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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019 

AUTORES: Deputado Lorenzo Pazolini e outros Deputados 

EMENTA: “Acrescenta o §5º-A ao artigo 32 da Constituição 

Estadual.” 

 

- RELATÓRIO 

 

A Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019, de autoria do Senhor Deputado 

Lorenzo Pazolini e outros Deputados, objetiva acrescentar o §5º-A, ao artigo 32, 

da Constituição Estadual, para tipificar como improbidade administrativa condutas 

especificadas; e, para tanto, dá outra providência correlata referente a dispensa de 

prazo de vacatio legis. 

 

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

Secretaria Geral da Mesa – SGM, no dia 26 de março de 2019. Por sua vez, a 

proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 27 do mesmo mês a 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 os autos da Proposta de Emenda Constitucional 

nº 06/2019 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 nº 2.700/2009). 

 

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

 

- FUNDAMENTO 

 

Conforme acima grifado, a Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019, visa  

Tipificar quatro atos como improbidade administrativa, e, para tanto, acrescenta o 

§5º-A, ao artigo 32, da Constituição Estadual. 
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Notadamente, a princípio, seu escopo possui um respaldo na sociedade, pois tem 

como mens legislatoris instituir mecanismo que venha a coibir condutas 

irregulares da utilização da condição de autoridade para beneficiar acordos 

políticos pessoais por meio de “toma lá da cá”. Neste mister, 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, a questão exige que se faça um preciso diagnóstico quanto a natureza 

jurídica dos atos de improbidade administrativa e, ainda, se existe competência do 

Estado Membro para legislar sobre matéria de improbidade administrativa. Então 

vejamos: 

 

A doutrina pátria debate sobre a natureza jurídica da improbidade administrativa e, 

deste contexto variante tem-se entendimentos próximos. Para Fernando Capez
1
 

compreende que, em face do artigo 12 da Lei 8.429/1992 falar “sem prejuízo das 

sanções penais, civis e administrativas” a natureza dos atos de improbidade estaria 

em uma “zona cinzenta”, multidisciplinar que englobaria natureza civil e 

administrativa, porém não possui natureza penal.  

 

Já para Marino Pazzaglini Filho
2
, os atos de improbidade possuiriam natureza 

político-civil-administrativa, haja vista que a suspensão de direitos políticos 

consistiria em pena política, a perda da função pública seria pena político- 

administrativa, a proibição de contratar e receber benefícios corresponderia à pena 

administrativa, e, por fim, a multa civil corresponderia a uma pena de natureza 

civil. Em outro giro, Maria Sylvia Di Pietro
3
 tem o entendimento que se trata de 

um ilícito de natureza civil e política, na medida em que pode ocasionar tanto a 

perda do cargo público, quanto à indisponibilidade dos bens e do ressarcimento 

dos danos – nesta linha Di Pietro rejeita a natureza “administrativa”, com o 

entendimento de que a perda da função é inerente à própria suspensão dos direitos 

políticos, ou seja, se eles foram perdidos, deve haver também a perda da função 

pública. 

 

Da fonte doutrinária, tem-se que a condição multidisciplinar da tipificação dos 

Atos de Improbidade Administrativa é flagrante. Contudo, como bem observado, a 

doutrina majoritária impõe sempre natureza de Direito Cível, mesmo que em 

                                                 
1
 CAPEZ, Fernando. Limites Constitucionais à Lei De Improbidade. São Paulo: Saraiva, 2009. 

2
 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. São Paulo, Atlas, 2009. 

3
 DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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conjunto a outras naturezas devido o caráter multidisciplinar da improbidade 

administrativa. Esta natureza de Direito Civil restringe a tipificação destes atos a 

lei editada privativamente pela União, nos termos da previsão contida no inciso I, 

do art. 22, 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;” 

(NEGRITAMOS) 

 

Por seu turno, quanto do julgamento da Rcl 2138/DF, o Supremo Tribunal Federal 

considerou predominância da natureza político-administrativa (dando menos 

relevância para a natureza Cível), pois compreendeu que os atos de improbidade 

administrativa em si mesmo integrariam um regime denominado de “regime de 

responsabilidade político-administrativa”. Entretanto, o Excelso Supremo 

Tribunal Federal sedimentou que, in casu, a tipificação de atos de improbidade 

devem ser condicionada pelo §4º, do art. 37, da Constituição da República; a 

saber: 

 
“Art. 37 ................................................. 
 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos 

direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens 

e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível.” 

(NEGRITOS NOSSOS) 

 

Em outros termos e tendo como premissa o §4º, do art. 37, da Constituição 

Federal, o STF confirmou em diversos julgados que, independentemente da 

Natureza Civil dos Atos de Improbidade Administrativa, somente Lei editada pela 

União poderá tratar sobre o tema da Improbidade, destarte, consequentemente, 

sendo vedado aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios 

editarem legislações tipificando Atos de Improbidade Administrativa (caso da 

PEC nº 06/2019). Vejamos alguns exemplos de jurisprudência do Excelso Pretório 

brasileiro: 

 
“Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo 

natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou 

indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração 

pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de 

causarem prejuízo material ao erário; podendo ser praticados tanto por 

servidores públicos (improbidade própria), quanto por particular – pessoa 
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física ou jurídica – que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato 

(improbidade imprópria).” [AO 1.833, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 

10-4-2018, 1ª T, DJE de 8-5-2018.] 

 

“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na 

prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade 

Administrativa. (...) A imprescritibilidade da ação de ressarcimento se 

restringe às hipóteses de atos de improbidade dolosa, ou seja, que 

impliquem enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou 

dano intencional à administração pública. Para tanto, deve-se analisar, no 

caso concreto, se ficou comprovado o ato de improbidade, na modalidade 

dolosa, para, só então e apenas, decidir sobre o pedido de ressarcimento.” 

[RE 852.475, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 8-8-2018, P, Informativo 

910, Tema 897.] 
 

(TODOS OS NEGRITOS E GRIFOS SÃO DE NOSSA AUTORIA) 

 

Não resta dúvida quanto o diagnóstico jurídico da inconstitucionalidade formal 

insanável da Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019, pois tratou de 

matéria de Competência Legislativa Privativa da União
4
 (tipificação de Atos de 

Improbidade Administrativa). Isto posto, a proposição legislativa em análise  

invade as competências legislativa da União, haja vista que converge, 

exclusivamente, para o interesse geral (ordem total) em matéria de improbidade 

administrativa. Na aula de Regina Maria Macedo Nery Ferrari
5
 destacamos: 

 
“(...) a atual lei fundamental brasileira, abraçando o federalismo, 

prevê uma divisão tricotômica, isto é, determina a existência de um 

terceiro nível na composição do nosso Estado Federal: a União, 

ordem total; os Estados Membros, ordens regionais, e os Municípios, 

ordens locais.” (NEGRITAMOS) 

 

Com este diapasão geral/total, a PEC nº 06/2019 está antinômico com o comando 

do artigo 18 da Constituição Federal: 

 
Princípio da Federação – autonomia dos Entes Federados 

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 

do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

 

                                                 
4
 Não existe Lei Complementar Federal delegando a matéria de improbidade administrativa para os Estados 

Membros legislarem de modo a tipificarem novos atos de improbidade.  
5
 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Elementos de Direito Municipal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 

p. 58. 
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Em conclusão, a Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019, de autoria do 

Deputado Lorenzo Pazolini e outros Deputados, é formal (vício de iniciativa) e 

materialmente inconstitucional (desatendimento ao Princípio da Federação). 

Outrossim, propomos a seguinte conclusão: 

 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE da Proposta de 

Emenda Constitucional nº 06/2019, de autoria do Deputado Lorenzo Pazolini e 

outros Deputados. 

 

É o nosso entendimento. 

 

Vitória, 08 de abril de 2019. 

 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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