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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROJETO DE LEI Nº 448/2017 

AUTOR: Deputado Amaro Neto 

EMENTA: Disciplina a publicação de estatística criminal, institui a base 

de dados de consulta pública de estatística criminal e dá outras providências. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 448/2017, de autoria do Exmo. Deputado 

Amaro Neto, que visa a disciplinar a publicação de estatística criminal e instituir a 

base de dados de consulta pública de estatística criminal. 

Na Justificativa (fls. 07/08), o autor argumenta: 

A estatística criminal é instrumento de política criminal essencial para a 
prevenção e repressão à criminalidade. 

Noutro vértice, insere-se como direito da sociedade em tomar 
conhecimento dos fatos da Segurança Pública. 

Portanto, a sua elaboração e publicação não podem ser divorciadas de 
uma base de dados que lhe dê suporte técnico. 

É o que se chama, neste projeto, de Base de Dados de Consulta Pública de 
Estatística Criminal. Tal base significa a identificação, em planilha 
específica, de cada um dos crimes que compõem as rubricas estatísticas 
divulgadas, através da identificação – pelo número e unidade de origem – 
dos respectivos boletins de ocorrência. Poderá o cidadão, desta forma, 
saber se o caso em que foi vítima – ou que tomou conhecimento – foi ou 
não incluído na estatística criminal.  

Além de prever o acesso da sociedade a esses dados, cria o projeto 
mecanismos de controle sobre a estatística criminal, seja prevendo a 
possibilidade de reclamar o cidadão à Comissão de Segurança e Combate 
ao Crime Organizado desta Casa em caso de omissão na inclusão de 
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crimes, contravenções ou condutas na estatística ou respectiva base de 
dados, seja prevendo instrumentos para que aquela Comissão possa 
acompanhar e, se o caso investigar, as publicações de estatística criminal. 

Também estabelece o projeto quais os crimes, contravenções e condutas 
que devem ter, mensalmente e obrigatoriamente, a estatística criminal e 
respectiva base de dados divulgada. Tem-se, aí, um rol mínimo, de forma a 
se garantir à Secretaria de Segurança Pública a liberdade de publicar 
outros dados que tenham pertinência e relevância, mas desde que 
observado o sistema estabelecido neste  projeto. 

O Projeto de Lei ora analisado não encontra nenhum óbice legal, tendo 
respaldo na Constituição Estadual, que assegura: 

“Art. 55. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Estado, especialmente sobre: 

(...) 

IX – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e 
órgãos da administração direta e fundacional; 

Desta forma, por ser assunto de extremo interesse social e condizente com 
a atual luta pela melhoria da qualidade da prestação dos serviços da 
Segurança Pública do Estado é que apresentamos a propositura para esta 
Casa Legislativa, esperando poder contar com o apoio dos demais pares 
para sua efetivação. 

O projeto foi protocolado no dia 27/11/2017 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 28/11/2017. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL, 

medida que não pode ser dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno 

da ALES (Resolução no. 2.700/2009).   

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa das fls. 11 e 

12, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, à fl. 02, proferiu o 

despacho denegatório, com fulcro no artigo 143, inciso VIII , do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, existir manifesta inconstitucionalidade. 
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Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo único, do 

Regimento Interno. 

Por fim, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL  

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de elaboração 

das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e Municípios) ou do procedimento de 

elaboração da norma. 

Relativamente à iniciativa da matéria, a Mesa Diretora proferiu o 

despacho denegatório, entendendo que o projeto afrontava a Constituição Estadual, 

no seu art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, que trata da iniciativa privativa do 

Governador de Estado para a apresentação de Projeto de Lei que disponha sobre 

organização administrativa e atribuições de órgãos ou Secretarias de Estado. 

Confira, in verbis: 

Identificador: 33003500330032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 448/2017 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

4 

 

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

(...) 

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

A regra da Constituição Estadual, por sua vez, está em sintonia com a 

Constituição Federal, que prevê a iniciativa privativa do Presidente da República 

para deflagrar o processo legislativo de criação de órgãos e Ministérios (art. 61, § 

1°, inciso II, alínea e, da CF), bem como possibilita a edição de decreto executivo 

autônomo para a organização administrativa (art. 84, inciso VI, alínea a, da CF). 

De fato, conquanto o projeto tenha alta carga de relevância social, 

indubitavelmente, ao pretender tratar da matéria, dispôs sobre organização 

administrativa e da administração do Poder Executivo. 

Neste Prisma, estabelece a Constituição Federal que devem ter origem 

no Poder Executivo disposições normativas acerca da organização e funcionamento 

da Administração Federal, que não impliquem aumento de despesa, devendo ser 

objeto de decreto do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso VI, 

alínea a, verbis: 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

[...] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da administração federal, 
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos; [...] (original sem destaque) 

 

Com efeito, as disposições normativas relacionadas a funcionamento e a 

atribuições de órgãos do Poder Executivo devem ser objeto de decreto do 
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Presidente da República, exceto se implicarem aumento de despesa, hipótese em 

que devem estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa é reservada àquela 

autoridade.   

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, os 

Estados-membro, em tema de processo legislativo, devem observância à 

sistemática adotada pela Constituição Federal – princípio da simetria. Neste sentido, 

seguem ementas de acórdãos proferidos pelo STF: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O 
PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA 
DE AULA, A SER CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE 
OFICIAL E PARTICULAR DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre 
organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa 
parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da 
Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria de 
Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria federativa de 
competências. 3. Iniciativa louvável do legislador alagoano que não 
retira o vício formal de iniciativa legislativa. Precedentes. 4. Ação 
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

1
 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 
11.830, DE 16 DE SETEMBRO DE 2002, DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO 
PÚBLICO ESTADUAL E DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS DE GUARDA DAS 
DIFERENTES RELIGIÕES PROFESSADAS NO ESTADO. 
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, VI, A; E 
207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. No que toca à Administração 
Pública estadual, o diploma impugnado padece de vício formal, uma 
vez que proposto por membro da Assembléia Legislativa gaúcha, 
não observando a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, corolário 
do princípio da separação de poderes. Já, ao estabelecer diretrizes 
para as entidades de ensino de primeiro e segundo graus, a lei 
atacada revela-se contrária ao poder de disposição do Governador 
do Estado, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento 
de órgãos administrativos, no caso das escolas públicas; bem como, 
no caso das particulares, invade competência legislativa privativa da 
União. Por fim, em relação às universidades, a Lei estadual n.º 
11.830/2002 viola a autonomia constitucionalmente garantida a tais 
organismos educacionais. Ação julgada procedente.

2
 

EMENTA: 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 

                                                 
1
 STF - ADI 2329/AL - Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 14/04/2010 

2
 STF - ADI 2806/RS - Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO - Julgamento:  23/04/2003 
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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.

3
 

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – órgão responsável 

pelo controle de constitucionalidade das leis estaduais e municipais em relação à 

Constituição Estadual –, com fulcro nos dispositivos constitucionais acima 

transcritos, declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva de lei estadual de 

iniciativa parlamentar que impôs a órgão do Poder Executivo estadual incumbências 

administrativas, verbis: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 
6.640, DE 11 DE ABRIL DE 2001, PROMULGADA PELA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS PODERES - VIOLAÇÃO AO 
ART. 17; ART. 63, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. VI, E ART. 64, INC. I, 
TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.640⁄2001. 1) A Lei 
Estadual nº 6.640⁄2001 instituiu o "disque-denúncia" e impôs a órgão 
do Poder Executivo Estadual, a Secretaria de Segurança Pública, 
incumbências administrativas, visando operacionalizar tal lei, 
matérias estas de iniciativa privativa do Senhor Governador do 
Estado, consoante o estatuído no inciso VI do art. 63, da Carta 
Estadual. Violação dos princípios constitucionais decorrentes do art. 
61, §1º, inciso II, ‘b’, da CF e artigos 17; 63, parágrafo único, inc. VI e 
art. 64, inc. I, todos da Constituição Estadual. 2) Incorre em violação 
ao princípio da autonomia dos poderes a proposição pela Assembléia 
Legislativa de projeto de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo 
Estadual (violação ao caput, do art. 17, da Constituição Estadual).

4
 

In casu, ao analisar o conteúdo do projeto de lei em apreço, observa-se 

que cria para o poder executivo uma nova incumbência, que demandará uma ação 

governamental não contemplada no programa do governo, representando uma 

inovação em termos de atividade a ser gerida pelos órgãos públicos, motivo pelo 

                                                 
3
 STF - ADI 2857/ES - Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA - Julgamento:  30/08/2007 

4
 TJ-ES - Ação de Inconstitucionalidade n. 100050001195 - Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA - Data do Julgamento: 

16/03/2006 
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qual está eivado de inconstitucionalidade formal subjetiva, por afrontar o art. 84, 

inciso VI, alínea a, da Constituição Federal. 

Deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei 

(constitucionalidade material, legalidade, juridicidade e técnica legislativa), com 

amparo no art. 9º, § 5º, do Ato nº 2517/2008, com redação dada pelo Ato nº 

2781/2016. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei n.º 448/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Amaro Neto, e, por conseguinte, pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO do Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, não 

devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa de Leis, nos termos da 

fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 07 de dezembro de 2017. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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