
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Assembleia Legislativa 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/2010 

                    Insere parágrafo 3º. No art. 128, da Constituição Estadual  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO faço saber que 

a Assembleia Legislativa, usando das atribuições que lhes são conferidas 

pelo art. 62, § 3º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda 

Constitucional. 

 Art. 1º - O artigo 128 da Constituição do Estado do Espírito Santo fica 

acrescido de um parágrafo com a seguinte redação: 

“Art. 128 – (...) 

§ 1º - ... 

§ 2º - ... 

§ 3º - Lei especifica definirá a organização, funcionamento e atribuições da 

Polícia Técnica-Cientifica. 

Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Domingos Martins, 24 de maio de 2010. 

   

   Euclério Sampaio                                                                       Claudio Vereza 

Deputado Estadual - PDT                                                      Deputado Estadual – PT 
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___________________________                                 __________________________                                        

___________________________                                 __________________________ 
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___________________________                                 __________________________ 

___________________________                                __________________________ 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposta de Emenda Constitucional tem por objetivo constituir e 

organizar de forma autônoma os institutos de criminalística e médico-legal. 

Tendo em conta que a perícia oficial compreende uma série de atividades 

indispensáveis à persecução penal, torna-se necessário sua realização de modo eficiente, 

num ambiente imparcial, neutralizando todo tipo de intervenção na produção de laudos, 

de forma a estimular a competência profissional e um trabalho de precisão. 

Insta-nos ressaltar ainda que em razão da importância e das peculiaridades 

da perícia pública, uma série de entidades como a Anistia Internacional, Associação 

Brasileira de Criminalística, Sociedade Brasileira de Medicina Legal, Ordem dos 

Advogados do Brasil e Conselho Federal de Medicina Legal, defendem há muito tempo 

à autonomia dos órgãos responsáveis pelas atividades de Medicina Legal e as de 

criminalística. 

Pois com a autonomia da perícia oficial, haverá a necessária independência 

dos órgãos policiais, o que é de mera importância para que os exames periciais e demais 

laudos técnicos sejam feitos com a mais absoluta imparcialidade e rigor técnico. 

Ademais, segundo o Instituto de cidadania: “Na maioria dos Estados 

Brasileiros, as principais deficiências dos órgãos responsáveis pela realização da perícia 

técnica são a quantidade insuficiente de perito criminal, legista e pessoal de apoio, além 

de desmotivação pela falta de concurso público e pelo envelhecimento dos quadros 

funcionais”. 

A perícia oficial, ao desenvolver seu trabalho com balizamento técnico, 

torna-se fundamental para elucidação das práticas ilícitas, com a garantia, inclusive, do 

respeito a garantias individuais. 

Desta forma esta emenda constitucional tem por objetivo colocar o Estado 

do Espírito Santo em sintonia com esta manifesta tendência das demais unidades da 

federação, mas principalmente com a necessária reestruturação da perícia oficial. 

Assim, diante das considerações aduzidas remeto a presente proposta de 

emenda constitucional à avaliação dos membros do parlamento capixaba, ocasião em 

que solicito apoio com vistas à sua aprovação. 
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