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PROJETO DE LEI Nº            /2019 

               

             EMENTA: 

Estabelece a obrigatoriedade de 

disponibilização no Portal da Transparência do 

Estado do Espírito Santo de informações 

relacionadas aos ocupantes de cargos de 

direção, gerência e dos membros dos conselhos 

das empresas públicas, sociedades de economia 

mista, fundações públicas e autarquias.  

 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização no Portal da 

Transparência do Estado do Espírito Santo de documentação comprobatória relacionada à 

qualificação profissional, à experiência profissional, à conduta ilibada e à idoneidade dos 

ocupantes de cargos de direção, gerência e dos membros dos conselhos das empresas 

públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e autarquias. 

Art. 2º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os 

princípios básicos da administração pública, e com as diretrizes estabelecidas na Lei Federal 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública 
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 Art. 3º Para os fins do disposto nesta Lei, consideram-se como documentos 

comprobatórios para: 

 

I – qualificação profissional: apresentação de diplomas, certificados e afins que 

demonstrem a aptidão para o exercício do cargo; 

II - experiência profissional: apresentação das experiências profissionais anteriores, 

elencando as empresas ou órgãos públicos de atuação, o cargo e o período; 

III – idoneidade moral e conduta ilibada: apresentação de certidões negativas do Poder 

Judiciário Estadual de natureza criminal, cível, falências e recuperações judiciais, da 

Justiça Federal no Estado do Espírito Santo e do Tribunal Regional Eleitoral. 

 Art. 4º Deverão constar no Portal da Transparência todas as remunerações pagas 

mensalmente ao ocupante de cargos de direção, gerência e aos membros dos conselhos das 

empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e autarquias. 

 Art. 5º As informações de que trata esta Lei deverão ser disponibilizadas no Portal da 

Transparência em até 24 horas após a nomeação ao cargo.  

Parágrafo único. Para os cargos cuja nomeação tenha ocorrido em data anterior à 

aprovação desta Lei será dado o prazo de 30 (trinta) dias para o devido cumprimento dos 

termos estabelecidos neste normativo. 

 Art. 6º O não cumprimento desta Lei implicará em ato de improbidade administrativa 

às autoridades responsáveis, nos termos dos incisos IV e VI, do artigo 11, da Lei 8.429 de 

1992. 

 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vitória, 11 de março de 2019. 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 

Entra governo e sai governo e as práticas relacionadas à nomeação de cargos públicos 

continuam as mesmas. Políticos que não obtiveram sucesso nas eleições, correligionários e 

outros aliados rotineiramente são nomeados para cargos na administração pública, em 

especial nas autarquias e empresas públicas, onde os cidadãos exercem menor controle social.  

 

Dessa forma, este projeto de lei objetiva dar plena transparência às indicações aos cargos de 

direção, gerência e os nomeados nos conselhos das empresas públicas, sociedades de 

economia mista e autarquias no âmbito do Estado do Espírito Santo, evidenciado os casos 

onde são indicados membros sem qualificação, sem experiência profissional e que 

descumprem os requisitos ligados à reputação e a conduta.  

 

Como a Constituição Federal não dispõe de mecanismos para impedir a nomeação de 

indivíduos meramente por questões políticas, ao menos com esse projeto será possível 

evidenciar as situações de descompasso com os princípios da administração pública, 

sobretudo, os princípios da moralidade e da impessoalidade, como expôs a ministra do STF 

Cármen Lúcia quando na presidência do CNJ: 

 
"O Poder Público tem um aspecto de simbologia e exemplo [...] a sociedade 

brasileira não suporta mais desconfiar de que pessoas que ocupem cargos públicos 

ali estão por privilégios ou conveniências pessoais; por isso a Constituição trata da 

impessoalidade [...] hoje predomina, em vários lugares, o partidarismo que coloca 

alguém que não têm qualificação em um cargo, mas que faz parte de determinado 

partido. Isso, no Direito Administrativo, é quebra do princípio da impessoalidade.” 

 

Como já salientamos em inúmeras proposições que apresentamos ao longo do mandato, a 

publicidade, princípio geral da Administração Pública que consta no artigo 37 da Constituição 

Federal, revela-se como um direito dos cidadãos, propiciando a ampliação dos mecanismos de 

controle e fortalecendo o princípio basilar da democracia: a transparência. Nesse sentido, 

como reiteradamente a procuradoria do Legislativo tem entendido, a jurisprudência do STF
1
 é 

                                                           
1
 RE 613481 AgR/RJ – RIO DE JANEIRO – AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Relator(a): 

Min. DIAS TOFFOLI – Julgamento: 04/02/2014 – Órgão Julgador: Primeira Turma – Publicação: PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 08-04-2014 PUBLIC 09-04-2014 

Identificador: 370032003900330034003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Deputado Estadual SERGIO MAJESKI 

 

GABINETE DO DEPUTADO SERGIO MAJESKI 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, Gabinete 602, Av. Américo Buaiz, 205 Enseada do Suá – Vitória – ES – 

CEP 29.050-950. Tel.: (27) 3382.3581 

 

no sentido de que não padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa 

parlamentar que disponha sobre a publicidade dos atos realizados pelo Poder Executivo.  

 

Assim, são importantes medidas que busquem ampliar a transparência dos atos, o que permite 

que o cidadão acompanhe a gestão pública, analise os atos de seus representantes e fortaleça a 

sua cidadania.  Certos da preocupação dos demais parlamentares com a ampliação da 

transparência e dos mecanismos de controle pela população, encaminhamos o presente projeto 

para aprovação desta Casa de Leis. 

 

 

  

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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