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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

  

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no 

exercício da atribuição que lhe confere o artigo 103, inciso V da Constituição 

Federal e o artigo 2º, inciso V, da Lei Federal no 9.868/1999, assistido pela 

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, vem, com fulcro no artigo 102, 

inciso I, alínea “a”, propor a presente 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

com pedido de medida cautelar 

 

que tem por objeto a LEI ESTADUAL Nº 8.315 DE 19/03/2019, COM 

PEDIDO CUMULATIVO DE DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 7.898/2018 que a precedeu, em 

vista  dos aspectos a seguir expostos. 

 

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA INTEGRALIDADE DA 

LEI Nº 8.315/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DO VÍCIO DE 

INICIATIVA. DA DESCONFORMIDADE COM AS MENS LEGIS E 

LEGISLATORIS DOS ARTIGOS 7º, INCISO V E 22, INCISO I E 

PARÁGRAFO ÚNICO DA CRFB, E COM A LEI COMPLEMENTAR 

FEDERAL Nº 103/2000. 

 

Prima facie, cabe destacar que, com fulcro nos artigos 7º, inciso V, 

e 22, inciso I e parágrafo único, da Constituição Federal, foi editada a Lei 
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Complementar Federal nº 103/2000, que delegou aos Estados competência para 

fixar piso salarial, nos seguintes termos: 

 

“Art. 1o Os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a 

instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso 

salarial de que trata o inciso V do art. 7o da Constituição 

Federal para os empregados que não tenham piso salarial 

definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de 

trabalho.” 

 

(grifos e sublinhados estranhos ao original) 

 

Com fulcro nessa delegação, o Governador do Estado do Rio de 

Janeiro encaminhou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 44/2019, nos 

seguintes termos: 

 

“Art. 1º. Fica prorrogada até 31 de dezembro de 2020 a vigência 

da Lei 7.898, de 07 de março de 2018. 

 

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.” 

 

O referido Projeto de Lei encaminhado pelo Governador recebeu 

na ALERJ inúmeras emendas aditivas, modificativas e supressivas que o 

descaracterizaram completamente, de maneira, que, por fim, NÃO RESTOU, NA LEI 

ESTADUAL Nº 8.315/2019, UMA LINHA SEQUER DO PROJETO DE LEI ORIGINAL. 

A integral substituição do conteúdo inovou sobremaneira o contido 

na mencionada proposta que acabou por se substituir àquela e atrair para a mesma 

a inconstitucionalidade em razão de vício de iniciativa, consoante reconhecido por 

essa Excelsa Corte em sua mansa jurisprudência, tal qual se verifica no aresto a 

seguir transcrito em exemplo: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7v
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI 

6.633/2015 DO ESTADO DO PIAUÍ QUE DISPÕE SOBRE O 

PISO SALARIAL DOS FISIOTERAUPETAS E TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS. DIREITO DO TRABALHO. EXTRAPOLAÇÃO 

DOS LIMITES DA DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA CONFERIDA PELA UNIÃO AOS ESTADOS POR 

MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 103/2000. OFENSA AO 

ARTIGO 22, I E PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a 

extrapolação dos limites da competência legislativa delegada pela 

União aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do art. 22, I e 

parágrafo único, representa a usurpação de competência 

legislativa da União para legislar sobre direito do trabalho e, 

consequentemente, a inconstitucionalidade formal da lei. 

2. Lei estadual de iniciativa parlamentar extrapola os limites da 

delegação legislativa da competência legislativa privativa da 

União conferida aos Estados e ao Distrito Federal por meio Lei 

Complementar 103/2000, a qual reserva a iniciativa ao Poder 

Executivo de projeto de lei que visa instituir piso salarial para os 

empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, 

convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.344 PIAUÍ - Relator: Min. 

Edson Fachin - Reqte.(s): Confederação Nacional de Saúde, 

Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS - Adv.(a/s): Joicy 

Damares Pereira e Outro(a/s) - Intdo.(a/s): Assembleia Legislativa 
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do Estado do Piauí - Proc.(a/s)(es): Maria de Lourdes Sobral 

Cardoso Nogueira) 

 

(grifos e sublinhados estranhos ao original) 

 

Considerando que a Lei Complementar Federal nº 103/2000 ao 

instrumentalizar a delegação da competência legislativa da União para os Estados 

prevê expressamente que a lei estadual para fixação dos pisos salariais é de 

iniciativa do Chefe do Poder Executivo estadual e que seu teor foi 

invariavelmente substituído em toda a extensão por emendas, verifica-se 

inequivocamente que a Lei Estadual nº 8.315 - promulgada em 19/03/2019 - é 

portadora de vício de iniciativa a justificar o reconhecimento da 

inconstitucionalidade da referida lei, em sua integralidade.  

 

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 

8.315/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO QUE TOCA AOS 

AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E 

ENFERMEIROS. DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

PRIVATIVA DA UNIÃO CONSOANTE OS ARTIGOS 7º, INCISOS V E 

XIII E 22, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

 

 

Há que se reconhecer ainda a inconstitucionalidade material do 

artigo 1º da Lei nº 8.315, de 19/03/2019, do Estado do Rio de Janeiro, no que se 

refere à fixação do piso salarial de auxiliares de enfermagem, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros, considerando suas menções à jornada semanal de 30h. 

 

Estabelece o dispositivo: 
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“Art. 1º No Estado do Rio de Janeiro, o piso salarial dos 

empregados, integrantes das categorias profissionais abaixo 

enunciadas, que não o tenham definido em lei federal, convenção 

ou acordo coletivo de trabalho, será de: 

 

I – R$ 1.238,11 ( um mil duzentos e trinta e oito reais e onze 

centavos) - para Auxiliar de Escritório (CBO 4110-05); Cumim 

(CBO 5134-15); Empregados Domésticos (CBO 5121-05); 

Faxineiro (CBO 5143-20); Contínuo (CBO 4122-05); 

Guardadores de Veículos (CBO 5199-25); Lavadores de Veículos 

(CBO 5199-35); Trabalhadores Agropecuários (CBO 6210-05); 

Trabalhadores de Serviços Veterinários (CBO 5193); 

Trabalhadores Florestais (CBO 6320-15); Catadores de Material 

Reciclável; Trabalhadores de Serviços de Conservação, 

Manutenção, Empresas Comerciais, Industriais, Áreas Verdes e 

Logradouros Públicos, não especializados; 

 

II – R$1.283,73 (um mil duzentos e oitenta e três reais e setenta e 

três centavos) - para Ascensorista (CBO 5141-05); Barbeiros 

(CBO 5161-05); Cabeleireiros (CBO 5161-10); Carteiros (CBO 

4152-05); Classificadores de Correspondências (CBO 4152-10); 

Controladores de Pragas (CBO 5199); Cozinheiros (CBO 5132); 

Cuidadores de Idosos (CBO 5162-10); Esteticistas (CBO 3221-

30); Garçons (CBO 5134-05); Lavadeiras e Tintureiros (CBO 

5163); Manicures (CBO 5161-20) Pedicures (CBO 5161-40); 

Pedreiros (CBO 7152); Trabalhadores de Apostas e Jogos (CBO 

4212); Trabalhadores de Fabricação de Calçados (CBO 7641); 

Trabalhadores de Fabricação de Papel e Papelão (CBO 8331); 

Fiandeiros (CBO 7612); Trabalhadores de Serviços de 

Embelezamento e Higiene (CBO 5161); Trabalhadores de 

Tratamento e Preparação de Madeira (CBO 7721); Trabalhadores 
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do Curtimento de Couro e Peles (CBO 7622); Trabalhadores em 

Beneficiamento de Pedras (CBO 7122); Moto Taxistas (CBO 5191-

15); Moto Fretista (CBO 5191-10); Artesãos; Auxiliar de 

Massagista; Auxiliares de Creche; Cortadores; Criadores de Rãs; 

Depiladores; Maqueiros; Merendeiras, Motoboys;, Operadores de 

Caixa, Inclusive de Supermercados; Operadores de Máquinas e 

Implementos de Agricultura, Pecuária e Exploração Florestal; 

Pescadores; Pintores; Sondadores; Tecelões E Tingidores; 

Trabalhadores da Construção Civil; Trabalhadores de Artefatos de 

Couro; Trabalhadores de Fabricação de Produtos de Borracha e 

Plástico; Trabalhadores de Minas e Pedreiras; Trabalhadores de 

Preparação de Alimentos e Bebidas; Trabalhadores de Serviços de 

Proteção e Segurança; Trabalhadores de Serviços de Turismo e 

Hospedagem; Trabalhadores de Transportes Coletivos - 

Cobradores, Despachantes e Fiscais, Exceto Cobradores de 

Transporte Ferroviário; Trabalhadores dos Serviços de Higiene e 

Saúde; Trabalhadores de Costura e Estofadores; Trabalhadores 

em Serviços Administrativos; Vendedores e Comerciários; 

Vidreiros e Ceramistas; 

 

III – R$1.375,01 (um mil trezentos e setenta e cinco reais e um 

centavo) - Agentes de Trânsito (CBO 5172-20); Auxiliares de 

Biblioteca (CBO 3711-05); Auxiliares de Enfermagem (CBO 

3222-30) com regime de 30 (trinta) horas; Auxiliares Técnicos de 

Telecom Nível 1 a 3; Barman (CBO 5134-20); Bombeiros Civis 

Nível Básico (CBO 5171-10); Compradores (CBO 3542-05); 

Datilógrafos (CBO 4121-05); Doulas (CBO 3221-35); 

Eletromecânico de Manutenção de Elevadores (CBO 9541-05); 

Estenógrafos (CBO 3515-10); Frentistas (CBO 5211-35); Guias de 

Turismo (CBO 5114); Joalheiros (CBO 7510); Lubrificadores de 

Veículos (CBO 9191-10); Maitres de Hotel (CBO 5101-35); 
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Marceneiros (CBO 7711); Mordomos e Governantas (CBO 5131); 

Músicos (CBO 2626 e CBO 2627); Ourives (CBO 7511-25); 

Porteiros de Edifícios e Condomínios (CBO 5174-10); 

Radiotelegrafista (CBO 3722-10); Representantes Comerciais 

(CBO 3541-45); Sommeliers (CBO 5134-10); Supervisor de 

Vendas (CBO 5201); Supervisores de Compras (CBO 3542-10); 

Supervisores de Manutenção Industrial (CBO 9503-05); Técnicos 

de Imobilização Ortopédica (CBO 3226-05); Técnicos de Vendas 

(CBO 3541-35 e CBO 3541-40); Terapeutas Holísticos (CBO 

3132-25); Trabalhadores de Confecção de Instrumentos Musicais 

(CBO 7421); Trabalhadores de Soldagem e Ligas Metálicas (CBO 

7243); Zeladores de Edifícios e Condomínios (CBO 5141-20); 

Administradores e Capatazes de Explorações Agropecuárias ou 

Florestais; Agentes de Cobrança; Agentes de Marketing; Agentes 

de Mestria; Agentes de Saúde e Endemias, Agentes de Venda; 

Ajustadores Mecânicos; Assistentes de Serviços Nível 1 A 3; 

Atendentes de Cadastro; Atendentes de Cal! Center; Atendentes de 

Consultório, Clínica Médica e Serviço Hospitalar; Atendentes de 

Retenção; Caldeireiros; Chapeadores; Chefes de Serviços de 

Transportes e Comunicações; Condutores de Veículos de 

Transportes; Contramestres; Eletricistas; Eletrônicos; Guarda-

Parques, com curso de Formação Específica, em Nível de Ensino 

Médio; com curso de Formação Específica, em Nível de Ensino 

Médio; Guardiões de Piscina; Mestre; Monitores; Montadores de 

Estruturas Metálicas; Montadores e Mecânicos de Máquinas, 

Veículos e Instrumentos de Precisão; Operadores de Atendimento 

Nível 1 a 3; Operadores de Cal! Center; Operadores de Estação de 

Rádio, Televisão, Equipamentos de Sonorização e de Projeção 

Cinematográfica; Operadores de Instalações de Processamento 

Químico; Operadores de Máquinas da Construção Civil e 

Mineração; Operadores de Máquinas de Lavrar Madeira; 
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Operadores de Máquinas de Processamento Automático de Dados; 

Operadores de Máquinas Fixas e de Equipamentos Similares; 

Operadores de Suporte CNS; Práticos de Farmácia e Empregados 

em Empresas Prestadoras de Serviços de Brigada de Incêndio 

(Nível Básico); Representantes de Serviços 103; Representantes de 

Serviços Empresariais; Representantes de Serviços; Supervisor de 

Produção e Manutenção Industrial; Supervisores de Produção 

Industrial; Técnicos de Administração; Técnicos em Reabilitação 

de Dependentes Químicos; Técnicos Estatísticos; Telefonistas e 

Operadores de Telefone; Telemarketing; Tele atendentes; Tele 

operador Nível 1 a 10; Telemarketing Ativo e Receptivo; 

Trabalhadores da Rede de Energia e Telecomunicações; 

Trabalhadores de Artes Gráficas; Trabalhadores de Confecção de 

Produtos de Vime e Similares; Trabalhadores de Derivados de 

Minerais não Metálicos; Trabalhadores de Movimentação e 

Manipulação de Mercadorias e Materiais; Trabalhadores de 

Serventia e Comissários (nos Serviços de Transporte de 

Passageiros); Trabalhadores de Serviços de Contabilidade; 

Trabalhadores de Tratamentos de Fumo e de Fabricação de 

Charutos e Cigarros; Trabalhadores em Podologia; 

Trabalhadores Metalúrgicos e Siderúrgicos, Barista (CBO 5134-

40); Auxiliar de Logística (CBO 4141-40); 

 

IV – R$1.665,93 (um mil seiscentos e sessenta e cinco reais e 

noventa e três centavos) - para: Educador Social (CBO 5153-05); 

Técnicos em Contabilidade (CBO 3511); Técnicos de Transações 

Imobiliárias (CBO 3546); Técnicos em Farmácia (CBO 3251-10 E 

CBO 3251-15); Técnicos em Laboratório (CBO 3242); Técnicos 

em Podologia (CBO 3221-10); Técnicos em Enfermagem (CBO 

3222-05) com regime de 30 (trinta) horas semanais; Técnicos em 

Secretariado (CBO 3515-05); Técnicos de Biblioteca (CBO 3711-
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10); Bombeiro Civil Líder, Formado como Técnico em Prevenção 

e Combate a Incêndio, em Nível de Ensino Médio; Técnicos em 

Higiene Dental e Empregados em Empresas Prestadoras de 

Serviços de Brigada de Incêndio (Nível Médio); Trabalhadores de 

Nível Técnico, devidamente registrados nos conselhos de suas 

áreas ou órgãos competentes: Técnico de Enfermagem Socorrista; 

Entrevistador Social (CBO 4241-30); 

 

V – R$2.512,59 (dois mil e quinhentos e doze reais e cinquenta e 

nove centavos) - para: motoristas de ambulância (CBO 7823-20); 

taxistas profissionais reconhecidos pela Lei Federal n° 12.468, de 

26 de agosto de 2011 (CBO 7823-15), bem como aqueles que se 

encontrem em contrato celebrado com empresas de locação de 

veículos, excetuando-se os permissionários autônomos que 

possuem motorista auxiliar; técnico de instrumentalização 

cirúrgica (CBO 3222-25); técnico de telecomunicações (CBO 

3133); técnicos de eletrônica (CBO 3132); técnicos de segurança 

do trabalho (CBO 3516); técnicos em mecatrônica (CBO 3001), 

bem como os técnicos de nível médio regularmente inscritos nos 

Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 

técnicos industriais inscritos no Conselho Regional de Técnicos 

Industriais, tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS (CBO 2614-25); técnicos em eletrotécnica, marinheiro de 

esportes e recreio; fotógrafos (CBO 2618-05); Técnicos em 

Radiografia (CBO 3241-15); 

 

VI – R$3.158,96 (três mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e 

seis centavos) - para: Administradores de Empresas (CBO 2521-

05); Advogados (CBO 2410); Arquitetos (CBO 2141); Arquivistas 

(CBO 2613-05); Assistentes Sociais (CBO 2516-05); Bibliotecários 

(CBO 2612-05); Biólogos (CBO 2211); Biomédicos (CBO 2212); 
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Enfermeiros (CBO 2235), com regime de 30 (trinta) horas 

semanais; Estatísticos (CBO 2212); Farmacêuticos (CBO 2234); 

Fisioterapeutas (CBO 2236); Fonoaudiólogos (CBO 2238); 

Nutricionistas (CBO 2237-10); Profissionais de Educação Física 

(CBO 2241); Psicólogos (CBO 2515) exceto Psicanalistas (CBO 

2515-50); Secretários Executivos (CBO 2523) exceto Tecnólogos 

em Secretariado Escolar (CBO 2523-20); Sociólogos (CBO 2511-

20); Terapeutas Ocupacionais (CBO 2239-05); Turismólogos 

(CBO 1225-20); Bombeiro Civil Mestre, Formado em Engenharia 

com especialização em prevenção e combate a incêndio e 

Empregados em empresas prestadoras de serviços de Brigada de 

Incêndio (nível superior); Contadores; Documentalista (CBO 

2612-10); Analista de Informações (CBO 2612-15); Pedagogos 

(CBO 2394-15); Economistas (CBO 2512-05); Sanitarista; 

professores de Educação Infantil e de Ensino Fundamental (1 ° ao 

5° ano), com regime de 40 (quarenta) horas semanais. 

 

Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo aplica-se a 

Agente de Cobrança; Agentes de Marketing; Agentes de Venda; 

Assistentes de Serviços Nível 1 a 3; Atendentes de Cadastro; 

Atendentes de Call Center; Atendentes de Retenção; Auxiliares 

Técnicos de Telecom Nível 1 a 3; Operadores de Atendimento 

Nível 1 a 3; Operadores de Call Center; Operadores de Suporte 

CNS; Representantes de Serviços 103; Representantes de Serviços 

Empresariais; Representantes de Serviços; Tele Operador Nível 1 

a 10; Telefonistas e Operadores de Telefone e de Telemarketing; 

Telemarketing Ativos e Receptivos, cuja jornada de trabalho seja 

de 06 (seis) horas diárias ou 180 (cento e oitenta) horas mensais.” 

 

(grifos e sublinhados estranhos ao original) 
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Da leitura do artigo 1º, verifica-se que a versão final da Lei 

Estadual atribuiu piso salarial para auxiliares de enfermagem (art. 1º, III), técnicos 

de enfermagem (art. 1º, IV) e enfermeiros (art. 1º, VI), na medida em que estejam 

submetidos à jornada de 30 horas semanais (180h mensais). 

 

Considerando os termos da delegação legislativa objeto da Lei 

Complementar nº 103/2002, verifica-se que a simples alusão à jornada de 30h 

semanais para tais profissionais já foi feita em excesso, em usurpação da 

competência legislativa privativa da União, prevista no artigo 22, inciso I, da 

Constituição Federal. 

 

Desse modo, considerando a jurisprudência dessa Egrégia Corte 

exemplificada pelo já mencionado acórdão que se volta a transcrever, a 

extrapolação da delegação legislativa caracteriza usurpação de competência  e 

consequente inconstitucionalidade: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA 

CAUTELAR. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI 

6.633/2015 DO ESTADO DO PIAUÍ QUE DISPÕE SOBRE O 

PISO SALARIAL DOS FISIOTERAUPETAS E TERAPEUTAS 

OCUPACIONAIS. DIREITO DO TRABALHO. EXTRAPOLAÇÃO 

DOS LIMITES DA DELEGAÇÃO DA COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA CONFERIDA PELA UNIÃO AOS ESTADOS POR 

MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 103/2000. OFENSA AO 

ARTIGO 22, I E PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a 

extrapolação dos limites da competência legislativa delegada pela 

União aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do art. 22, I 

e parágrafo único, representa a usurpação de competência 
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legislativa da União para legislar sobre direito do trabalho e, 

consequentemente, a inconstitucionalidade formal da lei. 

2. Lei estadual de iniciativa parlamentar extrapola os limites da 

delegação legislativa da competência legislativa privativa da 

União conferida aos Estados e ao Distrito Federal por meio Lei 

Complementar 103/2000, a qual reserva a iniciativa ao Poder 

Executivo de projeto de lei que visa instituir piso salarial para os 

empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, 

convenção ou acordo coletivo de trabalho. 

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 

(Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.344 PIAUÍ - Relator: Min. 

Edson Fachin - Reqte.(s): Confederação Nacional de Saúde, 

Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS - Adv.(a/s): Joicy 

Damares Pereira e Outro(a/s) - Intdo.(a/s): Assembleia Legislativa 

do Estado do Piauí - Proc.(a/s)(es): Maria de Lourdes Sobral 

Cardoso) 

(grifos e sublinhados estranhos ao original) 

 

Assim, configurada está a inconstitucionalidade das expressões 

“com regime de 30 (trinta) horas semanais” trazidas nos incisos III, IV e VI do 

artigo 1º da Lei nº 8315/2019 do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Ressalte-se ainda que auxiliares de enfermagem, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros não possuem jornada legal diferenciada, estando 

sujeitos à jornada legal de 8h diárias ou 44h semanais, ou ainda à jornada mais 

favorável porventura ajustada com seu empregador, ou prevista em norma 

coletiva, tal qual todos os demais trabalhadores (artigo 7º, inciso XIII, da CRFB). 

 

A alusão à jornada de 30 horas semanais para essas categorias se 

afigura, inclusive, inadequada diante dos termos do artigo 2º da mesma lei 

estadual, que prevê que, se os trabalhadores receberem salário por hora 
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trabalhada, o piso salarial será aquele fixado para a respectiva categoria, divido 

por uma jornada mensal de 220h mensais, in verbis: 

 

“Art. 2º O valor do piso salarial dos empregados cujo salário é 

pago por hora corresponderá ao valor do piso fixado para a 

respectiva categoria, dividido por uma jornada mensal de 220 

(duzentas e vinte) horas, já se achando incluído no valor 

resultante o descanso semanal remunerado.” 

 

(grifo e sublinhado estranhos ao original) 

 

A previsão em norma estadual que estabeleça piso salarial de 

exceção à jornada tradicional de 220h mensais somente se justifica quando a 

jornada legal da categoria for inferior a 220h mensais, tal como as categorias 

previstas no parágrafo único do artigo 1º da Lei Estadual em análise. 

 

É de se ressaltar que a disposição legal ora impugnada traz consigo 

impacto significativo para instituições de saúde privadas e públicas, uma vez que 

quase dobra o valor da remuneração desses profissionais. 

 

Isso porque os pisos salariais mensais de auxiliares de enfermagem 

(art. 1º, III), técnicos de enfermagem (art. 1º, IV) e enfermeiros (art. 1º, VI) foram 

fixados, respectivamente, em R$1.375,01 (mil trezentos e setenta e cinco reais), 

R$1.665,93 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) e 

R$3.158,96 (três mil cento e cinquenta e oito mil e noventa e seis centavos) para o 

caso de submissão à jornada reduzida de 30h semanais ou 150h mensais, a 

despeito de, na verdade, a jornada praticada por esses profissionais ser de 44h 

semanais, o que elevaria os pisos das referidas categorias para R$ 2.016,68 (dois 

mil e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), R$ 2.443,36 (dois mil 

quatrocentos e quarenta e três reais) e R$ 4.633,14 (quatro mil seiscentos e trinta e 
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três reais e quatorze centavos), respectivamente. (vide avaliação de impacto 

socioeconômico – DOC.11) 

 

Patente, portanto, que os valores escapam ao que seria considerado 

adequado e razoável como piso salarial de tais categorias, considerando o custo de 

vida no Estado do Rio de Janeiro, o que não se pode admitir, sob pena de afronta 

ao artigo 7º, V, da Constituição Federal. 

 

ACRESÇA-SE A ISSO O FATO DE QUE O ESTUDO QUE INSTRUI A 

PRESENTE PETIÇÃO INICIAL (DOC. 11) ESTIMA EM CERCA DE 1,1 BILHÃO DE 

REAIS O IMPACTO FINANCEIRO PARA OS COFRES PÚBLICOS DECORRENTE DA 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.318/2019 E DA CONSEQUENTE REDUÇÃO DE JORNADA DE 

TRABALHO PARA 30 HORAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA OS 

CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DE 

ENFERMAGEM E ENFERMEIROS! 

 

PARA O SETOR PRIVADO DE SAÚDE, O VENTILADO IMPACTO FOI 

ESTIMADO EM MAIS DE 2,5 BILHÕES! 

 

Trata-se de custo que a combalida economia do Estado do Rio de 

Janeiro – seja sob o ponto de vista do erário, seja sob o ponto de vista da iniciativa 

privada – não pode arcar no momento e que certamente provocará substancial 

fechamento de postos de trabalho e redução dos índices de emprego no estado. 

 

Pelo exposto, verifica-se a inconstitucionalidade das expressões 

“com regime de 30 (trinta) horas semanais” trazidas nos incisos III, IV e VI do 

artigo 1º da Lei nº 8315/2019 do Estado do Rio de Janeiro, por serem violadoras 

da competência legislativa privativa da União. 

 

 



 

  

PODER EXECUTIVO 

 

15 

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 

8.315/2019 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VÍCIO DE INICIATIVA. 

ARTIGOS 61, §1º, ALÍNEAS ‘A’ E ‘C’, E 195, §5º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 

 

O artigo 5º da referida Lei Estadual trouxe previsão de que os pisos 

nela estabelecidos seriam aplicados aos servidores públicos estaduais: 

 

“Art. 5°- O Servidor do Estado do Rio de Janeiro e seus 

aposentados e pensionistas, não poderão receber remuneração 

inferior ao piso regional estabelecido no Inciso I desta Lei. 

 

Parágrafo único. O disposto neste artigo produzirá efeitos 

financeiros somente após o fim do Regime de Recuperação Fiscal 

pactuado pelo Estado do Rio de Janeiro.” 

 

Irrefutável que o referido dispositivo trata do tema “remuneração 

de servidores públicos”, não restando dúvida de que se trata de matéria cuja 

iniciativa legislativa é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, na 

esteira do disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’ da Constituição 

Federal, cujo teor foi reproduzido, por simetria, no artigo 112, §1º, II, alínea “b”, 

da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, in verbis: 

 

“Art. 61. (omissis) 

 

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

que: 

 

I – (...) 
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II - disponham sobre: 

 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica ou aumento de sua 

remuneração; 

 

b) (...) 

 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

(...)” 

 

“Art.112. (omissis) 

 

§1º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 

que:  

(...) 

 

 II. disponham sobre: 

 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica do Poder Executivo ou aumento 

de sua remuneração; 

 

b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento 

de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a inatividade; 

 

(...)” 
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À luz da inovação integral do texto original do antecedente Projeto 

de Lei, descortina-se afronta à competência privativa do Chefe do Poder 

Executivo para deflagrar processo legislativo referente ao regime jurídico dos 

servidores públicos e para dispor sobre as despesas com pagamento de pessoal, 

incluindo aposentados e pensionistas, de modo que o artigo 5º da Lei nº 

8315/2019 do Estado do Rio de Janeiro, inserido, repisa-se, por emenda 

parlamentar, ultrapassou os limites ao poder de emenda que detém o Poder 

Legislativo. 

 

Ressalte-se ainda que, da dicção do art. 63, I, da Constituição 

Federal - aplicável em relação aos demais entes por simetria -, extrai-se que não 

há vedação a emendas parlamentares nas hipóteses de iniciativa reservada ao 

Chefe do Poder Executivo, desde que, todavia, delas não resulte incremento de 

dispêndio.  

 

É esta a regra reproduzida na Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro, em seu artigo 113: 

 

“Art. 113. Não será admitido aumento da despesa prevista:  

 

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, 

ressalvando o disposto no artigo 210, §3º, desta Constituição;” 

 

A estipulação de piso remuneratório para servidores públicos 

estaduais – ativos e inativos –, contudo, tem imensa repercussão financeira, que 

sequer foi estimada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro! 

 

Ressalte-se que, embora o dispositivo em análise importe em 

aumento de despesa de pessoal, não há a previsão da correspondente fonte de 

custeio, em afronta ao disposto no artigo 195, §5º da CRFB e ao preconizado nos 
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artigos 211 e 213 da CERJ, os quais também determinam a edição de lei 

autorizativa para assunção de despesas públicas.  

 

Note-se, por relevante, que condicionar a produção de efeitos da 

norma do caput do artigo 5º ao término do Regime de Recuperação Fiscal, como 

feito no respectivo parágrafo único, não infirma essa conclusão. 

 

O Regime de Recuperação Fiscal - como bem se percebe da 

redação do art. 8º da Lei Complementar 159/2017 - não apenas impede que se 

criem despesas de imediato, mas também veda o comprometimento futuro das 

finanças do Estado. Não por outro motivo se veda a concessão (inciso I), mas 

também a criação ou majoração (inciso VI) de vantagens. De outra forma, 

bastaria ao Estado sair da Recuperação para, com a entrada em vigor dos reflexos 

financeiros das regras com efetividade “suspensa”, voltar a ser candidato ao 

Regime. 

 

De mais a mais, o que se propõe é a criação de despesa submetida a 

condição suspensiva, isto é, subordinada a evento futuro e incerto, consistente, na 

hipótese, no encerramento do Regime de Recuperação Fiscal. 

 

Todavia, a criação de despesa subordinada a esse tipo de cláusula 

não pode ser admitida, pois torna inviável a realização do indispensável estudo 

de impacto financeiro e orçamentário e, assim, atrai a pecha de 

inconstitucionalidade ao enunciado normativo, por ofensa ao já referido art. 169, § 

1º, I e II, da Constituição Federal (reproduzido no art. 231, §1º. I e II, da 

Constituição Estadual). 

 

 Cite-se, nesse sentido, o seguinte precedente do e. TJ/RJ: 

 

“CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 3983/02 CUJO 

CONTEÚDO VERSA SOBRE ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE 
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CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO PERMANENTE DE 

PESSOAL DA FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 

7º QUE EM TESE DETERMINARIA A APLICAÇÃO DA TABELA 

AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS ABRANGIDOS PELA 

LEI 926/85 e 1056/86. A LEI QUE GERA AUMENTO DE 

DESPESA E DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS. 

O ARTIGO 7º. EM PARTICULAR ESTÁ EIVADO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR QUE FOI 

ACRESCENTADO AO DIPLOMA LEGAL POR INICIATIVA DE 

UM DEPUTADO ESTADUAL ALTERANDO O PROJETO 

INICIAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INICIATIVA 

PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 

INCONSTITUCIONALIDADE. O artigo 112, § 1º, inciso II, a e b 

da Constituição Estadual, atribui iniciativa privativa ao Chefe do 

Executivo de proposta de lei que disponha sobre aumento de 

remuneração de servidores públicos e discipline a respeito de 

servidores públicos estaduais, incluindo o regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Fora isso a 

criação de despesa sem prévia dotação orçamentária ou sem que 

se conheça sua fonte de custeio vai de encontro aos princípios 

básicos da moderna administração pública constitucionalmente 

vigentes. Violação, ainda, do artigo 213, § 1º. , I da Constituição 

Estadual que determinam, que qualquer aumento de 

remuneração, criação de cargos ou alteração de estruturas 

tenham, justamente, prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender tal despesa. Argüição de Inconstitucionalidade que se tem 

como procedente” (RI 2007.017.00045 • Órgão Especial • 

Relatora: Dês. Nilza Bitar • Julgamento em 12/05/2008). 

 

(grifos e sublinhados estranhos ao original) 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PGM=WEBPCNU88&N=200701700045
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Verifica-se, assim, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 

8315/2019 do Estado do Rio de Janeiro, tudo conforme entendimento já 

pacificado desta Suprema Corte refletido nos arestos a seguir transcritos em 

exemplo: 

 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA 

LEI GAÚCHA N. 10.385/1995. PARALISAÇÃO DOS 

SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DIAS 

PARADOS CONTADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. 

EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES DO DISPOSITIVO 

APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. 

PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. 

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES E À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Alterações promovidas pelas 

Emendas Constitucionais n. 19/1998 e 41/2003 não causam 

prejuízo à análise da constitucionalidade da norma impugnada à 

luz do art. 96, inc. II, al. b, da Constituição da República. 2. 

Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de 

iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário, desde que 

guardem pertinência temática com o projeto e não importem em 

aumento de despesas. 3. A Emenda Parlamentar n. 4/1995 

afastou-se da temática do Projeto de Lei n. 54/1995, interferiu na 

autonomia financeira e administrativa do Poder Judiciário: 

desrespeito ao art. 2º da Constituição da República. 4. Ação direta 

de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI 1333, 

Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

29/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-

11-2014 PUBLIC 18-11-2014) – grifou-se. 
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“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMENDA 

CONSTITUCIONAL 11/2013, DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE. TETO REMUNERATÓRIO. DIPLOMA 

RESULTANTE DE PROJETO INICIADO PELA GOVERNADORA 

DO ESTADO. EMENDA PARLAMENTAR. ESTABELECIMENTO 

DE EXCEÇÕES. REFLEXO FINANCEIRO. MATÉRIA SUJEITA A 

RESERVA DE INICIATIVA. CARACTERIZADA USURPAÇÃO DA 

PRERROGATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVIO ESTADUAL. 1. 

Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, as 

normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo 

previstas na Constituição Federal constituem cláusulas 

elementares de distribuição de poder no contexto da Federação, 

razão pela qual devem ser necessariamente observadas pelos 

Estados-membros, independentemente da espécie legislativa 

envolvida. 2. Ao criar hipóteses de exceção à incidência do teto 

remuneratório do serviço público estadual e, consequentemente, 

exceder o prognóstico de despesas contemplado no texto original 

do projeto encaminhado pela Governadora do Estado do Rio 

Grande do Norte, a Assembleia Legislativa atuou em domínio 

temático sobre o qual não lhe era dado interferir, mesmo que por 

modo secundário, incorrendo em episódio de abuso de poder 

legislativo. 3. Medida cautelar deferida” (ADI 5087 MC, 

Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 

27/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-

11-2014 PUBLIC 13-11-2014) – grifou-se. 

 

“Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão 

constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor 

público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de 

gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder 
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Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de 

iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas 

que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 

61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico 

Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das 

Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 

5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes 

de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente 

prevista apenas para os professores, a todos os servidores que 

atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. 

Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso 

extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos 

artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. 

Reafirmação de jurisprudência” (RE 745811 RG, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 

DIVULG 05-11-2013 PUBLIC 06-11-2013) 

 

(grifos e sublinhados estranhos ao original) 

 

Dealba-se que o artigo 5º da norma estadual em questão padece de 

vício de inconstitucionalidade formal, o qual não se convalida nem mesmo com 

a sanção da autoridade a quem cabia a iniciativa exclusiva, conforme também 

pacificado na jurisprudência desta Corte1.  

 

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro também reverbera, incontroversamente, o desacerto da referida 

iniciativa parlamentar inovadora, como pode se ver dos exemplos abaixo 

transcritos: 

                                                           
1 ADI 1.438/DFM DJ 8/11/2002 e ADI 700, DJ DE 24/8/2001. 
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIVISÃO 

DOS PODERES. INICIATIVA PRIVATIVA DE LEI.  

1- O ordenamento constitucional adota a divisão dos Poderes 

como um dos seus princípios fundamentais e, por conseqüência, 

estabelece o exercício harmônico e independente das respectivas 

funções executiva, legislativa e jurisdicional. 

2- Nesse contexto, a norma oriunda de emenda 

parlamentar a projeto de iniciativa privativa do Governador, que 

aumenta o número de cargos e também aumenta despesa, 

caracteriza a afronta ao princípio da Divisão dos Poderes e 

apresenta-se inválida e ineficaz.  

3- Observa o princípio da proporcionalidade a norma 

adequada e necessária ao alcance da sua finalidade, que preserva 

o equilíbrio entre o encargo imposto e o benefício alcançado com a 

sua edição. 

4- Nesse aspecto, se os cargos de provimento em comissão de 

agência reguladora aparentemente destinam-se à direção, chefia e 

assessoramento, na ausência de elementos que deslustrem as suas 

destinações, a norma que dispõe sobre o quadro de pessoal não se 

afigura inadequada e desnecessária ao alcance da sua finalidade - 

exercício das respectivas atividades.  

5- Ponderadas essas circunstâncias, a simples diferença 

numérica entre os cargos de provimento em comissão e de 

provimento efetivo não expressa desequilíbrio ou afronta ao 

princípio do concurso público e, por si, não expressa afronta ao 

princípio da proporcionalidade”  

(DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 

18/10/2010 - ORGAO ESPECIAL - 0034642-82.2009.8.19.0000 - 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE) 
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(grifos e sublinhados estranhos ao original) 

 

Assim, sob o enfoque formal, o dispositivo ora analisado encontra-

se eivado de inconstitucionalidade insanável, em razão da violação direta aos 

artigos 2º, caput (princípio da separação de poderes), 61, § 1º, inciso II, 

alíneas ‘a’ e ‘c’, 63, I, e 195, §5º da Constituição Federal, bem como aos 

artigos 7º (princípio da separação de poderes), 112, § 1º, II, “b” e 113, I, da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, confirmada pelo cotejo dos 

incontáveis precedentes no mesmo sentido, o que é suficiente para fulminar do 

ordenamento jurídico pátrio os dispositivos normativos atacados. 

 

Assim, definitivamente comprovados os vícios formal e material 

que grassam sobre os dispositivos ora combatidos, pugna-se pelo pronto 

acolhimento da presente com o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 

5º da Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro nos moldes do acima 

aduzido. 

 

 

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 8.315/2019 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DO VÍCIO DE INICIATIVA. DA 

USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR, 

MANTER E EXECUTAR INSPEÇÃO DO TRABALHO CONSOANTE O 

ARTIGO 22, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

 

 

O artigo 9º da Lei Estadual em análise prevê: 

 

“Art. 9º O Poder Executivo fiscalizará a aplicação desta Lei. 

 

Parágrafo único. A não observância desta Lei implicará em multa 

de R$50,00 à R$1.000,00 por trabalhador.” 
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Ocorre que lei estadual não pode, mediante emenda parlamentar, 

atribuir ao Poder Executivo Estadual função não prevista na Constituição do 

Estado do Rio de Janeiro, muito menos quando tal atribuição já foi conferida ao 

Poder Executivo Federal pela Constituição Federal.  

 

Isso porque a função de fiscalizar relação de trabalho mantida entre 

particulares é de competência da União, conforme preceitua o artigo 22, inciso 

XXIV, da Constituição Federal. 

 

Assim, verifica-se a inconstitucionalidade formal e material do 

artigo 9º da Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

DOS POSSÍVEIS EFEITOS REPRISTINATÓRIOS DA DECLARAÇÃO 

DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA INCONSTITUCIONALIDADE 

DOS ARTIGOS 1º E 8º DA LEI Nº 7.898/2018 DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. MESMOS VÍCIOS DA LEI Nº 8.315/2019 DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO.  

 

 

É preciso ainda tratar da Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de 

Janeiro, que previa os pisos salariais vigentes em 2018, diante dos possíveis 

efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade pretendida. Veja-se 

o exemplar entendimento consagrado na Excelsa Corte Constitucional, in verbis: 

 

“EMENTA: Fiscalização normativa abstrata — Declaração de 

inconstitucionalidade em tese e efeito repristinatório. A declaração 

de inconstitucionalidade in abstracto, considerado o efeito 

repristinatório que lhe é inerente (RTJ 120/64 — RTJ 194/504-505 
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— ADI 2.867/ES, v. G.), importa em restauração das normas 

estatais revogadas pelo diploma objeto do processo de controle 

normativo abstrato. É que a lei declarada inconstitucional, por 

incidir em absoluta desvalia jurídica (RTJ 146/461-462), não pode 

gerar quaisquer efeitos no plano do direito, nem mesmo o de 

provocar a própria revogação dos diplomas normativos a ela 

anteriores. Lei inconstitucional, porque inválida (RTJ 102/671), 

sequer possui eficácia derrogatória. A decisão do Supremo 

Tribunal Federal que declara, em sede de fiscalização abstrata, a 

inconstitucionalidade de determinado diploma normativo tem o 

condão de provocar a repristinação dos atos estatais anteriores 

que foram revogados pela lei proclamada inconstitucional. 

Doutrina. Precedentes (ADI 2.215-MC/PE, Rel. Min. Celso de 

Mello, Informativo/STF n. 224, v. G.). Considerações em torno da 

questão da eficácia repristinatória indesejada e da necessidade de 

impugnar os atos normativos, que, embora revogados, exteriorizem 

os mesmos vícios de inconstitucionalidade que inquinam a 

legislação revogadora. Ação direta que impugna, não apenas a 

Lei estadual n. 1.123/2000, mas, também, os diplomas legislativos 

que, versando matéria idêntica (serviços lotéricos), foram por ela 

revogados. Necessidade, em tal hipótese, de impugnação de todo 

o complexo normativo. Correta formulação, na espécie, de 

pedidos sucessivos de declaração de inconstitucionalidade tanto 

do diploma ab-rogatório quanto das normas por ele revogadas, 

porque também eivadas do vício da ilegitimidade constitucional. 

Reconhecimento da inconstitucionalidade desses diplomas 

legislativos, não obstante já revogados”  

(ADI 3.148, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.12.2006, DJ de 

28.09.2007) 

 

A Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro padece dos 
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mesmos vícios de inconstitucionalidade da Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de 

Janeiro no que se refere aos seus artigos 1º, parágrafo 2º (que fixava o piso salarial 

de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros, 

considerando jornada semanal de 30h); e 8º (que estabelecia o dever de o Estado 

do Rio de Janeiro fiscalizar a aplicação dos pisos salariais estabelecidos na lei 

estadual). 

 

Isso porque o Projeto de Lei nº 3764/2018, convertido na Lei nº 

7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro, encaminhado à Assembleia Legislativa 

do estado do Rio de Janeiro pelo então Governador do Estado do Rio de Janeiro 

não trazia previsão de que o piso salarial de técnicos de enfermagem, auxiliares de 

enfermagem e enfermeiros seria considerado para uma jornada de 30h semanais 

(doc. 7), tendo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro incluído tal 

previsão por emenda que introduziu o parágrafo 2º no artigo 1º da Lei nº 

3764/2018, contendo tal previsão.  

 

Há, portanto, vício de inconstitucionalidade formal em tal previsão, 

seja porque o parágrafo 2º do artigo 1º não constou da proposta legislativa e a Lei 

Complementar nº 103/2000 atribui ao Chefe do Poder Executivo Estadual a 

iniciativa da lei que estabelece os pisos salariais, seja porque o piso salarial 

estabelecido com base em jornada de 30h semanais cria tratamento diferenciado e 

injustificado a categoria profissional que não goza de jornada legal de 30h 

semanais, em clara usurpação da competência legislativa privativa da União, 

disciplinada no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 

 

Igualmente eivado de vício de inconstitucionalidade está o artigo 8º 

da Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro, já que foi incluído no Projeto 

de Lei nº 3764/2018 mediante emenda aditiva, atribuindo ao Poder Executivo 

dever que a Constituição Federal atribui à União (artigo 22, inciso XXIV da 

Constituição Federal).  
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Ressalte-se que em razão de tais vícios foi ajuizada pela 

Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro representação de 

inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

(processo nº 0028332-45.2018.8.19.0000) em face dos artigos 1º, §2º e 8º da Lei 

nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido deferida medida cautelar 

para suspender a eficácia dos dois dispositivos, liminar essa que não foi reformada 

pelo Supremo Tribunal Federal (docs. 9 e 10, em anexo). 

 

Considerando que foi proferida medida cautelar em representação 

de inconstitucionalidade para suspender eficácia de dispositivos de mesmo 

conteúdo que os questionados nos presentes autos, tem-se não somente 

confirmação da tese ora apresentada, mas também constatação de que a medida 

cautelar requerida nos presentes autos precisa afastar expressamente a 

aplicabilidade da Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro, na forma do 

artigo 11, §2º da Lei Federal nº 9.868/1999. 

 

Pelo exposto, requer-se seja reconhecida a inconstitucionalidade do 

artigo 1º, §2º, e do artigo 8º da Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro, de 

forma a afastar os efeitos repristinatórios da medida cautelar solicitada e também 

da futura decisão de mérito acerca da declaração de inconstitucionalidade da Lei 

nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro, em sua integralidade, ou ainda, 

sucessivamente, da expressão “com regime de 30h semanais” no artigo 1º, incisos 

III, IV e VI e também dos artigos 5º e 9º da Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

 

DA MEDIDA CAUTELAR. 

 

 

Como demonstrado, a Lei Estadual nº 8.315 de 19/03/2019 é 

integralmente inconstitucional sob o ponto de vista formal, por vício de iniciativa. 
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E ainda que assim não seja considerada, resta suficientemente demonstrado o 

fumus boni iuris nos presentes autos, sendo cristalina a inconstitucionalidade da 

integralidade da Lei Estadual nº 8.315/2019, em especial de seus artigos 1º - no 

que se refere à fixação do piso de auxiliares de enfermagem, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros considerando-se jornada semanal de 30h -, 5º e 9º. 

 

O periculum in mora, por sua vez, surge da possibilidade de se dar 

exequibilidade a dispositivos flagrantemente inconstitucionais, o que significa o 

desembolso imediato de vultosa quantia com o pagamento de diferenças 

remuneratórias de servidores estaduais e empregados públicos ativos e inativos 

que estejam recebendo vencimentos/proventos em valor inferior aos pisos 

estipulados na Lei Estadual em análise, bem como do impacto que a adoção de 

piso remuneratório diferenciado e injustificado para auxiliares de enfermagem, 

técnicos em enfermagem e enfermeiros, terá para atividade hospitalar e, em 

decorrência, para a economia do Estado, inclusive para o Erário. Imperativo o 

registro de que a rede de saúde estadual se utiliza desses profissionais e o aumento 

remuneratório pode implicar em reequilíbrio econômico financeiros do contratos 

administrativos e contratos de gestão celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro. 

 

Provada, mais do que a plausibilidade, a efetiva existência de 

direito amparando a pretensão, assim como inegável o risco na demora do 

julgamento em questão, impõe-se a concessão de liminar, nos termos dos artigos 

10 e 11 da Lei Federal nº 9.868/1999, para suspender liminarmente a eficácia da 

integralidade da Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro, com efeitos ex 

tunc, ou ao menos de seus artigos 1º - no que se refere à alusão à jornada de 30h 

para fins de fixação de piso salarial para auxiliares de enfermagem, técnicos de 

enfermagem e enfermeiros -, 5º e 9º até decisão definitiva, afastando-se 

expressamente, em qualquer dos casos, a aplicabilidade da Lei nº 7.898/2018 

do Estado do Rio de Janeiro, na forma do artigo 11, §2º da Lei Federal nº 

9.868/1999. 
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DOS PEDIDOS. 

 

 

Nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 9.868/1999, requer-se sejam 

pedidas informações à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na 

qualidade de órgão do qual emanou o dispositivo legal impugnado, a serem 

prestadas no prazo de 30 (trinta) dias, com a posterior remessa dos autos ao 

Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, para manifestação, 

nos termos do art. 8º do mesmo diploma legal.  

 

Como medida cautelar, requer-se a suspensão imediata da eficácia 

da Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro, em sua integralidade, ou ainda 

das expressões “com regime de 30h semanais” no artigo 1º, incisos III, IV e VI - 

no que se refere à fixação do piso salarial para auxiliares de enfermagem, técnicos 

de enfermagem e enfermeiros considerando jornada semanal de 30h – e também 

dos artigos 5º e 9º da Lei Estadual nº 8.315/2019, com efeitos ex tunc, sem que se 

atribua efeitos repristinatórios à Lei nº 7.898/2018 também do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

No mérito, pede-se: 

 

a) a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da 

Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro, com efeitos ex tunc, e, também, a 

cumulativa declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Lei nº 

7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro, que a precedeu; 

 

b) sucessivamente, a declaração de inconstitucionalidade da 

expressão “com regime de 30h semanais” constante do artigo 1º, incisos III, IV e 

VI, da Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro e também dos artigos 5º e 9º 

da Lei nº 8.315/2019 do Estado do Rio de Janeiro, com efeitos ex tunc, bem como 
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a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º, §2º, e do artigo 8º, ambos da 

Lei nº 7.898/2018 do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Termos em que 

Pede deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2019. 

 

 

WILSON JOSÉ WITZEL 

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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