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Proposta de Emenda Constitucional n.º: 06/2019  

Autores: Delegado Lorenzo Pazolini e outros 

Assunto: Proposta de Emenda à Constituição- Acrescenta o §5º-A ao art. 32 da 

Constituição Estadual. 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Excelentíssimo Senhor Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

apresentou a referida Proposta de Emenda Constitucional que acrescenta o §5º-A ao 

art. 32 da Constituição Estadual. 

 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade da Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019, uma vez que 

apenas Lei Federal pode definir condutas de improbidade administrativa. 

 

A doutrina majoritária impõe sempre natureza de Direito Cível, mesmo 

que em 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;”  

 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou por diversas ocasiões 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 

Identificador: 320036003400390039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA  
Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 

Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 2 

Municípios editarem legislações tipificando Atos de Improbidade Administrativa. 

Vejamos:  

“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 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.] 

 

Desta feita, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, 

opino pelo ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, nos termos dos seus 

fundamentos exarados. 

 

Vitória/ES, 12 de abril de 2019. 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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