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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÂO Nº 01/2019 

Autor (a): Deputado Estadual Delegado Lorenzo Pazolini 

Assunto: Acrescenta o §7º no artigo 128 da Constituição Estadual. 

 

1. RELATÓRIO 

A Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2019, de autoria do Senhor 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros Deputados, objetiva alterar o artigo 

128 da Constituição do Estado do Espírito Santo, para conceder, aos delegados de 

polícia, a garantia da inamovibilidade, e, para tanto, dá outras providências 

correlatas. 

Quanto à tramitação, verifica-se que a referida PEC foi protocolizada, na 

Secretaria Geral da Mesa – SGM, no dia 06 de fevereiro de 2019. Por sua vez, a 

proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 06 do mesmo mês e ano. 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, 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 dispositivo do art. 41, inciso I, da 

Resolução 2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta Assembleia Legislativa). É 

o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
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Adotamos na íntegra o parecer técnico-jurídico exarado pela Diretoria da 

Procuradoria – DP, datado de 27 de fevereiro de 2019, às fls. 15/20, deste 

processo digital. 

 

2.1. Constitucionalidade Formal 

Conforme acima grifado, a Proposta de Emenda Constitucional nº 

01/2019, visa conceder, aos delegados de polícia, a garantia da inamovibilidade, 

salvo por motivo de interesse público.   

Nesta linha, a proposição determina que a remoção terá caráter 

excepcional, somente ocorrendo em caso de extrema necessidade, observado o 

interesse público, mediante representação fundamentada do Delegado-Geral ao 

Conselho Superior da Polícia Civil que, após prévia manifestação do delegado 

representado, decidirá de forma fundamentada. 

Por fim, a pretensa medida constitucional prevê ainda que o 

procedimento administrativo para a remoção de ofício deverá ser instruído com as 

manifestações das chefias mediata e imediata das unidades de origem e de destino; 

além disto dispensa prazo de vacatio legis. 

Notadamente, a princípio, seu escopo possui um respaldo na 

sociedade, pois tem como mens legislatoris instituir mecanismo que tenha não 

permita a possibilidade de injustas represálias para o Delegado de Polícia no 

exercício de suas funções, sendo que a remoção indevida se constitui em uma das  

modalidades de retaliação. 

Todavia, a teleologia certamente possui capacidade de finalidades 

estatais sob a ótica organizacional e de pessoal. Enfim, o mérito do objeto normativo 

é relevante sob o aspecto de uma análise fática, mas tal análise não pode ocorrer 

divorciada da sua convalidação jurídica, ou seja, o mérito da proposição só poderá 

ser reconhecido e patenteado se a mesma possuir aptidão jurídica. 

Isto posto, diante da diagnose jurídica específica do presente caso 

concreto, por ser de autoria de Parlamentares, o objeto normativo da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 01/2019, produz infringência direta aos comandos 

Identificador: 330034003600370036003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Proposta de Emenda à Constituição Nº 01/2019 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

3 

 

endereçados nos incisos III, IV e VI, do parágrafo único, do artigo 63, da 

Constituição do Estado do Espírito Santo. 

In casu, a infringência se verifica pela própria circunstância definida no 

texto da proposição normativa, pois, como já dito, por ser de autoria de Deputados 

Estaduais, não poderia versar sobre matérias de regime jurídico único dos 

servidores da Administração Direta do Estado do Espírito Santo, como também não 

poderia tratar de organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo e de criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado. 

Não há duvidas quanto ao apontado, haja vista que a natureza jurídica 

da matéria concernente à remoção de Delegados de Polícia (com consequente 

nova lotação/localização) é tratada tanto pela legislação específica dos policiais 

civis, quanto – no que tange a lotação – no Regime Jurídico Único – RJU. Vejamos: 

logo de plano, temos Lei Complementar Estadual nº 3.400/1981, que versa 

sobre o Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, 

onde temos a normatização deste tema nos artigos 28, 29 e 31. Além disto, 

complementa a referida lei complementar, a Lei Complementar Estadual nº 

46/1994 – RJU, pois, igualmente, trata da lotação/localização dos servidores 

públicos (incluído aqui os Delegados de Polícia) em seus artigos 33, 34 e 35. 

Inclusive, uníssona a legislação estadual, o §5º, do art. 2º, da Lei Ordinária 

Federal nº 12.830/2013, exige – para fins de nova localização/remoção de 

Delegado de Polícia – tão somente que se dê por ato fundamentado da 

autoridade competente; e, consequentemente, não veda a remoção dos 

mesmos. 

Como dito, não há margem de dúvida, o tema envolve diretamente o 

regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo. Do mais, 

não há, igualmente, margem para discussão de que a proposta em apreço ainda 

gera efetivamente implicação reflexa de necessidade de reorganização 

administrativa e de pessoal da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa 

Social – SESP, pois impediria a remoção de ofício (ato fundamentado) dos 

Delegados de Polícia. 
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Em adendo e objetivando evitar dúvidas, assevera-se que não se pode 

identificar o presente caso concreto, que versa sobre servidor efetivo e a remoção 

dos mesmos, com a hipótese do exemplo da ADI 3.062 que conferiu possibilidade 

aos Estados de disciplinarem os critérios de acesso a cargo de confiança (em 

interpretação conforme), pois neste último caso ocorreu atendimento a exigência 

constitucional prevista e a projeção do exercício adequado da função e a valorizar os 

quadros da carreira policial; ao passo que o caso da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 01/2019 incide direta e indevidamente na organização 

administrativa e de pessoal da SESP, bem como em tema do Regime Jurídico Único 

e do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo. 

Com essa normatização, a proposta viola os Princípios Constitucionais 

da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos Poderes, na 

medida em que diretamente invade a esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do 

Chefe do Poder Executivo. Vejamos o que define a Constituição Estadual: 

Art. 63. ............................... 
Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 
(...) 
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; 
 (TODOS OS NEGRITOS SÃO NOSSOS) 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já 

se manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest 

os Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso 

de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 2364 – 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 

23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080). 

Observa-se, ainda, que, independentemente da antinomia com a 

Constituição Estadual, o gravame de inconstitucionalidade se irradia por todo o 

Ordenamento Jurídico, para, inclusive, assinalar a antinomia constitucional em 

outros parâmetros de análise. Ou seja, a Proposta de Emenda Constitucional nº 
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01/2019 possui vício de inconstitucionalidade insanável, também, em razão de não 

possuir aptidão, identidade e adequação com o Princípio Constitucional da Simetria 

(Princípio do Paralelismo de Formas), axioma este que decorre diretamente do 

Princípio Constitucional do Pacto Federativo Brasileiro. 

Vale dizer que, mesmo na hipótese de inexistência de previsão na 

Constituição Estadual de matérias de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do 

Poder Executivo Estadual (e, como já visto, no caso, existe expressamente esta 

vedação e, mesmo sendo indicada em dispositivo que regula o processo legislativo 

das “leis”, se irradia para igualmente conformar o processo legislativo das propostas 

de emendas constitucionais), não poderia a Proposta de Emenda Constitucional nº 

01/2019 prosperar juridicamente, em face do disposto na alínea “c”, do inciso II, do 

§1º, do artigo 61 da Constituição Federal, também, se aplicar na esfera dos Estados-

Membros da Federação, por força do comando da simetria dos Entes Federados, 

assim, resultando em inconstitucionalidade insanável para a referida PEC estadual. 

Dita a Carta da República: 

Art. 61. ......................... 

§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - ............................; 

II - disponham sobre: 

(...) 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

Repisando o ponto, vale ressaltar com maior profundidade que a 

análise jurídica ainda rejeita a possível argumentação equivocada de que a pretensa 

normatização não está sendo tratada por “Projeto de Lei Ordinária” ou de “Lei 

Complementar”, mas, sim, por “Proposta de Emenda à Constituição Estadual” e, 

devido a isso, o objeto regulador pretendido seria constitucional. 

Essa argumentação é totalmente desprovida de amparo jurídico, 

inclusive em razão do excelso Supremo Tribunal Federal já ter definido que as 

Emendas às Constituições dos Estados Membros, também, se sujeitam a 

observância das matérias de Iniciativa Legislativa Privativa do Governador do 

Estado. Destarte, resta tranquilo o entendimento jurisprudencial do STF, que indica 

esse norteamento. In verbis: 
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"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)." (ADI 2.393-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 9-5-2002, Plenário, 
DJ de 21-6-2002.) No mesmo sentido: ADI 3.051, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento 
em 
30-6-2005, Plenário, DJ de 28-10-2005. 
 
"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." (ADI 2.966, Rel. Min. 
Joaquim Barbosa, julgamento em 6-4-2005, Plenário, DJ de 6-5-2005.) 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. 
 
"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."  
(ADI 3.644, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4-3-2009, Plenário, DJE de 12-6-
2009.) 

 

Sendo desta forma, perante a análise jurídica, verifica-se do 

diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 

Proposição Legislativa em comento traz ponto de antinomia com os preceitos 

constitucionais, tanto da Constituição Federal, quanto da Constituição Estadual, 

destarte, tornando-se gravada como formalmente inconstitucional.  Observado que, 

em razão da natureza do gravame de inconstitucionalidade, não há como saneá-lo 

por meio de emendas ao seu texto. 

Em conclusão, a Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2019, de 

autoria do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros Deputados, é formal (vício 

de iniciativa) e materialmente inconstitucional (desatendimento ao Princípio da 

Separação dos Poderes).  
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São estas as considerações pertinentes na análise da propositura 

legislativa em foco. Ex positis, sugerimos aos membros desta douta Comissão a 

adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº                    /2019 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE da Proposta de Emenda à 

Constituição no. 01/2019, de autoria do Exmo. Deputado Estadual Delegado Lorenzo 

Pazolini, e de outros deputados. 

Plenário Rui Barbosa, em         de                     de  2019. 

 

____________________________________ PRESIDENTE 

_______________________________________ RELATOR 

_______________________________________ MEMBRO 

_______________________________________ MEMBRO 

_______________________________________ MEMBRO 

_______________________________________ MEMBRO 

_______________________________________ MEMBRO 

 

 

Identificador: 330034003600370036003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


