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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 218/2018 

Autor (a): Deputado Estadual Doutor Hércules 

Assunto: Dispõe sobre a exigência do Programa de Integridade de Conduta - 

"compliance" às empresas que contratarem com a Administração Pública. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 218/2018, de autoria do Deputado 

Estadual Doutor Hércules, que tem por finalidade dispor sobre a exigência do 

Programa de Integridade de Conduta - "compliance" às empresas que contratarem 

com a Administração Pública, nos seguintes termos: 

Art. 1º – Fica estabelecida a exigência de implantação de programa de 
Programa de Integridade de Conduta - "compliance", às empresas que 
celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-
privado com a administração pública direta, indireta e fundacional do Estado, 
cujos limites em valor sejam superiores ao da modalidade de licitação por 
concorrência, sendo R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para 
obras e serviços de engenharia e R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais) para compras e serviços, mesmo que na forma de pregão eletrônico, e 
o prazo do contrato seja superior a 12 (doze) meses. 
§ 1º – Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades empresárias, 
independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, 
bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou 
sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no 
território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente.  
§ 2º – Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2018, o valor 
estabelecido no “caput” do Artigo 1º será atualizado pela Unidade de 
Referência do Tesouro Estadual.  
 
Art. 2º – A exigência da implantação do Programa de Integridade de Conduta 
tem por objetivo:  
I – proteger a administração pública estadual dos atos lesivos que resultem 
em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de ética e de 
conduta e fraudes contratuais;  
II – garantir a execução dos contratos em conformidade com a Lei e 
regulamentos pertinentes a cada atividade contratada;  
III – reduzir os riscos inerentes aos contratos, provendo maior segurança e 
transparência na sua consecução;  
IV – obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas relações 
contratuais. 
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Art. 3º – Para fins do disposto nesta lei, o Programa de Integridade de 
Conduta consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 
denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de 
conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, 
fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração 
pública, nacional ou estrangeira.  
 
Art. 4º – A implantação do Programa de Integridade de Conduta no âmbito da 
pessoa jurídica dar-se-á no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a 
partir da data de celebração do contrato.  
Parágrafo único – Para efetiva implantação do Programa de Integridade, os 
custos/despesas resultantes correrão à conta da empresa contratada, não 
cabendo ao órgão contratante o seu ressarcimento. 
 
Art. 5º – Pelo descumprimento da exigência prevista nesta Lei, a 
Administração Pública direta, indireta e fundacional do Estado aplicará à 
empresa contratada multa de 0,02% (dois centésimos por cento), por dia, 
incidente sobre o valor do Contrato.  
§ 1º – O montante correspondente a soma dos valores básicos das multas 
moratórias será limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.  
§ 2º – O cumprimento da exigência da implantação fará cessar a aplicação da 
multa.  
§ 3º – O cumprimento da exigência da implantação não implicará 
ressarcimento das multas aplicadas.  
 
Art. 6º – O não cumprimento da exigência durante o período contratual 
acarretará na impossibilidade da contratação da empresa com o Estado até a 
sua regular situação.  
 
Art. 7º – Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de 
alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. 
§ 1º – A sucessora se responsabilizará pelo cumprimento da exigência na 
forma desta Lei.  
§ 2º – As sanções descritas nos artigos 5º e 6º desta Lei serão atribuídas à 
sucessora.  
 
Art. 8º – A empresa que possuir o Programa de Integridade de Conduta 
implantado deverá apresentar no momento da contratação declaração 
informando a sua existência.  
 
Art. 9º – Caberá ao Gestor de Contrato, no âmbito da administração pública, 
sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias, as seguintes atribuições: 
I – fiscalizar a implantação do Programa de Integridade, garantindo a 
aplicabilidade da Lei;  
II – informar ao Ordenador de Despesas sobre o não cumprimento da 
exigência na forma do Artigo 4º desta Lei;  
III – informar ao Ordenador de Despesas sobre o cumprimento da exigência 
fora do prazo definido no Artigo 4º desta Lei. 
§ 1º – Na hipótese de não haver a função do Gestor de Contrato, o Fiscal de 
Contrato, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias, será atribuído 
das funções relacionadas neste artigo.  
§ 2º – As ações e deliberações do Gestor de Contrato não poderão implicar 
interferência na gestão das empresas nem ingerência de suas competências, 
devendo ater-se a responsabilidade de aferir o cumprimento do disposto 
nesta Lei, o que se dará através de prova documental emitida pela empresa, 
comprovando a implantação do Programa de Integridade de Conduta.  
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Art. 10 – Ordenador de Despesas, no âmbito da Administração Pública, ficará 
responsável pela retenção e ressarcimento conforme descritos no artigo 5º 
desta Lei, sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias.  
 
Art. 11 – Cabe ao Poder Executivo fazer constar nos editais licitatórios e 
instrumentos contratuais a aplicabilidade desta Lei. 
 
Art. 12 – Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com empresas de 
consultoria especializadas na realização de treinamento com foco na 
detecção de casos de fraude e corrupção, objetivando a capacitação de 
servidores do Estado no que tange aos principais aspectos relacionados à 
identificação de condutas de fraude e corrupção.  
 
Art. 13 – A multa definida no “caput” do Artigo 5º desta Lei não exclui a 
incidência e a exigibilidade do cumprimento das obrigações fiscais no âmbito 
do Estado.  
 
Art. 14 – Cabe ao Poder Executivo regulamentar os critérios e definições de 
Programa de Integridade de Conduta.  
 
Art. 15 – Esta lei entrará em vigor cento e oitenta dias após sua publicação. 
 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

“Proteger a administração pública estadual dos atos lesivos que 
resultem em prejuízos financeiros causados por irregularidades, desvios de 
ética e de conduta e fraudes contratuais é o dever do Legislador. (...)  

A premissa básica desta lei é tornar o “compliance”, definido como 
Programa de Integridade de Conduta, uma exigência para as empresas que 
contratarem junto à administração pública. Isto se dá em razão da 
necessidade de proteger a administração pública contra as lesividades da 
corrupção, corroborando para trazer maior confiança da população na 
máquina estatal, bem como para consolidar as instituições e combater os 
resultados negativos do personalismo, paroquialismo e influência do poder 
privado nas relações públicas. 

O "compliance", termo que tem origem no verbo em inglês "to 
comply", significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um 
comando ou um pedido, é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as 
normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas 
para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como 
evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. 
(...)” 

 

A matéria foi protocolada no dia 13.08.2018. Lida no expediente da 

sessão ordinária daquela mesma data, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora 

proferiu despacho denegatório, com fulcro no art. 143, VIII do Regimento Interno da 

Casa (Resolução no. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação da matéria, por entender, 

a priori, existir infringência ao art. 63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual. 
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Em seguida, foi deferido o pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do art. 143, parágrafo 

único do Regimento Interno. 

Não consta, até o presente momento, evidência de publicação da 

matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, porém, que a mesma não 

prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução no. 2.700/2009). Não consta, ainda, estudo de técnica legislativa 

elaborado pela Diretoria de Redação. 

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, é conveniente consignar que esta manifestação toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos autos 

do Projeto de Lei no. 218/2018 e que incumbe a esta Procuradoria prestar consultoria 

sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e 

oportunidade dos atos praticados no âmbito desta ALES, nem analisar aspectos 

econômicos ou de natureza eminentemente técnico-administrativa. 

 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 
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A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, aqui, 

se a competência para elaboração do Projeto de Lei é da União, do Estado ou de 

Município. 

Dentro do panorama de distribuição de competências erigido pela 

CRFB/1988, em especial com base no que determina o princípio federativo 

estabelecido expressamente em seus arts. 1º1 e 252, tem-se que a autonomia 

legislativa de cada ente federativo é assegurada nos termos da Carta da República, 

desde que atendidos os seus preceitos e princípios. 

A propositura em questão objetiva estabelecer a exigência do Programa 

de Integridade de Conduta - "compliance" às empresas que contratarem com a 

Administração Pública. Ou seja, estabelece normas de contratação com o Poder 

Público Estadual. 

A competência para legislar sobre normas gerais de contratação para as 

administrações públicas é privativa da União, nos termos do art. 22, XXVII, verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as 
modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e 
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido 
o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de 
economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
(...) 
 
 

A respeito do tema, a União editou algumas normas gerais, sendo a 

principal delas a Lei no. 8666/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 

Menciona-se também a Lei nº 12.846/2013/2013, conhecida como Lei 

Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa, que instituiu no Brasil a responsabilização 

                                           
1 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. 
2 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. 
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objetiva administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos que 

sejam cometidos em seu interesse ou benefício, contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira. Referida norma será abordada mais adiante, quando da 

análise da juridicidade da proposição. 

Assim, a matéria da presente proposição não invade a competência 

privativa da União do art. 22, XXVII da CRFB/1988, na medida que está em linha 

com os dispositivos normativos supra mencionados, dentro da competência 

suplementar estadual para tratar da matéria, e não estabelece normas gerais de 

licitação e contratação com a Administração Pública.  

Cabe, ainda, mencionar que alguns estados da Federação já editaram leis 

estaduais a respeito da mesma matéria do projeto de lei em análise, a saber: Rio de 

Janeiro (Lei no. 7.753/2017) e Distrito Federal (Lei Anticorrupção no. 6.112/2018). 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa suplementar para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 

218/2018, não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de 

competência, conforme arts. 22, XXVII, 24, §§ 1º. e 2º. e 25, §1º3 da CRFB/1988. 

Superada a questão da competência legislativa, passa-se à análise da 

inconstitucionalidade formal propriamente dita, que decorre da inobservância do 

devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no 

procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal 

subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Analisemos o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é, 

da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição 

Federal, assim como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 174. 

Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem 

                                           
3 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. 

4 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da 

separação dos Poderes. 

Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas 

algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.5 

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 616, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único7, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

A presente proposição recebeu despacho denegatório da Mesa Diretora 

porque esta entendeu que a iniciativa da matéria seria privativa do Chefe do Poder 

Executivo (infringência ao artigo 63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual).  

Cabe mencionar que tramitou recentemente nesta Casa de Leis o Projeto 

de Lei no. 05/2018, com a mesma matéria da proposição ora em análise, e cujo 

parecer técnico foi pela inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa privativa 

                                           
5 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
6 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
7 Art. 63.  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 
Parágrafo único.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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(infringência ao artigo 63, parágrafo único, inciso III e VI da Constituição Estadual). 

Pedimos vênia para discordar de tal entendimento, pelas razões que passamos a 

expor. 

Entendemos que, de fato, alguns dispositivos do Projeto de Lei 

extrapolam a competência parlamentar e invadem a esfera de iniciativa privativa do 

Chefe do Poder Executivo, na medida que criam novas atribuições a órgãos do 

Poder Executivo. Contudo, tais vícios não maculam todos os dispositivos da 

proposição, de forma que é possível a adoção de emendas para suprimir os 

dispositivos inconstitucionais e permitir que a matéria siga sua regular tramitação.  

Nesse sentido, recomenda-se a adoção de emenda para suprimir os 

artigos 9º., 10, 12 e 14 do Projeto de Lei no. 218/2018, renumerando-se os artigos 

seguintes.  

Em relação ao art. 11, que após a adoção da emenda supressiva acima 

será renumerado para art. 9º., recomenda-se emenda para melhor adequar a sua 

redação, nos seguintes termos: “A aplicabilidade desta Lei constará nos editais 

licitatórios e nos instrumentos contratuais da Administração Pública Estadual.” 

Poder-se-ia questionar se proposições legislativas cujas matérias sejam 

relativas a licitações e contratações, quando de iniciativa parlamentar, estariam em 

conflito com o princípio da independência dos poderes e se estariam dentre aquelas 

cuja iniciativa legislativa seria privativa do Chefe do Poder Executivo. Entendemos 

que não. Raciocínio diverso levaria à conclusão pela inconstitucionalidade formal da 

Lei 8.666/1993, por invasão de iniciativa privativa, já que aquela Lei, que institui 

normas gerais para licitação e contratação na Administração Pública, foi de autoria 

parlamentar. 

Portanto, entendemos possível a iniciativa parlamentar para tratar da 

matéria alvo do Projeto de Lei no. 218/2018, desde que com a adoção das emendas 

acima sugeridas. Assim, o presente Projeto de Lei não conterá vício formal subjetivo, 

sendo de iniciativa de deputado, e versando sobre matéria que não é de iniciativa 

privativa do Chefe do Poder Executivo (art. 63, parágrafo único da Constituição 
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Estadual). Portanto, apresentar-se-á plenamente possível que o Deputado Estadual 

proponente inicie o presente processo legislativo nos termos do disposto no art. 

61 da CRFB/1988 e, por simetria, no art. 63 da CE/1989.  

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e, após 

a adoção das emendas supra recomendadas, a possibilidade de iniciativa 

parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar em vício 

de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei nº 218/2018 objetiva dar mais robustez ao combate 

à corrupção, aos desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais no Estado do 

Espírito Santo, não pretendendo emendar a Constituição Estadual, nem se 

amoldando às hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da CE/19898, que traz 

as hipóteses reservadas à lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei 

ordinária, sendo a proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativos, tem-se: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1489 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

                                           
8 Art. 68.  As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa e receberão numeração 
sequencial distinta da atribuída às leis ordinárias. 

Parágrafo único.São leis complementares, entre outras de caráter estrutural, as seguintes: 

I - lei do sistema financeiro e do sistema tributário estadual; 

II - lei de organização judiciária; 

III - estatuto e lei orgânica do Ministério Público; 

IV - lei orgânica do Tribunal de Contas; 
V - lei orgânica da Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - lei orgânica da Defensoria Pública; 
VII - estatuto e lei orgânica do Magistério Público; 

VIII - estatuto dos funcionários públicos civis do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica da Polícia Civil; 
X - estatuto e lei orgânica da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei Orgânica do Corpo de Bombeiros Militar. 
9 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
I - de urgência; 

II - ordinária; 

III - especial. 
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urgência, nos termos do art. 22110, observado o disposto no art. 22311 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 19412 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l13, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II14 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição, 

desde que com a adoção de emenda para suprimir o seu art. 6º. 

 

2.2. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

A proposição tem por finalidade estabelecer a exigência do Programa de 

Integridade de Conduta - "compliance" às empresas que contratarem com a 

Administração Pública Estadual. 

                                           
10 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
11 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
12 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 

dos Deputados. 
13 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 

II - nominal; 
14 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 

I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 

Identificador: 310033003800350039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 218/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

11 

 

Neste ponto, cabe analisar se ocorre ofensa material ao art. 37, XXI da 

Carta Federal, que assim dispõe: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.  
 

Entende-se que a proposição não restringe a concorrência, pois, todo e 

qualquer concorrente interessado em contratar com a Administração Pública 

estadual tem condições de se adequar à exigência estabelecida por este Projeto de 

Lei.  

Uma questão que deve ficar bem clara é que o Projeto de Lei comento 

não estabelece qualquer impedimento para a participação de empresas que não 

possuam um programa de compliance no processo licitatório. 

Vejamos a jurisprudência do STF a respeito do tema. Em 2012, a 

Segunda Turma foi pela constitucionalidade de lei orgânica de município que vedava 

a contratação de parentes do prefeito, vice-prefeito, vereadores e ocupantes de 

cargo em comissão. Entendeu que a norma homenageia os princípios da 

impessoalidade e da moralidade administrativa, sem restringir a competição entre os 

licitantes, verbis: 

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO-MG. 
VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE PARENTES DO 
PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E OCUPANTES DE CARGOS 
EM COMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA 
SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
PROVIDO. A Constituição Federal outorga à União a competência para 
editar normas gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) e permite, portanto, 
que Estados e Municípios legislem para complementar as normas gerais 
e adaptá-las às suas realidades. O Supremo Tribunal Federal firmou 
orientação no sentido de que as normas locais sobre licitação devem 
observar o art. 37, XXI da Constituição, assegurando “a igualdade de 
condições de todos os concorrentes”. Precedentes. Dentro da 
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permissão constitucional para legislar sobre normas específicas em 
matéria de licitação, é de se louvar a iniciativa do Município de Brumadinho-
MG de tratar, em sua Lei Orgânica, de tema dos mais relevantes em nossa 
pólis, que é a moralidade administrativa, princípio-guia de toda a atividade 
estatal, nos termos do art. 37, caput da Constituição Federal. A proibição de 
contratação com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do 
prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em 
comissão ou função de confiança, bem como dos servidores e empregados 
públicos municipais, até seis meses após o fim do exercício das respectivas 
funções, é norma que evidentemente homenageia os princípios da 
impessoalidade e da moralidade administrativa, prevenindo eventuais lesões 
ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem restringir a 
competição entre os licitantes. Inexistência de ofensa ao princípio da 
legalidade ou de invasão da competência da União para legislar sobre 
normas gerais de licitação. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 
423560 MG, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 
29/05/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012) 

 

Há tempos se reconhece a função regulatória das contratações públicas. 

Isso significa dizer que a busca pelo melhor preço não é a única finalidade das 

licitações. Diversos outros valores constitucionais devem nortear a atuação da 

administração contratual, com destaque para a busca da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental, cabendo mencionar, exemplificativamente: (i) a 

possibilidade de margem de preferência para "produtos manufaturados e para 

serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras", bem como para os 

interessados que comprovarem o "cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação", nos termos do art. 3º, 

§ 5º, I e II, da Lei 8.666/1993; (ii) tratamento diferenciado dispensado às 

microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações, na forma prevista nos 

arts. 42 ao 49 da Lei Complementar 123/2006; (iii) exigências voltadas à promoção 

da proteção do meio ambiente (licitações ou contratações verdes), dentre outras. 

Nesse contexto, especialmente a partir da grave crise ética descortinada 

pela operação "Lava Jato", parece relevante a busca da maior lisura nas 

contratações públicas, com a fixação de regras que fomentem a instituição de 

programas de integridade (compliance) por parte das empresas que pretendem 

contratar com o Poder Público. 
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A preocupação com a institucionalização de programas de integridade, 

que tem por objetivo prevenir a prática de atos de corrupção nas relações das 

empresas privadas com o Poder Público, já pode ser percebida em alguns diplomas 

legislativos, como, por exemplo: (i) a já citada Lei no. 12.846/2013 (Lei 

Anticorrupção), que prevê, como critério para fixação de sanções, a existência de 

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta 

no âmbito da pessoa jurídica; (ii) a Lei 13.303/2006 (Lei das Estatais), que exige a 

elaboração e a divulgação do Código de Conduta e Integridade no âmbito das 

empresas estatais. 

A partir da premissa da função regulatória das licitações públicas, parece 

razoável a exigência de programa de integridade efetivo por parte das empresas que 

pretendem participar de licitações públicas, notadamente nos casos de contratações 

com valores elevados. 

Assim, não se vislumbra violação aos textos das Constituições Federal ou 

Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as normas e 

princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Não há que se falar em ofensa a direitos e garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tampouco à isonomia, ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada. 

Como se trata de matéria atinente a contratação com a Administração 

Pública estadual, não ocorre violação a Direitos Humanos previstos na Constituições 

Federal ou Estadual. 

Sobre a vigência da lei, a previsão de que deve entrar em vigor após 

decorridos 180 dias de sua publicação oficial (art. 15, que após a adoção de 

emendas será renumerado para art. 11) é materialmente constitucional, garantindo-

se que não serão atingidas situações pretéritas com esta norma. 
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Conclui-se, portanto, que o Projeto de Lei no. 218/2018 está de acordo 

com as regras e princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, 

sendo materialmente constitucional. 

 

2.3. Juridicidade e Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 15 

Do ponto de vista da juridicidade, é necessário averiguar se a proposição 

respeita o ordenamento jurídico e as decisões dos Tribunais Superiores. 

Verifica-se que o Projeto de Lei está em sintonia com os preceitos da Lei 

no. 12.846/2013 (Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa), norma que, para além 

do seu caráter punitivo, também atribui especial relevância às medidas 

anticorrupção adotadas por uma empresa, que podem ser reconhecidas como fator 

atenuante em um eventual processo de responsabilização. O conjunto dessas 

medidas constitui o chamado Programa de Integridade. 

O Decreto nº 8.420/2015, que regulamenta a Lei da Empresa Limpa, 

definiu, no seu art. 41 o que é Programa de Integridade: “Programa de integridade 

consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 

diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos 

ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira”.  

Assim, o Programa de Integridade tem como foco medidas anticorrupção 

adotadas pela empresa, especialmente aquelas que visem à prevenção, detecção e 

                                           
15 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 

agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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remediação dos atos lesivos contra a administração pública previstos na Lei nº 

12.846/2013. Tem como foco, além da ocorrência de suborno, também fraudes nos 

processos de licitação e execução de contratos com o setor público.  

O Estado do Espírito Santo, ao lado do Mato Grosso, é referência 

nacional em compliance público, já aprovou a Lei no. 10.793/2017, que institui o 

Código de Conduta e Integridade a ser observado pelos fornecedores de bens e 

prestadores de serviços ao Estado do Espírito Santo. A presente proposição está em 

total consonância com tal norma. 

O Espírito Santo, aliás, foi o primeiro estado a sancionar empresas com 

base na Lei Anticorrupção empresarial, e a incluí-las no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (CNEP) do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 

União, sendo que as multas aplicadas se aproximavam, em janeiro de 2018 a 3,1 

milhões de reais, com 15 empresas punidas, sem falar nos 16 processos de 

investigação envolvendo 133 empresas em andamento16. 

Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. Da mesma forma, a 

tramitação do projeto, até o momento, respeita as demais formalidades previstas no 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

Assim, o projeto de lei não afronta a legislação federal ou estadual, ao 

contrário, alinha-se com todos os seus preceitos.  

 

2.4. Técnica Legislativa 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da Lei Complementar nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, parte normativa e parte final. 

                                           
16

 Secretaria de Estado do Controle e Transparência do Espírito Santo –SECONT – Disponível em 
https://secont.es.gov.br/Not%C3%ADcia/estado-se-destaca-em-4-anos-de-aplicacao-da-lei-
anticorrupcao. Acesso em 16.08.2018 
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Cumpridas as regras do art. 7º. da LC no. 95/1998 (“o primeiro artigo do 

texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação”) e do art. 11, III, “c” 

(nos parágrafos, devem ser expressados “os aspectos complementares à norma 

enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida”). 

Cumpridas também as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a 

unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Foram respeitadas as regras do art. 11, I, pois as disposições normativas 

foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para obtenção de clareza, 

foram usadas as palavras e as expressões em seu sentido comum e frases curtas e 

concisas, foram construídas as orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, 

neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal 

em todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao 

futuro simples do presente, e foram usados os recursos de pontuação de forma 

judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

A vigência da lei está indicada de maneira expressa (art. 15, que após a 

adoção de emenda será renumerado para art. 11) e atende ao que determina o art. 

8º, caput, da Lei Complementar Federal nº 95/1998, pois contempla prazo razoável 

para que dela se tenha amplo conhecimento.17 

Assim, quanto ao aspecto da técnica legislativa, observa-se o 

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

redação dos atos normativos. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº. 

218/2018, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Doutor Hércules, com a adoção 

                                           
17 Art. 8o A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de pequena repercussão. 
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das emendas abaixo recomendadas, e pela consequente rejeição do despacho 

denegatório da Mesa Diretora, devendo a proposição seguir sua regular tramitação. 

Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 218/2018: 

- Ficam suprimidos os arts. 9º., 10, 12 e 14 do Projeto de Lei no. 

218/2018, renumerando-se os artigos seguintes. 

Emenda n° 2 ao Projeto de Lei n° 218/2018: 

- O art. 11. do Projeto de Lei no. 218/2018, que após emenda será 

renumerado para art. 9º., passa a ter a seguinte redação: 

Art. 9º A aplicabilidade desta Lei constará nos editais licitatórios e nos 
instrumentos contratuais da Administração Pública Estadual. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 17 de agosto de 2018. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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