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Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2012 
 
 
Ofício PG/PR n° 
 
 

Exmº Ministro Relator,  
 
  Encaminho, nos termos em anexo, as informações solicitadas 
relativamente à Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.782 proposta pelo 
Exm° Governador do Estado do Rio de Janeiro, relativamente ao inciso IX do 
art. 83, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
 

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada 
estima e nímia consideração. 
 
 
 

DEPUTADO PAULO MELO 
Presidente da Assembleia Legislativa  

do Estado do Rio de Janeiro 
 
 
 
 
Exm° Sr. Ministro Gilmar Mendes 
DD. Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.782 
Egrégio Supremo Tribunal Federal  
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  A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, por seu Presidente, vem à presença de V. Exa. prestar as 
informações solicitadas, nos termos e prazo do art. 12, da Lei 9868/99 nos 
seguintes termos: 
 
1. Visa a presente Ação impugnar a constitucionalidade do inciso IX do art. 
83, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, alegando que tal dispositivo 
constitucional estadual teria afrontado o disposto no art. 61, § 1º, II, alíneas a e 
c, além do art. 2º, da Constituição da República, abaixo transcritos: 
 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro: 
“Art. 83 - Aos servidores públicos civis ficam assegurados, além de outros 

que a lei estabelecer, os seguintes direitos: 

(...) 

IX - incidência da gratificação adicional por tempo de serviço sobre o 

valor dos vencimentos;” 

 
Constituição da República:  
“Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 

 

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 

da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição. 
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§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

(...) 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
 administração direta e autárquica ou aumento de sua 
 remuneração; 

(...) 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
 provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;” (redação 
 dada pela EC 18/1998)  

 
 
 PRELIMINARMENTE 
 DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

 
2. Preliminarmente, há de ser extinta a presente Ação Declaratória de 
Inconstitucionalidade por sua flagrante carência de ação, face à total falta 
de interesse de agir do ora Requerente. 
 
 Com efeito, mesmo se declarado inconstitucional o dispositivo 
questionado (art. 83, IX, da Carta Estadual), permanecerá vigente a norma 
contida na Lei estadual nº 1258/1987, a qual dispõe exatamente sobre tal 
benefício, verbis: 

LEI Nº 1258, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1987.  

DISPÕE SOBRE O REGIME DE ADICIONAL POR TEMPO 
DE SERVIÇO PARA O FUNCIONALISMO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O regime de adicional por tempo de serviço, para todo o 
funcionalismo público civil ativo do Estado do Rio de Janeiro, será o de 
triênios, sendo o primeiro de 10% (dez por cento) e os demais de 5% (cinco 
por cento), calculados sobre o vencimento base, limitada a vantagem em 9 
(nove) triênios. 
 
Parágrafo único - .....VETADO..... 

 
Art. 2º - Será computado, para efeito da concessão do adicional por tempo de 
serviço de que trata a presente Lei, o tempo de serviço público federal, 
estadual e municipal, na Administração Direta ou Indireta, e o tempo de 
serviço. 
 
§ 1º - .....VETADO..... 
 
§ 2º - .....VETADO..... 

 
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias. 
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1987. 
W. MOREIRA FRANCO 

Governador” 

 

 
 Verifica-se que tal norma, de iniciativa do então Chefe do Executivo, 
não foi objeto de revogação expressa ou tácita por força da Constituição 
Federal de 1988 ou da Constituição Estadual de 1989, encontrando-se 
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plenamente em vigor 
(http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/e9589b9aabd9cac8032564fe0065abb4/127c3cb3a

d9e8ef60325654400545030?OpenDocument). 

 

3. Não bastasse a existência de tal norma estadual, cumpre destacar que o 
benefício que ora se pretende extinguir - adicional por tempo de serviço  -  já 
se encontra incorporado à realidade do servidor público civil do Estado do Rio 
de Janeiro há muitos anos, primeiramente sob a forma de quinquênio (nos 
termos da então vigente legislação federal) e, com o advento da Lei estadual nº 
1258/87, sob a forma de triênio. 
 
 Cumpre esclarecer a essa C. Corte Suprema o histórico normativo a 
respeito de tal direito, o qual já vinha contemplado nos seguintes diplomas 
legais do Estado do Rio de Janeiro: 
 

I) Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro 
(Decreto-Lei nº 220/75) 
 

(a) seja ao expressamente prevê-lo em seu art. 24, VII:  
 
“Art. 24 - O Poder Executivo disciplinará a concessão de: 

(...) 

VII - adicional por tempo de serviço.” (grifos nossos) 

 

(b)  seja ao fazer expressa referência em seu art. 20: 
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“Art. 20 - O funcionário deixará de receber vencimentos e vantagens, exceto 

gratificação adicional por tempo de serviço, quando se afastar do exercício do 
cargo:  

(...)” (grifos nossos) 

 
II) Regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado do Rio de Janeiro (Decreto nº 2479/79) 

 
“Art. 149 – Além do vencimento, poderá o funcionário perceber as seguintes 
vantagens pecuniárias: 
 
I – adicional por tempo de serviço; 

(...) 
 

Art. 150 – O adicional por tempo de serviço será objeto de disciplina própria a 
ser baixada, observado o disposto no artigo 19, do Decreto-Lei nº 408, de 02 
de fevereiro de 1979, e no § 6º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 415, de 20 de 

fevereiro de 1979.” (grifos nossos) 
 

 
 Assim, mesmo se vier a ser declarado inconstitucional o art. 83, 
inciso IX, da Constituição do Estado, permanecerá válida a concessão 
do adicional por tempo de serviço sob a forma de triênio “para todo o 

funcionalismo público civil ativo do Estado do Rio de Janeiro”, por força do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro (Decreto-Lei nº 
220/75 e seu Decreto 2479/79) e da Lei estadual nº 2479/1979. 
 
 Destarte, flagrante que eventual declaração de inconstitucionalidade do 
art. 83, inciso IX da Constituição do Estado do Rio de Janeiro não trará 
qualquer utilidade ao ordenamento jurídico, eis que permanecerão as normas 
supramencionadas que estabelecem tal direito, verificando-se a imprestabilidade 
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da presente ação, motivo suficiente a extinguir a presente sem julgamento de 
mérito. 
 

 
 NO MÉRITO 
 
4. Caso reste ultrapassada a preliminar supra, o que se admite apenas ad 
argumentandum,  inassiste qualquer razão aos fundamentos apresentados pelo 
Requerente para ver declarada a inconstitucionalidade do dispositivo apontado. 
 
5. Conforme acima demonstrado, o adicional por tempo de serviço se 
consiste em um direito reconhecido e incorporado à realidade do servidor 
público do Estado muito antes do advento da Constituição Estadual de 1989. 
 
 Com efeito, o art. 19 do Decreto-lei estadual nº 408/79 estabeleceu que 
“Um novo regime de qüinqüênios substituirá os atuais de triênios e de qüinqüênios”, a 
evidenciar que o sistema até então adotado na concessão do adicional por 
tempo de serviço era misto (quinquênio e triênio), direito este já garantido 
desde  o advento do Estatuto do funcionalismo público estadual (DL 220/75) 
e objeto de norma legal editada pelo Poder Executivo (Lei 1258/87). 
 
 Portanto, o direito ao adicional por tempo de serviço não resultou de 
uma ideia original do legislador constituinte, não foi uma criação do Poder 
Legislativo, o qual jamais pretendeu se imiscuir em assuntos pertinentes ao 
Poder Executivo. 
 
 Não. Tal direito decorreu de uma realidade vivida no funcionalismo 
público desde antes da fusão do Estado da Guanabara, circunstância esta que 
torna específica a análise da vexata quaestio, diferente das demais questões 
sempre trazidas a esta C. Corte relativamente ao espaço do legislador 
constituinte quanto aos limites impostos pela Carta Magna. 
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 (I) Art. 61, § 1º, II, letra a, CF 
 

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 

da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição. 

 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

(...) 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
 administração direta e autárquica ou aumento de sua 
 remuneração;” 

 
6. Alega o Requerente que a norma estadual estaria interferindo 
indevidamente “em um dos elementos mais vitais da Administração Pública, a gestão dos 
recursos públicos.”.  
 
 Data maxima venia é de se indagar: como estaria interferindo em assuntos 
da gestão de recursos públicos do Estado se o direito em questão sempre foi 
concedido aos servidores públicos civis fluminenses, por já se encontrar 
contemplado nas normas estaduais, a tal ponto de ser totalmente incorporado à 
realidade do funcionalismo público?? 
 
 Não se olvide que tal direito, ao ser contemplado no texto constitucional 
estadual, não impactou e não inovou em assuntos de gestão dos recursos públicos, 
eis que sempre foi pago e computado na folha de pagamento do 
funcionalismo público. 
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 Ou seja, tal dispositivo que constou da Carta Estadual (art. 83, IX) não 
surgiu da cabeça dos parlamentares constituintes, não foi por estes concebido e 
criado, mas apenas veio consolidar um instituto já perfeitamente consagrado na 
realidade dos servidores e da Administração Pública do Estado do Rio de 
Janeiro, não se tratando, pois, de uma norma a “dirigir e dispor sobre a organização e 
funcionamento da Administração”, conforme a linha argumentativa adotada pelo 
Requerente. 
 
 Vejamos. Até o advento da Constituição do Estado, todos os servidores 
públicos civis do Estado do Rio de Janeiro sempre perceberam o adicional por 
tempo de serviço por força das normas até então vigentes (DL 220/75; Lei 
1258/87). 
 
 Ora, se o adicional por tempo de serviço  
 

(a) já integrava a realidade do servidor público estadual (há muitos 
anos) e 

  
(b) a Administração Pública já o pagava normalmente (há muitos anos) 
 
(c) não foi criado com o advento da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro de 1989 
 
o constituinte estadual NÃO AUMENTOU A REMUNERAÇÃO do 
servidor público, não sendo aplicável, pois, a regra do inciso II, a, do art. 61, § 
1º, da CF – a qual expressamente reserva para o Chefe do Poder Executivo a 
iniciativa de leis que disponham sobre  “aumento de sua remuneração”. 

 

 Repita-se: o adicional por tempo de serviço não foi criado em 1989 
pelo art. 83, IX, da Constituição Estadual. Tal benefício já integrava a 
remuneração do servidor do Estado do Rio de Janeiro há muito tempo.  
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 Portanto, o constituinte estadual, ao consignar o adicional por tempo 
de serviço dentre os direitos do servidor público civil do Estado do Rio de 
Janeiro (art. 83), não geriu recursos públicos e não dispôs sobre “aumento de 

sua remuneração”, não adentrando, pois, em qualquer matéria reservada ao Chefe 
do Executivo. 
 
 
 (II) Art. 61, § 1º, II, letra c, CF 
 
7.  Com relação à alegada inconstitucionalidade formal por violação ao art. 
61, § 1º, II, letra c, melhor sorte não assiste ao Requerente. 
 

“§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

(...) 

II - disponham sobre: 

(...) 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
 provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;” (redação 
 dada pela EC 18/1998)  

 
 Mister ressaltar que SERIA de iniciativa privativa do Chefe do Poder 
Executivo CASO o dispositivo estadual ora impugnado fizesse referência (a) a 
servidores públicos do Estado; (b) a seu regime jurídico; (c) a provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria, matérias estas não abrangidas no 
dispositivo ora impugnado.  
 
 Não. Trata-se  - repita-se  -  de repetição de norma já consagrada no 
ordenamento jurídico do Estado, concessiva de um direito funcional oriundo 
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de lei de iniciativa do Poder Executivo (DL 220/75 e Lei 1258/87), motivo 
pelo qual não houve qualquer violação ao apontado dispositivo da Constituição 
Federal. 
 
8. Cumpre aqui provocar algumas reflexões de suma importância na análise 
da presente vexata quaestio. 
 
 Diversos dispositivos constantes da Constituição Federal relativos a 
normas estruturantes e basilares sobre servidores públicos civis (art. 39/41) 
foram reproduzidos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro no que tange 
ao seu funcionalismo público civil (arts. 82/90).   
 
 Pois bem. O art. 39, § 3º da Constituição da República estende aos 
funcionários públicos civis alguns dos direitos reconhecidos aos trabalhadores 
urbanos e rurais constantes do art. 7º, quais sejam, incisos IV, VII, VIII, IX, 
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX. 
 
 Não bastasse tal lista não ser taxativa – conferindo margem segura para o 
Estado poder se organizar a partir da sua realidade e de seu contexto (poder de 
auto-organização garantido pelo art. 25, CF)  -  cumpre não olvidar que o 
direito ao adicional por tempo de serviço sempre foi reconhecido e concedido 
no âmbito do serviço público em todas as esferas: federal, estaduais e 
municipais. 
 
 A gratificação adicional por tempo de serviço não consta do rol da 
Constituição da República (arts. 39, § 3º c/c art. 7º), o que, todavia, não impede 
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que o constituinte estadual decida por incluí-lo no texto estadual, eis que tal 
lista de direitos não é taxativa, sendo mister não olvidar o que dispõe o art. 11 
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Magna, verbis: 
 

“Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a 
Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da 
Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.”  
 

 
 A partir de tais considerações, indaga-se:  
 

(1) se o direito ao adicional por tempo de serviço já era concedido há 
muito tempo ao servidor público civil do Estado do Rio de Janeiro (por 
normas de iniciativa do Executivo, acima elencadas), a circunstância de 
ter sido contemplado no texto constitucional estadual não obstante não 
estar constar do rol do art. 39, § 3º, da Carta Magna, constituiria, por si 
só, uma violação à mesma ? 
 
(2) se a Carta Magna adentrou em especificidades relativas aos direitos 
dos servidores públicos civis (art. 39, § 3º), vindo a estabelecer, de acordo 
com os critérios de valores e de necessidade então adotados pelo 
constituinte federal quais os direitos mínimos a lhes ser assegurados 
(incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXII e XXX do art. 7º),  sob qual fundamento caberia interpretar de 
forma diferente as normas contidas na Carta Estadual, a qual veio 
consagrar, a partir da simetria com o paradigma federal e contando com 
total razoabilidade, quais os direitos mínimos a serem garantidos ao 



 

 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PRESIDÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

  

servidor público civil de SEU estado (art. 83) ? 
 
(3) considerando que a estrutura organizacional em si constante da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro encontra-se plenamente de 
acordo com o paradigma federal, exigir que a atuação do constituinte 
estadual seja ipsis literis simétrica à atuação do constituinte federal não 
restringiria o poder de auto-administração reconhecido aos Estados (art. 
25, da Carta Magna) ? 
 

 Isto posto, espera-se que esta Colenda Corte Suprema  -  reconhecendo 
na presente vexata quaestio a particularidade que a distingue dos demais 
julgamentos envolvendo os limites de atuação do constituinte estadual  -  possa 
de forma concreta vislumbrar que o direito ao adicional por tempo de serviço é 
um direito reconhecido e concedido ao funcionário público fluminense há 
muitos anos, não se revelando um instituto novo e original, mas justamente por 
se tratar de um direito já incorporado à realidade de tal categoria profissional 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro é que restou incluído no seu texto 
constitucional, não se vislumbrando qualquer contrariedade aos ditames da 
Constituição Federal – seja quanto à reserva de iniciativa, seja quanto à 
separação dos Poderes. 

 
9. Nesse sentido traz-se à colação o acórdão proferido por essa C. Corte no 
julgamento da ADI nº 104-RO: 
 

“Ementa: 
I.  Poder Constituinte Estadual: autonomia (ADCT, ART. 11): 
restrições jurisprudenciais inaplicáveis ao caso. 
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(...)  
2. A jurisprudência restritiva dos poderes da Assembléia Constituinte do 
Estado-membro não alcança matérias às quais, delas cuidando, a 
Constituição da República emprestou alçada constitucional.” 
 
 

constando do voto do Min. Relator o seguinte trecho, relevante à presente 
análise por conter reflexões acima suscitadas: 
 

“18. O vício de inconstitucionalidade assentado pela maioria vencedora 
residiu na impossibilidade de a Assembléia Legislativa iniciar o processo 
legislativo de leis que propunham o perdão de penalidade aplicada aos 
servidores públicos estaduais, por entender que essa remissão insere-se em 
matéria atinente a organização da Administração Pública, sendo, portanto, 
de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, c, da 
Constituição). 
 
19.  Apesar de vencido nesse ponto, acompanhei - em outros julgamentos ( 
v.g. a ADIn 1594-MC) - a orientação firmada. 
 
20. Penso, contudo, que em entendimento não é de aplicar-se ao caso. 
 
21. É que não se cuida na espécie de lei ordinária de iniciativa do Poder 
Legislativo: a norma questionada tem origem na autonomia constitucional 
dos Estados-membros, investida nas Assembleias Constituintes Estaduais, 
conforme art. 11 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição de 
1988. 
 
22. Certo, já se afirmou aqui e ali que as Assembleias Constituintes 
Estaduais não têm poderes soberanos: estão circunscritas aos limites 
traçados pela Lei Fundamental federal. 
 
23. E, conforme demonstrado através do breve resumo sobre o 
entendimento da jurisprudência na matéria, somente a usurpação da 
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iniciativa legislativa do Poder Executivo importaria desrespeito a esses 
limites. 
 
24. Nesse sentido, assentou-se que são inconstitucionais os 
dispositivos das Constituições Estaduais, incluídas as Emendas, que, 
de qualquer modo, aumentem a despesa pública (v.g. Rp 893, Bilac 
Pinto, RTJ 69/638; ADIn 270, Maurício Corrêa, DJ 30.4.04; ADIn 1304, 
Maurício Corrêa, DJ 16.4.04). 
 
25. Contudo, tenho para mim que, especificamente neste caso, o Estado-
membro, no exercício do seu poder constituinte, não está sujeito a 
essa regra de competência. 
 
26. Expus, recentemente, os motivos da minha convicção no julgamento 
da ADIn 3362 (22.2.06), cuja questão de fundo não difere muito da desta 
ação (2). 
 
27. Ressaltei, naquela ocasião, ao relembrar precedente do Tribunal (ADIn 
274, red. Paulo Brossard, dj 5.5.95), que as Assembleias Constituintes 
Estaduais não simplesmente adaptariam o seu direito preexistente a 
coisa alguma - a exemplo do que dispusera no art. 188 da Carta de 1967 -, 
mas, sim, que elaborariam a Constituição dos Estados, observados 
os princípios da Constituição Federal (art.11 do ADCT). 
 
28. E isso, exatamente porque, tratando-se de uma Constituinte Estadual, 
" embora limitada, embora derivada, embora decorrente, embora 

restrita, é, em relação aos poderes instituídos do Estado, um poder 

superior a todos eles; ou então não seria uma constituinte.". “ 
(ADI 104-RO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 04/06/2007 – 
negrito  nosso e sublinhado no original) 

 
 
10. Por derradeiro, cumpre destacar, data vênia, a imprestabilidade da 
jurisprudência colacionada pelo Requerente [ADI 247-RJ] como paradigma 
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para a presente análise, eis que essa E. Corte decidiu, no então julgamento do 
mérito, invalidar a norma da Constituição do Estado do Rio de Janeiro 
(estabelecia antecipação do pagamento aos servidores estaduais - art. 82, § 3º) 
por entendê-la violadora dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 
(inconstitucionalidade material) e não formal, tendo sido afastada, portanto, 
qualquer invasão pelo legislador constituinte em matéria de iniciativa 
reservada ao Poder Executivo, ao contrário do que constou da exordial: 
 

“Constitucional. Dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que fixa 
data para o pagamento dos servidores do estado - até o décimo dia útil de cada 
mês -. inconstitucionalidade material, em face da violação ao princípio da 

razoabilidade contido no art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Procedência da 

ação.” (ADI 247-RJ. Rel. Min. Ilmar Galvão; j. 17/06/2002 – grifos 
nossos) 

  
 Portanto, tendo sido declarado o dispositivo da Constituição do Estado 
inconstitucional “em face da violação ao princípio da razoabilidade contido no art. 5º, 

LIV, da Constituição Federal”, tal decisão não serve como paradigma para a presente 
vexata quaestio, a qual pretende caracterizar a inconstitucionalidade formal, por 
invasão de matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.  
 

11. Por derradeiro, se o dispositivo constitucional estadual ora impugnado 
não dispôs sobre “aumento de sua remuneração”, no que tange ao servidor público 
civil (art. 61, § 1º, II, a, CF) e muito menos sobre “seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria” (art. 61, § 1º, II, c, CF), restando, pois, 
inexigível a iniciativa reservada do Chefe do Executivo para a propositura de tal 
norma legal, resta plenamente descaracterizada qualquer violação ao Princípio da 
Separação dos Poderes insculpido no art. 2º, da Carta Magna. 
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12. Por derradeiro, não se vislumbra in casu a ocorrência dos requisitos do 
fumus boni iuris e do periculum in mora , indispensáveis à concessão da medida 
liminar pleiteada. 
 
 Conforme brilhantemente exposto pelo Professor Luís Roberto Barroso, 
“os requisitos a serem satisfeitos para a concessão da medida cautelar em 

ação direta: a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris); b) a 
possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada 
(periculum in mora); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos 
emergentes dos próprios atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a 

ulterior eficácia da decisão.” (in “O Controle de Constitucionalidade no 
Direito Brasileiro”, 2ª Ed., Saraiva, p.166). 
 
 Ora, verifica-se, sem qualquer dificuldade, que nenhum desses requisitos 
se faz presente in casu, inclusive pelo fato da norma aqui impugnada vigorar 
desde 1989, descaracterizando o fator urgência e, consequentemente, a 
concessão da liminar tal como pleiteada. 
 
 Ademais, cumpre não olvidar que, acaso afastado o dispositivo 
constitucional em questão (art. 83, IX), permanece a incidência do adicional 
por tempo de serviço sobre os vencimentos dos servidores públicos do Estado 
do Rio de Janeiro, eis que vige a Lei estadual nº 1258/1987. 
 
 
    Por todo o exposto, não há de ser sequer conhecida a 
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, face à preliminar suscitada ou, 
acaso reste desacolhida, o que se admite apenas ad argumentandum, espera que 
seja indeferida a medida liminar pleiteada para suspender a eficácia do art. 83, 
inciso IX da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e, no mérito, seja 
julgada improcedente a pretensão autoral. 
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    É o que cabia informar. 
    
 
 

DEPUTADO PAULO MELO 
Presidente da Assembleia Legislativa  

do Estado do Rio de Janeiro 
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