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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Proposição: Projeto de Lei nº 47/2018 

Autor(a): Deputado Estadual Euclério Sampaio 

Assunto: “Cria o selo anticorrupção a ser concedido a pessoas jurídicas de direito 

privado que adotarem praticas de boa conduta no Estado do Espírito 

Santo”. 

RELATÓRIO 

O Projeto de Lei nº 47/2018, de autoria do Deputado Estadual Euclério 

Sampaio, 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 autora do projeto aduz: 

“O presente Projeto de Lei tem o objetivo de criar o selo anticorrupção 
para estimular o cumprimento do Código de Conduta e Integridade (lei nº 
10.793/2017) pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços ao 
Estado do Espírito Santo. 

(...)É de se salientar que as afrontas contra a administração pública 
devem ser severamente combatidas, uma vez que, esses crimes tendem a 
causar efeitos direto sobre um número indeterminado de pessoas, 
prejudicando aqueles que mais precisam do Estado, afinal como se mensurar 
os efeitos sobre a vida de crianças que deixam de ter uma educação de 
qualidade devido ao desvio de recursos públicos que deveriam terem sido 
destinados para suas escolas? Ou mesmo, quantos pacientes morrem por dia 
nos corredores dos hospitais brasileiros em decorrência da falta de 
atendimento de qualidade, muitas vezes, ocasionados também por essa 
corrupção?” 

 
 

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 interpôs recurso a 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, o que deferido em 

12/03/2018 para sua regular tramitação. 
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Parecer técnico-jurídico da Procuradoria da ALES às fls. 17/22 e à fl. 25 

pela manutenção do despacho denegatório, tendo em vista a inconstitucionalidade 

da proposição.  

Termo de arquivamento da proposição por encerramento da legislatura à 

fl. 35 dos autos. Desarquivamento ocorrido em 20.02.2019, conforme REQ no. 

77/2019. 

Parecer no. 68/2019 da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação da ALES às fls. 98/103 pela manutenção do despacho 

denegatório, tendo em vista a inconstitucionalidade da proposição.  

Em 09.07.2019, o Plenário decide pela rejeição do Parecer da Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela Manutenção do 

Despacho da Mesa e determina a regular tramitação regimental do Projeto de Lei. 

Em seguida, o Projeto recebeu encaminhamento para esta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de elaboração de 

Parecer para efeito de análise conclusiva da sua admissibilidade, constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em sua feitura, conforme 

dispõe o art. 41 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno desta Assembleia 

Legislativa). 

É o relatório.  

PARECER DO RELATOR 

Constitucionalidade Formal 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de 

vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua 

elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato.  Já a inconstitucionalidade formal 

propriamente dita decorre da inobservância do devido processo legislativo, isto é, 
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existe vício no procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa 

(vício formal subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).  

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 611, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único2, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

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 Assembleia 

Legislativa 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 

                                           
1 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: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

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

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 

para a reserva.  
2 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:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 

remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

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

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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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 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 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 incumbência 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. 

 

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta importante 

Comissão Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo o seguinte: 
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PARECER nº        /2018 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL do Projeto 

de Lei nº 47/2018, de autoria do Deputado Estadual Euclério Sampaio, 

por vício insanável de iniciativa. 

 

Sala das Comissões, em         de                     de 2019. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

 

____________________________________ RELATOR 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 

 

____________________________________ MEMBRO 
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