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Proposição: Projeto de Lei nº 026/2018. 

Autor (a): Deputado Sérgio Majeski. 

Assunto: Determina a colocação de placa informativa sobre a execução de 

obras públicas realizadas diretamente pelo governo, por empreiteiras ou 

concessionárias, nos termos em que especifica, inclusive sobre o respectivo 

contrato. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de determinar a colocação de placa informativa 

sobre a execução de obras públicas realizadas diretamente pelo governo, por 

empreiteiras ou concessionárias, nos termos em que especifica, inclusive 

sobre o respectivo contrato. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela inconstitucionalidade formal da propositura, por infringência as 

disposições do artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição 

Estadual, eis que foi inobservada a competência privativa do Governador 

para iniciativa das leis que disponham sobre organização administrativa e 

atribuições de Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo e, 

consequentemente, pela manutenção do despacho denegatório da 

Presidência.  

Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar de suas conclusões, posto que 

não se vislumbra a subjunção da matéria ao disposto no artigo 63, parágrafo 

único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, com a consequente 

ocorrência de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, uma vez que o 

projeto não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública. 

De fato, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 

previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - 

matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente 

no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, cabendo 

interpretá-las restritivamente, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal 

de Federal1, in verbis: 

                                                 
1
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º 

DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE 

DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO 

DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE 

CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO 

DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. 

QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I 

DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE 

PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAR O 

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO 

DISPOSTO NO ARTIGO 61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, 

INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado 

pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da 

Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto 

de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As 

hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 

clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao 

funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a 

servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, 

pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame de DNA 

pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame 

pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do direto à assistência 

judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no 

inciso I consubstancia matéria de índole processual --- concessão definitiva do 

benefício à assistência judiaria gratuita --- tema a ser disciplinado pela União. 

5. Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º que estabelece a perda do 

direito à assistência judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória 

que tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha como suporte o 

resultado positivo do exame de DNA. Violação do disposto no inciso LXXIV do 

artigo 5º da Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento da 

decisão judicial que determinar o ressarcimento das despesas realizadas pelo 

Estado-membro. Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação 

direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucionais os 

incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a expressão "no prazo de sessenta 

dias a contar da sua publicação", constante do caput do artigo 3º da Lei n. 

50/04 do Estado do Amazonas.      (sublinhou-se) 

Identificador: 34003800340031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
 

  3 

Por outro lado, é assente na Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal2 que a lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa 

oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não 

depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo, mormente quando a lei 

em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco 

confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra 

estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de 

iniciativa privativa do Governador do Estado.  

Portanto, conforme decidido pelo Excelso Pretório, nestes casos, 

não incide a vedação constitucional previstas na Constituição Federal (art. 

61, § 1º, II, e), e reeditada na Constituição Estadual (art. 63, paragrafo 

único, incisos III e VI), conforme consta da ementa do respectivo acordão, 

in verbis: 

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado 

do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e 

na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício 

formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. 

Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal 

atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e 

contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos 

administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos 

dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. 

Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração 

pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente 

para caracterizá-la como “norma geral”. 2. Lei que obriga o Poder 

Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos 

a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do 

Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica 

órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da 

administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder 

Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa 

privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação 

constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se 

no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da 

transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse 

                                                 
2
 ADI 2444 / RS - RIO GRANDE DO SUL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. DIAS 

TOFFOLI - Julgamento:  06/11/2014 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades 

administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da 

publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que 

o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, 

o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente 

medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as 

demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não 

ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o 

custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o 

aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal 

preexistente. 6. Ação julgada improcedente.   (negritou-se) 

 

Desta feita, pelos motivos aqui expostos, data máxima vênia, 

cumpre opinar pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico e 

consequentemente, pela REJEIÇÃO do despacho denegatório da Presidência 

no presente Projeto de Lei nº 026/2018, de autoria do Deputado Sérgio 

Majeski, que determina a colocação de placa informativa sobre a execução 

de obras públicas realizadas diretamente pelo governo, por empreiteiras ou 

concessionárias, nos termos em que especifica, inclusive sobre o respectivo 

contrato. 

Assembleia Legislativa, em 02 de março de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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