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SETORIAL LEGISLATIVA DA PROCURADORIA 
 
 
 
Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2022  
Autores: Deputada Janete de Sá e outros 
Assunto: “Acrescenta dispositivo à 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.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

A Deputada e demais parlamentares proponentes apresentaram a referida Proposta de 

Emenda Constitucional nº 04/2022 com a nobre intenção de acrescentar o § 7º, ao art. 

123, da Constituição Estadual, com a teleologia de dispor sobre o comparecimento 

obrigatório 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 Procuradora designada emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 17 a 28 

dos presentes autos eletrônicos) pela inconstitucionalidade da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 04/2022, com perfeito diagnóstico de que a pretensa regulamentação 

invadiu o campo de iniciativa legislativa privativa seja do Chefe do Poder Executivo, 

seja do próprio Defensor Público-Geral, onde a incumbência funcional - por meio de 

normatização legislativa - só poderia ser iniciado por tais autoridades, mesmo em sede 

de Emenda Constitucional. Por outro lado, com relação à constitucionalidade material, 

a Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2022, também, afronta a autonomia 

funcional da Defensoria Pública, prevista no já transcrito art. 134, § 2º da Constituição 

Federal.  

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350035003200390033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Em tempo, registramos que a Procuradora designada carregou a sua fundamentação 

jurídica com o devido acervo de jurisprudência e adequada legislação no que tange a 

elaboração de seu parecer, cujo objeto é o presente caso concreto ora em análise. 

 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO do Parecer Técnico/Jurídico pela mesma exarada (fls. 17 a 28 dos 

autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 05 de julho de 2022. 

 
 

Procurador Gustavo Merçon 
Coordenador da Setorial Legislativa 
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com o identificador 3100350035003200390033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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