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EMENDA MODIFICATIVA Nº __  À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSITUIÇÃO ESTADUAL 07/2022 

 

Altera a redação do art. 4º  da Proposta de 

Emenda à Constituição Estadual 07/2022, que 

altera dispositivos da Constituição do Estado 

do Espírito Santo para criar a polícia 

científica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Art. 1º Fica alterado o art. 4º que inclui o art. 128-A na Constituição do Estado do 

Espírito Santo, passando a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 128-A. À Polícia Científica incumbe as funções de perícia oficial de 

natureza criminal, os exames periciais laboratoriais, as perícias médico-legais, 

as perícias em geral, os exames de corpo de delito, as perícias de identificação 

humana e a identificação civil e criminal. 

Parágrafo Único. O chefe da Polícia Científica será nomeado pelo Governador 

do Estado, escolhido entre os integrantes da última classe da carreira de perito 

oficial.” (NR) 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2022. 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

 

GANDINI  

DEPUTADO ESTADUAL (CIDADANIA/ES) 
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JUSTIFICATIVA 

O art. 128-A descreve de forma muito sucinta as funções de um órgão com a 

importância da Polícia Científica para a persecução penal e para a sociedade. 

Inicialmente, porque se tratam das atuais atribuições dos Departamentos que 

integram a Polícia Científica (Departamentos de Identificação, de Medicina Legal, de 

Criminalística e de Laboratório Forenses); em segundo lugar, se faz necessário 

assegurar minimamente que os cidadãos continuem garantidos que as atividades 

periciais executadas por um órgão com a autonomia técnica, científica e funcional, na 

forma prevista na legislação, serão constitucionalmente preservadas. 

 O parágrafo único do art. 128-A faz confusão entre o cargo de Perito Oficial 

Criminal, esta que engloba os cargos de Perito Oficial Criminal e Perito Médico 

Legista. A redação faz parecer que apenas ocupantes do Cargo de Perito Oficial 

Criminal é que poderão exercer a Chefia da Polícia Científica. Torna-se necessário 

alterar o texto para a forma que apresentamos, a fim de assegurar que o Perito 

Médico Legista também possa exercer a chefia, assim como ocorre nas demais 

Instituições Policiais.  

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2022. 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

GANDINI  
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