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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº      /18 

 

Altera a redação do § 1º do art. 51 da 

Constituição Estadual e dá outras 

providências. 

  

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 

Art. 1º O § 1º do art. 51 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 51.(...) 

 

§ 1º Não haverá no Estado do Espírito Santo foro especial por prerrogativa de 

função, devendo as ações em face de todas as autoridades e/ou mandatários e 

órgãos públicos, sem exceção, serem impetradas e julgadas em 1ª instância, sem 

prejuízo dos recursos legais e constitucionais cabíveis após o julgamento. 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Ficam revogadas as alíneas a, b, c e d do inciso I, do art. 109, da Constituição 

Estadual. 

 

Sala das Sessões, em 07 de maio de 2018. 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente Proposta de Emenda Constitucional tem por objetivo o fim do foro especial por 

prerrogativa de função no Estado do Espírito, assunto amplamente debatido em nível de 

Brasil e tão cobrado pela sociedade. 

Importante o registro sobre o contido no caput do art. 5º da Constituição Federal: 

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:” 

 

Entendemos que a igualdade prevista no dispositivo da lei maior deste País trata de uma 

grande expectativa da sociedade capixaba e nacional. Portanto, nada mais justo e correto 

que todos respondam perante a Justiça de forma igualitária por suas ações e omissões, 

acabando com qualquer tipo de privilégios para autoridades e/ou mandatários, porventura 

existentes.  

Diante do exposto, tendo em vista a proposta estar em perfeita harmonia com os anseios da 

população capixaba, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares no sentido de aprovarmos 

a presente matéria. 

 
 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
Deputado Estadual - PSD 
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