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Autor (a): Deputado Estadual Euclério Sampaio
Assunto: Dispõe sobre os critérios e condições para destinação das bicicletas
apreendidas pelas Delegacias de Polícia do Estado do Espírito Santo e dá outras
providências.
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REDAÇÃO

Euclério Sampaio, que dispõe sobre os critérios e condições para destinação das
bicicletas apreendidas pelas Delegacias de Polícia do Estado do Espírito Santo e dá
outras providências.
Em sua justificativa, o autor argumenta que, como o número de furtos e
roubos de bicicletas ainda é muito elevado, as delegacias têm mantido sob sua
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Trata-se do Projeto de Lei n° 971/2019, de autoria do Deputado Estadual

espaço sem qualquer destinação. Afirma que o Estado deve criar ferramentas para
aprimorar o serviço público ao cidadão e que a regulamentação das bicicletas
apreendidas, conforme apresentado neste projeto de lei, pode melhorar o uso do
espaço público, facilitar a restituição dos bens furtados ou roubados aos seus
legítimos donos e estimular as atividades de filantropia no Espírito Santo.
O Projeto foi protocolado no dia 25.11.2019 e lido no expediente da
Sessão Ordinária do dia 27.11.2019. Não consta, nos autos, até o presente
momento, notícia da publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL.
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guarda muitas bicicletas que acabam se deteriorando no local e ocupando um valioso
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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. 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.
Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de
publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Não consta, ainda,
estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação.
Após parecer técnico convergente da Procuradoria pela manutenção do
despacho denegatório aposto pelo Presidente da Mesa Diretora (fls. 14/24, 27/28 e
31 dos autos), a Comissão de Justiça, Serviço Público e Redação deu Parecer no.
158/2020 (conforme ata à fl. 47) pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
boa técnica legislativa e pela consequente rejeição do despacho denegatório da
Mesa Diretora. Este parecer foi aprovado em Plenário no expediente da 71ª sessão
ordinária virtual, em 14.09.2020.
Em seguida, após o provimento do recurso dirigido àquela Comissão,
houve a consequente restituição da matéria à tramitação ordinária, sendo a próxima
fase a elaboração de parecer técnico, nos termos do art. 121 do Regimento Interno
(Resolução Nº 2.700/09).
Após novo parecer técnico da Procuradoria, o Projeto recebeu
encaminhamento para esta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação, com o fim de elaboração de Parecer para efeito de análise da sua
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em sua
feitura, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno
desta Assembleia Legislativa).
É o relatório.
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PARECER DO RELATOR
Constitucionalidade Formal
Verifica-se a inconstitucionalidade formal quando ocorre algum tipo de
vício no processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua
elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente.
Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar ao
propor a matéria, esta padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal por
invasão de iniciativa privativa do Governador do Estado para propor a medida, como
passa-se a expor.
A inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da inobservância
do devido processo legislativo. Neste ponto, deve-se verificar se existe vício no
procedimento de elaboração da norma, seja na fase de iniciativa (vício formal
subjetivo), seja em fases posteriores (vício formal objetivo).
Analisando o aspecto da inconstitucionalidade formal subjetiva, isto é,
da iniciativa para deflagrar o presente Projeto de Lei, tem-se que a Constituição
Federal, assim, como a Constituição Estadual, asseguram a independência dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário respectivamente em seus arts. 2º e 17 1.
Com efeito, nenhum dos Poderes pode interferir no funcionamento do outro sem
estar amparado em regra constitucional, sob pena de violação do princípio da
separação dos Poderes.
Com fulcro em tal princípio, a Constituição Federal, em algumas
hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao processo legislativo a apenas
algumas autoridades ou órgãos como forma de subordinar a eles a conveniência e a
oportunidade da deflagração do debate legislativo em torno do assunto reservado.2
Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 613, e a CE/1989, em
seu art. 63, parágrafo único4, as disposições normativas cuja iniciativa é de
1

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
2
MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902.
3
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
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competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas
a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar
inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade.
Inicialmente, cabe destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que as hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem
matéria de exceção, não podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena
de ocasionar um esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos
entes federados.
Contudo, 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, conforme o já mencionado
art. 63, parágrafo único da CE/1989.
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:
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e
da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência
para a reserva.
4
Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia 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:
I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua
remuneração;
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;
III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.
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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).
(TJ-ES - Ação de Inconstitucionalidade n. 100050001195 - Relator:
ARNALDO SANTOS SOUZA - Data do Julgamento: 16/03/2006)

In casu, ao analisar o conteúdo do projeto de lei em apreço, observa-se
que trata-se de matéria essencialmente administrativa e cria para o Poder Executivo
uma nova incumbência, que demandará uma ação governamental que representa
uma inovação em termos de atividade a ser gerida pelos órgãos públicos, motivo
pelo qual está eivado de inconstitucionalidade formal subjetiva.
Assim, em que pese a nobre intenção do autor, a matéria padece de vício
insanável de inconstitucionalidade formal por invasão de iniciativa privativa do Chefe
do Poder Executivo para tratar do tema.

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta importante
Comissão Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito
Santo o seguinte:
PARECER nº

/2021

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO
PÚBLICO E REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
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do Projeto de Lei no. 971/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual
Euclério Sampaio, por por invasão de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo para tratar do tema.

Sala das Comissões, em

de

de 2021.

____________________________________ PRESIDENTE
____________________________________ RELATOR
____________________________________ MEMBRO
____________________________________ MEMBRO
____________________________________ MEMBRO
____________________________________ MEMBRO
____________________________________ MEMBRO
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