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Assunto: Ficam revogados o § 4º do art. 74; as alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “h” 

do inciso I do art. 109; o § 7º do art. 121 e o § 6º do art. 123 da Constituição 

Estadual. 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se Emenda Modificativa nº 001/2018 à proposta de 

Emenda Constitucional nº 02/2018 do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos e outros, que apresenta o seguinte assunto: Ficam 

revogados o § 4º do art. 74; as alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “h” do inciso I do art. 

109; o § 7º do art. 121 e o § 6º do art. 123 da Constituição Estadual. 

 

A Emenda Modificativa nº 001/2018 à Proposta de Emenda 

Constitucional nº 02/2018 foi protocolizada no dia 25 de maio de 2018, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 28 de maio de 2018.  

 

Não consta ainda publicação no Diário do Poder Legislativo que 

deve ser realizado em tempo oportuno. 

 

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  

Identificador: 310032003000310033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 02/2018 

PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 2 

Pois bem, a Emenda Modificativa nº 001/2018 à Proposta de 

Emenda Constitucional nº 02/2018 do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, tem como finalidade revogar o § 4º do art. 74; as alíneas 

“a”, “b”, “c”, “d” e “h” do inciso I do art. 109; o § 7º do art. 121 e o § 6º do art. 

123 da Constituição Estadual. 

 

Percebe-se que a Constituição Federal deixou a cargo das 

Constituições Estaduais a fixação da competência dos Tribunais de 

Justiça, sem impor qualquer limitação. 

 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 

princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição 

do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do 

Tribunal de Justiça. (destacamos) 

 

Cumpre salientar que o fato de o Poder Constituinte Derivado 

Reformador ainda não ter alterado a Constituição Federal, estabelecendo foro 

por prerrogativa de função para processo e julgamento de ações que possam 

resultar na suspensão ou perda dos direitos políticos ou na perda da função 

pública ou de mandato eletivo para autoridades federais, não constitui 

impedimento para que o legislador estadual exercite sua competência 

exclusiva prevista no art. 125, § 1º, da Constituição Federal. 

 

Neste prisma, o Egrégio Supremo Tribunal Federal entende, com 

amparo no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, que a competência dos 

Tribunais de Justiça deve ser fixada pelas Constituições Estaduais, as quais, 

inclusive, podem elencar as autoridades estaduais e municipais sujeitas ao 

foro por prerrogativa de função independentemente da existência de simetria 

com a Constituição Federal, por se tratar de matéria relacionada a Direito 

Constitucional, e não a Direito Processual.  
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Adotando esse entendimento, o STF, no julgamento da ADI n. 

2.587-2, declarou a constitucionalidade de norma inserida na Constituição 

Estadual de Goiás fixando a competência do Tribunal de Justiça para julgar 

originariamente os Procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa e os 

Defensores Públicos, não obstante a Constituição Federal não estender essa 

prerrogativa aos ocupantes de cargos públicos federais correlatos, como os 

Advogados da União e os Defensores Públicos Federais.1  

 

Para melhor compreensão dos fundamentos utilizados pelo 

Supremo Tribunal ao julgar a ADI acima citada, cumpre transcrever 

parcialmente os votos de alguns dos Ministros, a iniciar pelo Exmo. Ministro 

CELSO DE MELLO: 

 

[...] não obstante as considerações que vêm a ser feitas, 

notadamente aquelas expostas pelo eminente Senhor Ministro 

CARLOS VELLOSO, que a prerrogativa de foro, tal como prevista 

na Constituição da República, acha-se estabelecida “ratione 

muneris”, destinada a compor o estatuto jurídico de determinados 

agentes públicos, enquanto ostentarem essa particular condição 

funcional, porque vocacionada, sempre nas hipóteses definidas em 

sede constitucional, a proteger aquele que está a exercer ou a 

titularizar determinada condição funcional. 

Não se cuida – o que esta Corte já se manifestou nesse sentido – 

de um privilégio de caráter pessoal, mas, sim, de uma prerrogativa 

de ordem estritamente funcional, que, prevista em sede 

constitucional, destina-se a proteger – enquanto derrogação 

extraordinária dos postulados da igualdade e do juiz natural – 

aquele que se acha no desempenho de determinado ofício público.  

Tratando-se da competência originária dos Tribunais de 

Justiça, cabe ter presente o que transcreve o art. 125, § 1º, da 

Constituição da República, em texto que assim dispõe [...] 

Note-se, a propósito da questão pertinente à competência 

originária dos Tribunais estaduais – cuja definição resulta da 

própria Constituição do Estado-membro, regulada, no ponto, 

                                                 
1
 STF – ADI 2587/GO. Relator para Acórdão Ministro Carlos Britto, DJ 06.11.2006. 
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por lei estadual de organização judiciária, de iniciativa do 

Tribunal de Justiça local (CF, art. 125, § 1º) – que as únicas 

exceções decorram do texto da própria Constituição Federal, 

que fixa, diretamente, essa mesma competência originária, nas 

hipóteses (a) de julgamento de ações penais originárias 

promovidas contra Prefeitos Municipais (CF, art. 29, X) ou 

contra Juízes estaduais e membros do Ministério Público local, 

ressalvada a competência da Justiça Eleitoral (CF, art. 96, III) e 

(b) do exame da ação direta interventiva ajuizada com a 

finalidade de viabilizar a intervenção do Estado-membro no 

Município (CF, art. 35, IV).  

O fato é que a competência dos Tribunais de Justiça locais, 

notadamente aquela de caráter originário, é regida por normas 

fundadas na Constituição da República, na Carta Política dos 

próprios Estados-membros e nas respectivas leis de 

organização judiciária. 

É por essa ração, como salientam os autores (CÁSSIO 

SCARPINELLA BUENO, “O Foro Especial para as Ações de 

Improbidade Administrativa e a Lei 10.628/02”, in “Improbidade 

Adminstrativa – questões polêmicas e atuais”, p. 438/461, 444, item 

n. 3, 2ª ed., 2003, Malheiros, v.g.) – que o próprio Código de 

Processo Civil não define as causas sujeitas à competência 

originária dos Tribunais estaduais (art. 93), precisamente por 

respeitar, no tema, a cláusula de reserva de Constituição, que 

exclui, da esfera do legislador comum da União, a definição 

das matérias que podem ser incluídas no âmbito das 

atribuições jurisdicionais originárias dessas mesmas Cortes 

judiciárias estaduais. 

Não se pode desconsiderar, portanto, que a Constituição 

Federal, no art. 125, § 1º, expressamente outorgou, ao Estado-

membro, a possibilidade de definir, no texto de sua própria 

Constituição, a competência originária dos Tribunais locais. 

Não cabe, desse modo, ao legislador comum da União, 

modificar, ampliar ou reduzir o rol de competências das Cortes 

judiciárias locais, pois essa tarefa foi explicitamente deferida, 

com exclusividade, pelo legislador constituinte, aos Estados-

membros. 
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Cumpre ter presente, neste ponto, e autorizado magistério de UADI 

LAMÊBO BULOS (“A Constituição Federal Anotada”, p. 1.074, 5ª 

ed., 2003, Saraiva), para quem “Cabe, à Constituição do Estado, 

regular a competência cos Tribunais de Justiça (...)”, sem 

prejuízo da regulação, por legislação estadual, dos demais temas 

pertinentes à organização judiciária local. 

Daí a advertência que fez o eminente Professor JOSÉ AFONSO 

DA SILVA (“Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 615, 23ª 

ed., 2004, Malheiros), quando enfatiza que “A competência dos 

tribunais e juízes estaduais é matéria da Constituição e leis de 

organização judiciária do Estado, sendo estas, conforme 

anotamos, de iniciativa do Tribunal de Justiça (art. 125, § 1º)” 

[...] 

Cumpre assinalar, ainda, por necessário, na linha desse 

entendimento, que a jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 

140/26, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 175/548, Rel. Min. 

MAURÍCIO CORRÊA), com fundamento no art. 125, § 1º, da 

Constituição Federal, tem enfatizado caber, às Constituições 

estaduais, a fixação da competência originária das Cortes 

judiciárias locais: [...] 

Por tais razões que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 

78.168/PB, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA (RTJ 187/626-635), 

decidiu, em unânime votação, pela possibilidade jurídico-

constitucional de a Constituição do Estado-membro definir as 

hipóteses de prerrogativa de foro em razão da função. 

[...] 

Também a Colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar 

o HC 70.474/RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, enfatizou 

que “A Constituição – ao outorgar, sem reserva, ao Estado-

membro, o poder de definir a competência dos seus tribunais 

(art. 125, § 1º) – situou positivamente no âmbito da organização 

judiciária estadual a outorga do foro especial por prerrogativa 

de função, com as únicas limitações que decorram 

explicitamente da própria Constituição Federal” (RTJ 152/548 – 

grifei). 

[...] 

Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, peço 

vênia para, ao acompanhar o eminente Ministro MARCO 
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AURÉLIO, julgar improcedente a presente ação direta de 

inconstitucionalidade, eis que entendo assistir, ao Estado-

membro, poder normativo, fundado na própria Constituição da 

República (art. 125, § 1º), para definir, de modo plenamente 

legítimo, a competência originária do Tribunal de Justiça local, 

[...].[destacamos] 

 

Segue abaixo parte do voto do Exmo. Ministro GILMAR MENDES: 

 

Tal como anotado pelo eminente Relator, esta Corte tem 

entendimento firme no sentido de que a Constituição do Estado-

membro pode “(...) com base no poder implícito que reconhece a 

este de atribuir a seus agentes políticos as mesmas prerrogativas 

de função de natureza processual penal que a Constituição Federal 

outorga aos seus que lhes são correspondentes, estabelecer que o 

foro por prerrogativa de função de deputado estadual é o Tribunal 

de Justiça (...)” (HC 58.410, Moreira Alves, DJ 15.581). É que a 

questão relativa à prerrogativa tem mais natureza 

constitucional e política do que processual. 

Na espécie, tal como observado, entendeu o Relator que não 

haveria relação de razoabilidade entre as funções exercidas pelos 

membros das carreiras de que trata o ato impugnado e os objetivos 

da prerrogativa de foro. 

Peço vênia para apresentar minha divergência parcial. 

Assente que não se cuida aqui de matéria processual, mas de 

tema de política constitucional, cabem algumas considerações. 

Inicialmente, quero registrar que não me impressiona eventual 

argumento no sentido de que a prerrogativa de foro haveria de ser 

entendida de forma restritiva. Há muito a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de extensão ou 

ampliação de sua competência expressa quando esta resulte 

implícita no próprio sistema constitucional. Nesse sentido o 

precedente da relatoria do eminente e saudoso Ministro Luiz 

Gallotti, nos autos da Denúncia n. 103, julgada em 5 setembro 

1951. 

[...] 
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Sob essa perspectiva, a justificativa para o foro diferenciado parte, 

em primeiro lugar, da perspectiva do interesse público. 

[...] 

Mas é o próprio sistema que exige, em relação a certos 

agentes, um tratamento diferenciado, no que toca à 

impugnação judicial de atos praticados no exercício da função, 

tendo em vista uma perspectiva de estabilidade que interessa 

às próprias instituições públicas. 

[....] 

Tudo isso, no meu entendimento, justifica que seja garantido a tais 

agentes o julgamento perante órgão judicial que, na linha exposta 

por Victor Nunes, presumivelmente possui maior independência e 

capacidade de resistir a eventuais pressões. Essa é – e aqui 

também recordo a lição de Victor Nunes – uma garantia a favor e 

contra o acusado, tendo em vista que também implica maior 

capacidade do órgão judicial resistir a pressões dos próprios 

advogados públicos. 

Não vejo, portanto, qualquer inconstitucionalidade na opção 

do legislador estadual, e também não vislumbro uma vedação 

constitucional para tanto. 

 

Transcreve-se, ainda, parte do voto do Exmo. Ministro MARCO 

AURÉLIO: 

[...], colho da Constituição Federal que os Estados, no tocante 

à confecção das Cartas estaduais, têm as competências não 

vedadas constitucionalmente. Mais do que isso, no artigo 125, 

§ 1º, está revelado competir à Lei Maior estadual a fixação da 

competência dos Tribunais de Justiça. 

Ora, o fato de não se contar, na Constituição Federal, com a 

disciplina quanto à prerrogativa de foro em relação a 

detentores de certos cargos obstaculiza, por si só, a atuação 

do constituinte estadual? A resposta, para mim, é 

desenganadamente negativa. E não nos cabe, no controle 

concentrado de constitucionalidade, extravasar os limites 

desse mesmo controle para adentrar o campo da conveniência 

política – diria até mesmo político-administrativa – do ente 

federado. Vivemos em uma Federação e há de se preservar a 
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competência legislativa dos Estados, desde que essa 

competência, reafirmo, não ultrapasse as balizas fixadas pela 

Carta da República. 

Quando o Diploma Máximo, no artigo 96, inciso III, versa a 

competência dos Tribunais de Justiça para o julgamento, 

considerados crimes comuns e de responsabilidade, dos 

juízes, dos membros do Ministério Público, ele o faz prevendo 

uma garantia mínima, sem obstaculizar a possibilidade de o 

constituinte estadual ir além e estender essa mesma garantia a 

detentores de outros cargos, visando à proteção do exercício 

desses mesmos cargos. 

[...] 

Não vislumbro violência à Lei Maior, e a base para se julgar 

procedente o pedido formulado na inicial é única, é a ofensa 

frontal, direta à Carta da República, no que a alínea “e” do inciso 

VIII do artigo 46 da Constituição do Estado de Goiás prevê o 

julgamento de delegados de polícia, de procuradores o Estado, de 

procuradores da Assembleia legislativa e de defensores públicos, 

afastados os crimes eleitorais e os crimes dolosos contra a vida – 

de competência do Tribunal do Júri –, pelo Tribunal de Justiça. 

Por isso peço vênia para julgar improcedente o pedido formulado 

na inicial. 

 

Por fim, cumpre transcrever parte da manifestação do então 

Advogado-Geral da União na ADI acima referida: 

 

[...] o que não pode a Constituição Estadual fazer é reduzir os 

casos de prerrogativa de foro dispostos no art. 96, inciso III, da 

Constituição Federal, deixando de prever o foro privilegiado 

para os juízes estaduais e para os membros do Ministério 

Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, 

ressalvando a competência da Justiça Eleitoral. Ora, o art. 96, 

inciso III, é apenas indicativo, nada obstando a que o Estado, 

exercendo a autonomia que lhe foi constitucionalmente 

assegurada, possa estabelecer outras competências para os 

seus tribunais, na forma do permissivo constante do § 1º do 

art. 125 da Constituição Estadual, segundo o qual: “a 
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competência dos tribunais será definida na Constituição do 

Estado...”. 

 

No mesmo sentido dos votos acima transcritos decidiu o Exmo. 

Ministro MARCO AURÉLIO na ADI n. 541, verbis: 

 

Examino, agora, o pleito alusivo ao artigo 136, inciso II, da 

Constituição do Estado da Paraíba. Preceitua o dispositivo que aos 

Procuradores do Estado é assegurada a prerrogativa de serem 

julgados, nos crimes comuns ou de responsabilidade, pelo Tribunal 

de Justiça do Estado. De início, não vejo conflito evidente com a 

norma inscrita no inciso I do artigo 22 da Constituição Federal. 

Se de um lado compete privativamente à União legislar sobre 

direito processual, de outro está reconhecido na própria Carta 

que a competência dos Tribunais dos Estados é definida na 

respectiva Constituição. Ademais, não vislumbro, no caso, 

aspectos conducentes à conclusão em torno do concurso do 

periculum in mora. No particular, indefiro a liminar. 

 

Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, o constitucionalista e Ministro Alexandre de Moraes, leciona que a 

competência originária do Tribunal de Justiça é estabelecida pela 

Constituição Estadual, verbis: 

 

Da mesma forma inconstitucional a Lei nº 10.628/02, ao estender 

as hipóteses de foro especial dos Tribunais de Justiça, pois, nos 

termos do art. 125, § 1º, da Constituição Federal, a 

competência dos tribunais estaduais será definida na 

Constituição do Estado, sendo inconstitucional a extensão de 

foros especiais estaduais por lei ordinária federal. Neste exato 

sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por 

unanimidade, decidiu, em relação à referida Lei nº 10.628, de 24 de 

dezembro de 2002, que “a competência por prerrogativa de 

função só pode ser estabelecida por norma constitucional”, 

concluindo que “a competência originária do Tribunal de 

Justiça é estabelecida pela Constituição Estadual, na forma do 
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art. 125, § 1º da Constituição Federal, e a competência 

originária dos Tribunais Federais foi estabelecida pela 

constituição Federal.
2
   

 

Pelo teor dos votos acima transcritos, conclui-se que o Supremo 

Tribunal Federal, ao interpretar a norma do art. 125, § 1º, da Constituição da 

República, extrai as seguintes premissas: (a) as normas relacionadas à 

competência dos Tribunais de Justiça têm natureza constitucional, e não de 

Direito Processual; (b) o legislador estadual, ao fixar a competência dos 

Tribunais de Justiça, não necessita respeitar o princípio da simetria, podendo 

ampliar as hipóteses de foro por prerrogativa de função previstas na 

Constituição da República, desde que não viole expressamente normas da 

Carta Maior; (c) o art. 125, § 1º, da Constituição da República não impõe 

qualquer limite ao Poder Constituinte Derivado Decorrente para, ao fixar a 

competência dos Tribunais de Justiça, limitar-se à esfera criminal. 

 

Sendo assim, considerando a jurisprudência do STF acima 

exposta, conclui-se a presente Emenda Modificativa à Proposta de Emenda a 

Constituição nº 02/2018, não está eivada de inconstitucionalidade, por não 

violar os artigos 25, caput (limitações a capacidade de auto-organização dos 

estados-membros), e 125, §1° (competência dos estados-membros para, em 

suas constituições, disciplinar a competência dos tribunais de justiça).  

 

Entretanto conforme já mencionado no parecer jurídico relativo 

a Proposta de Emenda Constitucional nº 02/2018, essa liberdade de 

definição não é absoluta deverá respeitar o princípio da simetria ou 

paralelismo com a CF/88. 

 

Por conseguinte as normas de reprodução obrigatória, além de 

atuarem como fatores de limitação, também operacionalizam o princípio da 

                                                 
2
 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 15. Ed. – São Paulo: Atlas, 2004. P. 492. 
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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.  

 

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. 

 

Convém mencionar ainda, que o caput do art. 63 da Constituição 

Estadual preconiza que: “a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição”. (grifo nosso).  

 

No âmbito do poder constituinte decorrente, que corresponde à 

elaboração e reforma das Constituições Estaduais, a doutrina e a jurisprudência 

entendem que se aplicam sim as regras referentes à reserva de iniciativa de lei 

também às emendas constitucionais, pois tais regras fazem parte do conjunto 

dos chamados princípios constitucionais extensíveis. 

 

Com efeito, o poder constituinte decorrente é instituído pela Constituição 

Federal e limitado juridicamente de modo mais amplo que o poder reformador. 

 

As Constituições estaduais, além das cláusulas pétreas, devem observar 

regras e princípios que limitam a autonomia organizatória dos Estados-

membros, tais como os princípios sensíveis, os princípios extensíveis, que 

consagram normas de reprodução obrigatória por previsão expressa ou 
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implícita, bem como os princípios estabelecidos, que restringem a capacidade 

organizatória dos Estados federados. Devem, ainda, respeitar, as normas 

básicas que regem o processo legislativo federal, dentre as quais as regras de 

iniciativa reservada. 

 

Nesse sentido, já decidiu o STF: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

MILITARES. REGIME JURÍDICO. INICIATIVA PRIVATIVA DO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

Emenda Constitucional 29/2002, do estado de Rondônia. 

Inconstitucionalidade. 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. 

Precedentes. Pedido julgado procedente. (ADI 2966, Relator Min. 

Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2005, DJ 

06/05/2005) 

 

Em seu voto, o relator Ministro Jaquim Barbosa destacou: 

 

Se a iniciativa de certas leis é restrita ao Executivo, a Assembleia 

Legislativa não pode, nem mesmo aprovando emendas 

constitucionais, violá-la. Caso contrário, a disposição da 

Constituição Federal poderia tornar-se inócua. Uma assembleia 

legislativa oposicionista ao governo estadual poderia conseguir o 

quorum necessário para a aprovação de emendas e assim legislar 

em virtualmente todas as matérias de iniciativa do Executivo, 

esvaziando as funções deste e gerando um grave desequilíbrio 

entre os poderes[iv]. 

 

Em precedente mais recente, reitera-se o mesmo entendimento: 
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EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda nº 10/2001 

à Constituição do Estado do Paraná. Inconstitucionalidade formal. 

Vício de iniciativa. 1. Ação direta proposta em face da Emenda 

Constitucional nº 10/2001 à Constituição do Estado do Paraná, a 

qual cria um novo órgão de polícia, a “Polícia Científica”. 2. Vício de 

iniciativa em relação à integralidade da Emenda Constitucional nº 

10/2001, uma vez que, ao disciplinar o funcionamento de um órgão 

administrativo de perícia, dever-se-ia ter observado a reserva de 

iniciativa do chefe do Poder Executivo prevista no art. 61, § 1º, II, e, 

da CF/88. Precedentes: ADI nº 3.644/RJ, ADI nº 4.154/MT, ADI nº 

3.930/RO, ADI nº 858/RJ, ADI nº 1.746/SP-MC. 3. Ação direta 

julgada procedente. (ADI 2616, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal 

Pleno, julgado em 19/11/2014) 

 

A existência ou não de iniciativa reservada para a proposta de 

Emenda à Constituição é um tema bastante em evidência no cenário jurídico 

brasileiro, em especial em razão da liminar concedida pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5017, 

referente à criação de quatro Tribunais Regionais Federais por meio de 

Emenda de iniciativa parlamentar e, recentemente, na ADI 5296, relacionada 

à autonomia da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. 

 

No âmbito federal, por outro lado, prevalece o entendimento 

segundo o qual as regras referentes ao poder de iniciativa de leis não 

restringem o poder constituinte derivado reformador. 

 

O tema foi debatido recentemente no julgamento da cautelar da 

ADI nº 5296/DF, ajuizada contra a EC nº 74/2013, de iniciativa parlamentar, 

que estendeu à Defensoria Pública da União e à Defensoria do Distrito 

Federal autonomia funcional e administrativa, bem como iniciativa de 

proposta orçamentária para as Defensorias Estaduais. 

 

Na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Presidente 

da República sustentava, dentre outros, vício de iniciativa, na medida em que 
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somente o Chefe do Poder Executivo poderia propor tal alteração. Na ocasião 

do julgamento, o plenário entendeu por indeferir a liminar, sob o argumento 

de que não houve violação a princípios constitucionais. 

 

Noutro giro, considerando que a Constituição Federal e a 

Constituição Estadual não atribuem a qualquer dos legitimados elencados no 

art. 62 da CE/89 a iniciativa reservada para apresentar proposta de emenda 

constitucional tratando da matéria, inexiste impedimento vedando a iniciativa 

parlamentar.  

 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e 

a iniciativa comum dos legitimados elencados no art. 62 da Constituição 

Estadual para propor proposta de emenda constitucional tratando da matéria, 

não há falar em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício 

formal subjetivo.  

 

Vale ressaltar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5017 

apresentada em 2013 pela Associação Nacional dos Procuradores Federais. 

A autora sustenta que a PEC que originou a Emenda 73/2015 deveria ter sido 

proposta pelo Judiciário, pois o Legislativo não poderia ter proposto normas 

que regulam o funcionamento de outro Poder. 

 

Uma liminar, deferida pelo ministro Joaquim Barbosa, em 17 de 

julho de 2013, suspendeu os efeitos da Emenda Constitucional 73/13, foi 

promulgada pelas Mesas da Câmaras dos Deputados e do Senado Federal, 

conforme §3º do art. 60 da Constituição Federal, em 6 de junho de 2013. 

 

A EC 73/13 criou quatro novos Tribunais Regionais Federais (TRFs) 

e está sendo questionada por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 5017, ajuizada no Supremo Tribunal Federal (STF). 
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Portanto, não existe decisão final do Supremo Tribunal Federal 

sobre a constitucionalidade da emenda 73/13, a qual possui semelhança com 

a presente proposição legislativa em razão de modificação de competência 

do Poder Judiciário. 

 

A.2 - Espécie normativa 

O artigo 61, inciso I3 da Constituição Estadual prevê como uma 

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

artigo 141, inciso IV4 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, § 1º5, da Constituição Estadual e art. 60, § 

1º6, da Constituição da República, quais sejam: a intervenção federal, o 

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

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, § 4º7, da Constituição da República.  

                                                 
3
 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

I - emendas à Constituição; 
 

4
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 
IV - emenda à Constituição; 
5
 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. 
6
 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. 
7
  (...) 

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
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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 Interno8); 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 IV9, e 259, §§ 1º e 4º, ambos do Regimento Interno); que a 

proposição deverá ser submetida a 02 (dois) turnos de discussão e votação, 

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

                                                                                                                                            
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. 
8
 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. 
9
 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;  
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. 
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Regimento Interno10), 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 

Interno11), 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 III12, 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.  

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 

                                                 
10

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

sessões ordinárias. 
11

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

Assembleia Legislativa em votação nominal. 
12

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

(...) 
III - especial. 
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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.13 

 

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:  

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).  

                                                 
13

 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. 

Identificador: 310032003000310033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

EMENDA À PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 02/2018 

PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 19 

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 

respeitada a simetria com a Constituição Federal Assim, conforme já 

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

compatibilidade com a legislação infraconstitucional.  

 

Como por exemplo, preceitua o art. 105, inciso I, alínea “a” da 

Constituição Federal: 

 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito 

Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores 

dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os 

membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito 

Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais 

Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou 

Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da 

União que oficiem perante tribunais; 

 

Logo não é possível propor a revogação do § 4º do art. 74 da 

CE uma vez que o for por prerrogativa perante o STJ dos Conselheiros do 

Tribunal de Contas decorre diretamente da Constituição Federal. 

 

Da mesma forma não é possível prever a extinção do foro do 

Prefeito, Governador, membros do Poder Judiciário e Ministério Público 

previsto na Alínea “a” do Inciso I do art. 109. 

 

Em relação ao foro por prerrogativa de função do deputado 

estadual, as constituições locais ao estabelecer para os parlamentares 

estaduais idêntica garantia prevista para os congressistas federais, refletem a 
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própria Constituição Federal, não se podendo, portanto, afirmar que a referida 

prerrogativa encontra-se prevista, exclusivamente, na Constituição estadual.  

 

Assim, deve prevalecer a teoria do paralelismo constitucional, 

referente à integração de várias categorias de princípios que atuam de forma 

conjunta, sem hierarquia, irradiando as diretrizes constitucionais para os 

demais diplomas legais do estado.  

 

Ademais, a própria Carta da Republica institui, em seu art. 25, o 

princípio da simetria, dispondo que os estados organizam-se e se regem 

pelas constituições e leis que adotarem, observando-se, contudo, os 

princípios por ela adotados. 

 

Desta feita não é possível prever também a extinção de foro dos 

Deputados estaduais. 

 

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. 
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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 

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. 
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Ainda sobre o aspecto da técnica legislativa, não foi apresentado 

Estudo de Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação relativo a 

Emenda Modificativa nº 001/2018. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

admissibilidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 

Emenda Modificativa º 01/2018 à Proposta de Emenda Constitucional nº 

02/2018, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos e outros, desde que respeitada a simetria com a Constituição 

Federal em relação ao foro dos Prefeitos, membros do Judiciário e do 

Ministério Público, membros do Tribunal de Contas e Deputados Estaduais. 

 

Como sugestão a Emenda Modificativa nº 01/2018 deveria ter a 

seguinte redação: 

 

Art. 3º Ficam revogados; as alíneas “b”, “c”, “d” e “h” do 

inciso I do art. 109; o § 7º do art. 122 e o § 6º do art. 123 

da Constituição Estadual. 

 

Art. 4º A alínea “a” do inciso I do art. 109 da 

Constituição Estadual fica com a seguinte redação: 

a) nos crimes comuns, os Deputados Estaduais e os 

Prefeitos Municipais, e, nesses e nos de 

responsabilidade, os juízes de direito e os juízes 

substitutos, o Procurador-Geral de Justiça, os membros 

do Ministério Público, ressalvada a competência da 

justiça eleitoral. 
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É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 07 de julho de 2018. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 
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