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PARECER 
 
 
REFERÊNCIA: ADI 4782 STF – TRIÊNIOS. 
 
CONSULENTE: DIRETORIA EXECUTIVA DO SINTUPERJ 
 
 
 
 
 Trata-se a presente hipótese de consulta 
formulada pela Diretoria desta laboriosa entidade, acerca da ADI 
proposta quando da gestão do então Governador Sérgio Cabral, acerca de 
dispositivo constante na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, mais 
precisamente o artigo 83, IX, que trata da incidência da gratificação de 
adicional por tempo de serviço sobre o valor dos vencimentos. 
 
 Nossa exposição se dará de forma suscinta e 
clara, haja vista que o objetivo é a publicidade para toda a categoria, 
através do site da entidade, o que encerra uma interpretação 
simplificada do texto. 
 
 Em síntese conclusiva, a alegação do Estado 
ao propor a ADI seria pelo fato do vício formal, ou seja, não pode o 
legislador Constituinte Estadual (Constituição do Estado) dispor sobre 
matéria adstrita ao regime jurídico de servidores públicos, cuja 
competência exclusiva é do Executivo do Estado, e por tais razões, o 
artigo 83, IX, padece de vicio de inconstitucionalidade formal, na violação 
ao princípio da separação de poderes. 
  
 Porém, como bem exposto pela Assembleia 
Legislativa do ERJ em sua impugnação, há normas em vigor dispondo 
sobre os triênios, o que significa dizer que a declaração de 
inconstitucionalidade do artigo 83, IX, da Constituição Estadual, não 
extinguiria o instituto, que permaneceria aplicável, em razão da vigência 
de normas formais (Leis) estaduais especificas. 
 
 Atento a esta questão, o Ministro Gilmar 
Mendes, Relator da ADI, na modulação dos efeitos desta ação, informa 
que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade operar-se-á a 
partir da data do julgamento, ou seja, preservou todos os atos praticados 
no passado, anteriores ao julgamento. 
 
 E mais, discorrendo, assegurou, como não 
podia deixar de ser, a preservação das Leis, os atos administrativos e as 
decisões judiciais que embasam o pagamento dos triênios aos servidores 
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estaduais, até que o Executivo proponha nova Lei estadual alterando esta 
forma de remuneração. 
 
 Ou seja, a declaração de 
inconstitucionalidade apenas afirmou que os triênios não poderiam ser 
previstos no texto da Constituição do Estado, porém, por ser de iniciativa 
do Executivo e já ter com relação a esta matéria (triênios) Leis que 
instituíram e previam sua forma de recebimento, permanece valido a 
todos os servidores públicos estaduais, em receberem seus triênios na 
forma anteriormente já aplicada, em nada afetando este direito 
subjetivo, com o julgamento da ADI pelo STF. 
 
 Porém, devemos ficar alerta quanto à 
vontade política do Governador do Estado, em propor uma Lei 
revogando tais direitos aos triênios, sendo necessário uma ampla 
mobilização do funcionalismo público estadual, para impor um óbice a 
este intento. 
 
 É o parecer, sob censura. 
 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021. 
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