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DIRETORIA DA PROCURADORIA 

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 47/2018 

AUTOR: DEPUTADO EUCLÉRIO SAMPAIO 

EMENTA: “Cria o selo anticorrupção a ser concedido a pessoas 

jurídicas de direito privado que adotarem praticas de boa 

conduta no Estado do Espírito Santo”.  

 

 

I - RELATÓRIO 

 

                   

                              Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa da 

proposição em epígrafe, de iniciativa do Deputado Euclério Sampaio, 

cujo conteúdo, em síntese, “Cria o selo anticorrupção a se concedido 

a pessoas jurídica de direito privado que adotarem praticas de boa 

conduta no Estado do Espírito Santo”.  

 

 A Proposição foi protocolizada no dia 06/03/2018, lida no 

expediente do dia 07/03/2018 e até a presente data não se encontra 

publicada no Diário do Poder Legislativo. 

    

           A matéria foi devolvida ao autor com base no Art. 63, parágrafo 

único, Incisos, III, e VI da Constituição Estadual. Em seguida, o autor 
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interpôs recurso a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, o que deferido em 12/03/2018 para sua regular tramitação. 

  

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

nas quais passamos a emitir o Parecer na forma do art. 121 do 

Regimento Interno (Resolução 2.700/2009). 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

    

                            A iniciativa em tela visa “Cria o selo anticorrupção a ser 

concedido a pessoas jurídicas de direito privado que adotarem 

praticas de boa conduta no Estado do Espírito Santo”.  

 

        Em sua justificativa, a parlamentar informa que:  

 

‘’O presente Projeto de Lei tem o objetivo de criar o 

selo anticorrupção para estimular o cumprimento do 

Código de Conduta e Integridade (lei n° 10.793/2017) 

pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços 

ao estado do Espírito Santo. 

É cediço que a corrupção já se consubstancia como 

um dos maiores problemas a serem enfrentados pelo 

povo brasileiro, pois está disseminada no executivo, 

legislativo e judiciário em nível federal, estadual e 
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municipal. Estima-se que cerca de duzentos bilhões 

de reais sejam desviados atualmente no Brasil (...)”.   

 

 
Neste contexto passaremos ao exame da constitucionalidade formal 

subjetiva, isto é, aquela relacionada à pessoa política competente para 

legislar acerca do assunto em tela, apesar de ser matéria concorrente 

estampada no Art. 24, Inciso VI e VIII da Carta da República.  

 

Diante da iniciativa da proposição, entendemos que a 

AssembleiaLegislativa não está exercendo sua prerrogativa 

constitucional, tendo em vista que impõe ao Poder Executivo Estadual o 

cumprimento do disposto no referido Projeto de Lei.  

 

A SECONT, Secretaria de Estado de Controle e Transparência, tem 

como atribuição auxiliar na implementação de procedimentos de 

prevenção e combate à corrupção, bem como a política de transparência 

da gestão no âmbito do Poder Executivo Estadual, órgão pertencente à 

estrutura do Poder Executivo. Logo, o presente projeto apresenta vício de 

inconstitucionalidade formal objetiva, por descumprir o disposto do art. 63, 

§único, III e VI da Constituição do Estado do Espírito Santo.  

         

          Além do mais, a proposição legislativa em comento que cria o Selo 

Anticorrupção, implicará em medidas necessárias para a fiscalização 

dos fornecedores de bens e prestadores de serviços a serem agraciadas 

Identificador: 35003200380035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 47/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

com tal premiação, o que implicará na formação da equipe de servidores 

para realizar tais tarefas, criando despesas públicas. 

         O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre o assunto, isto 

é, reserva da Administração e separação de poderes: 

 

(...) 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. E 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, transgredi 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. (Grifamos) 

 

“A elaboração de lei, com usurpação de iniciativa acarreta 

inconstitucionalidade formal, dando ensejo à propositura de ação direita de 

institucionalidade”. (www.bdjur.stj.gov.br). 
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Destacamos também que o Governador do Estado de Santa 

Catarina, através da Mensagem Governamental de n° 1.565/2014, vetou 

totalmente o Projeto de Lei n° 102/2012, cujo o teor: “Institui o Selo 

Jovem no âmbito do Estado de Santa Catarina”,  oriundo da 

Assembleia Legislativa daquele Estado,  por entender ser matéria privativa 

do Chefe do Poder Executivo Catarinense  tendo em vista tratar de 

procedimentos administrativos das Secretarias de Estado, onde destacou:  

 

“Sem embargos aos bons propósitos do Poder Legislativo na 

instituição da medida, há, inconstitucionalidade nos dispositivos 

criados pelo projeto, isso porque, dispõe sobre atribuições de órgãos 

da administração publica e cria medidas que acarretam despesas, 

que são de competência privativa do Governador do Estado”. 

 

          Diante do exposto, data venia, entendemos que a 

regulamentação da referida lei consoante o art.1°, in casu é de 

incubência do Poder Executivo Estadual, podendo ficar desprovida de 

eficácia se for promulgada por este Poder.  

  

          Esse último quadro demonstra a inconstitucionalidade pela 

específica circunstância definida no texto da proposição legislativa em 

foco, pois, por ser de autoria parlamentar, não poderia prever ações que 

impliquem em organização administrativa e atribuições dos Órgãos do 

Poder Executivo Estadual. 
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Ressalvando na oportunidade, que a Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação deste Poder é soberana, detendo 

poderes para opinar sobre o aspecto constitucional, jurídico, legal e de 

técnica legislativa de todas as proposições apresentadas pelos Senhores 

Deputados, consoante o art. 41 da Resolução n° 2.700/2009. 

  

III - CONCLUSÃO 

 

Diante o exposto, concluímos que o Projeto de Lei 47/2018 de 

autoria do Deputado Euclério Sampaio, é inconstitucional, pelas razões 

citadas no parecer.  

 

                É como opinamos. 

 

Vitória, 22 de março de 2018. 

 

 

Carli Margarida Guarnier Silva 

Procuradora 
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