
 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

 

                        PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº      /20   

 
Inclui o art. 128-A na Constituição 
Estadualestabelecendo que a polícia técnico-
científica é autonoma, independente, sem 
relação de subordinação em relação às 
funções que exerce, na forma que especifica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

                                                       DECRETA: 

 

Art. 1º Fica incluído o art.128-A na Constituição do Estado do Espírito Santo, 
com a seguinte redação: 
 

“Art.128-A. A políciatécnico-científica é autônoma, independente, 
sem relação de subordinação em relação às funções que exerce, 
tendo em vista o carátertécnico de suas atribuições e em respeito 
aos princípios constitucionais expressos no artigo 37 da 
Constituição Federal, dentre elesimpessoalidadee eficiência.” 
 

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

Sala das Sessões, em 14 de julho de 2020. 

 

 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
JUSTIFICATIVA 

A presente Proposta de Emenda Constitucional estabelece que a polícia 

técnico-científica é autônoma, independente, sem relação de subordinação em 

relação às funções que exerce, tendo em vista o caráter técnico de suas 

atribuições e em respeito aos princípios constitucionais expressos no artigo 37 

da Constituição Federal, dentre eles impessoalidade e eficiência 

 A polícia técnico-científica possui atuação técnica, de suma importância para a 

população e para o Poder Público, sendo necessária uma atuaçãoautônoma, 

independente e sem subordinação em relação às suas atribuições, de modo 

que as perícias e demais funções exercidas sejamtotalmente imparciais. 

A autonomia e a independência da polícia técnico-cientifica foram 

recentementeanalisadaspelo Supremo Tribunal Federal, tendo prevalecido o 

entendimento de que “o legislador estadual pode defini-la de maneira 

autônoma e independente, sem necessariamente submetê-la às polícias 

existentes e dispostas no artigo 144 da Constituição Federal. Mas desde que 

isso não signifique sua equiparação a órgão de segurança pública”. 

Diante do exposto, considerando que a matéria encontra-se de acordo com 
recente entendimenteo do STF, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares 
no sentido de aprovarmos a presente matéria. 
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