
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 1 

Projeto de Lei nº: 65/2018  

Autor (a): Deputado Bruno Lamas 

Assunto: 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. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de 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. 

 

A Mesa Diretora proferiu despacho denegatório, no qual inadmitiu a 

tramitação por infringência ao art. 63, paragrafo único, incisos III e VI da Constituição 

Estadual. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade da propositura e consequente manutenção do despacho 

denegatório, uma vez que o projeto de lei impõe iniciativas e ações da administração 

pública, sem as quais o projeto de lei é inócuo, em nítida violação aos comandos 

constitucionais do princípio da reserva da administração do poder executivo, corolário 

do princípio da separação dos poderes e pilar do estado democrático de direito.  

 

A matéria disciplinada pela lei impugnada encontra-se no âmbito da 

atividade administrativa, cuja organização, funcionamento e direção superior cabe ao 

Chefe do Executivo, com auxílio dos Secretários. 

 

A proibição de inauguração de obras públicas é matéria exclusivamente 

relacionada à Administração Pública, a cargo do Chefe do Executivo. 
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Nesse sentido, considerada a iniciativa parlamentar que culminou na 

edição do ato normativo em epígrafe, é visível que o Poder Legislativo invadiu a esfera 

de atribuições do Chefe do Poder Executivo. 

 

Ao Legislativo cabe a função de editar atos normativos de caráter geral e 

abstrato. Ao Executivo cabe o exercício da função de gestão administrativa, que 

envolve atos de planejamento, direção, organização e execução. 

 

Trata-se de ‘atividade nitidamente administrativa, representativa de atos 

de gestão, de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais 

coletivas, vinculadas aos direitos fundamentais. Assim, privativa do Poder Executivo e 

inserida na esfera do poder discricionário da administração. 

 

Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita a disciplina legislativa. 

Logo, o Poder Legislativo não pode através de lei ocupar-se da administração, sob 

pena de se permitir que o legislador administre invadindo área privativa do Poder 

Executivo. 

 

Quando o Poder Legislativo propõe lei disciplinando atuação 

administrativa, como ocorre, no caso em exame, em função da proibição de 

inauguração de obras públicas, invade, indevidamente, esfera que é própria da 

atividade do administrador público, violando o princípio da separação de poderes. 

 

Cabe essencialmente à Administração Pública, e não ao legislador, 

deliberar a respeito da conveniência e da oportunidade da inauguração de obras 

públicas. 

Embora relevante a proposição - que zela pelo interesse público por 

dificultar que agentes políticos busquem promoção pessoal nas festividades de 

inauguração de obras públicas sem condições adequadas de atendimento ao povo - 
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trata-se de atuação administrativa que é fundada em escolha política de gestão, na 

qual é vedada intromissão de qualquer outro poder. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da Mesa Diretora e do procurador 

designado, opino pelo ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO DA MESA DIRETORA nos seus 

fundamentos exarados. 

 

Vitória 23 de março de 2018. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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