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Direito  Constitucional. Representação  por Inconstitucionalidade  

tendo  por  objeto  o Decreto  nº  45.874,  de  28  de  dezembro  de 

2016,  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  que “dispõe  sobre  a  

regulamentação  do  disposto na  Emenda  Constitucional  nº  93  de  

06  de setembro  de  2016,  que  estabelece  a desvinculação  de  

receitas  dos  Estados, Distrito Federal e Municípios”. Preliminar de 

inépcia da  inicial  por  ausência  de fundamentação  adequada.  

Descabimento de controle  abstrato  de  constitucionalidade  de ato  

desprovido  de  autonomia.  Rejeição das preliminares. Violação aos 

artigos 6º, 7º, 39, 77, caput, 145, inciso IV, 261, 263, § 1º, 306 e  

332,  todos  da  Carta  Fluminense, incorrendo a norma impugnada 

em flagrante vício  de  inconstitucionalidade  formal  e material. 

Procedência da Representação. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Representação de 

Inconstitucionalidade acima mencionada. 
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ACORDAM os Desembargadores componentes deste Órgão 

Especial, do Tribunal de Justiça do ERJ, em declarar a inconstitucionalidade 

ao Decreto 45.874 de 28.12.2016. 

 

 

Decisão   (    )unânime   (x)maioria. 

 

1. Adota-se o relatório já lançado nos autos; 

 

2. E assim decidem, adotando-se como razões de decidir, 

como fundamentação “per relationem” - STF, EDcl. no MS 25936/DF (Rel. 

Ministro Celso de Mello, Julgamento: 13/06/2007, DJe:18/09/2009)  e STJ, 

EDcl no AgRg no AREsp 94.942/MG (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Julgamento: 05/02/2013, DJe:14/02/2013), os precisos fundamentos do d. 

parecer de fls. 41/52, que a seguir se transcrevem: 

 
Nos  termos  do  oportunamente  exposto,  o  Representado sustenta 

que a presente Representação por Inconstitucionalidade não  deveria  

ser  conhecida  em  razão  da  ausência  de fundamentação,  vez  que  

o  Representante  teria  demonstrado  sua irresignação de forma 

genérica e confusa.  

  

Com efeito, as hipóteses que acarretam a inépcia da petição inicial e, 

consequentemente, o seu indeferimento, constam do art. 330 do 

Código de Processo Civil. Relativamente à causa de pedir, item 

previsto no inciso I, do artigo citado, verifica-se, no caso em tela, que  

a  mesma  se  encontra  exposta  de  forma  clara  e determinada. 

 

Em que pese a menção equivocada a alguns dispositivos do texto 

constitucional, depreende-se da narração que o fundamento do  
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pleito  declaratório  de  inconstitucionalidade  é  a  afronta  ao 

princípio  da  separação  dos  poderes,  inscrito  no  artigo  7º,  ao 

princípio da hierarquia das espécies normativas e à regra que veda a  

edição  de  decretos  autônomos,  prevista  nos  artigos  6º  e  145, 

inciso  IV,  e  às  disposições  constitucionais  que  versam  sobre  os 

repasses à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do  

Estado  do  Rio  de  Janeiro  –  FAPERJ  e  ao  Fundo  Estadual  de 

Conservação  Ambiental  e  Desenvolvimento  Urbano  –  FECAM, 

constantes, respectivamente, dos artigos 332 e 263, § 1º, todos da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro.  

  

Uma  vez  descaracterizada  a  ausência  de  fundamentação, tem-se 

que deve ser rejeitada a referida preliminar. 

................................................................................................. 

 

O Representado alega que o Representante aponta conflitos entre o 

Decreto nº 45.874/2016 e disposições expressas em leis, o que  

configuraria  ofensa  reflexa  ao  texto  constitucional  e,  por 

conseguinte,  o  descabimento  de  controle  abstrato  de 

constitucionalidade.  

  

De  fato,  o  Representado  aduz  a  referida  violação  legal  no 

tocante  aos  fundos  cujos  repasses  foram  instituídos  por  lei,  a 

saber: o Fundo de Habitação de Interesse Social – FEHIS, pela Lei 

Estadual nº 5.149/2007, e o Fundo de Administração Fazendária – 

FAF, pela Lei Estadual nº 1.650/1990.  

  

Não  obstante,  dos  fundos  apontados  na  peça  exordial, excluídos 

os que detêm previsão legal, remanescem os de estatura 

constitucional, previstos nos artigos 263 e 332 da Constituição do 

Estado, que foram maculados pelo Decreto: o Fundo Estadual de 

Conservação  Ambiental  e  Desenvolvimento  Urbano  –  FECAM  e  o  
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índice mínimo a ser aplicado na Fundação Carlos Chagas Filho de 

Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ.  

  

Diante  de  tal  cenário,  vale  dizer,  configuradas  violações diretas à 

Constituição Estadual, deve ser rejeitada a preliminar de 

descabimento  da  presente  Representação  por 

Inconstitucionalidade.  

................................................................................................. 

 

A  EC  nº  93/2016,  que  inspirou  a  expedição  do  Decreto 

Estadual  nº  45.874/2016,  permitiu  as  chamadas  “DRU” 

(Desvinculação  das  Receitas  da  União)  e  “DREM”  (Desvinculação 

de Receitas de Estados e Municípios).  

  

Relativamente  aos  Estados,  o  art.  2º  da  referida  Emenda, que 

introduziu o art. 76-A no ADCT da Constituição da República, assim 

dispõe:  

  

“Art. 2º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a 

vigorar acrescido dos seguintes arts. 76-A e 76-B:  

  

‘Art. 76-A - São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31  

de  dezembro  de  2023,  30%  (trinta  por  cento)  das  receitas dos 

Estados e do Distrito Federal relativas a impostos, taxas e multas, já 

instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus 

adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas 

correntes. 

Parágrafo  único.  Excetuam-se  da  desvinculação  de  que  trata  o 

caput:  

I  -  recursos  destinados  ao  financiamento  das  ações  e  serviços 

públicos  de  saúde  e  à  manutenção  e  desenvolvimento  do  ensino de 

que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o 

art. 212 da Constituição Federal;  
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II  -  receitas  que  pertencem  aos  Municípios  decorrentes  de 

transferências previstas na Constituição Federal;  

III  -  receitas  de  contribuições  previdenciárias  e  de  assistência  à 

saúde dos servidores;  

IV  -  demais  transferências  obrigatórias  e  voluntárias  entre  entes  

da Federação com destinação especificada em lei;  

V  -  fundos  instituídos  pelo  Poder  Judiciário,  pelos  Tribunais  de 

Contas,  pelo  Ministério  Público,  pelas  Defensorias  Públicas  e pelas  

Procuradorias-Gerais  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal.’” (sem grifo 

no original)  

  

Eis,  agora,  a  determinação  contida  no  art.  1º  do  Decreto 

impugnado:  

  

“Art.  1º  -  As  aplicações  ou  repasses  mínimos  a serem  

efetuados pelo Estado à FAPERJ, ao FECAM, ao FEHIS e ao FAF, terão 

suas respectivas  bases  de  cálculo  reduzidas  nos  30%  (trinta  

por cento) correspondentes à DRE.  

  

§  1º  -  Respeitado  o  Parágrafo  único  do  Art.  76-A  da  Emenda 

Constitucional  nº  93,  a  redução  se  dará  sobre  impostos,  taxas  e 

multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus  

adicionais  e  respectivos  acréscimos  legais  e  outras  receitas correntes, 

arrecadadas a partir de 1º de janeiro de 2016.  

 

§ 2º - A Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ e a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG farão os procedimentos 

necessários  à  realocação  do  orçamento  desvinculado  em  função  do 

presente Decreto.” (sem grifo no original)  

  

Note-se que a Emenda à Constituição da República permitiu 

genericamente  a  desvinculação  de  30%  das  receitas  Estaduais, 

uma  vez  que  desvincular  30%  das  receitas  do  Estado  não  deve 

implicar,  necessariamente,  redução  de  30%  do  repasse  a 
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quaisquer  dos  fundos  ora  em  foco.  Em  outras  palavras,  referida 

Emenda não indicou quais órgãos, fundos e despesas suportariam a 

desvinculação.  

  

Logo,  o  cotejo  entre  os  dois  atos  normativos  revela  que, 

embora a EC nº 93/2016 tenha reservado ao Legislador Estadual a  

decisão  sobre  quais  deles  teriam,  efetivamente,  suas  receitas 

desvinculadas,  o  Chefe  do  Poder  Executivo  do  Estado  do  Rio  

de Janeiro  decidiu  sozinho,  sem  a  devida  deliberação  legislativa, 

quais seriam os fundos afetados pela desvinculação de receitas e 

quais seriam os valores da redução.  

  

Diante desse quadro, outra não pode ser a conclusão, senão a de que 

a medida em questão agrediu frontalmente o princípio da separação 

de  poderes,  disposto  no  artigo  7º  da  Constituição Estadual.  

  

Pensar de modo diverso conduziria a sociedade do Estado do Rio de 

Janeiro a um perigoso precedente de concentração de poder nas 

mãos do Poder Executivo.  

  

Note-se  que  o  princípio  da  separação  de  poderes  fora idealizado 

com o propósito de, através do controle mútuo entre os Poderes,  

salvaguardar  direitos  e  garantias  individuais  do  poder exercido de 

forma abusiva e arbitrária.  

  

No  caso  presente,  tal  concentração  de  poder  se  manifestou na  

restrição  de  fundos  realizada  de  modo  unilateral  pelo 

Representado, resultando em obstáculos à efetivação dos direitos à  

educação,  ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado  e  à 

moradia, como se explicitará adiante.  
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Por  fim,  se,  de  fato,  compete  ao  Legislativo  Estadual,  seja pela  

via  de  Emenda  à  Constituição  ou  por  meio  de  legislação 

ordinária,  deliberar  acerca  da  desvinculação  de  receitas  em 

questão, também há que se registrar a violação ao art. 145, inciso 

IV, da Lei Fundamental Estadual.  

  

Por  fim,  em  se  tratando  de  matéria  carente  de  deliberação 

legislativa  para  a  produção  de  lei  ordinária,  verifica-se  de  igual 

sorte violação ao princípio da reserva legal ou da legalidade, este 

inscrito  no  caput  do  art.  77  e  aquele  genericamente  

considerado no  art.  6º,  ambos  da  Constituição  Estadual  c/c  o  

art.  5°,  II  da CRFB/88.  

  

Portanto, conclui-se que o Decreto Estadual nº 45.874/2016 deve  

ser  declarado  inconstitucional,  em  função  da  patente violação  

aos  artigos  7º,  77,  caput  e  145,  inciso  IV,  ambos  da 

Constituição  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  e  art.  art.  5°,  II  da 

CRFB/88. 

................................................................................................. 

 

Ao  decidir  unilateralmente  quais  dos  órgãos,  fundos  e despesas 

teriam seu repasse de receita reduzido, o Representado violou  os  

artigos  263,  §  1º  e  332,  ambos  da  Constituição  do Estado,  que  

preveem  as  receitas  destinadas,  respectivamente,  ao Fundo  

Estadual  de  Conservação  Ambiental  e  Desenvolvimento Urbano – 

FECAM e à Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPERJ, in verbis:  

  

“Art. 263 - Fica  autorizada  a  criação,  na  forma  da  lei,  do  Fundo 

Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – 

FECAM,  destinado  à  implementação  de  programas  e  projetos  de 

recuperação  e  preservação  do  meio  ambiente,  bem  como  de 

desenvolvimento  urbano,  vedada  sua  utilização  para  pagamento  de 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 

  
 

Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCESSO Nº 0000924-16.2017.8.19.0000 - MM 

8 

pessoal da administração pública direta e indireta ou de despesas de 

custeio diversas de sua finalidade. 

§ 1º - Constituirão recursos para o fundo de que trata o caput deste 

artigo, entre outros:  

  

I - 5% (cinco  por  cento) da compensação financeira a  que se refere o 

art. 20, § 1º, da Constituição da República e a que faz jus o Estado do Rio 

de Janeiro.  

II - O produto das multas administrativas e de condenações judiciais por 

atos lesivos ao meio ambiente;  

III - dotações e créditos adicionais que lhe forem atribuídos;  

IV  -  empréstimos,  repasses,  doações,  subvenções,  auxílios, 

contribuições, legados ou quaisquer transferências de recursos;  

V  -  rendimentos  provenientes  de  suas  operações  ou  aplicações 

financeiras.  

VI - 10% (dez por cento) da compensação financeira a que se refere o 

art. 20, §1º, da Constituição Federal, a que faz jus o Estado do Rio de 

Janeiro, quando se tratar de petróleo e gás extraído da camada do pré-

sal,  não  se  aplicando  nesse  caso  o  disposto  no  inciso  I.”  (sem grifo 

no original)  

  

“Art. 332 -  O  Estado  do  Rio  de  Janeiro  destinará,  anualmente,  à 

Fundação de Amparo à Pesquisa – FAPERJ, 2% (dois por cento) da 

receita  tributária  do  exercício,  deduzidas  as  transferências  e 

vinculações constitucionais e legais.” (sem grifo no original)   

 

Ao  estabelecer  a  redução  de  30%  (trinta  por  cento)  nos 

repasses à FAPERJ, o Representado transformou o percentual de 2% 

(dois por cento), previsto pelo Constituinte Estadual em 1,4% (um  

vírgula  quatro  por  cento).  Trata-se  de  vício  material  de 

inconstitucionalidade que não pode ser ignorado, mesmo em face da 

situação de grave crise financeira do Estado.  
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Ora,  não  pode  o  Representado,  que  é  Chefe  do  Poder 

Executivo,  pretender,  com expedição  de  simples  decreto  derrogar 

norma  da  Constituição  Estadual,  que,  por  óbvio,  é-lhe 

hierarquicamente  superior.  Neste  sentido,  à  luz  do  princípio  da 

simetria,  apenas  uma  emenda  à  Constituição  do  Estado  poderia 

efetuar a redução sob análise. Comportamento contrário a este é 

estritamente  proibido  pelo  ordenamento  jurídico  pátrio,  tendo 

sido, inclusive, objeto de pronunciamento do e. Supremo Tribunal 

Federal, in verbis: 

 

“AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  DECRETO  Nº 6.618-E,  

DE  05.12.95,  DO  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO ESPÍRITO SANTO. 

Ato pelo qual restou suspenso, pelo prazo de 120 dias, o pagamento de 

acréscimos pecuniários devidos aos servidores estaduais,  decorrentes  de  

concessão  de  vantagens  e  benefícios funcionais.  Relevância  do  

fundamento  segundo  o  qual  falece competência ao  Chefe do 

Poder Executivo para expedir decreto destinado  a  paralisar  a  

eficácia  de  ato  normativo hierarquicamente  superior,  como  a  

lei.  Medida  cautelar  deferida.” (STF,  ADI  nº  1410  MC/ES,  Rel.  Min.  

Ilmar  Galvão,  julgada  em 29/02/1996, sem grifo no original)  

  

Conclui-se,  pois,  que  o  Decreto  Estadual  n.º  45.874/2016 deve  

ser  declarado  inconstitucional,  em  função  da  clara  violação aos 

artigos 263, § 1º, 332 e 145, inciso IV, todos da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

................................................................................................. 

 

Ao  usurpar  a  competência  da  Assembleia  Legislativa  para 

deliberar  sobre  quais  dos  órgãos,  fundos  e  despesas  teriam  seu 

repasse  de  receitas  reduzido  e  em  que  medida,  o  Representado 

restringiu  de  sobremaneira  os  direitos  garantidos  por  meio  da 

atuação da FAPERJ e pelos fundos FECAM e FEHIS.  
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Está-se  diante  de  limitação  que  certamente  atenta,  se  não 

contra  o  próprio  núcleo  de  direitos fundamentais  à  dignidade  da 

pessoa humana, contra os direitos à educação, ao meio ambiente 

ecologicamente  equilibrado  e  à  moradia,  protegidos  pela 

Constituição do Estado, em seus artigos 39, 261 e 306.  

  

Conforme se depreende do artigo 2º do Decreto Estadual nº 3.290, 

de 16 de junho de 1980, que criou a FAPERJ, a mesma tem por  

escopo  viabilizar  o  direito  à  educação,  na  medida  em  que 

estimula e ampara a pesquisa e a formação científica e tecnológica 

necessárias  ao  desenvolvimento  sócio-cultural  e  econômico  do 

Estado:  

  

“Art.  2º  -  A  Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  do  Rio  de 

Janeiro – FAPERJ tem por objetivo promover e amparar a pesquisa e a  

formação  científica  e  tecnológica  necessárias  ao  desenvolvimento 

sócio-cultural e econômico do Estado.”  

  

No  tocante  aos  direitos  ao  meio  ambiente  ecologicamente 

equilibrado  e  à  moradia,  estes  podem  ser  vislumbrados  nos 

propósitos  prescritos  no  artigo  263,  caput,  da  Constituição  do 

Estado,  que  autorizou  a  criação  do  Fundo  Estadual  de 

Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM, e na Lei  

Estadual  nº  4.962,  de  20  de  dezembro  de  2006,  que  criou  o 

Fundo de Habitação de Interesse Social – FEHIS:  

  

“Art. 263 - Fica  autorizada  a  criação,  na  forma  da  lei,  do  Fundo 

Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – 

FECAM,  destinado  à  implementação  de  programas  e  projetos  de 

recuperação  e  preservação  do  meio  ambiente,  bem  como  de 

desenvolvimento  urbano,  vedada  sua  utilização  para  pagamento  de 
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pessoal da administração pública direta e indireta ou de despesas de 

custeio diversas de sua finalidade.”  

  

“Art.  2°  - O  Fundo  Estadual  de  Habitação  de  Interesse  Social  

– FEHIS,  de  natureza  contábil,  terá  código  próprio  para  sua 

identificação na execução orçamentária e os seguintes objetivos:  

I  - garantir  recursos  de  caráter  permanente  para  o financiamento  de 

programas  e  projetos  de  habitação  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro, 

priorizando o atendimento da população de mais baixa renda;  

II  - criar  condições  para  o  planejamento  a  médio  e  longo  prazo  

com vistas à erradicação do déficit habitacional no Estado;  

III - garantir à população do Estado do Rio de Janeiro o acesso a uma 

habitação  digna  e  adequada,  com  equidade  e  celeridade,  em 

assentamentos humanos seguros, salubres, sustentáveis e produtivos;  

IV  - promover  e  viabilizar  com  equidade  e  celeridade,  o  acesso  e  

as condições  de  permanência  na  habitação,  com  conforto  ambiental, 

saúde  da  sociedade,  acessibilidade  e  transparência  dos procedimentos 

e processos decisórios;  

V  - promover  o  reassentamento  dos  moradores  de  habitações 

localizadas em áreas de risco e de preservação ambiental.”  

  

Do  exposto,  conclui-se  que  o  Decreto  Estadual  nº 45.874/2016  

deve  ser  declarado  inconstitucional,  em  função  da indiscutível  

violação  aos  artigos  39,  261  e  306,  todos  da Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

3. Em sendo assim, acata-se a presente representação e se 

declara a inconstitucionalidade do Decreto 45.874/2016, com efeitos 

retrospectivos. 

 

R.J. 16/04/2018. 

 

DES.JOSÉ CARLOS VARANDA  

  RELATOR 
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