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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2020 

AUTORES: Deputado Enivaldo dos Anjos e outros Deputados 

EMENTA: “Inclui o art. 128-A na Constituição Estadual 

estabelecendo que a polícia técnicocientífica é autonoma, 

independente, sem relação de subordinação em relação às funções 

que exerce, na forma que especifica.” 

 

 

- RELATÓRIO 
 

A Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2020, de autoria do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos e outros Deputados, objetiva inclui o art. 128-A na 

Constituição Estadual, de modo a estabelecer que a polícia técnicocientífica 

passaria a ser autônoma, independente, sem relação de subordinação em relação às 

funções que exerce, na forma que especifica, e, para tanto, dá outras providências 

correlatas. 

 

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

Legislativo, no dia 14 de julho de 2020. Por sua vez, a proposição foi lida na 

Sessão Ordinária do dia 20 do mesmo mês e ano. Após, com fulcro no art. 3º, 

inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, a 

Proposição Legislativa recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico, no que tange a sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa empregada em 

sua feitura. 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que a instrução contida nos autos da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 04/2020 não informam que ocorreu a devida publicação 

da mesma no Diário do Poder Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este 

procedimento é regimental e não pode ser dispensado sob pena de invalidade do 

referido projeto por irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 

149 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa (Resolução Estadual nº 

2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 
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- FUNDAMENTO 
 

Conforme acima grifado, a Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2020, visa 

incluir o art. 128-A na Constituição Estadual, para definir que a polícia técnico-

científica passaria a ser 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 o da impessoalidade e o da eficiência. 

 

Notadamente, a princípio, seu escopo possui um respaldo na sociedade, pois tem 

como mens legislatoris instituir mecanismo que garanta a polícia técnico-científica 

autônoma institucional, independente e, ainda, sem relação de subordinação em 

relação às funções que exercem, assim 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 04/2020, produz infringência direta aos comandos endereçados 

nos incisos III 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 organização administrativa e 

pessoal da administração do Poder Executivo e de estruturação e atribuições de 

setores das Secretarias de Estado. Não há 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 existência de subordinação 

funcional do setor da Polícia Téncico-científica com a gestão do próprio órgão que 

integra e, pior, estaria contida na SESP, porém seria “independente” e “autônoma”.  

 

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: 
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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; 
 

(...) 
 

VI -  criação,  estruturação  e  atribuições  das  Secretarias  de  

Estado  e órgãos do Poder Executivo. 

 

(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).  

 

Não obstante, 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. 

 

Incontestavelmente, 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: 
 

 

"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 
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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.) 

 

(TODOS OS NEGRITOS NOSSOS) 
 

 

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 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 04/2020, de autoria do 

Deputado Enivaldo dos Anjos e outros Deputados, é formal (vício de iniciativa) e 

materialmente inconstitucional (desatendimento ao Princípio da Separação dos 

Poderes). Outrossim, propomos a seguinte conclusão: 
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- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 04/2020, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos e 

outros Deputados. 

 

É o nosso entendimento. 

 

Vitória, 06 de agosto de 2020. 

 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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