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Projeto de Lei n.º: 218/2018  

Autor: Deputado Doutor Hércules 

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

“compliance” às empresas que contratem com a Administração pública. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de dispor sobre a exigência do Programa de Integridade de Conduta –

“compliance” às empresas que contratem com a Administração pública. 

 

A Mesa Diretora proferiu despacho denegatório, no qual inadmitiu a 

tramitação por infringência ao art. 63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual. 

 

A procuradora designada, em sede de exame da matéria, emitiu parecer 

técnico jurídico pela rejeição do despacho denegatório, uma vez que o Projeto de Lei 

não trata de matéria de privativa do Chefe do Executivo.  

 

Pois bem. Vejamos. 

 

Como se sabe a iniciativa para legislar sobre normais gerais de 

contratação para as administrações públicas é privativa da União, nos termos do art. 

22, XXVII da Constituição Federal. 

 

Em razão dessa competência a União editou a Lei Federal 8.666/93 que 

dispõe sobre normas gerais de licitação. 

 

Não se pode olvidar que a Constituição de 1988, em seu art. 24, XI, 

estabelece ser concorrente a competência para legislar sobre “procedimentos em 

matéria processual”, o que contemplaria, também, procedimentos administrativos, 
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como são considerados os “procedimentos licitatórios”, conforme consigna o próprio 

art. 4º da Lei 8.666/93. 

 

A Lei de Licitações, também em seu art. 115, destaca que “os órgãos da 

Administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais a 

serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência”, 

sempre de acordo com os preceitos da lei geral. 

 

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

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

 

Em relação à inconstitucionalidade formal subjetiva, fundamento do 

despacho denegatório, nota-se que a matéria não se encontra dentre aquelas cuja 

iniciativa é reservada ao Chefe do Executivo. 

 

Isto porque, como o tema não encontra expressamente contemplado 

entre aqueles a serem tratados por lei de iniciativa exclusiva do Presidente da 

República e, por simetria, dos Governadores e Prefeitos (CF, art. 61, § 1º), a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as hipóteses de 

iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não podem ser ampliadas por 

via hermenêutica, sob pena de ocasionar uma indesejável hipertrofia do Executivo, de 

um lado, e o esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes 

federados. 

 

Como bem apontado pela douta procuradora, raciocínio inverso, levaria a 

inconstitucionalidade da própria Lei 8.666/93, posto que é de autoria parlamentar. 

 

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 em que criam novas atribuições a órgãos do Poder Executivo. Contudo, tais 
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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, corroboro a recomendação da douta procuradora pela 

adoção de emenda para suprimir os artigos 9º, 10, 12 e 14 do Projeto de Lei nº. 

218/2018, renumerando-se os artigos seguintes. 

 

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. 

 

O Projeto de Lei comento não estabelece qualquer impedimento para a 

participação de empresas que não possuam um programa de compliance no processo 

licitatório. 

 

Cumpre ressaltar que 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, logo a presente 

proposição está em total consonância com tal norma. 

 

Por fim, peço vênia, e revejo meu posicionamento no PL 05/2018 do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Euclério Sampaio, em que acompanhei o despacho 

denegatório da Mesa Diretora. 

 

Ao me deparar novamente com a matéria e estudá-la de forma mais 

profunda verifico que não há afronta ao art. 63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual ao legislar sobre licitação pública. 
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Registro que a mudança de entendimento ocorreu no PL 117/2018, 

sendo, portanto, este presente projeto de lei a segunda manifestação no sentido da 

constitucionalidade de normas que tratam sobre licitação. 

 

Por fim, caso o despacho denegatório seja rejeitado e o projeto de 

resolução volte a tramitar de forma regular faz-se necessário observar as emendas 

propostas pela douta procuradora.  

 

Assim, por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, 

opino pelo ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, pela 

CONSTITUCIONALIDADE E CONSEQUENTE REJEIÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO, nos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória/ES, 20, de Agosto de 2018. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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