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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei n.º: 171/2019  

Mensagem: 23/2019  

Autor (a): Governador do Estado  

Assunto: Mensagem nº 23/2019 - Dispõe sobre a criação do Programa de 

Integridade da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, excetuadas as 

empresas públicas e as sociedades públicas e as sociedades de economia mista, e 

adota outras providências. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado, que Dispõe sobre a criação do Programa de Integridade da 

Administração Pública Estadual Direta e Indireta, excetuadas as empresas públicas 

e as sociedades públicas e as sociedades de economia mista, e adota outras 

providências.  

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700 do 

ano de 2009, proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a tramitação da 

proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos 

demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 15 de março de 2019, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 20 de março de 2019. Publicação 

no Diário do Poder Legislativo em 04 de setembro de 2018. 

 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para a Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 
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Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009).  

 

Após, recebeu encaminhamento para esta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito 

de análise da sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o dispositivo do art. 41, inciso I, da 

Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa), e 

eventual aprovação, nos termos do art. 276, I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório.  

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

 A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 

 

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e competência de 

iniciativa 

 

O ordenamento jurídico avançou nas normas de detecção e punição de atos 

de corrupção, mas carece de novos instrumentos de prevenção, que orientem a 

gestão pública para um ambiente de integridade robusto. 

 

É tempo de elevarmos setor público aos melhores padrões de integridade e 

governança e, para tal, o ordenamento jurídico precisa avançar para estimular e 

garantir padrões mínimos de integridade aos órgãos e entidades públicas em todas 

as esferas de governo. 

 

A implementação de um Programa de Integridade desse porte reforça o 

compromisso com a transparência, a ética e a governança. 
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“Integridade pública, portanto, deve ser entendida como o conjunto de 

arranjos institucionais que visam a fazer com que a Administração Pública não se 

desvie de seu objetivo precípuo: entregar os resultados esperados pela população 

de forma adequada, imparcial e eficiente.” CGU – Guia de Integridade Pública. 

 

Verifica-se inicialmente a competência legislativa Estadual para deflagrar o 

presente procedimento, por se tratar de matéria relacionada a interesse 

manifestamente do Poder Executivo; não caracterizando inconstitucionalidade. 

 

Destarte, compete ao Governador do Estado iniciar o presente processo 

legislativo nos termos do disposto no art. 2º c/c art. 61 e art. 84, III, todos da 

CF/1988 e, por simetria, aos arts. 17, 63 e 91, II, todos da CE/1989.  

 

Por constituir matéria de procedimento administrativo, o Estado detém 

competência remanescente ou residual, como preceitua o § 1º do art. 25 da 

Constituição Federal: 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição. 

 

Neste sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 

Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem (CF, art. 25), submetendo-se, no entanto, quanto ao exercício 

dessa prerrogativa institucional (essencialmente limitada em sua extensão), 

aos condicionamentos normativos impostos pela Constituição Federal, pois 

é nesta que reside o núcleo de emanação (e de restrição) que informa e dá 

substância ao poder constituinte decorrente que a Lei Fundamental da 

República confere a essas unidades regionais da Federação. Doutrina. 

Precedentes.
1
 

                                                 
1
 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do 

Julgamento: Julgamento: 14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-

00085. 
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE ATRIBUI 

TAREFAS AO DETRAN/ES, DE INICIATIVA PARLAMENTAR: 

INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO. C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, do 

Espírito Santo. I. - É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a 

proposta de lei que vise a criação, estruturação e atribuição de órgãos 

da administração pública: C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI. II. - As 

regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem 

respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória 

pelos Estados-membros. III. - Precedentes do STF. IV. - Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2719, Relator(a): Min. 

CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/03/2003, DJ 25-04-2003 

PP-00032 EMENT VOL-02107-01 PP-00180) (grifei e negritei) 

 

Destarte, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício de iniciativa 

pelas razões supracitadas. 

 

A.2 - Espécie normativa 

 

Em respeito ao princípio constitucional do paralelismo das formas, observa-se 

que o Projeto de Lei Ordinária nº. 171/2019 dispõe sobre a criação do Programa de 

Integridade da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, excetuadas as 

empresas públicas e as sociedades públicas e as sociedades de economia mista, e 

adota outras providências, assim sendo, conclui-se que deve a matéria em exame 

ser objeto de lei ordinária, sendo, portanto, a proposição em análise constitucional 

neste ponto. 

 

O artigo 61, inciso III, da Constituição Estadual prevê como uma das espécies 

normativas a Lei Ordinária. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 141, inciso II do 

Regimento Interno. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para sua 

aprovação e processo de votação a ser utilizado 
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O referido projeto de lei deve seguir o procedimento ordinário, conforme 

preceitua o artigo 148, inciso II do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o artigo 194 do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), é necessária a maioria simples dos 

membros desta Casa de Leis, desde que presente a maioria absoluta dos nobres 

Deputados. 

 

Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a inteligência do 

artigo 200, inciso I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009), o processo a 

ser utilizado é o simbólico. 

 

Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá ser observado 

o contido no art. 150, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do Excelso 

Supremo Tribunal Federal, GILMAR FERREIRA MENDES2: 

 

“Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto 

substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras ou princípios 

estabelecidos na Constituição. A inconstitucionalidade material envolve, 

porém, não só o contraste direto do ato legislativo com o parâmetro 

constitucional, mas também a aferição do desvio de poder ou do excesso de 

poder legislativo. É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um dos mais 

tormentosos temas do controle de constitucionalidade hodierno. Cuida-se 

de aferir a compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente previstos 

ou de constatar a observância do princípio da proporcionalidade, isto é, de 

se proceder à censura sobre a adequação e a necessidade do ato 

legislativo.” 

                                                 
2
 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013. 
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Como se trata de matéria reservada a interesse da administração pública, não 

há falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na Constituição da 

República, seja na Constituição Estadual. 

 

Prosseguindo, conforme o Ato 2.517/2007 exige análise, cumpre esclarecer 

que não existe violação ao princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República). 

 

Faz-se necessário lembrar não restar caracterizado desvio de poder ou 

excesso de poder legislativo, uma vez que a presente proposição encontra-se 

amplamente respaldada como fundamentado no texto constitucional e 

infraconstitucional. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE: 

 

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender que o 

presente projeto de lei respeita as demais formalidades previstas no Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Quanto à adequação do Projeto de Lei com o ordenamento jurídico, observa-

se a conformidade com a legislação em vigor. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA: 

 

Verifica-se que o projeto de lei em foco foi estruturado em 03 (três) partes 

básicas: parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições 

normativas; parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo 

substantivo relacionadas com a matéria regulada; e parte final, compreendendo as 

disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das normas de 
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conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de 

vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

 

A vigência da lei está indicada de maneira expressa, respeitando o art. 8º da 

LC 95/98. 

 

Observa-se também que a propositura atendeu ao contido no art. 7º e 

respectivos incisos, da LC nº 95/98, pois o primeiro artigo do texto indica o objeto da 

lei e o respectivo âmbito de aplicação; a proposição não contém matéria estranha ao 

seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão; o âmbito 

de aplicação da lei está estabelecido de forma específica de maneira a possibilitar o 

conhecimento técnico ou científico da área respectiva. 

 

Cumpridas as regras do art. 10, tendo em vista que: a unidade básica de 

articulação é o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal 

até o nono e cardinal a partir deste; os artigos desdobraram-se em parágrafos; os 

parágrafos estão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração ordinal 

até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas um, a 

expressão "parágrafo único" por extenso.  

 

Da mesma forma, também respeitadas às regras do art. 11 da LC 95/98, uma 

vez que as disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de Técnica 

Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação, ficando evidenciado o atendimento 

às regras previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação dos 

atos normativos. 

 

São estas as considerações pertinentes para a proposição em análise.  
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PARECER Nº                    /2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, JURIDICIDADE E 

BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei no 171/2019, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado. 

 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de 2019. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

_______________________________________ RELATOR 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 

 

_______________________________________ MEMBRO 
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