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DECISÃO 

 

Trata-se de mandado de segurança interposto por REJANE DE ALMEIDA 

em face de EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 

EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO.  

Alega a impetrante, Deputada Estadual, em síntese, que o presente 

mandado de segurança se insurge contra a tramitação de projeto de lei de 

autoria do primeiro impetrado, já recebido na Assembleia Legislativa pelo 

segundo impetrado, conforme mensagem 45/2016, tornado-se PL nº 

2244/2016, que revoga dispositivos das Leis  nºs 1.258/87 e 1.118/87, os 

artigos 2º, da Lei nº 1.522/89, artigos 16 e 17, da lei nº 279/79, artigo 3º, da lei 

nº 5.772/10, artigo 3º, II, da Lei nº 5.773/10, artigo 14, II, da lei nº 6.853/14, 

artigo 12, II, da lei nº 6.835/14, artigo 6º, parágrafo único, da lei nº5.658/10, 

artigo 26, III, da lei nº 6.476/13, artigo 9º, II, da lei nº 6.720/14, artigo 12, II, da 

lei nº 6.832/14, artigo 22, I, da lei nº 4.798/06, artigo 10,   da   lei   nº   

3.983/02,   artigo   12,   II,   da   lei   nº   6.843/14,   artigo   12,   II,   da   lei 

nº6.844/14, artigo 7º, da lei nº 1.179/87, artigos 6º, III e 10, da lei nº 3.586/01, 

artigo 14, da lei nº 1.317/88, artigo 26, II, da lei nº 4.800/06, artigo 12, II, da lei 

nº 6.701/14, artigo 17, II, da lei nº 5.380/09, bem como todos os dispositivos 

previstos em legislação específica que disponham de forma contrária.  
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Afirma que o C. Supremo  Tribunal  Federal  possui firme jurisprudência 

no sentido de admitir a legitimidade do parlamentar para impetrar mandado de 

segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de 

aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições que 

disciplinam o processo legislativo, bem como que a Carta Estadual atribui aos 

membros da Assembleia   Legislativa  legitimidade   para   requerer   o   

controle   repressivo   de constitucionalidade das normas estaduais editadas, 

conforme estabelecido no seu artigo162, caput.  

Ressalta que, da leitura do texto posto no PL 2244/2016, que faz parte   

do   pacote   de   medidas   do   Poder   Executivo,   após   declarado   estado   

de calamidade   pública   nas   finanças   do   Estado,   nos   termos   do   

artigo   65   da  LEI COMPLEMENTAR   Nº   101,   DE   4   DE   MAIO   DE   

2000,   pretende   a   autoridade coatora  extinguir   o   regime   de   adicional   

por   tempo   de   serviço   para   todo   o funcionalismo   público   civil   e   

militar,   para   o   atendimento   às  despesas extraordinárias, decorrentes de 

calamidade pública.  

Sustenta que a mensagem, que altera todos os dispositivos supracitados, 

esbarraria em insanável vício de iniciativa o que impossibilita sua tramitação 

legislativa, vez que tal garantia é assegurada pela Constituição Estadual em 

seu artigo 83, inciso IX, sendo certo que compete privativamente à Assembleia 

Legislativa, na forma do artigo 99, XXIV da mesma Carta Estadual, emendar a 

Constituição.  

Nesse sentido, aduz que resta claro o vício de iniciativa, vez que tais 

supressões a direitos dos servidores, decorrente de garantias constitucionais, 
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deverão seguir rito diferenciado, que não o ordinário, tal qual eleito pelo Chefe 

do Executivo. 

É o relatório.  

Entendo presente o fumus boni iuris e o periculum in mora para o 

deferimento da liminar, no presente momento processual.  

Não se desconhece, inicialmente, recente decisão proferida pelo C. STF 

na SS n. 5156 (medida cautelar na suspensão de segurança), porém, o projeto 

de Lei ora em exame, em análise perfuctória, não atende, minimamente, às 

exigências constitucionais para fundamentar sua expedição pelo Chefe do 

Poder Executivo Estadual, muito menos a sua apreciação pelo Legislativo.  

Com efeito, possível o controle de constitucionalidade prévio realizado 

pelo Poder Judiciário caso a proposta de Lei seja manifestamente ofensiva à 

cláusula pétrea bem como na hipótese em que a tramitação do projeto de lei 

ou de emenda à Constituição viole regra constitucional que discipline o 

processo legislativo, como no caso.  

 

A d. decisão proferida na SS n. 5156, da E. Ministra Carmen Lúcia do C. 

STF, na qual cita o MS n. 32033 de 20/06/2013, do Ministro Teori Zavascki, 

também ressalta no seu item 1, a admissão do writ em situações 

excepcionais em que o vício de inconstitucionalidade está presente em 

procedimentos formais visando corrigir vício já concretizado no próprio curso 

do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de 

sua aprovação ou não.  
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Assim tem se posicionado nossa doutrina, in verbis:  

 

“(...) O  controle preventivo efetiva-se antes do aperfeiçoamento do ato 

normativo (...) Exemplos de controle preventivo de constitucionalidade, no 

nosso sistema constitucional, são as atividades de controle dos projetos e 

proposições exercidas pelas comissões de Constituição e Justiça das 

Casas do Congresso e o veto pelo Presidente da República com 

fundamento na inconstitucionalidade do Projeto (CF, art. 66, § 1º). No 

sistema brasileiro, admite-se o controle judicial preventivo, nos casos de 

mandado de segurança impetrado por parlamentar com objetivo de 

impedir a tramitação de projeto de emenda constitucional lesiva às 

cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4º) – MS 20.257/DF, Rel. Min. Décio 

Miranda, DJ de 8-10-1980; MS 24.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 

28-11-2002) (..)” grifo nosso – in Curso de Direito Constitucional, Gilmar 

Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, 10ª edição, Saraiva, 

pág. 1047/1048).  

No caso específico do Rio de Janeiro, o reconhecimento do estado de 

calamidade pública do ente federativo, como é de sabença, dá acesso à 

crédito extraordinário disponibilizado pela União (artigo 167, § 3º da CRFB/88).  

Todavia, a decisão do Poder Executivo é inteiramente limitada pela 

Constituição Federal e Estadual, não podendo ser interpretada ao arrepio da 

Lei, até mesmo porque está se tratando diretamente da esfera jurídica do 

cidadão, no caso, o servidor público civil e militar.  
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É mister destacar que tal situação jamais poderá ser uma carta branca 

para o Poder Executivo atender situações específicas, olvidando-se do que 

dispõe a Constituição Estadual:  

“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; 

Art.   99   -   Compete,  privativamente,  à   Assembleia Legislativa:  

(...) 

XXIV -  emendar a Constituição, promulgar leis no caso   do   silêncio   do   

Governador,   expedir   decretos legislativos e resoluções; (...)” 

Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário, proceder ao controle 

constitucional dos atos executivos, mantendo-o dentro dos limites estritos e 

vedando qualquer interpretação analógica ou extensiva dos poderes 

concedidos ao mesmo.  

A gestão errônea ou não da coisa pública não pode servir de supedâneo 

para solapar direitos fundamentais de qualquer cidadão, cláusula pétrea 

(artigo 60, § 4º, IV do CRFB/88), ainda mais daqueles que exercem suas 

funções diuturnas, no caso os servidores públicos, no aguardo de uma 

resposta digna às suas necessidades básicas.    





 
Mandado de Segurança n.0059391-22.2016.8.19.0000  
IMPETRANTE: REJANE DE ALMEIDA 
IMPETRADO: EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

E EXMO SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO 
RELATORA: DES. HELDA LIMA MEIRELES 
 
 

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ÓRGÃO ESPECIAL 

O Poder Judiciário há de ser independente e não simplesmente 

referendar atos administrativos flagrantemente inconstitucionais, sendo certo 

que o reconhecimento do estado de calamidade pública não é uma simples 

outorga incondicional, conferindo a qualquer dos Poderes da República a 

possibilidade de desmandos injustificáveis.  

Por tais razões, defiro o pedido liminar para determinar suspensão do 

processo legislativo, no que respeita ao Projeto de Lei n. 2244/2016, de autoria 

do Exmo. Sr. Governador do Estado do Rio de Janeiro.  

Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, na forma do 

artigo 7º, inciso I, da Lei 12.016/09.  

Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Estado, ex vi do artigo 7º, II da Lei 

n. 12.016/09.  

Intime-se e notifique-se, por meio do Oficial de Justiça de plantão, na 

data de hoje, com a devida urgência.  

Após, à Procuradoria Geral de Justiça 

Rio de Janeiro,  16 de novembro de 2016 

HELDA LIMA MEIRELES 
Desembargadora Relatora 
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