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Direito Constitucional

Constituição Estadual – RJ

TÍTULO III

Da Organização Estadual

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 (Arts. 64 a 71)

Art. 64. A organização político-administrativa 
do Estado do Rio de Janeiro compreende o Esta-
do- membro e os seus municípios, todos entida-
des autônomas e exercendo suas competências 
constitucionais em seus respectivos territórios e 
circunscrições.

 § 1º O território do Estado tem como limi-
tes geográficos os existentes e demarcados 
na data da promulgação desta Constituição, 
compreendendo a área continental e suas 
projeções marítima e aérea e só podendo 
ser alterado mediante aprovação de sua po-
pulação e lei complementar federal.

§ 2º A Cidade do Rio de Janeiro é a Capital 
do Estado.

Art. 65. No exercício de sua autonomia o Esta-
do editará leis, expedirá decretos, praticará atos 
e adotará medidas pertinentes aos seus inte-
resses, às necessidades da administração e ao 
bem-estar do seu povo.

Parágrafo único. O Estado poderá celebrar 
convênios com a União, outros Estados e 
Municípios ou respectivos órgãos da admi-
nistração indireta, inclusive fundacional, 

para execução de suas leis, serviços ou de-
cisões por servidores federais, estaduais ou 
municipais.

Art. 66. São símbolos estaduais a bandeira, o 
hino e o brasão. Art. 67. Incluem-se entre os 
bens do Estado:

I – os que atualmente lhe pertencem e os 
que lhe vierem a ser atribuídos;

II – as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, 
que estiverem em seu domínio, excluídas as 
sob domínio da União, Municípios ou ter-
ceiros;

III – as ilhas fluviais e lacustres e as terras 
devolutas situadas em seu território, não 
pertencentes à União; IV – as águas super-
ficiais ou subterrâneas, fluentes, emergen-
tes e em depósito, ressalvadas, neste caso, 
na forma da lei, as decorrentes de obras da 
União.

Art. 68. Os bens imóveis do estado não podem 
ser objeto de doação nem de utilização gratuita 
por terceiros, nem de aluguel, salvo mediante 
autorização do Governador, se o beneficiário for 
pessoa jurídica de direito público interno, enti-
dade componente de sua administração indi-
reta ou fundação instituída pelo Poder Público, 
bem como nos casos legalmente previstos para 
regularização fundiária.

Caput com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 30.09.2009, 
em vigor na data de sua publicação.

O caput alterado dispunha o seguinte:
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"Art. 68. Os bens imóveis do Estado não 
podem ser objeto de doação nem de 
utilização gratuita por terceiros, salvo, 
mediante autorização do Governador,  
se o beneficiário for pessoa jurídica de 
direito público interno, entidade com-
ponente de sua administração indireta 
ou fundação instituída pelo Poder Pú-
blico."

§ 1º Exceto no caso de imóveis residenciais 
destinados à população de baixa renda, 
através de órgão próprio estatal, a aliena-
ção, a título oneroso, de bens imóveis do 
Estado ou de suas autarquias dependerá de 
autorização prévia da Assembleia Legislati-
va, salvo nos casos previstos em lei comple-
mentar, e será precedida de licitação, dis-
pensada quando o adquirente for uma das 
pessoas referidas no caput deste artigo ou 
nos casos de dação em pagamento, permu-
ta ou investidura.

§ 1º regulamentado pelas Leis Comple-
mentares nº 58, de 15.01.1990, que dis-
põe sobre a aplicação do art. 68, § 1º, 
da Constituição Estadual, e dá outras 
providências.

Lei Complementar nº 60 de 28.03.1990,  
dispõe sobre a aplicação do art. 68, § 
1º, da Constituição Estadual, e dá ou-
tras providências.

§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se 
aplica aos bens imóveis das sociedades de 
economia mista e de suas subsidiárias, que 
não sejam de uso próprio para o desenvolvi-
mento de sua atividade nem aos que cons-
tituam exclusivamente objeto dessa mesma 
atividade.

§ 3º As entidades beneficiárias de doação 
do Estado ficam impedidas de alienar bem 
imóvel que dela tenha sido objeto. No caso 
de o bem doado não mais servir às finali-
dades que motivaram o ato de disposição, 
reverterá ao domínio do Estado, sem qual-
quer indenização, inclusive por benfeitorias 
de qualquer natureza, nele introduzidas.

§ 4º Na hipótese de privatização de empre-
sa pública ou sociedade de economia mista, 
mediante expressa autorização legislativa, 
seus empregados terão preferência, em 
igualdade de condições, para assumi-las 
sob a forma de cooperativas.

§ 5º As exigência previstas neste artigo po-
derão ser dispensadas no caso de imóveis 
destinados a programas de regularização 
fundiária, inclusive para fins de assenta-
mento de população de baixa renda, na 
forma da lei complementar, que disporá, 
ainda, sobre as condições e procedimentos 
específicos para a alienação de imóveis pú-
blicos e para sua utilização pelos beneficiá-
rios no âmbito dos referidos programas.

§ 5º com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 30.09.2009, 
em vigor na data de sua publicação.

O parágrafo alterado dispunha o se-
guinte:

"§ 5º Formalidades previstas neste arti-
go poderão ser dispensadas no caso de 
imóveis destinados ao assentamento 
de população de baixa renda para fins 
de reforma agrária ou urbana."

§ 6º É vedada a concessão de uso de bem 
imóvel do Estado a empresa privada com 
fins lucrativos, quando o bem possuir desti-
nação social específica.

Art. 69. As ações de sociedades de economia 
mista pertencentes ao Estado não poderão ser 
alienadas a qualquer título, sem expressa auto-
rização legislativa.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto 
neste artigo, as ações com direito a voto das 
sociedades de economia mista só poderão 
ser alienadas desde que mantido o controle 
acionário, representado por 51% das referi-
das ações.

Parágrafo único declarado inconstitu-
cional por decisão do STF na ADIn 234-
1/600.
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Art. 70. Incumbe ao Poder Público, na forma da 
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a pres-
tação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I – o regime das empresas concessionárias 
e permissionárias de serviços públicos, o ca-
ráter especial de seu contrato e de sua pror-
rogação, bem como as condições de cadu-
cidade, fiscalização e rescisão da concessão 
ou permissão;

II – os direitos dos usuários; 

III – política tarifária;

IV – a obrigação de manter serviço adequa-
do. 

Art. 71. É vedado ao Estado e aos Municípios:

I – instituir cultos religiosos ou igrejas, sub-
vencioná-los, embaraçar-lhes o exercício ou 
manter com eles ou com seus representan-
tes relações de dependência ou aliança, res-
salvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público;

II – recusar fé aos documentos públicos ou 
exigir reconhecimento de firma; 

III – criar distinções entre brasileiros ou pre-
ferências entre si.

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO ESTADO 

(Arts. 72 a 74)

Art. 72. O Estado exerce todas as competências 
que não lhe sejam vedadas pela Constituição da 
República.

§ 1º As competências político-administrati-
vas do Estado são exercidas com plenitude 
sobre as pessoas, bens e atividades em seu 
território, ressalvadas as competências ex-
pressas da União e dos Municípios.

§ 2º Cabe ao Estado explorar diretamente 
ou mediante concessão os serviços locais 
de gás canalizado, na forma da lei.

Parágrafo 2º com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 
26.06.2012, em vigor na data de sua pu-
blicação.

O parágrafo alterado dispunha o se-
guinte:

"§ 2º Cabe ao Estado explorar, direta-
mente ou mediante concessão, a em-
presa estatal em que o Poder Público  
estadual detenha a maioria do capital  
com direito a voto, com exclusividade  
de distribuição, os serviços de gás ca-
nalizado em todo o seu território, in-
cluindo o fornecimento direto, a partir 
de gasodutos de transporte, a todos os 
segmentos de mercado, de forma que 
sejam atendidas as necessidades dos 
setores industrial, comercial, domiciliar, 
automotivo e outros."

§ 3º Na construção de novos gasodutos 
para transporte de gás combustível deverão 
ser executadas derivações, as quais possi-
bilitem o atendimento aos municípios que 
tenham seu território cortado por esses ga-
sodutos, em locais a serem definidos pelas 
autoridades municipais em acordo com a 
concessionária dos serviços de distribuição 
de gás canalizado.

Art. 73. É competência do Estado, em comum 
com a União e os Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das 
leis e das instituições democráticas e con-
servar o patrimônio público;

II – cuidar da saúde, assistência pública e da 
proteção das pessoas portadoras de defici-
ência;

III – proteger os documentos, as obras e ou-
tros bens de valor histórico, artístico e cul-
tural, os monumentos, as paisagens natu-
rais notáveis e os sítios arqueológicos;
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IV – impedir a evasão, a destruição e a des-
caracterização de obras de arte e de outros 
bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V – proporcionar os meios de acesso a cul-
tura, a educação e a ciência;

VI – proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer de suas formas; 

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII – fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abastecimento alimentar;

IX – promover programas de construção de 
moradias e a melhoria das condições habi-
tacionais e de saneamento básico;

X – combater as causas da pobreza e os fa-
tores de marginalização, promovendo a in-
tegração social dos setores desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e explo-
ração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios;

XII – estabelecer e implantar política de 
educação para a segurança do trânsito. 

Art. 74. Compete ao Estado, concorrentemente 
com a União, legislar sobre:

I – direito tributário, financeiro, penitenciá-
rio, econômico e urbanístico; 

II – orçamento;

III – juntas comerciais;

IV – custas dos serviços forenses; V – produ-
ção e consumo;

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conserva-
ção da natureza, defesa do solo e dos recur-
sos naturais, proteção ao meio ambiente e 
controle da poluição;

VII – proteção ao patrimônio histórico, cul-
tural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII – responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico, turísti-
co e paisagístico;

IX – educação, cultura, ensino e desporto;

X – criação, funcionamento e processo do 
juizado de pequenas causas; 

XI – procedimentos em matéria processual;

XII – previdência social, proteção e defesa 
da saúde; 

XIII – assistência jurídica e defensoria públi-
ca;

XIV – proteção e integração social das pes-
soas portadoras de deficiência; 

XV – proteção à infância e à juventude;

XVI – organização, garantias, direitos e de-
veres da polícia civil.

§ 1º O Estado, no exercício de sua compe-
tência suplementar, observará as normas 
gerais estabelecidas pela União.

§ 2º Inexistindo lei federal sobre normas ge-
rais, o Estado exercerá a competência legis-
lativa plena, para atender às suas peculiari-
dades.

§ 3º A superveniência de lei federal sobre 
normas gerais suspende a eficácia da lei es-
tadual, no que lhe for contrário.

CAPÍTULO III
DAS REGIÕES METROPOLITANAS, 
AGLOMERAÇÕES URBANAS E MI-

CRORREGIÕES (Arts. 75 e 76)

Art. 75. O Estado poderá criar, mediante lei 
complementar, regiões metropolitanas, micror-
regiões a aglomerações urbanas, constituídas 
por agrupamentos de municípios limítrofes para 
integrar a organização o planejamento e a exe-
cução de funções públicas e serviços de interes-
se comum.

Lei Complementar nº 64/90. Revogada;
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Lei Complementar nº 87/97 alterada 
pela Lei Complementar nº 89/98.

Lei Complementar nº 87, de 16.12.1997, 
que dispõe sobre a região metropolita-
na do Rio de Janeiro, sua composição, 
organização e gestão, e sobre a micror-
região dos lagos, define as funções pú-
blicas e serviços de interesse comum e 
dá outras providências.

Lei Complementar nº 89, de 17.07.1998, 
que altera a Lei Complementar nº 87, 
de 16/12/97, e dá outras providências.

§ 1º Os Municípios que integrem agrupa-
mentos não perdem a autonomia política, 
financeira e administrativa.

§ 2º As regiões metropolitanas, as micror-
regiões e as aglomerações urbanas dispo-
rão de um órgão executivo e de um Conse-
lho Deliberativo compostos na forma da lei 
complementar que incluirá representantes 
dos poderes Executivo e Legislativo, de enti-
dades comunitárias e da sociedade civil.

§ 3º O Estado e os Municípios estabelece-
rão mecanismos de cooperação de recur-
sos para assegurar a realização das funções 
públicas e serviços de interesse comum das 
regiões, microrregiões e aglomerações ur-
banas.

§ 4º Os Municípios que suportarem os 
maiores ônus decorrentes de funções pú-
blicas de interesse comum terão direito a 
compensação financeira a ser definida em 
lei complementar.

Art. 76. É facultada aos municípios, mediante 
aprovação das respectivas Câmaras Municipais,  
a formação de consórcios intermunicipais, para 
o atendimento de problemas específicos dos 
consorciados no período de tempo por eles de-
terminado.




