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Proposição: Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2018. 

Autor (a): Deputado Enivaldo dos Anjos e outros. 

Assunto: Extingue o foro especial por prerrogativa de função no Estado do 

Espírito Santo, em face de todas autoridades e mandatários, por meio da 

alteração da redação do § 1º do artigo 51 da Constituição Estadual. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de extinguir o foro especial por prerrogativa de 

função no Estado do Espírito Santo, em face de todas autoridades e 

mandatários, por meio da alteração da redação do § 1º do artigo 51 da 

Constituição Estadual. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, desde que seja adotada emenda modificativa, abordando todos os 

aspectos previstos no artigo 9º do Ato 2517/2007, da Mesa da Assembleia 

Legislativa, notadamente, a competência legislativa, a iniciativa, a espécie 

normativa, o quórum e o processo de votação, o regime de tramitação, a 

compatibilidade com os princípios e normas constitucionais federais e 

estaduais e regimentais e a técnica legislativa, inclusive concluindo pela 

adoção do respectivo estudo técnico. 

Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar de suas conclusões, posto que 

se vislumbra a inconstitucionalidade formal da matéria, por invasão da 

competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito 

processual e, consequentemente, pela infringência ao artigo 22, inciso I, da 

Constituição Federal, in verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, 

agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

 (grifou-se) 
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De fato, verifica-se a intenção parlamentar de extinguir o foro 

especial por prerrogativa de função no Estado do Espírito Santo, em face de 

todas autoridades e mandatários, conforme se depreende da nova redação 

proposta para o § 1º do artigo 51 da Constituição Estadual. 

Ocorre, no entanto, que além disso, por meio do artigo 3º da 

presente Proposta de Emenda Constitucional, com redação estabelecida pela 

Emenda Modificativa nº 001/2018, em apenso, evidencia-se também a 

intenção de revogar vários dispositivos da referida Carta Estadual, a saber: 

Art. 74. (...) 

(...) 

§ 4º § 4º Os Conselheiros, nos crimes comuns e nos de 

responsabilidade, serão processados e julgados, 

originariamente, pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

Art. 109. Compete, ainda, ao Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, o Vice-Governador do Estado, os 

Deputados Estaduais e os Prefeitos Municipais, e, nesses e 

nos de responsabilidade, os juízes de direito e os juízes 

substitutos, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de 

Justiça, os membros do Ministério Público e o 2 Leia – se 

“juízes” 3 Leia-se “seus”. Procurador-Geral do Estado, 

ressalvada a competência da justiça eleitoral;  

b) os mandados de segurança e os habeas-data contra ato 

do Governador do Estado, do Presidente da Assembleia 

Legislativa, dos membros da sua Mesa, do Presidente e dos 

Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, do 

Procurador Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, 

de Secretário de Estado e do próprio Tribunal, do seu 

Presidente, do seu Vice-Presidente e do CorregedorGeral da 

Justiça;  

c) os habeas-corpus, quando o coator ou o paciente for 

qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ressalvada a 

competência da justiça eleitoral;  

d) os mandados de injunção, quando a elaboração da norma 

regulamentadora for atribuição do Governador do Estado, da 
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Assembleia Legislativa, de sua Mesa, do Tribunal de Contas, 

do próprio Tribunal, de órgão, entidade ou autoridade 

estadual da administração direta ou indireta, ressalvados os 

casos de competência dos tribunais federais e dos órgãos da 

justiça militar, da justiça eleitoral, da justiça do trabalho e 

da justiça federal; 

(...) 

h) nas ações que possam resultar na suspensão ou perda 

dos direitos políticos ou na perda da função pública ou de 

mandato eletivo, aqueles que tenham foro no Tribunal de 

Justiça por prerrogativa de função, previsto nesta 

Constituição; 

 

Art. 122. (...) 

(...) 

§ 7º Os membros integrantes da Procuradoria Geral do 

Estado e da Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa 

serão julgados e processados perante o Tribunal de Justiça. 

 

Art. 123 (...) 

(...) 

§ 6º Os membros integrantes da Defensoria Pública serão 

julgados e processados perante o Tribunal de Justiça. 

Assim, além de extinguir o foro especial por prerrogativa de 

função no Estado do Espírito Santo, em face de todas autoridades e 

mandatários, a proposta em exame também trata da competência do 

Egrégio Tribunal de Justiça para julgar, originariamente, os mandados de 

segurança, os habeas-data, os habeas-corpus, os mandados de injunção. 

Portanto, trata-se de repartição da competência jurisdicional do Tribunal de 

Justiça em diversas matérias, enquanto que o foro especial por prerrogativa 

de função só abrange infrações penais. 

Feita essa distinção, conclui-se, no entanto, que ambas dizem 

respeito ao direito processual, cuja competência legislativa é privativa da 

União, nos termos do citado artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. 
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De fato, essas matérias são tratadas nos códigos processuais 

civil e penal brasileiros e em outras leis processuais esparsas, 

consubstanciadas em legislação federal, verificando-se, inclusive, 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nesse sentido1, conforme 

exposto abaixo: 

EMENTA: LEI COMPLEMENTAR 20/1992. ORGANIZAÇÃO E 

ESTRUTURAÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL ESTADUAL. 

AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA. ORÇAMENTO ANUAL. 

OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO PODER 

EXECUTIVO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE NO CONTROLE ABSTRATO. PRERROGATIVA DE 

FORO. EXTENSÃO AOS DELEGADOS. INADMISSIBILIDADE. 

DIREITO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AFRONTA AO MODELO 

FEDERAL. 1. Ordenamento constitucional. Organização 

administrativa. As polícias civis integram a estrutura institucional 

do Poder Executivo, encontrando-se em posição de dependência 

administrativa, funcional e financeira em relação ao Governador do 

Estado (artigo, 144, § 6o, CF). 2. Orçamento anual. Competência 

privativa. Por força de vinculação administrativo-constitucional, a 

competência para propor orçamento anual é privativa do Chefe do 

Poder Executivo. 3. Ação direta de inconstitucionalidade. Norma 

infraconstitucional. Não-cabimento. Em sede de controle abstrato 

de constitucionalidade é vedado o exame do conteúdo das normas 

jurídicas infraconstitucionais. 4. Prerrogativa de foro. 

Delegados de Polícia. Esta Corte consagrou tese no sentido 

da impossibilidade de estender-se a prerrogativa de foro, 

ainda que por previsão da Carta Estadual, em face da 

ausência de previsão simétrica no modelo federal. 5. Direito 

Processual. Competência privativa. Matéria de direito 

processual sobre a qual somente a União pode legislar 

(artigo 22, I, CF). 6. Aposentadoria. Servidor Público. Previsão 

constitucional. Ausência. A norma institui exceções às regras de 

aposentadoria dos servidores públicos em geral, não previstas na 

Lei Fundamental (artigo 40, § 1o, I, II, III, a e b, CF). Ação Direta 

de Inconstitucionalidade julgada procedente, em parte. 

(negritou-se) 

                                                 
1
 ADI 882 / MT - MATO GROSSO  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. 

MAURÍCIO CORRÊA - Julgamento:  19/02/2004 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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Ad argumetandum tamtum, caso se entenda que parte da 

matéria seja atinente a procedimentos em matéria processual, o que 

determinaria a competência legislativa concorrente suplementar dos 

Estados-membros, ainda, assim, restaria configurada a inconstitucionalidade 

formal, neste caso, subjetiva, eis que a iniciativa da proposição seria de 

competência privativa do Tribunal de Justiça, ex vi do disposto no artigo 24, 

inciso XI, da Constituição Federal, combinado com o artigo 108, inciso VI, 

alínea “f”, da Constituição Estadual, in verbis:  

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 

XI - procedimentos em matéria processual; 

 

Art. 108. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: 

VI - propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no artigo 

154 desta Constituição: 

f) os procedimentos processuais, respeitada a legislação federal 

específica; 

 

Desta feita, pelos motivos aqui expostos, data máxima vênia, 

cumpre opinar pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico, tendo em 

vista a inconstitucionalidade da proposição, conforme demonstrado. 

Assembleia Legislativa, em 14 de junho de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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