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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 179/2019. 

Autor (a): Deputado Marcos Garcia. 

Assunto: Obriga os aeroportos localizados no Estado do Espirito Santo a 

disponibilizar espaço de divulgação turística para as regiões e municípios 

do Estado.  

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de obrigar os aeroportos localizados no 

Estado do Espirito Santo a disponibilizar espaço de divulgação turística 

para as regiões e municípios do Estado.  

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

18.03.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 19.03.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando 

sua publicação e distribuição as comissões permanentes, após 

cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento Interno. 

Após ter sido registrada e juntado estudo de técnica legislativa, 

a matéria foi distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer 

técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

 2. FUNDAMENTAÇÃO 

Consoante o texto da proposição, verifica-se a intenção de 

obrigar os aeroportos localizados no Estado do Espirito Santo a 

disponibilizar espaço de divulgação turística para as regiões e municípios 

do Estado, de forma totalmente gratuita aos Municípios. Também se 

depreende dele que o espaço de divulgação deverá ser disponibilizado 

em local visível, de grande circulação de pessoas e em tamanho não 

inferior a 2m² (dois metros quadrados). 
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De sua justificativa infere-se o “presente projeto de Lei 

pretende disponibilizar um local que possibilite a divulgação de eventos e 

atrativos turísticos das regiões e municípios do Estado, a fim de 

aumentar o acesso dos visitantes a esses locais e movimentar a 

economia” e que “a criação de espaços de divulgação dentro dos 

aeroportos sobre as atrações turísticas das regiões e municípios do 

Estado, não onerando os cofres públicos, sem dúvidas será uma forma 

de impulsionar o turismo em âmbito estadual, em razão da grande 

circulação de pessoas no local.”  

De fato, a matéria se destina a estabelecer políticas públicas 

com escopo impulsionar o turismo e, consequentemente, movimentar a 

economia desta unidade da Federação. 

No entanto, a competência para explorar a navegação aérea e a 

infraestrutura aeroportuária, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, bem como para legislar sobre essa mesma 

matéria, inclusive, sobre direito aeronáutico e navegação aérea, é 

privativa da União, nos exatos termos das disposições dos artigos 21, 

inciso XII, alínea “c”; 22, inciso X; e 175 da Constituição Federal, in 

verbis: 

Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão: 

(...) 

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura 

aeroportuária; 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

(...) 

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, 

aérea e aeroespacial; 
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Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.  

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de 

sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 

fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária;  

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

Desta forma, verifica-se que o projeto ao obrigar os aeroportos 

localizados no Estado do Espirito Santo a disponibilizar espaço de 

divulgação turística para as regiões e municípios do Estado, incorre, 

S.M.J., em inconstitucionalidade formal, por invasão da competência 

legislativa privativa da União para legislar sobre direito aeroespacial e 

navegação aérea, bem como para regulamentar o regime das empresas 

concessionárias de serviços públicos concernentes a navegação aérea e a 

infraestrutura aeroportuária. 

Ad argumentandum tantum, ainda que considerada superada a 

tese de invasão da competência legislativa privativa da União para 

legislar sobre a matéria, entende-se, S.M.J., que restaria configurada a 

inconstitucionalidade formal subjetiva, conforme Jurisprudência emanada 

do Supremo Tribunal Federal. 

Com efeito, em que pese que as hipóteses de limitação da 

iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 

da Constituição Federal (matérias relativas à organização e ao 

funcionamento da Administração Pública), cabendo assim interpretá-las 

restritivamente, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Federal1, verifica-se também Jurisprudência no sentido de que compete 

ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão 

                                                             

1 ADI 3394 / AM - AMAZONAS - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator (a):  Min. EROS GRAU - 
Julgamento:  02/04/2007 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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de contratos de concessão de serviços públicos, sob pena de abalar a 

denominada reserva de administração e macular o Princípio da 

Separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da mencionada Carta 

Federal.  

Nesse sentido, cumpre trazer a colação, dentre outros, recentes 

julgados do Supremo Tribunal Federal, in verbis:  

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE 

VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR 

CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. 

PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal 

Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do 

Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de 

contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 

85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, 

condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que 

se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 

1.021, § 4º, do CPC/2015.2 

(grifou-se) 

 

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com 

agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do 

Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que 

concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas 

maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. 

Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente 

provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a 

inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que 

preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço 

público concedido, tendo em vista a interferência indevida na 

gestão do contrato administrativo de concessão, matéria 

reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao 

                                                             

2  ARE 1075713 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO  AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 

Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:  29/06/2018           Órgão Julgador:  Primeira Turma 
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princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre 

escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 

(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do 

horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja 

prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em 

referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, 

acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, 

por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as 

concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano 

municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo 

regimental não provido.3 

(grifou-se) 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 14.235/2003, do Estado 

do Paraná. Proibição ao Poder Executivo Estadual de iniciar, 

renovar, manter, em regime de exclusividade a qualquer 

instituição bancária privada, as disponibilidades de caixa 

estaduais. 2. Reserva da Administração. A matéria trazida pela lei 

impugnada, por referir-se à disciplina e à organização da 

Administração Pública, é de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo. O Projeto de Lei 655/2003, que deu origem à Lei 

14.235/2003, é de autoria parlamentar. 3. Violação ao § 3º do 

art. 164 da Constituição Federal. Necessidade de lei nacional para 

estabelecer exceções ao comando constitucional. 

Inconstitucionalidade formal. 4. A legislação impugnada teve a 

clara intenção de revogar o regime anterior e desconstituir todos 

os atos e contratos firmados com base em suas normas. A Lei 

14.235/00, ao afirmar, em seu art. 3º, que ‘caberá ao Poder 

Executivo revogar, imediatamente, todos os atos e contratos 

firmados nas condições previstas no art. 1º desta lei’, viola o 

princípio da separação dos Poderes e da segurança jurídica. 

Inconstitucionalidade material. 5. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente.4 

(grifou-se) 

 

                                                             
3 ARE 929591 AgR / PR - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI 

Julgamento:  06/10/2017           Órgão Julgador:  Segunda Turma 

4 ADI 3075 / PR - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. GILMAR MENDES   Julgamento: 
24/09/2014           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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Portanto, em que pese a meritória iniciativa parlamentar, 

verifica-se a ocorrência de inconstitucionalidade formal, por invasão da 

invasão da competência legislativa privativa da União para legislar sobre 

direito aeroespacial e navegação aérea, bem como para regulamentar o 

regime das empresas concessionárias de serviços públicos concernentes 

a navegação aérea e a infraestrutura aeroportuária e, 

consequentemente, por infringência às disposições dos artigos 21, inciso 

XII, alínea “c”; 22, inciso X; e 175 da Constituição Federal, conforme 

demonstrado, inviabilizando, desta maneira, o saneamento da 

proposição, via sugestão de emendas, inobstante a recomendação 

contida na Instrução Normativa nº 002/2015, da Douta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. 

3 - CONCLUSÃO 

Pelo exposto, opina-se pela inconstitucionalidade do 

presente Projeto de Lei nº 179/2019, de autoria do Deputado Marcos 

Garcia, que obriga os aeroportos localizados no Estado do Espírito Santo 

a disponibilizar espaço de divulgação turística para as regiões e 

municípios do Estado. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 06 de abril de 2019. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 
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