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DIRETORIA DA PROCURADORIA 

PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

 

PROJETO LEI Nº 475/2017 

AUTOR: Amaro Neto. 

EMENTA: “Dispõe sobre o impedimento de manutenção das atividades das 

empresas que façam uso do trabalho infantil”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto à constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa da proposição legislativa em epígrafe, de 

iniciativa do Deputado Amaro Neto, cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre o 

impedimento de manutenção das atividades das empresas que façam uso do 

trabalho infantil. 

 

O indicado projeto de lei foi protocolizado no dia 15/12/2017. Por sua vez, a 

proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 18 do mesmo mês e ano, 

oportunidade esta em que recebeu despacho do senhor Presidente pela devolução 

ao seu autor, por infringir o disposto nos incisos III e VI, do parágrafo único, do art. 

63, da Constituição Estadual. O Deputado autor apresentou, tempestivamente, 

recurso contra o despacho que lhe devolveu o projeto. 

 

Após, com fulcro no art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, 

de 14 de junho de 2004, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para 
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esta Procuradoria Legislativa, com o intento de elaboração de Parecer Técnico, cuja 

finalidade é a de analisar a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, bem 

como a técnica legislativa empregada, frente ao teor do referido despacho do 

senhor Presidente que a devolveu ao seu autor (Deputado Amaro Neto). 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei nº 475/2017 

não informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder 

Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e 

não pode ser dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por 

irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise  

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei nº 475/2017, de autoria do senhor 

Deputado Amaro Neto, visa determinar que as empresas que empregarem mão-de-

obra infantil terão cassada a eficácia da sua inscrição no cadastro de contribuintes 

do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS), sem prejuízo das penas previstas em legislação própria. 
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Desta forma, no texto da Justificativa da proposição em comento, o parlamentar 

autor explica a sua intenção legislativa: 

 

Estima-se em 3,2 milhões, o número de crianças e adolescentes, 

entre 5 e 17 anos de idade, que trabalham no território brasileiro. 

Trata-se, portanto, de uma chaga social que precisa ser enfrentada 

com coragem pela sociedade brasileira. No Brasil, assim como 

recomendado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), é 

definido como trabalho infantil aquele realizado por crianças e 

adolescentes com idade inferior a 16 anos. Cumpre ressaltar que a 

Constituição Federal de 1988 proíbe o trabalho infantil (art. 7º, 

XXXIII). No plano infraconstitucional, destaque-se a CLT e o ECA, 

que protegem a criança e o adolescente em relação à atividade 

laboral. Em face do direito vigente, pode-se concluir que o menor 

de 14 anos de idade não pode trabalhar, e o jovem entre 14 e 15 

anos de idade pode desenvolver atividades na qualidade de 

aprendiz. O adolescente entre 16 e 17 anos de idade poderá 

trabalhar, desde que não seja em atividade noturna, penosa, 

insalubre ou perigosa. O presente Projeto de Lei pretende 

assegurar mais proteção aos direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, assegurando que o acesso ao trabalho chegue aos 

jovens, no momento oportuno, através da educação e 

profissionalização. 

 

Outrossim, a mens legislatoris que se destaca da justificativa é ação 

otimizadora para minimizar a prática criminosa de emprego de mão-de-obra 
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infantil e, desta forma, o projeto de lei se apresenta como relevante sob a ótica do 

interesse público. Destarte, resta reconhecido e registrado o elevado grau de 

importância meritória do objeto normativo do Projeto de Lei nº 475/2017. 

 

Entretanto, vislumbra-se também da análise jurídica do projeto de lei ora em 

comento a existência de antinomia com o Ordenamento Constitucional, que 

confirma o despacho do senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, despacho esse que o devolveu ao seu Autor. Com esse quadro 

normativo, o projeto de lei ora em exame apresenta antinomias tranquilas e 

incontestáveis com o ordenamento constitucional. Repisando, os pontos de 

divergência jurídica encontram-se no fato de ser de autoria parlamentar, e, assim, 

não poderia prever atribuição nova para órgãos do Estado do Espírito Santo. 

 

Em outros termos, o projeto é de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, 

visa instituir procedimentos próprios de órgãos do Poder Executivo, de forma a 

criar ingerência nas medidas fazendárias de controle do ICMS (Princípio da Reserva 

de Administração), que são calibradas na conformidade dos protocolos do Poder 

Executivo, inclusive gerando perda de receita com a execução das cassações da 

eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e de Comunicação – ICMS, do posto revendedor de combustíveis 

automotivos infratores. 

 

Pautado nesta adequada exegese jurídica, o objeto normativo do Projeto de 

Lei nº 475/2017 acaba por criar uma nova atribuição para a Administração Pública 
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do Estado do Espírito Santo, para tanto, ter-se-ia que ocorrer, necessariamente, 

reorganização administrativa e de pessoal da própria administração do Poder 

Executivo. 

 

Esse quadro demonstra a inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da Proposição Legislativa em comento, pois, por ser de autoria de 

parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa/pessoal da administração do Poder Executivo e, tão pouco, em criar 

atribuição nova para as secretarias e órgãos públicos do Estado do Espírito Santo. 

Nesse contexto, o projeto de lei em apreço viola diretamente a esfera de Iniciativa 

Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o que define a 

Constituição Estadual in 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; 
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(...) 

 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e 

órgãos do Poder Executivo. 

 

(...) 

 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 

 

I - ........................... 

 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição; 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os 

Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso 

de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 2364 – 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 

23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do 

Espírito Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para 

concluir que nem na hipótese de sanção haveria convalidação do vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do chefe do 
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Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro 

Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 

 

Giza-se que a inconstitucionalidade formal detectada é insanável e não 

possui emenda que dê saneamento a tal gravame. Em suma, o Projeto de Lei nº 

475/2017, de autoria do senhor Deputado Amaro Neto, é formalmente 

inconstitucional. Destarte, propomos a seguinte conclusão: 

 

III - CONCLUSÃO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

475/2017, de autoria do senhor Deputado Amaro Neto. 

 

É como entendemos. 

 

Vitória, 03 de janeiro de 2018. 

 

 

Sandra Maria Cuzzuol Lóra 
Procuradora 
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