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Assunto: Altera a redação do §1º do art. 51 da Constituição Estadual, que 

trata do foro especial por prerrogativa de função e dá outras providências. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de proposta de emenda constitucional do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que apresenta 

o seguinte assunto: Altera a redação do §1º do art. 51 da Constituição 

Estadual, que trata do foro especial por prerrogativa de função e dá outras 

providências. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o Artigo 120 do Regimento Interno – 

Resolução nº 2.700/2009, proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a 

tramitação da proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição que foi protocolizada no dia 09 de maio de 2018, 

lida no expediente da sessão ordinária realizada no dia 14 de maio de 2018.  

 

Não consta ainda publicação no Diário do Poder Legislativo que 

deve ser realizado em tempo oportuno. 

 

A Diretoria de Redação elaborou estudo técnico à fl. 06. 
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Os presentes autos foram conclusos para elaboração de 

parecer técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento Interno - Resolução 

nº 2.700 do ano de 2009. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 

competência de iniciativa  

 

Cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre o presente 

projeto de lei cingir-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente 

com suporte nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo 

legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a Procuradoria invadir o mérito da 

proposição legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que dizem 

respeito tão somente aos critérios políticos e de oportunidade e conveniência 

desta Casa de Leis. 

 

Pois bem. A presente proposta de emenda a constituição 

visa extinguir todo e qualquer foro por prerrogativa de função sem 

nenhuma exceção. 

Antes de entrar na constitucionalidade da matéria é salutar uma 

breve explanação sobre o foro por prerrogativa de função. 

 

Trata-se de uma prerrogativa prevista pela Constituição 

segundo a qual as pessoas ocupantes de determinados cargos ou funções 

somente serão processadas e julgadas criminalmente (não engloba 

processos cíveis) em foros privativos colegiados (TJ, TRF, STJ, STF). 
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A Constituição Federal prevê diversos casos de foro por 

prerrogativa de função. Ex: os Senadores deverão ser julgados criminalmente 

pelo STF (art. 102, I, “b” da CF/88). 

 

A CF/88 previu que determinadas autoridades deveriam ser 

julgadas pelo Tribunal de Justiça e, como o tema interessa aos Estados, as 

Constituições estaduais acabaram repetindo essas regras. Ex.1: a CF/88 

afirma que os Prefeitos devem ser julgados pelo TJ (art. 29, X, da CF/88).  

 

Mesmo sendo desnecessário, todas as Constituições Estaduais 

decidiram repetir, em seus textos, essa regra. Assim, tanto na CF/88 como 

nas Constituições Estaduais a competência para julgar os Prefeitos é do 

Tribunal de Justiça. 

 

Diante da breve explanação surge uma indagação que mais 

tarde irá ajudar no deslinde da questão. É a seguinte: A Constituição Estadual 

pode estabelecer que determinadas autoridades deverão ser julgadas pelo 

Tribunal de Justiça mesmo isso não estando previsto na CF/88? É possível 

foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela 

Constituição Estadual? 

 

A CF/88 autoriza que a competência dos Tribunais de Justiça 

seja definida na Constituição do Estado (art. 125, § 1º). No entanto, essa 

liberdade de definição não é absoluta. Quando a Constituição Estadual for 

definir quais são as autoridades que serão julgadas pelo TJ ela deverá 

respeitar o princípio da simetria ou paralelismo com a CF/88. 

 

Explico melhor. As autoridades estaduais que podem ter foro 

privativo são aquelas que, se comparadas com as mesmas autoridades em 

nível federal, teriam direito de foro por prerrogativa de função na CF/88. 
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Ou seja, a Constituição Estadual pode prever que o Vice-

Governador terá foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça. Isso 

porque a autoridade correspondente em nível federal (Vice-Presidente) 

também possui foro privativo no STF.  

 

Da mesma forma a Constituição Estadual pode prever que os 

Secretários de Estado terão foro por prerrogativa de função no Tribunal de 

JustiçaJ. Isso porque a autoridade correspondente em nível federal (Ministros 

de Estado) também possuem foro privativo no STF. 

 

Desse modo, pode-se concluir que existem hipóteses em 

que o foro por prerrogativa de função é estabelecido exclusivamente 

pela Constituição Estadual. Exemplo Vice-Governador, Secretários de 

Estado. 

 

Pois bem. As competências legislativas contempladas na ordem 

constitucional reservou aos Estados o exercício daquelas que não lhes 

fossem vedadas, conforme previsto no § 1º do art. 25 da Constituição de 

1988, dispôs: 

Art.25 

§1º “os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os princípios desta 

Constituição”. 

 

Os Estados devem permanecer adstritos não só aos princípios 

extraídos do paradigma federal como, principalmente, às próprias regras 

constitucionais. Esse aspecto torna-se bem perceptível em relação ao 

processo legislativo. 

 

Ao definir a faixa adequada de uniformidade que deve nortear a 

federação brasileira, o Supremo Tribunal Federal tem contribuído para a 

redução do núcleo de liberdade do constituinte derivado decorrente estadual.  

Identificador: 39003400310035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
02/2018 

PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 5 

 

Dessa forma o pretório excelso já decidiu que (i) as 

Constituições estaduais não podem invadir a competência legislativa 

federal,1 o que impede, inclusive, seja estendido ao Governador do Estado a 

imunidade processual instituída pelos parágrafos 3º e 4º do art. 86 da 

Constituição em favor do Presidente da República;  (ii) os mecanismos de 

separação de poderes instituídos pelo paradigma federal devem ser 

prestigiados pela Constituição estadual, evitando a ingerência de um Poder 

sobre o outro; 2e (iii) a normatização constitucional federal relativa aos 

servidores públicos é de observância obrigatória pelas Constituições 

Estaduais3 .  

 

Por conseguinte as normas de reprodução obrigatória, além de 

atuarem como fatores de limitação, também operacionalizam o princípio da 

simetria, de modo que as Constituições Estaduais (art. 25, caput) apresentem 

similitude com o paradigma federal. 

 

Deve-se ressaltar que disposições contrárias as regras de 

reprodução obrigatória elaboradas pelo legislador estadual não 

prevalecerão em relação às regras de competência previstas na 

Constituição da República, que somente podem ser excepcionadas por 

ela própria.  

 

Assim de nada adianta a Constituição Estadual estabelecer uma 

regra contrária ao que estabelece a Constituição Federal. Não pode a 

Constituição Estadual extinguir um foro que é previsto diretamente na 

Constituição Federal, como no caso os membros do Judiciário, 

Ministério Público e do Prefeito. 

 

                                                 
1
 ADI nº 83/MG, rel. Min Sepúlveda Pertence 

2
 ADI nº 676/RJ, rel. Min. Carlos Velloso 

3
 ADI nº 176/MT, rel. Min. Marco Aurélio 
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Desta feita deve ser apresentada emenda modificativa a 

presente proposta de emenda constitucional para extinção do foro por 

prerrogativa de função com previsão exclusiva na Constituição 

Estadual, respeitando assim o princípio da simetria e do paralelismo das 

formas perante a Constituição Federal. 

 

A proposta de emenda modificativa será apresentada ao 

final na conclusão desse parecer. 

 

A.2 - Espécie normativa 

 O artigo 61, inciso I4 da Constituição Estadual prevê como uma 

das espécies normativas a Emenda Constitucional. Nesse mesmo sentido, o 

artigo 141, inciso IV5 do Regimento Interno disciplina. 

 

Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com 

os textos normativos acima citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para 

sua aprovação e processo de votação a ser utilizado 

É relevante salientar que não estão presentes as anormalidades 

institucionais previstas no art. 62, § 1º6, da Constituição Estadual e art. 60, § 

1º7, da Constituição da República, quais sejam: a intervenção federal, o 

estado de defesa ou o estado de sítio que abranja o território do Estado. 

                                                 
4
 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
 
5
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 
IV - emenda à Constituição; 
6
 Art. 62. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 
§ 1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado 
de sítio que abranja o território do Estado. 
7
 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 
§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de 
estado de sítio. 
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Prosseguindo, a proposição em análise não visa a abolir a 

forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a 

separação dos Poderes, ou os direitos e garantias individuais. Deste modo, 

não há violação ao art. 60, § 4º8, da Constituição da República.  

 

Quanto ao regime inicial de tramitação da matéria, ao quórum 

para sua aprovação, ao processo de votação a ser utilizado, e a competência 

para promulgação, cumpre fazer as ponderações a seguir expostas, tendo 

por base a manifestação pretérita da Procuradoria desta Assembleia. 

 

A proposta de emenda constitucional deverá permanecer em 

discussão especial durante 03 (três) sessões ordinárias consecutivas para 

recebimento de emendas (art. 259 do Regimento Interno9); que, em seguida, 

a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação deve 

opinar sobre sua admissibilidade, sobre os aspectos constitucional, jurídico, 

legal e de técnica legislativa, e sobre o mérito da proposta, inclusive no que 

diz respeito a sua conveniência e oportunidade (arts. 41, incisos I, II, alíneas 

“a” e “c”, e inciso IV10, e 259, §§ 1º e 4º, ambos do Regimento Interno); que a 

                                                 
8
  (...) 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
9
 Art. 259. A proposta de emenda à Constituição Estadual, após sua publicação, permanecerá em discussão 

especial durante três sessões ordinárias consecutivas para recebimento de emendas.  
§ 1º Após a discussão especial, a proposta será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para exame nos termos do artigo 41, incisos I e IV deste Regimento.  
§ 2º Sendo o parecer contrário, será lido durante o expediente e publicado no Diário do Poder Legislativo, e incluído 
na Ordem do Dia para discussão prévia, na forma do artigo 185.  
§ 3º Admitida, a proposta de emenda à Constituição Estadual receberá parecer das comissões permanentes que 
devam pronunciar-se sobre as questões de mérito, conforme sua competência regimental.  
§ 4º No exame da admissibilidade a Comissão emitirá juízo quanto ao mérito da proposta, inclusive no que diz 
respeito a sua conveniência e oportunidade. 
10

 Art. 41. À Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação compete opinar sobre:  

I - o aspecto constitucional, jurídico, legal e de técnica legislativa das proposições;  
II - o mérito das proposições, no caso de:  
a) competência dos poderes estaduais;  
b) funcionalismo do Estado;  
c) organização judiciária;  
d) ajustes, convenções e acordos, inclusive internacionais;  
e) assuntos referentes à Polícia Militar;  
f) licença ao Governador do Estado para interromper o exercício das suas funções ou ausentar-se do Estado ou do 
País;  
g) pedido de sustação de processo judicial contra Deputado;  
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proposição deverá ser submetida a 02 (dois) turnos de discussão e votação, 

com interstício mínimo de 02 (duas) sessões ordinárias (art. 261 do 

Regimento Interno11), sendo aprovada se obtiver, em ambos os turnos, 3/5 

(três quintos) dos votos dos membros da Assembleia Legislativa em votação 

nominal (art. 62, § 2º, da Constituição Estadual, e art. 262 do Regimento 

Interno12), e que compete à Mesa Diretora promulgá-la (art. 62, § 3º, da 

Constituição Estadual). 

 

Ressalta-se que deverá observar o regime especial de 

tramitação nos termos do art. 148, inciso III13, do Regimento Interno desta 

Assembleia, por se tratar de emenda constitucional. 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do 

Excelentíssimo Ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Ferreira Mendes, sobre a inconstitucionalidade material, in verbis: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio 

conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 

originando-se de um conflito com regras ou princípios 

estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não 

só o contraste direto do ato legislativo com o 

parâmetro constitucional, mas também a aferição do 

desvio de poder ou do excesso de poder legislativo.  

                                                                                                                                            
h) perda de mandato;  
i) divisão territorial e administrativa do Estado;  
j) políticas de integração com parlamentos estaduais, federais e de outros países; 
III - a fiscalização do ordenamento jurídico positivo estadual e sua aplicação;  
IV - a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição do Estado. 
11

 Art. 261. A proposta será submetida a dois turnos de discussão e votação, com interstício de, no mínimo, duas 

sessões ordinárias. 
12

 Art. 262. Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, três quintos dos votos dos membros da 

Assembleia Legislativa em votação nominal. 
13

 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

(...) 
III - especial. 
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É possível que o vício de inconstitucionalidade 

substancial decorrente do excesso de poder 

legislativo constitua um dos mais tormentosos temas 

do controle de constitucionalidade hodierno. Cuida-se 

de aferir a compatibilidade da lei com os fins 

constitucionalmente previstos ou de constatar a 

observância do princípio da proporcionalidade, isto é, 

de se proceder à censura sobre a adequação e a 

necessidade do ato legislativo.14 

 

Como se trata de matéria que extinguir foro por prerrogativa de 

função, não há falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na 

Constituição da República, seja na Constituição Estadual. 

 

Prosseguindo, conforme o Ato 2.517/2007 exige análise, 

cumpre esclarecer que inexiste violação ao princípio da isonomia, ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, 

da Constituição da República). 

 

Logo, não se verifica a existência vício de inconstitucionalidade 

material, pois a regra a ser introduzida na Constituição Estadual pela 

proposta de emenda sob análise está em conformidade com as normas, 

princípios, direitos e garantias previstos nas Constituições da República e 

Estadual. 

Por fim, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de 

poder legislativo, de maneira que a presente proposição está completamente 

em conformidade com a Carta Magna. 

 

B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

                                                 
14

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013. 
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A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender 

que a presente proposta de emenda constitucional respeita as demais 

formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009).  

Noutro giro, no que tange à legalidade, cumpre reiterar que a 

matéria tratada pela proposta de emenda constitucional em exame, em razão 

de suas peculiaridades, possui natureza constitucional, desde que adotada 

emenda modificativa para extinção do foro por prerrogativa de função 

com previsão exclusiva na Constituição Estadual. Assim, conforme já 

explicitado pela Procuradoria desta Casa, não há necessidade de aferir se há 

compatibilidade com a legislação infraconstitucional.  

 

Neste contexto, vislumbra-se a total conformidade desta 

proposta de emenda constitucional com o ordenamento jurídico. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 95/98, 

porquanto o a proposta de emenda constitucional foi estruturada em três 

partes básicas: parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o 

preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das 

disposições normativas; parte normativa, compreendendo o texto das normas 

de conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada; e parte final, 

compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à 

implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, 

quando couber. 

 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/98, pois o primeiro 

artigo do texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a 

matéria tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a 

proposição não contém matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, o âmbito de aplicação da lei 
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está estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento 

técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo assunto não está sendo 

disciplinado por mais de uma lei.  

 

A vigência da emenda constitucional está indicada de maneira 

expressa (art. 8º da LC 95/98). 

 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da 

proposição, a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela 

abreviatura “Art.”, seguida de numeração ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, 

pois as disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as 

expressões em seu sentido comum e frases curtas e concisas, foram 

construídas as orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, neologismo 

e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal em 

todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao 

futuro simples do presente, e foram usados os recursos de pontuação de 

forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III 

do art. 11 da Lei Complementar nº 95/98, pois, para obtenção de ordem 

lógica. 

 

Ainda sobre o aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo 

de Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 06), ficando 

evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal 

nº 95/98, que rege a redação dos atos normativos. 
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III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

admissibilidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 

Proposta de Emenda Constitucional nº 02/2018, de autoria do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, desde 

que seja adotada a seguinte emenda modificativa: 

 

Emenda Modificativa n°01 a Proposta de Emenda 

Constitucional nº 02/2018: 

- O art. 1º. da Proposta de Emenda Constitucional nº 02/2018 

passa a ter a seguinte redação: 

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, com exceção 

daqueles previstos diretamente na Constituição Federal.  

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 22 de maio de 2018. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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