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PROCURADORIA LEGISLATIVA 
 

PARECER TÉCNICO 
 

PROJETO DE LEI Nº 847/2021 

AUTOR: Deputado Marcos Garcia 

EMENTA: Institui o Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do 

Espírito Santo. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 847/2021, de autoria do Exmo. Deputado 

Marcos Garcia, que visa a instituir o Programa Estadual de Segurança Aquática no 

Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos: 

Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Segurança Aquática 
tendo por escopo estabelecer ações de segurança visando evitar a ocorrência 
de acidentes fatais por meio da promoção de educação aquática, bem como 
pela preparação de indivíduos para realização de reanimação e salvamento 
mediante casos de afogamento no Estado do Espírito Santo.  

Art. 2º Para efeitos do disposto nesta Lei, deverão ser disseminadas 
ações de orientação e prevenção de Segurança Aquática, tais como:  

I - divulgação, por intermédio de palestras, campanhas e outros meios, 
de práticas adequadas referentes ao ambiente aquático visando diminuir 
acidentes;  

II – conscientização da população acerca de riscos e perigos nos 
ambientes aquáticos;  

III – formação de cidadãos multiplicadores que possam difundir o uso 
de práticas seguras nos ambientes aquáticos;  

IV – veiculação de alertas a fim de evitar acidentes domésticos em 
baldes, tanques, pias e afins, estabelecendo programas educativos para aflorar 
a cultura de prevenção de acidentes em águas abertas e piscinas e também 
em ambientes domésticos;  
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V – instalação de avisos acerca da localização dos sistemas de sucção 
presentes nas piscinas, com vistas a evitar afogamentos por meio da sucção 
dos cabelos;  

VI – promoção de cursos gratuitos de salvamento e reanimação, a fim 
de permitir conhecimentos básicos àqueles que se interessarem por práticas de 
primeiros socorros com o objetivo de reduzir o número de vítimas fatais. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Na justificativa, o autor sustenta (fl. 05): 

A presente proposta legislativa tem por objetivo instituir o "Programa 
Estadual de Segurança Aquática" no Estado do Espirito Santo, à semelhança 
do que já é realizado em outros Estados.  

Com início do mês de dezembro e a chegada do verão, é notório o 
aumento do número de frequentadores das praias, clubes e piscinas no estado, 
que possui vasta região litorânea, além de temperaturas elevadas nesta época 
do ano. Com isso, o número de acidentes aquáticos, incluindo vítimas fatais, 
cresce significativamente, o que impõe aumento da vigilância e adoção de 
práticas preventivas desses tipos de acidentes.  

A presente proposta tem como intuito a divulgação de práticas 
adequadas ao ambiente aquático, visando a minimizar eventuais acidentes 
neste tipo de ambiente, por intermédio de informação e conscientização de 
mecanismos incentivadores das atividades aquáticas mais seguras, evitando 
quedas, afogamentos ou outras situações aquáticas de risco.  

Também pretende promover orientação acerca de práticas de 
reanimação e salvamento aquático, que deve ser entendido como 
conhecimento básico necessário a todo cidadão. Também nesta esteira ocorre 
uma gama de acidentes domésticos que, pela prevenção, podem e devem ser 
evitados.  

O objetivo é tornar o lazer aquático cada vez mais recomendável e 
seguro. Isto posto, encareço o indispensável apoio de meus pares para a 
matéria relevante e com foco na segurança de nossa população. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 13/12/2021, lido no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 14/12/2021. No que tange à publicação no Diário do Poder Legislativo, 

não há nos autos prova de sua realização, medida que não pode ser dispensada, nos 

termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009).   

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. 07, no qual admitiu a tramitação da proposição; entendendo, 
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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. 10/11, 

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

no projeto de lei. 

Em seguida, 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. 
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O desrespeito ao procedimento de elaboração da norma pode ocorrer na 

fase de iniciativa, o chamado vício de iniciativa, ou em qualquer outra fase do processo 

legislativo, como, por exemplo, na inobservância do quorum de votação ou aprovação 

da espécie normativa. 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto em análise visa a instituir o 

Programa Estadual de Segurança Aquática no Estado do Espírito Santo. 

Observa-se, contudo, que, conquanto o projeto tenha alta carga de 

relevância social, indubitavelmente, ao pretender tratar da matéria, invadiu esfera de 

competência atribuída ao poder executivo, uma vez que o programa previsto no 

presente projeto, para ser implementado, precisa do concurso de órgãos do poder 

executivo, sem o qual a lei ficaria inócua. 

Neste Prisma, estabelece a Constituição Federal que deve 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 Presidente 

da República, exceto se implicarem aumento de despesa, hipótese em que devem 

estar inseridas em lei ordinária, cuja iniciativa é reservada àquela autoridade.   
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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 (original sem destaque) 

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 (original sem destaque) 

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 
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 

                                                
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 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003100360030003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 847/2021 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

6 
 

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 (original sem destaque) 

 

A Constituição do Estado do Espírito Santo, em consonância com a 

Constituição Federal, atribui exclusivamente ao Governador do Estado a competência 

para propor leis sobre organização administrativa e sobre estruturação e atribuições 

dos órgãos vinculados ao Poder Executivo, verbis: 

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. 

 

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 

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

 

Deste modo, quando a pretexto de legislar, o Poder Legislativo administra, 

editando leis que equivalem na prática a verdadeiros atos de administração, viola a 

harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais. 

O projeto cria várias atribuições para órgãos do Poder Executivo, com a 

finalidade de implantar o programa criado, citamos algumas, para exemplificar: a) pela 

preparação de indivíduos para realização de reanimação e salvamento mediante casos 

de afogamento no Estado do Espírito Santo (art. 1º) e b) promoção de cursos gratuitos 

de salvamento e reanimação, a fim de permitir conhecimentos básicos àqueles que se 

interessarem por práticas de primeiros socorros com o objetivo de reduzir o número de 

vítimas fatais (art. 2º, inciso VI). 

Com efeito, o projeto de lei transborda o poder do Legislativo, pois revela 

verdadeira ingerência no Executivo Estadual, com interferência em área exclusiva da 

Administração, privativa do Executivo. 

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 

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

16/03/2006 
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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, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

do Projeto de Lei nº 847/2021, de autoria do Exmo. Deputado Marcos Garcia, nos 

termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 17 de dezembro de 2021. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 
Procuradora da Assembleia Legislativa ES 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003100360030003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.


		2021-12-17T17:52:28-0300




