
 

IDEALISMO NA LUTA POR DIREITOS

Rua Camerino, 114 – Centro – CEP 20080-010 – Rio de Janeiro – RJ – Fundado em 18/09/1917
Tel: (21) 2516-1994 / 2233-1144

e-mail: ameriodejaneiro@gmail.com - CNPJ 34.266.148/0001-94

COMUN ICADO

A AME/RJ ENCAMINHA AOS ASSOCIADOS DE
INVESTIDURA ESTADUAL PARECER DO
DEPARTAMENTO JURÍDICO ESCLARECENDO OS
EFEITOS DO ACÓRDÃO Nº 54275/2022-PLENV DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE)

Trata-se de Parecer do Departamento Jurídico esclarecendo quanto aos efeitos do

Acórdão nº 54275/2022 - PLENV proferido pelo Tribunal de Contas do Estado na

sessão do dia 11 de abril de 2022, versando sobre a hipótese de revisão do

percentual de Gratificação do Regime Especial de Trabalho ( GRET ).

Os associados que se sentirem prejudicados deveram recorrer ao Departamento

Jurídico da AME/RJ.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2022.

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - CEL PM

AME/RJ CUIDANDO DE QUEM MAIS IMPORTA:

OS ASSOCIADOS!
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25 de maio de 2022.

PARECER

Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) –
Lei 279/79 – Decreto 21.389/95 – hipótese de revisão
de alíquota – ACÓRDÃO n. 54275/2022-PLENV do
TCE/RJ (11/04/22) - Esclarecimentos

Trata-se de consulta encaminhada pelo Ilmo. Presidente Cel José Maria de Oliveira,

formalizada por despacho do último dia 06, acerca de esclarecimentos quanto aos efeitos do

ACÓRDÃO n. 54275/2022-PLENV proferido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/RJ) na

sessão de 11 de abril do corrente, cujo assunto, entre outros, versa sobre a hipótese de revisão

do percentual da Gratificação de Regime Especial de Trabalho/GRET, prevista nos arts. 10, III e

19 da Lei 279/79.

Inicialmente, destaco que esse mesmo assunto foi objeto de “NOTA DE ESCLARECIMENTO”

emitida pelo Jurídico da AME-RJ em 21/03/2021, quando do julgamento pelo TCE-RJ do Processo

nº 115.258-8/18 (23/09/2020), onde aquele Tribunal, aferindo a validade dos artigos 1º, 3º, caput,

e § único do Decreto 21.389/95, concluiu que o cálculo da GRET a ser incorporada deve

considerar apenas o período inerente à função de bombeiro ou policial militar, isto é, o tempo de

serviço efetivo, na forma do art. 134 da Lei 880/85 (Estatuto BM) e do art. 131 da Lei 443/81

(Estatuto PM), ante o previsto no art. 19 da Lei 279/79.

De fato, naquela ocasião, a Conselheira-relatora, Marianna Montebello Willeman, concluiu pela

invalidade dos artigos 1º, 3º, caput, e § único do Dec. 21.389/95, à luz da própria Lei 279/79,

defendendo que, por se tratar de gratificação visando “compensar o permanente desgaste físico e

psíquico provocado pela elevada tensão emocional inerente à profissão” (cf. art. 19), somente o

tempo de EFETIVO serviço deveria ser considerado para o cálculo da GRET, em observância ao

art. 78 da Lei 279/79, que expressamente menciona “ano de efetivo serviço”, e não apenas “ano

de serviço” (como decorre do Dec. 21.389/95). Segundo a Conselheira-relatora, “a expressao ano

de serviço, constante do artigo 3°, paragrafo unico, do Decreto Estadual nº 21.389/95, encontra a

sua definição a partir do tempo de serviço efetivo”.

Naquela “NOTA DE ESCLARECIMENTO” emitida em março/21, em defesa da manutenção dos

percentuais definidos no Decreto 21.389/95, consignamos que:
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 foi a própria Lei 279/79 que no art. 19 § 2º entregou ao Governador o poder de
regulamentar a percepção da GRET, que o fez através do Decreto 21.389/95, fixando
a verba em 192,50% para Oficiais Superiores, e normatizando a incorporação em 5%
(cinco por cento) para cada “ano de serviço”, e não de “ano de efetivo serviço”.

 mais do que impor uma interpretação restritiva, o TCE/RJ indevidamente redefiniu o
texto legal, acrescentando limite onde o agente normativo-regulamentador
(Governador), competente legalmente, não limitou, de modo que, eventual revisão do
percentual deva ser feito via processo normativo, por quem a Lei atribuiu competência
para tanto.

Também, destacamos, naquela nota, que a preocupação ficaria por conta da eventual revisão do

percentual da GRET em relação aos militares já inativados à época da decisão, considerando o

tempo decorrido desde a fixação pelo próprio estado dos parâmetros dos proventos, cuja revisão

da gratificação, nesse caso, configuraria ofensa ao ato jurídico perfeito (art. 5, XXXVI, CF), a

segurança jurídica e a legítima expectativa, considerando, especialmente, o elevado grau de

confiança depositado por esses militares nos atos do Estado, merecendo proteção1. Violaria,

também, o previsto no art. 24 do Decreto-Lei 4.657/422 e art. 5º do Decreto Federal 9.830/19.

Nesse particular, ou seja, em relação aos militares já inativados, destaquei naquela nota que o

próprio TCE/RJ ressalvou que esse novo computo (ano de efetivo serviço) se desse somente

sobre “os atos de transferência para reserva remunerada cujos requisitos sejam implementados a

partir da ciência, pelo jurisdicionado, do teor desta decisão”. E, que aquela decisão foi ratificada

no plenário do TCE/RJ em 25/01/2021, onde o Tribunal consignou-se que “em respeito as

legítimas expectativas dos destinatários das referidas normas, e com fundamento no art. 23 da Lei

de Introduçao as Normas do Direito Brasileiro, tal orientaçao apenas deveria ser aplicada quanto

aos atos de transferência para a reserva remunerada cujos requisitos sejam implementados a

partir da ciencia, pelo jurisdicionado, do teor daquela decisão”.

Explicitei, portanto, que esse novo entendimento3 não se aplicaria às inativações já

consolidadas, até janeiro/21.

1 DUTRA, Welington. BUZANELLO, Jose Carlos. Principio da Proteção da Confiança: Aspectos Relevantes. Ed. Lexia, São Paulo,
2012.
2 “Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base
em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou
em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo
conhecimento público.”
3 Computar apenas “ano de efetivo serviço”, e não apenas “ano de serviço” (como decorre do Dec. 21.389/95).
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E, essa nova decisão do TCE/RJ (ACÓRDÃO n. 54275/2022-PLENV), de 11 de abril/22, ora

em exame, ratifica, na verdade, aquela conclusão de 2021, pondo a salvo de modificações

os atos de inativação já consolidados até 2021. Portanto, entendo estarem protegidas de

eventual redução da GRET as inativações anteriores a Janeiro/21.

Outrossim, em relação às razões que lancei naquela “NOTA DE ESCLARECIMENTO” emitida em

março/21 em defesa da manutenção dos percentuais definidos no Decreto 21.389/95, tais

fundamentos restaram, posteriormente, prejudicados, já que, em dezembro de 2021, o Órgão

Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Processo 0169158-84.2019.8.19.0001)

declarou a inconstitucionalidade do Decreto estadual 21.389/1995, alinhando-se à conclusão do

TCE/RJ, de que o Decreto não poderia alterar percentuais de gratificação estabelecidos na Lei

279/79.

Questão, porém, truncada, a meu ver, é outra, em relação ao previsto do art. 40 §3º da Lei

9.537/214 e o entendimento lançado pelo TCE/RJ no ACÓRDÃO n. 54275/2022-PLENV

(11/04/22), a respeito. Isso porque, apesar daquele dispositivo prever que “os percentuais

previstos no Art. 19 da Lei Estadual nº 279, de 26 de novembro de 1979” (diga-se: 192,5% para

Oficiais Superiores) se aplicam aos “militares do Estado inativos e aos pensionistas, cuja data de

efeito da inativação ou da instituição da pensão militar ocorrer até 31 de dezembro de 2021”, o

ACÓRDÃO n. 54275/2022-PLENV do TCE/RJ menciona que as aposentadorias e pensões

concedidas em momento anterior ao advento da Lei nº 9.537/2021 continuam regidas pela

legislação então vigente5, que previa a incorporação da parcela à razão de 5% a cada ano de

serviço.

Essa conclusão do TCE/RJ, ao meu sentir, promove distinção de percentuais de GRET entre

Oficiais da mesma categoria, indo de encontro ao pretendido pelo Legislador no art. 40 §3º da Lei

9.537/21, cuja intenção foi uniformizar o tratamento quanto ao percentual da gratificação, em

relação aos Oficiais Superiores (192,5%), nivelando todos, independentemente do tempo de

serviço computado, diante da alteração promovida no art. 78 da Lei 279/796.

4 DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SPSMERJ), ALTERA A LEI ESTADUAL
Nº 279, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1979, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5 Aplicou a regra do tempus regit actum, encampado na Sumula 359 do STF.
6 Art. 78. Serão incorporadas integralmente à remuneração de inatividade as Gratificações de Tempo de Serviço, de Habilitação
Profissional, de Regime Especial de Trabalho Policial Militar ou de Bombeiro Militar e de Risco da Atividade Militar.
Parágrafo único. A base de cálculo para pagamento das gratificações, indenizações, dos auxílios e outros direitos do militar do Estado
na inatividade remunerada não será inferior ao valor do soldo integral do grau hierárquico que possuir quando em atividade e deverá
corresponder ao fixado em apostila lavrada pelo órgão competente da Corporação Militar do Estado.
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Entendo, portanto, que nesse particular – parametrização da GRET em 192,5% em relação aos

Oficiais superiores já inativados independente do tempo de serviço –, a decisão do TCE/RJ no

ACÓRDÃO n. 54275/2022-PLENV implicou em indevida negativa de vigência ao art. 40 §3º da Lei

9.537/21.

Do exposto, humildemente, e com o maxime respeito à divergência, concluo que:

(i) o entendimento do TCE/RJ pela invalidade dos artigos 1º, 3º, caput, e § único do Dec.

21.389/95 foi chancelado pelo TJERJ (Processo 0169158-84.2019.8.19.0001),

consolidando-se que, somente o tempo de EFETIVO serviço deve ser considerado

para o cálculo da GRET, em observância ao art. 78 da Lei 279/79;

(ii) em relação aos inativos, o TCE/RJ já ressalvou dessa mudança no cômputo da

GRET as inativações já consolidadas antes de janeiro/21, de modo que, se alguma

redução for promovida na GRET dos proventos de sócios já inativados, caberá

mandado de segurança, coletivo ou individualmente, em caráter repressivo;

(iii) Para os demais associados, eventualmente lesados, deverá ser avaliado caso a caso,

considerando o novo regime introduzido pela Lei 9.537/21, já que a aderência a esse

regime já atrai o pagamento da GRET no patamar integral;

(iv) Em relação, especificamente, a parametrização da GRET em 192,5% para os Oficiais

superiores já inativados independente do tempo de serviço, a decisão do TCE/RJ no

ACÓRDÃO n. 54275/2022-PLENV negou vigência ao art. 40 §3º da Lei 9.537/21.

É como opino.

Respeitosamente.

Welington Dutra*7

SETOR JURÍDICO

*7Advogado. Coordena o Setor Jurídico da AME-RJ desde 2009, com atuação em Direito Público e defesa de interesses transindividuais.
Mestrando em Contabilidade Tributária (FUCAPE Business School); LL.M em Direito Tributário e Contabilidade Tributária (IBMEC/RJ). Pós-
Graduado em Direito Processual Civil com Ênfase em Relações Jurídicas do Poder Público (UFF); Pós-Graduado em Direito Público (UCP);
Pós-Graduado em Direito Processual Civil e Gestão Jurídica (IBMEC/RJ); Especialista em Direito Previdenciário (IPEJ-RJ) e Planejamento
Tributário (IBMEC/RJ); Créditos Fiscais, Planejamento sucessório e Holding Familiar e seus aspectos tributários;


