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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

PARECER TÉCNICO 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 4/2022 

AUTORES: Deputada Janete de Sá e outros 

EMENTA: Acrescenta o § 7º ao art. 123 da Constituição Estadual com a 

finalidade de dispor sobre o comparecimento do Defensor Público-Geral do Estado, 

anualmente, à Assembleia Legislativa para relatar, em sessão pública, as atividades 

executadas pela Defensoria Pública Estadual e suas necessidades. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se da Proposta de Emenda Constitucional nº 4/2022, de autoria da 

Exma. Deputada Janete de Sá e outros, que acrescenta o § 7º ao art. 123 da 

Constituição Estadual com a finalidade de dispor sobre o comparecimento do 

Defensor Público-Geral do Estado, anualmente, à Assembleia Legislativa para 

relatar, em sessão pública, as atividades executadas pela Defensoria Pública 

Estadual e suas necessidades, nos seguintes termos: 

Art. 1º O art. 123 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido do § 
7º com a seguinte redação: 

“Art. 123. (...)  

(...)  

§ 7º O Defensor Público-Geral do Estado comparecerá, 
anualmente, à Assembleia Legislativa para relatar, em sessão 
pública, as atividades executadas pela Defensoria Pública 
Estadual e suas necessidades.” (NR)  

Art. 2º Esta Emenda Constitucional à Constituição entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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A Proposta de Emenda Constitucional foi protocolada no dia 31/05/2022 e 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 13/06/2022 (fl. 07). 

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, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais 

vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 10, 

ofertando sugestões apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial na proposta. 

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).  

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 E MATERIAL  

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. 
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Em outras palavras, esta primeira análise se limita a apontar a existência 

de eventuais vícios formais a macular o futuro ato normativo singularmente 

considerado, sem adentrar o seu conteúdo, em razão da inobservância dos 

pressupostos e procedimentos relativos à formação da lei. 

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. 

Como já ressaltado, a proposta de emenda constitucional em apreço 

acrescenta o § 7º ao art. 123 da Constituição Estadual com a finalidade de dispor 

sobre o comparecimento do Defensor Público-Geral do Estado, anualmente, à 

Assembleia Legislativa para relatar, em sessão pública, as atividades executadas 

pela Defensoria Pública Estadual e suas necessidades. 

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). 

No caso de competência concorrente, a União se encarrega de fixar as 

normas gerais, enquanto os Estados e o Distrito Federal ocupar-se-ão das 

especificidades, os modos e os meios de se implementar o disposto na legislação 

federal. 

No caso em tela, a competência legislativa foi respeitada, pois, nos 

termos do art. 24, inciso XIII, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre assistência jurídica e Defensoria pública, in verbis: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

(...) 

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 
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A União editou a Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que 

organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 

prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras 

providências. 

A Lei supramencionada estabelece, como norma geral para a 

organização das Defensorias Públicas dos Estados, a competência do Defensor 

Publico-Geral do Estado para dirigir a Defensoria Pública do Estado, 

superintender e coordenar suas atividades, orientando sua atuação, e 

representando-a judicial e extrajudicialmente.1 

Verifica-se, assim, a competência legislativa do Estado do Espírito Santo 

para deflagrar o presente procedimento legislativo. O objeto dessa emenda 

constitucional encontra-se em harmonia ao núcleo essencial do Princípio da 

Autonomia dos Entes, arts. 1º2, 183 e 254, todos da Constituição da República. Sob 

esse aspecto, somente o próprio Estado possui a legitimidade para deflagrar o 

processo legislativo para a alteração de sua própria Constituição. Trata-se de um 

corolário do Federalismo adotado pelo Constituinte de 1988.  

No tocante à competência para iniciativa da matéria, cumpre tecer as 

seguintes observações. 

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. 5 

                                                 
1
 Art. 100. Ao Defensor Publico-Geral do Estado compete dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coordenar 

suas atividades, orientando sua atuação, e representandoa judicial e extrajudicialmente. 

2
 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) 

3
 Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. (...) 

4
 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. (...) 

5
 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: 

Saraiva, p. 902. 
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Neste Prisma, estabelece a Constituição Estadual que compete ao 

Governador do Estado iniciar os projetos de leis relacionados à organização da 

Defensoria Pública do Estado. Observe, in verbis: 

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.  

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

 (...) 

V      - organização  do  Ministério  Público,  da  Procuradoria-Geral  do 
Estado e da Defensoria Pública; 

(...) 

 

Tal dispositivo está em simetria ao art. 61, § 1º, inciso II, alínea d, da 

Constituição Federal, que estabelece a iniciativa do Presidente da República para 

iniciar projeto de lei sobre 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, in verbis: 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 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: 

(...) 

II - disponham sobre: 

(...) 

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; 

 

Em recente decisão (Sessão Virtual de 10.6.2022 a 20.6.2022), o 

Supremo Tribunal Federal, na ADI 400, declarou a inconstitucionalidade da 

expressão “do Ministério Público” contida no art. 63, parágrafo único, V, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, e fixou a seguinte tese de julgamento: “A 

atribuição de iniciativa privativa ao Governador do Estado para leis que disponham 
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sobre a organização do Ministério Público estadual contraria o modelo delineado 

pela Constituição Federal nos arts. 61, § 1º, II, d, e 128, § 5º”, nos termos do voto do 

Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Nunes 

Marques (Relator), que julgava parcialmente procedente o pedido para conferir 

interpretação conforme à Constituição à expressão. A íntegra do acórdão ou a 

jurisprudência sumulada não haviam sido disponibilizadas no site quando da 

realização deste parecer. 

Não foi objeto da ADI a parte em que comete ao Governador do Estado 

iniciar projeto de lei sobre a organização da Defensoria Pública. Contudo, há quem 

defenda que se aplica à Defensoria Pública a mesma lógica do Ministério Público, 

cabendo a iniciativa de leis sobre sua organização à própria Defensoria. 

Todavia, sem excluir a iniciativa do Governador do Estado para iniciar o 

projeto de lei, podemos asseverar que, nos termos da Constituição Federal, tanto a 

Defensoria Pública da União quanto dos Estados possui competência para iniciar 

projetos de lei sobre sua organização.  

Por força da Constituição Federal, a Defensoria Pública possui autonomia 

funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto 

no art. 99, § 2º. 

Ademais, a Constituição assegurou à Defensoria Pública os princípios 

institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional, aplicando-se 

também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 da 

Constituição Federal. Observe: 

SEÇÃO IV 

DA DEFENSORIA PÚBLICA 

  Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 
e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 
Constituição Federal  
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§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do 
Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua 
organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, 
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus 
integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da 
advocacia fora das atribuições institucionais 

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e 
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º .          

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do 
Distrito Federal 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no 
que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta 
Constituição Federal. 

  Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções 
II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º. 

 

Nesse sentido, o art. 134, § 4º da Constituição Federal ao tempo em que 

enumera como princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 

indivisibilidade e a independência funcional, assegura também a aplicação do 

disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 da Constituição Federal, os quais 

dispõem, quando tratam do Poder Judiciário: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 
disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes 
princípios: 

Art. 96. Compete privativamente: 

(...) 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais 
de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no 
art. 169: 

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores; 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços 
auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação 
do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver;          

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores; 

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias; 

Assim, podemos sustentar, com base nos dispositivos supramencionados 

da Constituição Federal, a iniciativa de leis da Defensoria Pública Estadual para 

projetos que disponham sobre a organização do ente. Nesse sentido, já se 
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pronunciou o Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
COMPLEMENTAR Nº 86/2014 DO ESTADO DO AMAPÁ. AÇÃO 
PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES 
PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE 
ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE 
DE CONHECIMENTO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DE ATOS 
ADMINISTRATIVOS IMPUTADOS AO GOVERNADOR DO ESTADO. 
ATOS DE EFEITOS CONCRETOS E DESPROVIDOS DE CARÁTER 
NORMATIVO. AÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. LEI DE 
ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. ART. 24, XIII, DA 
CRFB/88. FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS PELA UNIÃO E 
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS-MEMBROS. 
NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA, PELOS ESTADOS, DAS 
NORMAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAPOLAÇÃO DOS 
LIMITES FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUTONOMIA 
FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DAS 
DEFENSORIAS PÚBLICAS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 134, E 
PARÁGRAFOS, DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, POR 
LEI ESTADUAL, DA COMPETÊNCIA DE NOMEAR OCUPANTES DE 
CARGOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA 
PÚBLICA A GOVERNADOR DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO À LEI 
COMPLEMENTAR Nº 80/1994. ART. 24, § 1º, DA CRFB/88. INICIATIVA 
DE LEI QUE FIXA OS SUBSÍDIOS DOS MEMBROS DA CARREIRA. 
DECORRÊNCIA DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. 
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO LOCAL. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. COMPATIBILIDADE 
COM O QUE DISPOSTO PELA LEI FEDERAL DE NORMAS GERAIS. 
AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Às Defensorias Públicas Estaduais 
são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a 
prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, 
§ 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda 
Constitucional nº 45/2004. 2. A competência legislativa concorrente 
prevista no art. 24 da CRFB/88, no sentido da fixação de normas 
gerais pela União, limita a competência suplementar dos Estados-
membros, os quais devem obrigatoriamente atender àqueles preceitos 
gerais. 3. Consectariamente, as leis estaduais que, no exercício da 
competência legislativa concorrente, disponham sobre as Defensorias 
Públicas estaduais devem atender às disposições já constantes das 
definições de regras gerais fixadas pela LC nº 80/94. 4. A lei estadual 
que atribui competência ao Governador de Estado de nomear 
ocupantes de cargos administrativos na estrutura de Defensoria 
Pública Estadual (Subdefensor Público-Geral, Ouvidor-Geral, 
Corregedor-Geral, Defensor Público-Chefe etc) viola a autonomia 
administrativa da Defensoria Púbica Estadual (art. 134 e parágrafos da 
CRFB/88), bem como as normas gerais estabelecidas pela União na 
Lei Complementar nº 80/1994 pelo exercício de competência legislativa 
concorrente (art. 24, XIII, e §§ 1º e 2º, da CRFB/88). 5. A autonomia 
financeira e orçamentária das Defensorias Públicas Estaduais e a 
expressa menção pelo art. 134, § 4º, ao art. 96, II, todos da CRFB/88, 
fundamentam constitucionalmente a iniciativa do Defensor-Público 
Geral dos Estados na proposição da lei que fixa os subsídios dos 
membros da carreira. 6. A ação direta de inconstitucionalidade apenas é 
admissível quando proposta contra lei ou ato normativo federal ou estadual, 
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não sendo possível seu ajuizamento contra ato administrativo de efeito 
concreto e desprovido, portanto, de caráter normativo, generalidade e 
abstração, tal como o que nomeia individualmente defensores ad hoc. 7. A 
Associação Nacional de Defensores Públicos é parte legítima a provocar a 
fiscalização abstrata de constitucionalidade (art. 103, IX, da CRFB/88). 
Precedentes: ADPF 307-MC-Ref, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/3/2014; 
ADI 4.270, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 28/9/2012; ADI 2.903, rel. 
min. Celso de Mello, DJe 19/09/2008. 8. Ação direta de 
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada 
parcialmente procedente.

6
 (original sem destaque) 

 

O fato de a previsão em apreço objetivar alterar a própria Constituição do 

Estado não retira o vício de inconstitucionalidade da proposição, pois o Supremo 

Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que o Poder 

Constituinte Decorrente está sujeito às regras de iniciativa estabelecidas na 

Constituição Federal, sendo irrelevante o fato de a matéria está sendo veiculada por 

meio de proposta de emenda constitucional. In verbis: 

Com efeito, ao julgar procedente a ADI n. 546, de que foi Relator o Min. 
Moreira Alves, o Plenário desta Corte, por unanimidade de votos, 
assentou, em relação a norma ordinária do Estado do Rio Grande do Sul 
(DJ de 14-4-2000, Ementário n. 1987): ‘Ação direta de 
inconstitucionalidade. Arts. 4º e 5º da Lei 9.265, de 13-6-1991, do Estado 
do Rio Grande do Sul. Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa 
do chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe 
prazo para o exercício dessa prerrogativa sua’. Se assim é, com relação a 
lei, também há de ser quando se trate de emenda constitucional, pois 
a Constituição estadual e suas emendas devem igualmente observar 
os princípios constitucionais federais da independência dos poderes e 
da reserva de iniciativa de lei (arts. 2º, 61, § 1º, f, e 25 da CF e 11 do 
ADCT). No mesmo sentido: ADI 3.051, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento 
em 30-6-2005, Plenário, DJ de 28-10-2005.

7
 (original sem destaque) 

 
À luz do princípio da simetria, é de iniciativa privativa do chefe do 
Poder Executivo estadual as leis que disciplinem o regime jurídico dos 
militares (art. 61, § 1º, II, f, da CF/1988). Matéria restrita à iniciativa do 
Poder Executivo não pode ser regulada por emenda constitucional de 
origem parlamentar. No mesmo sentido: ADI 858, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgamento em 13-2-2008, Plenário, DJE de 28-3-2008. Vide: 
ADI 2.102, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 15-4-2009, Plenário, 
DJE de 21-8-2009. 

8
 (original sem destaque) 

 

                                                 
6
 STF. ADI 5286, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159  DIVULG 
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Ação direta de inconstitucionalidade. EC 35/2005, do Estado do Rio de 
Janeiro, que cria instituição responsável pelas perícias criminalística e 
médico-legal. Inconstitucionalidade formal: matéria de iniciativa 
privativa do chefe do Poder Executivo. Violação, pelo poder 
constituinte decorrente, do princípio da separação de poderes, tendo 
em vista que, em se tratando de emenda à Constituição estadual, o 
processo legislativo ocorreu sem a participação do Poder Executivo.

9
 

(original sem destaque) 

 

Desta feita, resta caracterizado o vício de natureza formal, na medida em 

que a proposta de emenda constitucional sobre matéria de iniciativa, seja do Chefe 

do Poder Executivo, seja do Defensor Público-Geral, deve ser iniciado por tais 

autoridades. 

Por outro lado, com relação à constitucionalidade material, a proposta em 

apreço afronta a autonomia funcional da Defensoria Pública, prevista no já transcrito 

art. 134, § 2º da Constituição Federal. 

A autonomia funcional da Defensoria Pública é a capacidade que a 

Instituição tem de autogestão, estando apenas vinculada ao cumprimento da 

Constituição e das leis. Assim, nos termos da Constituição, a Defensoria Pública 

não tem relação de hierarquia com quaisquer dos Poderes do Estado, uma vez que 

se trata de uma Instituição independente e autônoma. 

Logo, a tentativa de obrigar o comparecimento ordinário do Defensor 

Público-Geral do Estado, anualmente, para relatar ao parlamento as atividades 

desempenhadas pelo órgão e suas necessidades cria uma subordinação sem 

parâmetro na Constituição Federal, o que afronta a autonomia funcional do ente.  

Tal obrigatoriedade de comparecimento pode importar, ademais, em 

empecilho ao pleno exercício de suas funções institucionais, dentre as quais se 

inclui a possibilidade de, com vistas a garantir os direitos dos cidadãos, agir com 

liberdade contra o próprio Poder Público. Em sentido semelhante, o Supremo 

Tribunal Federal já se pronunciou, in verbis: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
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ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. LEIS 
DELEGADAS N. 112 E 117, AMBAS DE 2007. 1. Lei Delegada n. 
112/2007, art. 26, inc. I, alínea h: Defensoria Pública de Minas Gerais órgão 
integrante do Poder Executivo mineiro. 2. Lei Delegada n. 117/2007, art. 10; 
expressão “e a Defensoria Pública”, instituição subordinada ao Governador 
do Estado de Minas Gerais, integrando a Secretaria de Estado de Defesa 
Social. 3. O art. 134, § 2º, da Constituição da República, é norma de 
eficácia plena e aplicabilidade imediata. 4. A Defensoria Pública dos 
Estados tem autonomia funcional e administrativa, incabível relação de 
subordinação a qualquer Secretaria de Estado. Precedente. 5. Ação direta 
de inconstitucionalidade julgada procedente.

10
 

Ementa: CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE 
INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. 
OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 
PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e 
administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a 
iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). II – 
Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria 
Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, 
implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. III – ADI julgada 
procedente.

11
 

 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos da proposição, 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 e MATERIAL da Proposta de Emenda Constitucional nº 4/2022, de autoria 

da Exma. Deputada Janete de Sá e outros, nos termos da fundamentação supra. 
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É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 4 de julho de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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