJU 
14.07.1999, p. 581) 
 
A implantação de campus universitário sem que a iniciativa 
legislativa tenha partido do próprio estabelecimento de 
ensino envolvido caracteriza, em princípio, ofensa à 
autonomia universitária (CF, art. 207). Plausibilidade da 
tese sustentada.[ADI 2.367 MC, rel. min. Maurício Corrêa, 
j. 5-4-2001, P, DJ de 5-3-2004.] 

 

“(...)  2- Competente para demitir funcionário de uma 
autarquia, que goza de autonomia administrativa, não é o 
Presidente da Republica, que tem atribuição para 
demitir funcionário da Administração Direta. 3- As 
faltas graves, que deram motivo à demissão, ficaram 
devidamente comprovadas no procedimento administrativo 
disciplinar, que, embora tumultuado, obedeceu ao devido 
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processo legal, propiciando defesa ao acusado, que a usou 
amplamente. 4- Escorreito o inquérito administrativo, no 
que diz respeito a sua regularidade formal, ao Judiciário 
não é licito adentrar nos motivos de conveniência, 
oportunidade ou justiça das medidas da competência 
especifica da Administração.  5- Apelo improvido. 6- 
Decisão mantida. (AC 89.01.23440-8/MG, Rel. Juiz Plauto 
Ribeiro, Primeira Turma,DJ p.74274 de 30/10/1995) 

 

43. Cabe, pois, à UERJ, em razão de sua autonomia, deliberar 

sobre a movimentação funcional de seus servidores e confeccionar sua folha de pessoal, 

de acordo com as Leis Estaduais e sob fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Por 

isso não pode o Secretário de Governo determinar bloqueio do sistema dos servidores, 

muito menos quando o motivo declarado é ilegítimo e subverte a autonomia 

constitucionalmente prevista.  

 

IV.  

Concessão Da Tutela Provisória De Urgência  

 

44. Há evidente urgência na concessão de uma Tutela 

Provisória que afaste a medida de bloqueio do sistema SIGRH-RJ. Os efeitos do bloqueio 

já estão causando diversos problemas internos na UERJ, como, por exemplo: i) confusão 

administrativa interna; ii) impedindo o cumprimento do TAC assinado pela UERJ com o 

MP/RJ; iii) impedindo que haja provimento dos cargos de Chefias das Unidades internas, 

com a ausência de servidor na posição de Diretor ou Coordenador de áreas importantes, 

inclusive o Hospital Universitário; iii) condicionando a eficácia dos atos administrativos 

da Superintendência de Recursos Humanos ao controle da SEFAZ; e iv) impossibilidade 

de aplicação das Leis Estaduais n.º 7.426/16 como a Lei 7.423/16, videntes e aprovadas 

regularmente pela ALERJ. 
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45. Há, por isso, iminente perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo (art. 300, do NCPC11), na medida em que não há tempo hábil 

ao julgamento da causa, porque os efeitos do bloqueio já se fazem presentes dentro da 

Universidade. Atualmente há centenas de processos administrativos decorrentes da 

aplicação das duas leis em vigor e que não poderão ter seu curso normal pelo bloqueio do 

sistema. 

 

46. Não se pode desconsiderar, ainda, o efeito que tal medida 

poderá causar, na medida em que o bloqueio impede a implementação de direitos dos 

servidores. Os servidores da UERJ estão, no momento, com dois vencimentos atrasados 

(13.º salário e o mês de abril). Se a UERJ não puder implementar a nova legislação, nem 

tampouco puder inserir os movimentos decorrentes de direitos dos servidores, por força 

do bloqueio, esses tenderão à nova paralisação causando, ainda mais, problemas à 

população fluminense, afetando diretamente o interesse público. Se o pretendido bloqueio 

permanecer, a situação da UERJ, que já é caótica, tende a se agravar e os efeitos serão 

sentidos por toda população, em especial a mais carente. 

 

47. Basta lembrar que a UERJ mantém em funcionamento um 

Hospital Universitário referência na prestação de serviços de saúde e que presta relevante 

serviço para a população carente que dele se utiliza. Impedir a implementação, por meio 

do bloqueio do SIGRH-RIO, de direitos dos servidores – que já não recebem em dia – 

poderá gerar nova paralização de servidos da UERJ. 

 

48. O quadro atual viola, assim, o princípio da autonomia da 

UERJ e a continuidade das atividades administrativas pela paralização do sistema de 

pessoal. 

 

                                           
11 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 
do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 
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49. A verossimilhança das alegações se demonstra pela absoluta 

ausência de fundamento legal para o bloqueio do sistema SIGRH, pela evidente violação 

da autonomia administrativa da Universidade e, em especial, pela desvirtuação dos 

motivos, já que o próprio parecer da PGE, utilizado como fundamento de decidir, reforça 

a ideia de que os direitos subjetivos dos servidores devem ser preservados dos efeitos da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (vide: Doc. 10).  

 

V.  

Conclusão 

 

50. Esclareça-se, por fim, que a UERJ, com todas as 

dificuldades que vem enfrentando não está parada. Todos os setores estão funcionando, 

ainda que com dificuldades e ajuda dos próprios alunos. Todas as unidades de Graduação, 

Pós-graduação, Mestrado e Doutorado estão ministrando aulas de forma regular, assim 

como o funcionamento do Hospital e da administração central, como a própria Reitoria, 

as Sub-reitorias, a Superintendência de Recursos Humanos, a Procuradoria da UERJ, a 

Diretoria de Administração Financeira e tantas outras. Embora de forma precária, essas 

atividades continuam no desempenho das suas atividades. 

 

VII.  

Dos Pedidos 

 

51. Por todo o exposto se requer a procedência do pedido, com 

a consequente concessão da ordem para que emita um provimento jurisdicional definitivo 

impedindo que as autoridades coatoras executem, promovam ou implementem qualquer 

bloqueio no sistema SIGRH-RJ, em especial na aplicação “Evento de Cargo” ou que 

executem, promovam ou implementem qualquer medida que dificuldade a aplicação dos 

direitos subjetivos dos seus servidores, em especial as Leis Estaduais n.º 7.426/16 e 

7.423/16 ou qualquer medida que reduza, atrase ou impeça o sua aplicação. 
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52. Em razão da URGÊNCIA, solicita-se a concessão de Tutela 

Provisória de Urgência para que as Autoridades Coatoras desbloqueiem imediatamente 

o sistema SIGRH-RJ, em especial na aplicação “Evento de Cargo”, em relação à UERJ, 

proibindo-as de efetuar qualquer restrição na movimentação dos servidores da UERJ, até 

o julgamento do mandamus, sob pena de multa pessoal no valor de R$100.000,00 (cem 

mil reais) por dia de descumprimento da ordem.  

 

53. Requer, por fim, a expedição de ofício a autoridade coatora 

para que preste as informações necessárias, esclarecendo, inclusive, sobre o atual estágio 

do sistema SIGRH-RJ, assim como a oitiva do representante do Ministério Público, na 

forma da lei. 

 

54. Em razão da gravidade dos fatos narrados e das 

consequências geradas pelo descaso das Autoridades Coatoras com um serviço público 

tão relevante e dos danos causados à população, solicita-se, ainda, a expedição de ofício 

ao Procurador Geral de Justiça do Rio de Janeiro para que ele promova as medidas 

judiciais necessárias ao restabelecimento dos pagamentos à UERJ, bem como apure as 

condutas das autoridades coatoras.  

 

55. Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2017. 

 

Henrique Couto da Nóbrega 

Procurador Geral da UERJ 

Matrícula 34273-3 

OAB-RJ 99.056 
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