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PROJETO DE LEI Nº 268/2018 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao assédio 

sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, e dá outras providências. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei n° 268/2018, de autoria do Exmo. Deputado 

Euclério Sampaio, que tem por finalidade instituir medidas de prevenção e combate 

ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

Na Justificativa (fl. 04), o autor argumenta: 

O presente projeto de lei visa criar ferramentas de combate e prevenção ao 
assédio sexual contra as mulheres nos ônibus de transporte público no 
Estado do Espírito Santo.  
Os abusos sexuais praticados nos meios de transporte público infelizmente 
são comuns, usuais no dia-a-dia e na realidade de muitas pessoas, 
sobretudo mulheres, mas que não alcançam a mesma visibilidade dos 
abordados pela mídia ou investigados pelos órgãos especializados porque 
não são denunciados, muitas vezes por medo, desinformação ou pela 
certeza da impunidade dos agressores.  
Sabemos ainda, que as pessoas vítimas desse tipo de violência devem ser 
encorajadas a procurar as autoridades e denunciá-la, para que as medidas 
apropriadas contra esse tipo de agressão possam ser efetivamente tomadas 
e os culpados punidos, portanto, o Estado deve oferecer mecanismos para 
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instigar as vítimas a ter coragem de denunciar e combater os repulsivos 
abusos.  
Deste modo, a presente proposta traz em sua essência a proteção da 
integridade física e psicológica das mulheres que utilizam o transporte 
coletivo, produzindo meios para encorajá-las a denunciar este crime e 
colaborando efetivamente com as medidas para punir os autores.  
(...) 

 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela inconstitucionalidade formal e 

material do projeto de lei nº. 268/2018, nos termos do parecer técnico das fls. 15/27, 

e da manifestação do Coordenador da Setorial Legislativa (fls. 30/31) e Procurador-

Geral (fl. 33).  

O presente projeto veio a esta Comissão para exame e parecer, na forma 

do disposto no art. 41, inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 

2.700/09). 

É o relatório. 

 

2.   PARECER DA RELATORA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

A Constituição da República, ao tratar das competências legislativas dos 

entes federativos (arts. 25, 29 e 30), estabelece que à União compete legislar 

privativamente sobre as matérias elencadas em seu art. 22 (competência privativa), 

e, em concorrência com os Estados e o Distrito Federal, sobre as matérias dispostas 

em seu art. 24 (competência concorrente). 
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No exercício da competência legislativa concorrente, aos Estados e ao 

Distrito Federal incumbem editar normas específicas sobre as matérias referidas no 

art. 24 da Constituição da República, em conformidade com as normas gerais 

estabelecidas pela União, ou, quando esta permanece inerte, exercer a competência 

legislativa plena para atender as suas peculiaridades (art. 24 da CF/88). 

Quanto aos Municípios, a Constituição Federal fixa a competência desses 

entes para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação 

federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/1988).  

Por fim, a Constituição Federal ainda fixa a competência dos Estados e do 

Distrito Federal para legislar sobre todas as matérias cujas competências não 

tenham sido atribuídas aos demais entes federativos (art. 25, § 1º, da CF/1988), a 

qual é denominada de competência remanescente. 

Pois bem. 

In casu, o projeto de lei visa a criar norma impositiva aplicável às 

concessionárias/permissionárias do serviço estadual de transporte público coletivo 

de passageiros, consistente em ações afirmativas, educativas e preventivas ao 

assédio sexual e à violência contra a mulher, sofridos no interior destes veículos. 

No tocante ao transporte rodoviário de passageiros, a Constituição 

Federal atribui à União a competência para prestar, direta ou indiretamente, o 

serviço de transporte internacional e interestadual (art. 21, XII, “e”), e aos Municípios 

a competência para prestar, direta ou indiretamente, o serviço de transporte 

municipal (art. 30, V). 

Dessa forma, resta aos Estados-membro a competência para prestar, 

direta ou indiretamente, o serviço público de transporte intermunicipal de 

passageiros, nos termos do art. 25, § 1º, da CF/1988. 

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: 
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ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. 
COMPETÊNCIA REGULAMENTAÇÃO. ESTADO. CF/88, ART. 30, I. 1. 
Ocorrência de descompasso de decreto municipal frente à legislação 
estadual ao impedir o embarque ou desembarque de passageiros das linhas 
intermunicipais fora de terminais. Inteligência do art. 30, I, da Constituição 
Federal. 2. Compete aos Estados-membros explorar e regulamentar a 
prestação de serviços de transporte intermunicipal. ADI 2.349/ES. 3. 
Agravo regimental improvido. (RE 549549 AgR/RJ; Relator(a):  Min. ELLEN 
GRACIE; Julgamento:  25/11/2008; Órgão Julgador:  Segunda Turma) 

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. 
Exigência de cobrador por lei municipal. Transporte coletivo. Competência 
municipal. Interesse local preponderante. 4. Precedentes em sede de 
controle concentrado de constitucionalidade. 5. Ausência de argumentos 
capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se 
nega provimento.

1
 

 

No projeto de lei em apreço, além da regulação do transporte 

intermunicipal de passageiros, a qual é de competência legislativa do Estado, há 

também exigências para os prestadores de transporte municipal de passageiros, 

como pode ser observado no art. 2º caput do projeto. 

Nesse ponto, o projeto padece de inconstitucionalidade formal orgânica, 

pois a competência legislativa é dos Municípios. 

Prosseguindo, no tocante à competência para iniciativa da matéria, 

cumpre tecer as seguintes observações. 

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. 2 

Neste Prisma, estabelece a Constituição Federal que as disposições 

normativas sobre organização e funcionamento da Administração Federal, que não 

impliquem aumento de despesa, devem ser objeto de decreto do Presidente da 

                                                 
1
 STF. RE 940662 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 02-05-2017 PUBLIC 03-05-2017. 
2
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
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República3, nos termos do art. 61, § 1º, II, “e”, e do art. 84, VI, “a”, verbis: 

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: 

[...] 

II - disponham sobre: 

[...] 

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

[...] 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não 
implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;  

 

Com efeito, as disposições normativas relacionadas a funcionamento e a 

atribuições de órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de decreto do 

Presidente da República, exceto se implicarem aumento de despesa, hipótese em 

que devem estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os 

Estados-membro, em tema de processo legislativo, devem observância à sistemática 

adotada pela Constituição Federal (princípio da simetria). Neste sentido, segue 

ementa de acórdão proferido por aquela Egrégia Corte: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA 
N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE 
LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER 
CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR DO 
ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
Estadual para legislar sobre organização administrativa no âmbito do 
Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, 
alínea e, da Constituição da República, ao alterar a atribuição da 
Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria 

                                                 
3
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 903. 
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federativa de competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano 
que não retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

4
 

 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com a 

Constituição Federal, atribui exclusivamente ao Governador do Estado a 

competência para propor leis sobre organização administrativa do Poder Executivo 

estadual, verbis: 

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: 

[...] 

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

[...] 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 

I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da 
administração estadual; 

 

Pois bem. 

No caso concreto, a proposição cria uma atribuição ao concessionário de 

serviço público, pois comete a ele a obrigação de fixar adesivos nos terminais de 

transbordo do transporte coletivo e no interior dos veículos de transporte coletivo do 

Estado do Espírito Santo, contendo orientações acerca das medidas a serem 

adotadas pelas vítimas de assédio sexual em veículos do sistema municipal de 

transporte coletivo para identificação do agressor e para efetivação da denúncia 

perante as autoridades competentes, bem como peças publicitárias acerca da 

temática tratada, além da instalação do sistema de alerta que possibilite sinalizar ao 

motorista ou cobrador a ocorrência do assédio sexual. 

Vê-se, pois, que subjaz ao Projeto de Lei ora analisado a possibilidade, 

ou não, de lei, fruto de iniciativa parlamentar, ao fundamento de melhorar a 

                                                 
4
 STF - ADI 2329/AL - Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 14/04/2010 
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qualidade da prestação de um serviço público ou torná-lo menos oneroso para os 

usuários, interferir na relação contratual estabelecida entre o Poder Concedente, no 

caso, o Governo do Estado, e respectivos concessionários e permissionários de 

serviço público. 

Deveras, o transporte coletivo de passageiros, a exemplo de tantos outros 

serviços públicos, muito embora possa ser prestado diretamente pelo Estado (CF, 

art. 175), normalmente é realizado em regime de concessão ou permissão, no qual o 

Ente Público (concedente) delega a um terceiro (concessionário ou permissionário) a 

realização de uma atividade (serviço) de que é titular. 

Não se trata de uma discussão nova. Pelo contrário, a controvérsia que 

ora se põe já foi enfrentada em mais de uma oportunidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, que, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade de normas de 

conteúdo semelhante ao da Proposição em exame. E isso por duas razões 

principais. Vejamos: 

Em primeiro lugar, o disposto no art. 84, II e III, da Constituição Federal, 

de observância obrigatória pelos Estados em face do princípio da simetria, somada à 

inequívoca natureza jurídica contratual das concessões e permissões de serviço 

público, faz com que Chefe do Executivo detenha a competência exclusiva não 

apenas para celebrar tais ajustes em nome da respectiva Unidade Federada, mas 

também para formular políticas atinentes à execução das referidas pactuações.  

Vale dizer, a competência privativa do Governador do Estado para firmar 

contratos administrativos faz dele o único legitimado a deflagrar o processo 

legislativo visando à elaboração de lei tendente a disciplinar a execução de 

determinado serviço público objeto de delegação. 

Nessa perspectiva, portanto, afigura-se ofensivo à denominada cláusula 

de “Reserva da Administração”, núcleo essencial do princípio da separação e 

independência dos poderes (CF, art. 2º), o ato normativo oriundo do Poder 

Legislativo, de autoria parlamentar, que a qualquer pretexto traga repercussões 

sobre contrato de concessão ou permissão celebrado entre pessoas jurídicas de 
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direito privado, ora representadas pelas empresas do setor de transporte de 

passageiros, e o Poder Executivo estadual. 

Nessa linha, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal 

Federal: 

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.

5
 (original sem 

destaque) 

 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 
DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA 
BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E 
TELEFONIA. INCONSTITUCIONALIDADE. [...] PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO (CF, ART. 
2º). [...] Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do 
conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), a 
proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos 
serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência 
de leis federais (CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato 
normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, 
porquanto supressora da margem de apreciação do Chefe do Poder 
Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a 
formulação da política pública remuneratória do serviço público. 5. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

6
  (original sem 

destaque) 

 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

ESTADUAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INTERVÉM NO 
REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO 
PODER EXECUTIVO - USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA 
RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - CONTEÚDO MATERIAL DO DIPLOMA 
LEGISLATIVO IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, ART. 70) QUE TORNA 
SEM EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO 
GOVERNADOR DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO 

                                                 
5
 STF. ARE 1075713 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018. 

6
 STF. ADI 3343/DF, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2011). 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
350036003700320036003A00540052004100



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 268/2018 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 9 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO - 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, COM EFICÁCIA EX TUNC. PROCESSO 
LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS. - O desrespeito à 
cláusula de iniciativa reservada das leis, em qualquer das hipóteses 
taxativamente previstas no texto da Carta Política, traduz situação 
configuradora de inconstitucionalidade formal, insuscetível de produzir 
qualquer consequência válida de ordem jurídica. A usurpação da 
prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído 
de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão 
causal prospectiva, a própria validade constitucional da lei que dele resulte. 
(...) RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O 
princípio constitucional da reserva de administração impede a 
ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à 
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em 

tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos 
atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, 
desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao 
postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter 
administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito 
desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática 
legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o 
princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento 
heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do 
Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar 
dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais.

7
 

(original sem destaque) 

 

Outro aspecto também determinante para macular de 

inconstitucionalidade de leis que disponham sobre matéria semelhante ao do Projeto 

de Lei em análise, diz respeito à intangibilidade dos contratos administrativos 

celebrados entre o Poder Público e os particulares.  

Como se sabe, os contratos que envolvam serviços públicos trespassados 

aos particulares mediante delegação (concessão e permissão), como o de transporte 

coletivo de passageiros, são regidos pelas cláusulas previamente ajustadas entre o 

poder concedente e o delegatário. Daí porque não pode a lei, sob pena de violar o 

art. 175 da Constituição Federal, interferir unilateralmente nessas relações jurídico-

contratuais, de modo a causar desequilíbrio entre a tarifa e a obrigação de manter o 

serviço adequado em favor dos usuários. 

Da mesma forma, não é dado ao Legislador estadual introduzir elemento 

novo na relação contratual, não considerado pelas partes no momento da 

contratação, alterando, assim, as condições contratuais previstas na licitação exigida 
                                                 
7
 STF. ADI 2364-MC/AL, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Julgado em 01/08/2001. 
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pelo caput do art. 175, da Carta Magna. 

Nesse diapasão, o Projeto de Lei em apreço, ao estabelecer uma 

obrigação nova ao concessionário do serviço público de transporte de passageiros 

também incorre em inconstitucionalidade por introduzir alteração unilateral em 

contrato administrativo firmado entre o Executivo e o particular. A propósito do tema, 

confiram-se os seguintes acórdãos do Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.304/02 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO DAS MOTOCICLETAS 
DA RELAÇÃO DE VEÍCULOS SUJEITOS AO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. 
CONCESSÃO DE DESCONTO, AOS ESTUDANTES, DE CINQUENTA 
POR CENTO SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. LEI DE INICIATIVA 
PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATROS CELEBRADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO. 
PRINCÍPIO DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. AFRONTA. 1. A lei 
estadual afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 
concessão de obra pública, celebrado pela Administração capixaba, ao 
conceder descontos e isenções sem qualquer forma de compensação. 
2. Afronta evidente ao princípio da harmonia entre os poderes, 
harmonia e não separação, na medida em que o Poder Legislativo 
pretende substituir o Executivo na gestão dos contratos 
administrativos celebrados. 3. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado procedente.

8
 (original sem destaque) 

 

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Argüição de 

inconstitucionalidade da Lei 11.462, de 17.04.2000, do Estado do Rio 
Grande do Sul. Pedido de liminar.- Plausibilidade jurídica da argüição de 
inconstitucionalidade com base na alegação de afronta aos artigos 175, 
"caput", e parágrafo único, I, III e V, e 37, XXI, todos da Constituição 
Federal, porquanto Lei estadual, máxime quando diz respeito à 
concessão de serviço público federal e municipal, como ocorre no 
caso, não pode alterar as condições da relação contratual entre o 
poder concedente e os concessionários sem causar descompasso 
entre a tarifa e a obrigação de manter serviço adequado em favor dos 
usuários.- Caracterização, por outro lado, do "periculum in mora". Liminar 

deferida, para suspender, "ex nunc", a eficácia da Lei nº 11.462, de 
17.04.2000, do Estado do Rio Grande do Sul.

9
 (original sem destaque) 

 

Em vista de todas essas razões, o Projeto de Lei constante dos autos 

consubstancia inconstitucionalidade formal orgânica por invadir a competência do 

Município para tratar do transporte municipal de passageiros, além de configurar 

ingerência do Poder Legislativo no âmbito de atribuições institucionais do Executivo, 

                                                 
8
 STF. ADI 2733/ES, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2005. 

9
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mormente no que diz respeito à gestão de contratos administrativos por este 

firmados, revestindo-se, consequentemente, de inconstitucionalidade formal e 

material. 

Pelas razões acima aduzidas, recomendamos aos nobres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº ________/2020 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO, na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, é pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL e MATERIAL do Projeto 

de Lei nº. 268/2018, de autoria do Exmo. Deputado Euclério Sampaio, não devendo 

seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis, nos termos da fundamentação 

supra. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                         de 2020. 

____________________________________________ Presidente 

____________________________________________Relator 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 

____________________________________________ Membro 
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