
 

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 

 
Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2022 
Autor: Deputado Sérgio Majeski e outros. 
Assunto: “acrescenta dispositivo à constituição do 

estado para disciplinar a acumulação de cargos 

públicos de natureza técnico-pedagógica aos pós-

graduados em uma das áreas da pedagogia.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado Sérgio Majeski e outros ´parlamentares apresentaram a referida 

proposição com intenção de dispor sobre a inclusão do § 24 ao art. 32 da Constituição 

Estadual para disciplinar a acumulação de cargos públicos de natureza 

técnicopedagógica aos pós-graduados em uma das áreas da Pedagogia, nos termos 

que especifica. 

O Procurador designado emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 14 a 20 

dos presentes autos eletrônicos) pela inconstitucionalidade formal e material do 

Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2022, por considerar que o mesmo invadiu o 

campo de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo na medida em 

que versou sobre tema atinente ao regime jurídico de servidor público (artigo 63, 

parágrafo único, inciso IV; e artigo 91, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito 

Santo – ADI 5087).  

Em continuidade, o Procurador apontou igualmente a infringência ao artigo 37, incisos 

XVI e XVII, da Constituição Federal, em face do objeto normativo da proposição 

apresentar interferência por acréscimo de nova hipótese à relação excepcional e 

taxativa de hipóteses permitidas de acúmulos de cargos públicos (ADI 281/MT, 

Tribunal Pleno, v.u, Relator Min. Ilmar Galvão, j. 05.11.1997, pub. DJ 06.02.98) 

Em tempo, registramos que o Procurador carregou a sua fundamentação com 

adequado acervo de jurisprudências e com pertinentes doutrina e legislação. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento do Procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do Parecer Técnico/Jurídico pelo mesmo exarado (fls. 14 a 20 dos 

presentes autos eletrônicos). 

Vitória (ES), 10 de abril de 2022.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340031003700330030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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