
BOLETIM INFORMATIVO SINTUPERJ - ANO XII - 19/02/2019

Rua São Francisco Xavier, 524 - Sala 1.020-D
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.550-013

Tel/Fax: (21) 2234-0945 / 2334-0058
www.sintuperj.org.br

sintuperjsindicato@gmail.com

N
Ú

M
ER

O
 3

93

Sintuperj
Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais - RJ

Fundado em 31 de outubro de 2000

Boleti
m

Reenquadramento de aposentados depende de 
visto da Procuradoria Geral do Estado, segundo 

departamento jurídico do Rioprevidência

A Diretoria Executiva do 
Sintuperj, representada por seus 
Coordenadores Gerais Regina de 

Souza e André Torres, pelo Coordenador 
de Aposentados Luiz Gonzaga e pelo 
advogado do Sindicato, Jorge Braga, esteve 
reunida com o Departamento Jurídico 
do Rioprevidência para cobrar daquele 
órgão o parecer jurídico elaborado pelo 
mesmo e a efetiva cobrança à Secretaria 
de Fazenda referente ao pagamento das 
parcelas atrasadas, bem como o restante 
do parcelamento determinado pela Lei 
7426/2016, em tramitação desde outubro 
de 2016, de acordo com o processo 
E-26/007/102218/2018.

A audiência ocorreu às 15hs da última 
segunda-feira (18/02) e contou com a 
presença do Diretor Jurídico substituto 
do órgão, Baltazar Rodrigues, do Diretor 
de Seguridade, Alan Morais e demais 
membros.

Coordenadores do Sintuperj e servidores aposentados da Uerj estiveram no RioPrevidencia na última segunda-feira (18/02)

O advogado do Sintuperj, Jorge Braga, durante reunião com o Jurídico do RioPrevidência



Julgamento do processo 
0043864.93-2017.8.19.0000
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A referida audiência também teve a participação dos 
servidores aposentados Antônio Virgínio, Jorge Augusto e 
João.

Após brilhante exposição e sustentação oral do nosso 
advogado Jorge Braga sobre a matéria, Baltazar Rodrigues 
disse não ter nenhuma discordância sobre o que foi 
abordado pelo nosso advogado. Baltazar afirmou que 
sob o ponto de vista do Rioprevidência não há nenhum 
impedimento para que o reenquadramento seja concluído. 
Ele enfatizou, inclusive, que a Lei que estabelece os novos 
padrões na carreira é anterior ao estabelecimento do Regime 
de Recuperação Fiscal (Lei 7629/2017), que restringe o 
aumento de despesas pelo Estado. Dessa forma, de acordo 
com ele, o reenquadramento recebeu parecer favorável do 
Rioprevidência. Diretor Jurídico substituto, Baltazar Rodrigues.

Diretor de Seguridade, Alan Morais.

Alan explicou que o parecer do Rioprevidência seria 
enviado (no dia de ontem) para a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) para receber o visto da instituição. No caso 
de ser favorável, o processo retornaria para o Rioprevidência 
a fim de ser concluído. No entanto, ele acrescentou que no 
caso do reenquadramento dos pensionistas será necessário o 
envio do DAP (Documento de Atualização de Pensão) pela 
Superintendência  de Recursos Humanos da UERJ para que 
o processo seja concluído.

Por fim, Baltazar não deu um prazo certo para concessão 
do visto pela PGE. Mas, ele acredita que, devido o processo 
já ter passado por revisões do Rioprevidência e recebido 
parecer favorável do órgão, o retorno da Procuradoria não 
leve mais do que um mês. 

Convoca

Plenária 
dos Aposentados

Pauta: Informe da situação atual de 
reenquadramento dos aposentados

Dia 21/02/2019
10 horas

Auditório 11 
Campus 

Maracanã 
da Uerj

Sintuperj

Técnicos da Uerj

Dia 25/02/2019 - 12 horas
Concentração em frente ao prédio do TJ-RJ

(Endereço: Avenida Erasmo Braga, 115 - Centro)

Todos ao tj-rj!
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