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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO JURÍDICO 
  

 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL – BRUNO LAMAS 

EMENTA:  Dispõe sobre a proibição de inauguração e a entrega de 

obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam 

ao fim a que se destinam.  

R E L A T Ó R I O 

Trata-se de Projeto de Lei nº 65/2018, de autoria do Deputado Bruno 

Lamas, que tem como finalidade dispor sobre a proibição de 

inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora 

concluídas, não atendam ao fim a que se destinam. 

O Projeto a ser analisado passou não passou  pelo crivo da Mesa 

Diretora, por força do dispositivo do art. 143, VIII, do Regimento 

Interno, infringência ao dispositivo do art. 63, parágrafo único, III e VI 

da Carta Constitucional Estadual. 

 

O Autor inconformado recorreu tempestivamente à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, o que foi deferido 

pelo Presidente da Mesa Diretora.  

 

O autor  expõe as razões pelas quais submete o Projeto de Lei ao crivo 

dos demais pares,  sendo que preliminarmente o Presidente da Mesa 

Diretora entendeu em devolver ao Autor por vício de 

inconstitucionalidade como acima exposto. 

 

    
Encaminhado a Diretoria da Procuradoria pelo Procurador Geral,  para 

exame do recurso quanto aos aspectos de constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e técnica legislativa para atender o disposto no 

art. 121, do Regimento Interno. Designado passo ao exame da matéria. 

É o relatório 
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FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. 

QUANTO AOS ASPECTOS DA CONSTITUCIONALIADE FORMAL E 

MATERIA, JURIODICIDADE, LEGALIDADE E TÉCNICA LEGISLATIVA 

Cabe examinar o recurso quanto a repartição de competência a luz da 

constitucionalidade formal e material. 

É a técnica que a CF/88 utiliza para partilhar entre os entes federados 

as diferentes atividades do Estado Federal. O princípio fundamental que 

orienta o legislador constituinte na divisão de competências entre os 

entes federativos é o da predominância do interesse 

A Constituição Federal de 1988 conhece tanto a repartição horizontal 

quanto a vertical. No plano horizontal, o art. 22 enuncia o campo de 

competência privativa da União; o art. 30, o da competência privativa 

dos Municípios; o art. 25, § Iº , a competência (privativa) residual dos 

Estados; e o art. 23, a competência comum da União dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

A repartição vertical de competências acontece quando há 

possibilidade de diferentes Entes Políticos legislarem sobre uma 

mesma matéria, adotando-se a predominância da União, que irá 

legislar sobre normas gerais (art. 24 , § 1º , CF/88) e aos Estados 

estabelece-se a possibilidade, em virtude do poder suplementar,       de 

legislar sobre assuntos referentes aos seus interesses locais (CF/88 , 

art. 24 , § 2º), onde suplementar tem alcance semântico de 

pormenorização. Não se aplica ao caso em exame. 

Repartição horizontal, a técnica na qual há uma distribuição estanque 

(fechada) de competência entre os entes, ou seja, cada ente terá suas 

competências definidas de forma enumerada e específica, não as 

dividindo com nenhum outro ente. Esta técnica advem do federalismo 

dual ou clássico. 
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Primeiramente é bom que se diga que essas competências descritas no 

referido art. 24 da CR/88 devem ser classificadas como competências 

concorrentes não cumulativas. Nesses termos, existem limites 

previamente definidos para o exercício das competências concorrentes 

acima citadas. Assim sendo, a União edita normas gerais e os Estados e 

o Distrito Federal deverão suplementar estas normas gerais para 

atender aos seus interesses regionais. 

Pela competência administrativa comum, União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

detêm, concomitantemente, as mesmas competências, encontrando-se aptos a atuar 

administrativamente a respeito das matérias mencionadas no art. 23 da Constituição 

Federal. 

Com as considerações acima necessárias para atender os dispositivos 

preestabelecidos, passamos, pois, ao Projeto de 65/2018, a luz da 

legislação pertinente e da jurisprudência. 

  

In casu, de pronto, a matéria estás diretamente relacionada à Secretaria 

de Estado, o que leva imediatamente para o campo da iniciativa 

privativa do chefe do Poder Executivo.   

Com efeito, embora o dispositivo determine serem de iniciativa privativa 

do Sr. Governador os projetos de lei que disponham sobre criação e 

extinção de Secretárias e órgãos da administração pública, a 

interpretação sufragada pela maioria dos Ministros, no caso da ADI nº 

2.417/SP, foi no sentido de a exclusividade da iniciativa abranger 

matérias pertinentes à Administração Pública. O dispositivo não pode 

criar obrigações para órgãos da Administração Pública. 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
CRIAÇÃO DE CONSELHO ESTADUAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO 
SANGUE - COFISAN, ÓRGÃO AUXILIAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 
LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. I - Projeto de lei que visa a criação 
e estruturação de órgão da administração pública: iniciativa do Chefe do 
Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, CR/88). Princípio da simetria. II - 
Precedentes do STF. III - Ação direta julgada procedente para declarar a 
inconstitucionalidade da Lei estadual paulista 9.080/95.” (ADI nº 1.275/SP, 
Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 
08/06/2007). 
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
6.835/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO 
DOS NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 
INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC. ATRIBUIÇÕES 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA. INICIATIVA DA 
MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A lei 6.835/2001, de 
iniciativa da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de 

Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder 
Executivo daquele Estado. À luz do princípio da 
simetria, são de iniciativa do Chefe do Poder 

Executivo estadual as leis que versem sobre a 
organização administrativa do Estado, podendo a 

questão referente à organização e funcionamento da 
Administração Estadual, quando não importar aumento de 
despesa, ser regulamentada por meio de Decreto do Chefe 
do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e, e art. 84, VI, a da 
Constituição federal). Inconstitucionalidade formal, por vício 
de iniciativa da lei ora atacada” (ADI nº 2.857/ES, 
Tribunal Pleno Relator o Ministro Joaquim Barbosa, , DJe 
de 30.11.2007- grifo nosso). 

Com isso concluo: no caso do Projeto de Lei 65/2018, não vejo 

alternativa, que não seja opinar pela inconstitucionalidade, anti-

juridicidade, ilegalidade, por vício de iniciativa, consequentemente 

pela manutenção do despacho denegatório do Presidente da Mesa 

Diretora. 

 

Deixo de opinar sobre as demais exigências no ato que orienta os 

requisitos dos pareceres nesta Procuradoria Legislativa,  desnecessárias 

nesta oportunidade. 

  

É o parecer. 

Procuradoria, 21 de março de 2018 

 

     Fernando  José da Silva 

        Procurador  Adjunto 
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