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PROCURADORIA LEGISLATIVA 
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PROJETO DE LEI Nº 628/2021 

AUTOR: Deputado Marcos Garcia 

EMENTA: Cria o Programa Órfãos do Feminicídio – Atenção e Proteção 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 628/2021, de autoria do Exmo. Deputado 

Marcos Garcia, que tem por finalidade instituir o programa o programa Órfãos do 

Feminicídio – Atenção e Proteção no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

O projeto foi protocolado no dia 20/10/2021 e lido no expediente da 

Sessão Ordinária do dia 25/10/2021.  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009, 

proferiu o despacho da fl. 09, no qual admitiu a tramitação da proposição; 

entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais 

vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de Técnica Legislativa das fls. 

12/15, ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 
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Após, 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. 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas 

com capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e 

Estados (artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

Como ressaltado anteriormente, a propositura em questão tem por 

finalidade instituir o programa Órfãos do Feminicídio – Atenção e Proteção no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

No tocante à competência, a Constituição Federal atribui ao Estado 

(nesse caso, inclui todos os entes federativos) o dever de promover programas de 

assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a 
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participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas, 

como estabelece o art. 227, § 1º, in verbis: 

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde 
da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de 
entidades não governamentais, mediante políticas específicas e 
obedecendo aos seguintes preceitos:   (original sem destaque) 

 

Constata-se, portanto, que as regras constantes do projeto de lei não 

tratam de nenhuma matéria cuja competência para legislar a Constituição Federal 

tenha atribuído privativamente a um ente federativo. Ao contrário, estabeleceu a 

competência material comum. 

Como observa Luiz Alberto David Araújo, das competências comuns  

surgem as chamadas competências concorrentes impróprias, as quais têm lugar 

ante a necessidade de se dar alicerce legislativo para o exercício de uma 

competência comum. Logo, de tais imperativos materiais impostos aos entes 

federativos, decorre a prerrogativa legislativa para regular suas atribuições, direitos 

e obrigações para a consecução de seus objetivos, ou seja, para firmar uma politica 

pública da área objeto de sua competência material.1 

No caso dessas competências comuns impróprias, não há no regime 

jurídico constitucional balizas quanto ao limite do seu exercício, de modo que cada 

ente federativo pode legislar de maneira integral sobre a matéria, ficando a situação 

regulamentada submetida, por sua vez, ao espectro regrativo das leis de todas as 

ordens da federação, visando sempre à consecução do seu objetivo comum. 

                                                 
1
 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. P. 274-27 
5. 
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Logo, atuou o Estado no uso de sua competência material ou comum ou 

concorrente imprópria, como preceitua o art. 227, § 1º da Constituição Federal. 

Por tal razão, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do projeto em apreço, não 

havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício de competência. 

No tocante à iniciativa parlamentar, devemos tecer as seguintes 

considerações. 

A iniciativa é dita comum quando a faculdade de dar início ao processo 

legislativo é confiada a mais de uma pessoa ou órgão, ou, como prefere dizer o 

professor Gilmar Mendes, “para as proposições em que o constituinte não tenha 

restringido o âmbito de sua titularidade”2.  

No tocante à segunda espécie, salienta a doutrina de Pedro Lenza que 

“algumas leis são de iniciativa privativa de determinadas pessoas, só podendo o 

processo legislativo ser deflagrado por elas, sob pena de se configurar vício formal 

de iniciativa, caracterizador da inconstitucionalidade do referido ato normativo”.3 

Feitas essas colocações, é lícito afirmar que relativamente aos projetos 

de leis que disponham sobre a criação de programas sociais a iniciativa não foi 

reservada a qualquer órgão ou autoridade, nem mesmo ao Chefe do Poder 

Executivo. 

Pelo fato de o tema não se encontrar expressamente contemplado entre 

aqueles a serem tratados por lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República 

e, por simetria, dos Governadores e Prefeitos (CF, art. 61, § 1º), mesmo que os 

projetos de lei com este desiderato impliquem o aumento de despesas públicas, 

fazendo com que de certo modo repercutam na elaboração das leis orçamentárias, 

estas sim, de competência privativa do Poder Executivo (CF, art. 165), é firme a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as hipóteses de 

iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não podem ser ampliadas 

                                                 
2
 idem, p. 874 

3
 In: Direito Constitucional Esquematizado, 2010, p. 442 
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por via hermenêutica, sob pena de ocasionar uma indesejável hipertrofia do 

Executivo, de um lado, e o esvaziamento da atividade legislativa autônoma no 

âmbito dos entes federados, de outro. 

Nesse exato sentido, colhem-se os seguintes julgados: 

EMENTA: Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do 
Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e 
cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência 
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a 
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora 
crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura 
ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores 
públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da 
jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.

4
 

(original sem destaque) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 
2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO 
AMAZONAS. (...) Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada 
não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não 
procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só 
poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de 
limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus 
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - matérias relativas ao 
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a 
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (...) (ADI 3394, 
Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2007) 
(grifou-se) 

 

EMENTA: ADI - LEI Nº 7.999/85, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
COM A REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI Nº 9.535/92 - BENEFÍCIO 
TRIBUTÁRIO - MATÉRIA DE INICIATIVA COMUM OU CONCORRENTE - 
REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO ESTADUAL - ALEGADA 
USURPAÇÃO DA CLÁUSULA DE INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - 
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. - A Constituição de 1988 admite a 
iniciativa parlamentar na instauração do processo legislativo em tema de 
direito tributário. - A iniciativa reservada, por constituir matéria de 
direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação 
ampliativa, na medida em que - por implicar limitação ao poder de 
instauração do processo legislativo - deve necessariamente derivar de 
norma constitucional explícita e inequívoca. - O ato de legislar sobre 
direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem 
fiscal, não se equipara - especialmente para os fins de instauração do 
respectivo processo legislativo - ao ato de legislar sobre o orçamento do 

                                                 
4
 STF. ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016. 
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Estado. (ADI 724 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, 
julgado em 07/05/1992) (grifou-se) 

 

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei de iniciativa 
parlamentar a instituir programa municipal denominado “rua da saúde”. 
Inexistência de vício de iniciativa a macular sua origem. 1. A criação, por 
lei de iniciativa parlamentar, de programa municipal a ser 
desenvolvido em logradouros públicos não invade esfera de 
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. 2. Inviável a 
análise de outra norma municipal para aferição da alegada 
inconstitucionalidade da lei. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento. (RE 290549 AgR, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma, julgado em 28/02/2012) (grifou-se) 

 

Sob esse ponto de vista, portanto, não existem óbices jurídicos à 

instituição do programa de governo mediante lei de iniciativa parlamentar, como no 

caso presente. 

Nesse sentido, não se pode afirmar que todo projeto de lei com impacto 

orçamentário seja de iniciativa privativa do Poder Executivo. Se assim o fosse, 

qualquer projeto que implicasse alteração na despesa ou receita seria 

inconstitucional por vício de iniciativa, sendo notório que tais projetos são bastante 

comuns, podendo implicar renúncia de receita ou aumento de despesa.  

Assim, podemos asseverar que a concepção da política pública, em si 

mesma considerada, está inserida no campo da iniciativa comum ou concorrente. 

Por outro lado, no que diz respeito à operacionalização das normas 

programáticas, quando reclama a interveniência do Governo do Estado, devem ser 

tecidas as seguintes ponderações. 

A propósito, é preciso reconhecer que sem a participação do Executivo 

tornar-se-ia tarefa quase que inexequível a implantação de qualquer programa 

social, na medida em que a concretização destes planos invariavelmente pressupõe 

a realização dos mais diversos atos materiais de índole administrativa. 

Para a execução do programa, a proposição determina medidas 

necessárias a serem desenvolvidas, como exemplos: a comunicação ao Conselho 

Tutelar competente, pela autoridade policial, do nome completo de crianças e de 
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adolescentes dependentes de vítimas de feminicídio e respectivas idades, 

devidamente identificadas ao registrar ocorrências de feminicídios ocorridos em 

contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante o art. 12, §1º, 

inciso II, da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, a 

fim de que o Conselho Tutelar atue como articulador dos serviços de proteção (art. 

5º, inciso II); e o atendimento de órfãos do feminicídio e de seus responsáveis 

legais, por unidades de referência do SUAS, preferencialmente, Centros de 

Referência Especializados em Assistência Social para concessão de benefícios 

socioassistenciais de provimento alimentar direto em caráter emergencial, bem 

como orientação para preenchimento de formulários para acesso a benefícios do 

INSS de seus ascendentes, a exemplo de auxílio-reclusão e pensão por morte (art. 

5º, inciso IV). 

Neste prisma, no ponto em que prevê novas atribuições para o Executivo 

Estadual e seus órgãos, a matéria passa a ser de iniciativa privativa do Governador 

do Estado, nos moldes do art. 63, parágrafo único, VI, em conjugação com o art. 91, 

incisos II, III e XVI, todos da Carta Estadual,  verbis: 

Art. 63 (...) 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre:       

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

________________________________________________________ 

Art. 91. Compete privativamente ao Governador do Estado: 

II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da 
administração estadual; 

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

(...) 

XVI   - enviar à Assembléia Legislativa o plano plurianual de investimentos, 
o plano estadual de desenvolvimento, o projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias e a proposta de orçamento anual previstos nesta 

Constituição;      
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Consoante os preceitos retrotranscritos, compete privativamente ao 

Governador do Estado, pelo princípio da simetria5, a direção superior da 

administração estadual, bem como a iniciativa do projeto de lei que disponha sobre 

a criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração pública.  

Na esteira desse raciocínio, é o entendimento sufragado pelo Supremo 

Tribunal Federal diante de casos análogos ao aqui posto: 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI 

ESTADUAL, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE INTERVÉM NO 
REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO 
PODER EXECUTIVO - USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA 
RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO - 
INCONSTITUCIONALIDADE - CONTEÚDO MATERIAL DO DIPLOMA 
LEGISLATIVO IMPUGNADO (LEI Nº 6.161/2000, ART. 70) QUE TORNA 
SEM EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO 
GOVERNADOR DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO - 

MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, COM EFICÁCIA EX TUNC. PROCESSO 
LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS. - O desrespeito à 
cláusula de iniciativa reservada das leis, em qualquer das hipóteses 
taxativamente previstas no texto da Carta Política, traduz situação 
configuradora de inconstitucionalidade formal, insuscetível de produzir 
qualquer consequência válida de ordem jurídica. A usurpação da 
prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato 
destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de 
repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da lei que 
dele resulte. (...) RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE 
PODERES. - O princípio constitucional da reserva de administração 
impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias 
sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É 

que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de 
revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. 
Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de 
grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por 
lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder 
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições 
institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função 
primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, 
representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa 
em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 
político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais.

6
 

 

                                                 
5
 Fala-se em princípio da simetria, pois o art. 91, II e III da Constituição Estadual reproduz, de forma simétrica, o exato teor do 

art. 84, II e III da Constituição Federal, que trata das competências privativas do Presidente da República, confira-se: Art. 84. 
Compete privativamente ao Presidente da República: (...) II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção 
superior da administração federal;   III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição; 

 

6
 STF. ADI 2364-MC/AL, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 01/08/2001. 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 

12.385/2002, DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CRIA O 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS PORTADORAS DA 
DOENÇA CELÍACA E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIAS 
ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
estadual para legislar sobre a organização administrativa do Estado. Art. 
61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República. Princípio 
da simetria. Precedentes. 2. A natureza das disposições concernentes a 
incentivos fiscais e determinação para que os supermercados e 
hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola todos os 
produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interferem 
na função administrativa do Poder Executivo local. 3. A forma de 
apresentação dos produtos elaborados sem a utilização de glúten está 
relacionada com a competência concorrente do Estado para legislar sobre 
consumo, proteção e defesa da saúde. Art. 24, inc. V e XII, da Constituição 
da República. Precedentes. 4. Ação julgada parcialmente procedente

7
. 

 

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

8
. 

 

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Do Estado do Rio 

Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da Música Erudita. 3. Estrutura 
e atribuições de órgãos e Secretarias da Administração Pública. 4. Matéria 
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. 
Exigência de consignação de dotação orçamentária para execução da lei. 
7. Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8. Ação julgada procedente.
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Neste prisma, por acarretar novas atribuições para o Executivo e seus 

órgãos, incorrendo em vício de iniciativa, o projeto está eivado de vício de 

inconstitucionalidade formal. 

Por fim, é preciso ressaltar que a eliminação dos dispositivos que 

determinam a participação do Governo do Estado na concretização do referido 

                                                 
7
 STF. ADI 2730/SC, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 05/05/2010. 

8
 STF. ADI 2329/AL, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJ 14/04/2010 

9
 STF. ADI 2808, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2006. 
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programa social tem o efeito de descaracterizar por completo o projeto de lei, 

retirando-lhe, praticamente, a força normativa. 

Logo, apesar da louvável iniciativa do ilustre Deputado Estadual, não há 

como deixar de anuir quanto à inconstitucionalidade formal do projeto de lei em 

análise, por vício de iniciativa. 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL do Projeto de Lei nº. 628/2021, de autoria do Exmo. Deputado Marcos 

Garcia, nos termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 29 de outubro de 2021. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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