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PROJETO DE LEI Nº 328/2017 

AUTOR:  DEPUTADO ESTADUAL SERGIO MAJESKI 

EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações 

contábeis e de indicadores sociais e ambientais pelas empresas beneficiárias 

de incentivos fiscais do Estado do Espírito Santo.” 

 

1. RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 328/2017, de autoria do Deputado 

SERGIO MAJESKI, “Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de 

informações contábeis e de indicadores sociais e ambientais pelas empresas 

beneficiárias de incentivos fiscais do Estado do Espírito Santo.”  

 

A matéria foi protocolada no dia 01 de setembro de 2017, 

passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem restrições, foi lida na Sessão 

Ordinária do dia 04 de setembro de 2017, publicada no Diário do Poder 

Legislativo 13 de setembro fl. 30 e 24 dos autos.  

 

Na data de 19/12/2018 o presente projeto foi arquivado, 

na forma do art. 147 do Regimento Interno. Porém, na data de 07/01/2019 foi 

solicitado o desarquivamento conforme REQ 41/2019, e encaminhado a 

Diretoria para devidas providências. 

 

Em seguida o processo foi encaminhado à Comissão de 

Justiça para análise da matéria.   
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O presente Projeto de Lei veio a esta Comissão para 

exame e parecer na forma do disposto no art. 41 do Regimento Interno 

(Resolução n° 2.700/09). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e 

oferecer parecer.  

 

O objetivo do presente Projeto, segundo seu autor é 

estabelecer a obrigatoriedade de divulgação de informações contábeis e de 

indicadores sociais e ambientais pelas empresas beneficiárias de incentivos 

fiscais do Estado do Espírito Santo. 

 

Em síntese, são estas as questões de fato e de direito 

com suporte nas quais sustentamos o Parecer. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

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.  

 

Em outras palavras, esta primeira análise se limita a 

apontar a existência de eventuais vícios formais a macular o futuro ato 

normativo singularmente considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão 

da inobservância dos pressupostos e procedimentos relativos à formação da 

lei.  

 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da 

inobservância da competência legislativa para a elaboração do ato 
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(inconstitucionalidade formal orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da norma. 

 

 Como já ressaltado, o Projeto de Lei em apreço tem por 

finalidade estabelecer a obrigatoriedade de divulgação de informações 

contábeis e de indicadores sociais e ambientais pelas empresas beneficiárias 

de incentivos fiscais do Estado do Espírito Santo. Tais informações contábeis, 

nos termos do art. 1º do projeto, consistem na Demonstração do Valor 

Adicionado (DVA) e de nota técnica com indicadores sociais e ambientais, as 

quais passariam a ser obrigatoriamente divulgadas pelas empresas 

beneficiárias de incentivos fiscais do Estado. 

 

 A DVA é um dos componentes do balanço social, cuja 

finalidade é demonstrar a riqueza e sua distribuição pela entidade, 

evidenciando a participação dos sócios não controladores e prestando 

informações relativas à maneira como a riqueza de determinada entidade foi 

criada, bem como os procedimentos utilizados para a sua distribuição.  

 

A obrigatoriedade da DVA está disposta no art. 176 da Lei 

Federal nº 6.404/76, acrescido pela Lei nº 11.638/07, apenas para as 

companhias de capital aberto.  

Apesar da relevância do projeto em questão, entendemos 

que a matéria nele veiculada trata de Direito Comercial, pois, ao condicionar a 

participação em programas de incentivos fiscais concedidos pelo Estado à 

divulgação da DVA, está, por via transversa, estendendo a obrigatoriedade de 

realizar o próprio indicador contábil às empresas estabelecidas no Estado do 

Espírito Santo.  

 

Tal obrigação, a nosso ver, só pode ser validamente 

disposta por norma da União Federal, pois em tema de Direito Comercial, a 

Constituição Federal estabeleceu a competência privativa da União para 

legislar, nos seguintes termos:  
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar 

sobre:  

 

I - Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

(original sem destaque)  

 

Assim, pelos motivos acima expendidos, o projeto está 

eivado de vício de inconstitucionalidade formal.  

 

Deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei 

(constitucionalidade material, legalidade, juridicidade e técnica legislativa), com 

amparo no art. 9º, § 5º, do Ato nº 2517/2008, com redação dada pelo Ato nº 

2781/2016. 

 

 Portanto, o texto Constitucional é claro ao reservar a 

iniciativa do projeto em comento a União, não cabendo ao Parlamentar propor 

tal legislação. Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado 

os elevados propósitos do autor, confronta com os ditames constitucionais 

acima citados. 

 

 Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que 

assume as feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, 

não custa repetir, fulminam integralmente a proposição.  

 

São estas as considerações pertinentes na análise da 

proposição legislativa em foco. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

Por tais razões, como relator, opino pela 

INADMISSIBILIDDE E INCONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO Nº 

328/2017, de autoria do Deputado SERGIO MAJESKI, nos termos da 
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fundamentação acima exposta, sugerindo, também, aos demais pares o 

seguinte:  

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n.º 328/2017 

de autoria do Deputado SERGIO MAJESKI. 

 

Plenário Rui Barbosa, em               de                         de 2019. 

 
 
 

_________________________________________________     PRESIDENTE 

_________________________________________________      RELATOR 

_________________________________________________      MEMBRO 

_________________________________________________      MEMBRO 

_________________________________________________      MEMBRO 

_________________________________________________      MEMBRO 

 

PARECER Nº                         /2019 
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