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(2) 

Representante: Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN. 
 
Representado: 1) Exmo. Sr. Prefeito do Município de Duque de Caxias. 

2) Câmara Municipal de Duque de Caxias. 
 
Legislação: Lei Municipal de Duque de Caxias nº 2.728, de 26 de agosto de 2015. 
 
Relator: Des. Camilo Ribeiro Rulière. 
 
 

A C Ó R D Ã O 
 
 

Representação de Inconstitucionalidade. Pedido de 
liminar. Município de Duque de Caxias. Lei 
Municipal nº 2.728, de 26 de agosto de 2015, que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de 
mão de obra local, no âmbito do município de 
Duque de Caxias”. 
 
Violação aos artigos 5º, 9º e parágrafos 1º e 3º, 71 e 
215 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e 
dos artigos 5º e inciso XIII e 22, inciso I da 
Constituição Federal.  
 
 Regulação local que reflete matéria afeta a direito 
trabalhista e a direitos sociais indisponíveis. Ofensa 
à Constituição Estadual e à Constituição Federal. 
Usurpação da competência legislativa. Presente a 
inconstitucionalidade formal (inconstitucionalidade 
orgânica) porque violada a regra de competência 
para a edição do ato impugnado. 
 
E também a inconstitucionalidade material se 
encontra presente, quando a legislação municipal 
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expressa uma incompatibilidade de conteúdo entre a 
lei municipal e a Constituição, ao criar 
discriminações em matéria de emprego e ocupação, 
em desarmonia com o mandamento da isonomia.  
 
Plausibilidade das alegações. Perigo de dano 
irreparável para as sociedades empresariais. 
Excepcional urgência. Artigo 10, parágrafo 3º da Lei 
nº 9.868/99. Artigo 105, parágrafo 2º, do Regimento 
Interno desta Corte. 
 
Concessão da liminar para suspender os efeitos da 
Lei nº 2.728, de 26 de agosto de 2015, do Município 
de Duque de Caxias, com efeitos ex tunc, até o 
pronunciamento definitivo deste Colendo Órgão 
Especial. 

 
 
Relatados e discutidos estes autos de Representação por 

Inconstitucionalidade em que é representante a Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro - FIRJAN e são representados o Exmo. Sr. Prefeito do Município 
de Duque de Caxias e a Câmara Municipal de Duque de Caxias. 

 
Acordam os Desembargadores que compõem o Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça, por unanimidade de seus votos, em conceder a liminar para 
suspender os efeitos da Lei Municipal nº 2.728, de 26 de agosto de 2015, do 
Município de Duque de Caxias, com eficácia ex tunc, até o julgamento do mérito 
da presente Representação. 

 
Trata-se de Representação por Inconstitucionalidade proposta pela 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN, em relação à Lei 
Municipal nº 2.728, de 26 de agosto de 2015, do Município de Duque de Caxias. 

 
A íntegra da Lei em comento em fl. 03, item 03, do anexo. 
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Alega a Federação representante que o diploma vergastado viola os 
artigos 5º; 9º, parágrafos 1º e 3º; 71, inciso III, 215, 228 e 358, incisos I e II da 
Constituição Estadual, decorrente de vício de inconstitucionalidade formal e 
material. 

 
 
Relatados, decido: 
 
Os fundamentos da demanda repousam na inconstitucionalidade da 

Lei nº 2.728, de 26 de agosto de 2015, do Município de Duque de Caxias, assim 
ementada: 

 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de mão de obra local, 

no âmbito do Município de Duque de Caxias”. 
 
“LEI Nº 2.728, de 26 DE AGOSTO DE 2015. 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de mão de obra local, 
no âmbito do Município de Duque de Caxias. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Todas as sociedades empresarias, já instaladas ou que venham 
a se estabelecer, no âmbito do município de Duque de Caxias, ficam 
obrigadas a manter no seu quadro efetivo ou temporário de 
funcionários, empregados residentes e domiciliados neste município, 
no percentual de 70% (setenta por cento). 
 
§ 1º Para fins de verificação no disposto no caput, no momento da 
contratação do trabalhador, será exigida a apresentação do Título de 
Eleitor, tendo por critério a Zona e Seção. 
 
§ 2º O percentual previsto no caput só será aplicado para fins de 
novas contratações, sendo permitida a manutenção de empregado 
contratado antes da publicação desta norma. 
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Art. 2º Não se aplica a determinação prevista no artigo anterior para 
as contratações de profissionais cujas atividades exijam graduação 
em Ensino Superior. 
Art. 3º Do percentual previsto no art. 1º, as sociedades empresárias 
ficam obrigadas a destinar 15% (quinze por cento) para contratação 
de mão de obra feminina. 
 
Parágrafo único. Aberta a seleção, a sociedade empresária em 
questão ficará liberada da determinação do caput se, após 15 
(quinze) dias, não existirem candidatas em número suficiente para 
preencher os postos, caso em que se poderá destinar as vagas 
restantes aos trabalhadores do sexo masculino. 
 
Art. 4º Nas contratações que se firmarem com o Poder Executivo 
Municipal, o contratado deverá apresentar declaração de 
cumprimento desta Lei. 
 
§ 1º A Administração Pública Municipal deverá prever nos editais e 
contratos licitatórios a obrigatoriedade de apresentação por parte do 
licitante de declaração comprovando o cumprimento desta Lei. 
 
§ 2º Constatada informação inverídica, o licitante, contratado ou não, 
se sujeitará às penalidades previstas no art. 10 desta Lei. 
 
Art. 5º Qualquer cidadão, órgão da Administração Pública Direta ou 
Indireta, órgão do Poder Judiciário, Sindicato devidamente instalado 
neste Município, poderá ser sujeito ativo na apresentação de 
denúncia, desde que devidamente fundamentada e acompanhada de 
documentações e indícios suficientes para a abertura do 
procedimento administrativo sancionador. 
Parágrafo único. Serão arquivadas de plano, através de despacho de 
Secretário, todas as denúncias que não possuam elementos mínimos 
que comprovem o alegado. 
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Art. 6º Constatado o descumprimento desta norma, a sociedade 
empresária será notificada pelo Poder Executivo Municipal, através 
da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Renda e Políticas de 
Desenvolvimento Econômico ou outro órgão que detenha esta 
competência, para que apresente Razões de Defesa, acompanhadas de 
documentação comprobatória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
 
§ 1º A Secretaria competente inaugurará procedimento administrativo 
sancionador, com o objetivo de garantir o cumprimento do Devido 
Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa. 
 
§ 2º Será permitida a prévia formação de comissões mistas de 
julgamento, compostas inclusive por sindicatos interessados, para 
julgamento de processo de administrativo sancionador, a ser 
regulado por decreto. 
 
Art. 7º Recebidas as Razões de Defesa, a autoridade competente as 
receberá sob efeito suspensivo, devendo julgar no prazo de 30 (trinta) 
dias. 
 
Parágrafo único. O prazo mencionado poderá ser, desde que 
acompanhado de pedido devidamente fundamentado, prorrogado por 
igual período. 
 
Art. 8º Indeferidas as Razões de Defesa, será permitida a interposição 
de um Pedido de Revisão, dotado de efeito suspensivo, dirigido ao 
Secretário Municipal de Governo, que o julgará no prazo previsto no 
artigo anterior. 
 
§ 1º O pedido a que se refere o caput será juntado aos próprios autos 
que geraram a aplicação da penalidade. 
 
§ 2º Apresentado o Pedido de Revisão, a autoridade julgadora das 
Razões de Defesa deverá se manifestar, podendo, desde logo, acolher 
este pedido e anular a penalidade. 
 

41



 

 
 
 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
Órgão Especial 
 

 
 
 
 
 

Representação por Inconstitucionalidade nº 0008528-62.2016.8.19.0000 
 

 
 

 

 
Secretaria da Primeira Câmara Cível 

Rua Dom Manoel, 37, 5º andar – Sala 514 – Lâmina III 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-6001 – E-mail: 01cciv@tjrj.jus.br 
 

 Art. 9º Da decisão do Secretário Municipal de Governo, caberá um 
Recurso de Reconsideração, em caráter de instância máxima, dotado 
apenas de efeito devolutivo ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
que o julgará no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 
 
Art. 10 Após o trâmite, aplicar-se-á ao sujeito passivo as seguintes 
penalidade, na ordem estabelecida, de acordo com o número de 
incidências devidamente apuradas; 
 
I – advertência; 
II – multa de 1.000 (mil) UFIR; 
III – multa de 5.000 (cinco mil) UFIR e suspensão do alvará de 
funcionamento até que comprove cumprir esta norma; 
IV – multa de 10.000 (dez) UFIR, cassação do alvará e proibição de 
contratar com a Administração Pública Municipal Direta e Indireta 
pelo prazo de dois anos. 
 
Art. 11 A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Renda e 
Políticas de Desenvolvimento Econômico ou outro órgão da 
Administração que detenhas suas competências, fica autorizada a 
auxiliar, através de sítio próprio, as sociedades empresárias na 
divulgação de seleções de empregados. 
 
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário, em especial os incisos II e III, 
do Art. 2º, da Lei Municipal nº 2.596, de 13 de dezembro de 2013”. 
 
Pretende o representante a concessão de suspensão liminar, com 

eficácia ex tunc da Lei Municipal, em virtude da excepcionalidade da matéria 
regulamentada, que está em vigor e obriga que “Todas as sociedades empresárias, 
já instaladas ou que venham a se estabelecer, no âmbito do município de Duque de 
Caxias, ficam obrigadas a manter no seu quadro efetivo ou temporário de 
funcionários, empregados residentes e domiciliados neste município, no 
percentual de 70% (setenta por cento)”, conforme dispõe o artigo 1º. 
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Determina, ainda, no artigo 3º, “Do percentual previsto no art.1º, as 

sociedades empresárias ficam obrigadas a destinar 15% (quinze por cento) para 
contratação de mão de obra feminina”.  

 
O artigo 10º da Lei Municipal, prevê sanções que vão de advertência a 

suspensão e cassação do alvará de funcionamento e proibição de contratar com a 
Administração Pública Municipal Direta e Indireta, pelo prazo de 02 anos. 

 
Sustenta que a norma cria discriminação em matéria de emprego e 

ocupação; afronta a repartição constitucional de competências; viola os princípios 
da igualdade, da livre iniciativa e da proporcionalidade e viola a diretriz 
constitucional relativa à concessão de tratamento preferencial ou diferenciado às 
microempresas e empresas de pequeno porte, violando os artigos 5º; 9º, parágrafos 
1º e 3º; 71, inciso III, 215, 228 e 358, incisos I e II da Constituição Estadual, 
decorrente de vício de inconstitucionalidade formal e material. 

 
Alega o representante a presença de caso de excepcional urgência, 

porque a lei está em vigor desde a data da publicação, estando presente o 
periculum in mora e o fumus boni iuris a permitir a concessão da suspensão 
cautelar, nos termos do parágrafo 3º do artigo 10º da Lei Federal nº 9.868/99.   

  
A legitimidade ativa para o manejo do remédio jurídico tem esteio no 

artigo 162 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, por ser a FIRJAN entidade 
sindical patronal de grau superior, fundada em 1937, com atuação em todo o 
território do Estado do Rio de Janeiro, com objetivo de preservar, no plano 
estadual, os direitos e interesses da indústria fluminense. 

 
A pretensão formulada perante o Colendo Órgão Especial visa à 

declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.728/2015, do Município 
de Duque de Caxias. 

 
Extreme de dúvida que, em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, tem-se como premissa que somente poderá ser ceifada a 
vigência da norma em caso de flagrante violação de preceitos constitucionais. 
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Consoante a teoria piramidal de Hans Kelsen, o pressuposto de 
validade da norma está diretamente relacionado com a norma hierarquicamente 
superior nos degraus da pirâmide, a não ser na excepcionalidade do Decreto 
autônomo, o qual, segundo a lição do Ministro Gilmar Mendes, tem seu 
pressuposto de validade diretamente ligado a norma constitucional. 

 
No caso sob exame, os fundamentos expostos pela representante 

ostentam solidez e indicam a real possibilidade de danos aos entes que representa, 
além de indiciar, com razoável dose de certeza, ofensa a normas da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro, em um plano imediato, e, mesmo, a Carta Magna, 
reflexamente. 

 
A legislação vergastada atenta contra os valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa, como expresso no artigo 5º da Constituição Estadual, na linha 
do inciso XIII do artigo 5º da Constituição Federal, criando insustentável 
discriminação entre fluminenses, quiçá, entre brasileiros, e, até mesmo, 
estrangeiros que tenham direito de laborar no pais. 

 
“Art. 5º - O Estado do Rio de Janeiro, integrante, com seus 
municípios, da República Federativa do Brasil, proclama e se 
compromete a assegurar em seu território os valores que 
fundamentam a existência e a organização do Estado Brasileiro, 
quais sejam: além da soberania da Nação e de seu povo, a dignidade 
da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, o pluralismo político; tudo em prol do regime democrático, 
de uma sociedade livre, justa e solidária, isenta do arbítrio e de 
preconceitos de qualquer espécie”. 
 
 
O artigo 9º e seus parágrafos 1º e 3º da Carta Matriz Estadual proíbe 

discriminação em razão de condição pessoal genérica, além de proibir critérios 
casuísticos de admissão ao trabalho. 

 
“Art. 9º - O Estado do Rio de Janeiro garantirá, através de lei e dos 
demais atos dos seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade 
dos direitos e garantias individuais e coletivos, mencionados na 
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Constituição da República, bem como de quaisquer outros 
decorrentes do regime e dos princípios que ela adota e daqueles 
constantes dos tratados internacionais firmados pela República 
Federativa do Brasil.  
 
§ 1º - Ninguém será discriminado, prejudicado ou privilegiado em 
razão de nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, 
trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, 
deficiência física ou mental, por ter cumprido pena nem por qualquer 
particularidade ou condição.  
 
§ 3º - Serão proibidas as diferenças salariais para trabalho igual, 
assim como critérios de admissão e estabilidade profissional 
discriminatórios por quaisquer dos motivos previstos no § 1º e 
atendidas as qualificações das profissões estabelecidas em lei”.  
 
Na mesma linha, e em igual proporção, o inciso III do artigo 71 da 

Constituição Estadual veda ao Estado e aos Municípios a criação de distinções 
entre brasileiros ou preferencias entre si. 

 
“Art. 71 - É vedado ao Estado e aos Municípios:  
I... 
II... 
III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”. 
 
Ademais, o espírito da lei editada pela Edilidade tem potencial para 

tolher a atividade econômica dos filiados da representante, cuja iniciativa é livre, 
desde que não contrarie o interesse público, a teor do artigo 215 da Constituição 
Estadual. 

 
“Art. 215 - Como agentes normativos e reguladores da atividade 
econômica, o Estado e os Municípios exercerão, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado, 
cuja iniciativa é livre desde que não contrarie o interesse público. 
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Aduza-se, que, nada obstante o Município tenha competência para 

legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e 
estadual, no que for possível, sua atuação no caso em comento exorbitou, e muito, 
essa competência. 

 
Apesar da autonomia conferida aos municípios, há limites que devem 

ser respeitados, certo que, na esteira do princípio da simetria, as normas editadas 
pela Edilidade devem se ajustar aos moldes estabelecidos pelas Constituições 
Federal e Estadual, pena de ostentar caráter de inconstitucionalidade. 

 
Ausente este ajuste no caso dos autos, sendo que a inconsistência da 

norma inquinada de inconstitucional vai além do confronto com as Cartas 
Políticas, chegando, mesmo, a caracterizar usurpação de competência legislativa, 
neste caso, da União, por se tratar de tema atinente a direito trabalhista. 

 
Presente a inconstitucionalidade formal (inconstitucionalidade 

orgânica) porque violada a regra de competência para a edição do ato impugnado. 
  
A propósito, a dicção do inciso I, do artigo 22 da Carta Política de 

1988: 
 
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal. Processual, eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”. 
 
E também a inconstitucionalidade material se encontra presente, 

quando a legislação municipal expressa uma incompatibilidade de conteúdo entre a 
lei municipal e a Constituição, ao criar discriminações em matéria de emprego e 
ocupação, em desarmonia com o mandamento da isonomia.  

 
O tema já foi objeto de apreciação nesse Órgão de Especial, relevando 

mencionar o Acórdão proferido pelo i. Desembargador Luiz Zveiter no feito nº 
0053060-29.2013.8.19.0000, datado de 27.05.2014. 

 
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.523/2012, 
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A QUAL DISPÕE SOBRE A 
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TEMPERATURA ADEQUADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE LOCALIZADOS NA REFERIDA 
UNIDADE FEDERATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO 
DE INICIATIVA. INVASÃO DO PODER LEGISLATIVO NA 
COMPETÊNCIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO 
QUE CONCERNE AO FUNCIONAMENTO E À ORGANIZAÇÃO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DO 
PRÍNCIPIO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO E DA INDEPENDÊNCIA 
DOS PODERES. OCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL TAMBÉM DE 
ORDEM MATERIAL. LEI IMPUGNADA QUE TRATA DE MATÉRIA 
AFETA ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO, BEM COMO À SAÚDE, TEMAS 
QUE SE ENCONTRAM FORA DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
MUNICIPAL. REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS 
QUE COMETEU PRIVATIVAMENTE À UNIÃO A ATRIBUIÇÃO PARA 
LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO. PROTEÇÃO À SAÚDE QUE 
SE TRATA DE MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR 
CONCORRENTEMENTE COM A UNIÃO FOI ATRIBUÍDA APENAS AO 
ESTADO, COM EXCLUSÃO DOS ENTES MUNICIPAIS, CONFORME O 
DISPOSTO NO ARTIGO 74, INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, QUE REPRODUZ, POR SIMETRIA, O ARTIGO 24, 
INCISO XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEMAIS, A DEFESA DA 
SAÚDE CONSISTE EM TEMA QUE, MESMO PARA AUTORIZAR A 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL SUPLEMENTAR, EXIGE A 
PRESENÇA DE ALGUM INTERESSE MARCANTEMENTE LOCAL, 
SEGUNDO A DICÇÃO DO ARTIGO 358, INCISOS I E II, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, REPETIÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 
30, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTENSIDADE DO 
CALOR NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE NÃO CONSTITUI 
ESPECIFICIDADE APTA A JUSTIFICAR O INTERESSE LOCAL. 
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, 74, INCISO XII, 112, §1º, INCISO II, ALÍNEA 
‘D’, 145, INCISO VI, E 358, INCISOS I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCEDÊNCIA DO. 
 
Tudo bem expendido e forte nessas premissas, o deferimento do pleito 

liminar é de rigor. 
 
Assim, concede-se a liminar para suspender os efeitos da Lei nº 2.728, 

de 26 de agosto de 2015, do Município de Duque de Caxias, com efeitos ex tunc, 
até o pronunciamento definitivo deste Colendo Órgão Especial, comunicando-se, 
incontinenti, ao Senhores Prefeito Municipal e Presidente da Câmara de 
Vereadores do Município de Duque de Caxias. 
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Rio de Janeiro, 07 de março de 2016. 
 

Desembargador CAMILO RIBEIRO RULIÈRE 
Relator 

48


