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I - RELATÓRIO 

   

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

Projeto de Lei Complementar n.º 21/2018 em epígrafe, que trata da Mensagem 

Governamental nº 128/2018, de autoria do Senhor Governador do Estado, cujo 

conteúdo, em síntese “Altera a Lei Complementar nº 618, de 10 de janeiro de 2012”. 

 

          A iniciativa foi protocolada no dia 03/09/2018, lida no expediente do dia 

03/09/2018 e encontra-se publicado no Diário do Poder Legislativo- DPL do dia 

04/09/2018. 

   

A seguir, a matéria veio a esta Procuradoria para análise e parecer na forma do 

art. 121 do Regimento Interno, Resolução 2700/2009.  

 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

Da análise quanto ao aspecto da juridicidade, constitucionalidade formal e 

material e legalidade.  

 

O Projeto de Lei Complementar nº 21/2018, de autoria do Sr. Governador do Estado, 

através da Mensagem Governamental de nº 128/2018, visa alterar a Lei Complementar 

nº 618, de 10 de janeiro de 2012, que institui o Estatuto Estadual da Microempresa, da 

Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual. 

 

A iniciativa prevê a alteração do §1º do art. 60, que passará a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

“Art. 60. (...)  

 

§ 1º Nas licitações em que o objeto houver sido dividido em lotes será considerado o valor 

da soma de todos os itens do lote, para fins de aplicação do procedimento licitatório 

exclusivo a que se refere o caput. 

 

Em sua justificativa, o chefe do Poder Executivo menciona que: 

 

“O presente projeto, visa à adequação das disposições da Lei Estadual (Estatuto da Micro e 

Pequena Empresa) à Lei Federal (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), estabelecendo a 

obrigatoriedade de Licitação, com participação exclusiva para Microempresa e Empresa de 

pequeno porte, quando o valor de cada lote do certame for de até R$ 80.000,00. A alteração 

reflete, também, o atendimento a determinação do Tribunal de Contas do Estado, expedida 

no Acórdão TC 1294/2017.” (...) 

 

Na oportunidade, destacamos que o § 2º da referida Lei Complementar é o mesmo da 

redação do § 3º consoante a referida norma com cópia anexa. 
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O art. 63, caput, da Constituição Estadual, estabelece a iniciativa para legislar sobre a 

matéria em questão, conforme vejamos:  

 

Art. 63  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia 

Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. 

 

Além do mais, o art. 170, inciso IX e o art. 179, da Constituição Federal, atendem ao 

princípio constitucional da atividade econômica dando tratamento diferenciado às 

empresas de Pequeno Porte e de Microempresas, conforme vejamos:  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: 

 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

 

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 

microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico 

diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, 

tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de 

lei. 

 

Em relação à espécie normativa adequada para tratar o tema, esta em consonância 

com o disposto no Art. 61, II da Constituição Estadual, isto é lei complementar, assim 

como não viola o principio da separação dos poderes, estampado no Art. 2° da Carta da 

Republica.    

 

O regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o de tramitação 

ordinário, nos termos do art. 1481 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

                                                 
1 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 
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2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de urgência, nos termos do art. 

2212, observado o disposto no art. 2233 do Regimento Interno da ALES. 

 

O quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 1944 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão ser tomadas por maioria 

simples dos membros da Casa, desde que presente a maioria absoluta dos Deputados.  

 

O processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 200, l5, do 

Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o simbólico, nos 

termos do art. 202, II6 do RI. 

                 

Referente à vigencia da lei, a mesma encontra-se indicada de maneira expressa no art. 

2º, com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua publicação. A cláusula 

"entra em vigor na data de sua publicação" deve ser reservada apenas para as leis de 

pequena repercussão, o que se aplica à presente proposição. 

 

No que tange ao aspecto da constitucionalidade formal objetiva, cumpre-nos evidenciar 

que a aprovação da matéria, a princípio, é de competência da Comissão de Justiça, 

Cidadania, e de Finanças, nos termos do artigo 41, 52, e 42, do Regimento Interno, 

combinado com o art. 60, § 2º, inciso XI, da Constituição Estadual.  

 

                                                                                                                                                              
II - ordinária; 

III - especial. 
2 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 

II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa. 
3 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime. 
4 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta dos 

Deputados. 
5 Art. 200. São dois os processos de votação: 
I - simbólico; e 

II - nominal; 
6 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 
I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 

II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e 

as regras e princípios previstos na Constituição Federal e na Constituição Estadual, 

havendo assim plena compatibilidade da proposição em foco com os preceitos 

constitucionais em vigor. 

 

A Diretoria de Redação- DR elaborou o estudo técnico no dia 04/09/2018, adequando a 

redação da matéria, vindo a seguir para elaboração de parecer técnico desta 

Procuradoria. 

 

Assim o projeto de lei complementar em comento não afronta a legislação Federal ou 

Estadual podendo seguir sua regular tramitação nesta Casa de Leis. 

 

 

III - CONCLUSÃO 

  

Desta forma, somos pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE do Projeto de Lei 

Complementar n.º 21/2018, uma vez que a iniciativa não apresenta vício de 

inconstitucionalidade formal e material, pois atende aos preceitos e regras 

constitucionais em vigor, assim como é de competência do Poder Executivo Estadual 

legislar sobre o assunto em tela. 

 

É como opinamos. 

 

Vitória, 10 de setembro de 2018. 

 

 

Carli Margarida Guarnier Silva 

Procuradora 
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