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PROJETO DE LEI
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Institui diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e
assistência aos agentes de segurança pública vítimas de violência,
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1.º Os servidores públicos civis e militares vinculados à Secretaria da Segurança Pública e Defesa
Social, à Polícia Militar do Ceará, à Superintendência da Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Ceará, à Perícia Forense do Estado do Ceará, à Academia Estadual de Segurança Pública do
Ceará, à Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública do Estado do Ceará, bem como
aos vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária e a Superintendência do Sistema Estadual de
Atendimento Socioeducativa, vítimas de violência no exercício de sua função ou em razão dela, deverão
receber atendimento, proteção e assistência consistente em:

I –ajuizamento de ações no Poder Judiciário pela Defensoria Pública Estadual, em face do autor do fato,
para obter a reparação do dano;

II – meios para proteção do servidor ou de seus familiares vítimas de ameaça;

III – atendimento médico, tratamento psicológico e terapêutico de forma prioritária, tanto ao servidor
público vítima de agressão quanto aos seus familiares.

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo instituir diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e
assistência aos agentes de segurança pública vítimas de violência. Poderão ser beneficiados diretamente
com a presente propositura os servidores públicos civis e militares vinculados à Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social, à Secretaria de Administração Penitenciária e a Superintendência do Sistema
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Estadual de Atendimento Socioeducativa, vítimas de violência no exercício de sua função ou em razão
dela, deverão receber atendimento, proteção e assistência de forma prioritária.

O projeto de lei demonstra-se oportuno em razão do elevado nível de estresse experimentado por esses
profissionais que desempenham atividades de acompanhamento e detenção de pessoas e adolescentes das
mais variadas características. Tais acompanhamentos atrelado as sobrecarregadas escalas de trabalho,
resulta na fragilidade psicológica dessas pessoas.

A Psicóloga, Mestre em Psicologia pela Unisinos, Professora do Curso de Graduação em Psicologia e de
Pós-Graduação em Psicologia Organizacional e do Trabalho da Universidade Regional e Integrada do
Alto Uruguai e das Missões, Letícia Ribeiro Souto Pinheiro e pela Graduada em Psicologia pela
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Campus de Erechim, Camila
Farikoski, encontraram, após trabalho de pesquisa realizado que teve como tema “Avaliação do Nível de
Estresse de Policiais Militares”, as seguintes constatações:

“O objetivo da presente pesquisa foi verificar o nível de estresse de policiais militares na
região norte do Estado do Rio Grande do Sul. Constatou-se que 39,3% da população
avaliada apresenta estresse, sendo que a predominância é de sintomas psicológicos (61%) e

 a maioria encontra-se na fase de resistência (90%). Observou-se que a profissão do policial
militar necessita de maior atenção quanto ao aspecto psicológico, visto que a
predominância desses sintomas foi elevada. Para isso, é necessário formular tratamentos
ou ações preventivas, como por exemplo, um acompanhamento mais direto a esta categoria
profissional, considerando quais são os fatores que estressam o policial e como reduzi-los
ou eliminá-los”.

Por outro lado, cumpre ressaltar que são indiscutíveis a importância e essencialidade dos serviços
oferecidos por esses profissionais, razão pela qual devemos desenvolver todos os dispositivos possíveis
com o intuito de minimizar os impactos sofridos durante o exercício das suas respectivas funções.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)

2 de 21



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   LEITURA NO EXPEDIENTE

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_

  Data da criação:  24/09/2020 10:07:57  Data da assinatura:  24/09/2020 11:17:51

PLENÁRIO

DESPACHO
24/09/2020

LIDO NA 34ª (TRIGESIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 24 DE SETEMBRO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO

3 de 21



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  INFORMAÇÂO

  Descrição:   ENCAMINHA-SE À PROCURADORIA

  Autor:  99427 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

  Usuário assinador:  99427 - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

  Data da criação:  30/09/2020 12:30:20  Data da assinatura:  30/09/2020 12:30:26

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

INFORMAÇÂO
30/09/2020

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-014-01

FORMULÁRIO DE QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

FORMULÁRIO DE PROTOCOLO PARA

PROCURADORIA
DATA REVISÃO: 24/01/2020

Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO

4 de 21



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 221/2020- REMESSA À CONJUR.

  Autor:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Usuário assinador:  99313 - WALMIR ROSA DE SOUSA

  Data da criação:  01/10/2020 10:48:01  Data da assinatura:  01/10/2020 10:48:11

PROCURADORIA - GERAL

DESPACHO
01/10/2020

ENCAMINHE-SE AO PROCURADOR CHEFE DA CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ANÁLISE E
EMISSÃO DE PARECER.

WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA

5 de 21



1.  

  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)

  Descrição:   PARECER PROJETO DE LEI 221-2020

  Autor:  99334 - ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

  Usuário assinador:  99334 - ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

  Data da criação:  27/10/2020 10:14:21  Data da assinatura:  27/10/2020 10:15:00

CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
27/10/2020

 

PROJETO DE LEI N° 00221/2020

AUTORIA: DEP. ANDRÉ FERNANDES

EMENTA: “INSTITUI DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO, PROTEÇÃO
E ASSISTÊNCIA AOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

 

 

PARECER

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o , de autoria do Excelentíssimo SenhorProjeto de Lei nº 00221/2020
Deputado , que: “André Fernandes Institui diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e
assistência aos agentes de Segurança Pública vítimas de violência, e dá outras providências.”

 

DO PROJETO

 

Dispõem os artigos da presente propositura:

 

“Art. 1.º Os servidores públicos civis e militares vinculados à Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social, à Polícia Militar do Ceará, à
Superintendência da Polícia Civil, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
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Ceará, à Perícia Forense do Estado do Ceará, à Academia Estadual de
Segurança Pública do Ceará, à Superintendência de Pesquisa e Estratégia de
Segurança Pública do Estado do Ceará, bem como aos vinculados à Secretaria
de Administração Penitenciária e a Superintendência do Sistema Estadual de
Atendimento Socioeducativa, vítimas de violência no exercício de sua função ou
em razão dela, deverão receber atendimento, proteção e assistência consistente
em:

I –ajuizamento de ações no Poder Judiciário pela Defensoria Pública Estadual,
em face do autor do fato, para obter a reparação do dano;

II – meios para proteção do servidor ou de seus familiares vítimas de ameaça;

III – atendimento médico, tratamento psicológico e terapêutico de forma
prioritária, tanto ao servidor público vítima de agressão quanto aos seus
familiares.

 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Art. 3.º Ficam revogadas as disposições em contrário.”

 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

Justifica o ilustre Parlamentar que:

 

A presente proposição tem por objetivo instituir diretrizes para a prestação de
auxílio, proteção e assistência aos agentes de segurança pública vítimas de
violência. Poderão ser beneficiados diretamente com a presente propositura os
servidores públicos civis e militares vinculados à Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social, à Secretaria de Administração Penitenciária e a
Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativa, vítimas de
violência no exercício de sua função ou em razão dela, deverão receber
atendimento, proteção e assistência de forma prioritária.

 

O projeto de lei demonstra-se oportuno em razão do elevado nível de estresse
experimentado por esses profissionais que desempenham atividades de
acompanhamento e detenção de pessoas e adolescentes das mais variadas
características. Tais acompanhamentos atrelado as sobrecarregadas escalas de
trabalho, resulta na fragilidade psicológica dessas pessoas.

 

A Psicóloga, Mestre em Psicologia pela Unisinos, Professora do Curso de
Graduação em Psicologia e de Pós-Graduação em Psicologia Organizacional e
do Trabalho da Universidade Regional e Integrada do Alto Uruguai e das
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Missões, Letícia Ribeiro Souto Pinheiro e pela Graduada em Psicologia pela
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Campus
de Erechim, Camila Farikoski, encontraram, após trabalho de pesquisa realizado
que teve como tema “Avaliação do Nível de Estresse de Policiais Militares”, as
seguintes constatações:

“O objetivo da presente pesquisa foi verificar o nível de estresse de policiais
militares na região norte do Estado do Rio Grande do Sul. Constatou-se que
39,3% da população avaliada apresenta estresse, sendo que a predominância é
de sintomas psicológicos (61%) e a maioria encontra-se na fase de resistência
(90%). Observou-se que a profissão do policial militar necessita de maior
atenção quanto ao aspecto psicológico, visto que a predominância desses
sintomas foi elevada. Para isso, é necessário formular tratamentos ou ações
preventivas, como por exemplo, um acompanhamento mais direto a esta
categoria profissional, considerando quais são os fatores que estressam o policial
e como reduzi-los ou eliminá-los”.

 

Por outro lado, cumpre ressaltar que são indiscutíveis a importância e
essencialidade dos serviços oferecidos por esses profissionais, razão pela qual
devemos desenvolver todos os dispositivos possíveis com o intuito de minimizar os
impactos sofridos durante o exercício das suas respectivas funções.”

 

3. ASPECTOS LEGAIS

 

 A , em seu bojo, estabelece o seguinte:Lex Fundamentalis

“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”.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, ”:“in verbis

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e
leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

 

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”.

 

A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu artigo 14, inciso I, :“   ”ex vi legis
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“Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, exerce em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação”.

 

3.1 – DA INICIATIVA DE LEIS

 

A iniciativa de leis pelo Parlamento Estadual está prevista no art. 60, inciso I, Constituição Estadual:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

I - aos deputados  estaduais”

 

3.2 – DO PROCESSO LEGISLATIVO

 

No que concerne a projeto de lei, assim dispõe o art. 58, inciso III, da Carta Magna Estadual, in verbis:

 

“Art. 58. O processo legislativo compreende a elaboração de:

 

(.....)

 

III – leis ordinárias”

 

Da mesma forma, estabelecem os artigos 196, inciso II, alínea “b”, e 206, inciso II do Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará (Resolução 389 de 11/12/96 - D.O. 12.12.96),
respectivamente, abaixo:

“Art. 196. As proposições constituir-se-ão em:

(.....)

 

II – projeto:

(.....)
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b) de lei ordinária;

(.....)

 

“Art. 206. A Assembléia exerce a sua função legislativa, além da
proposta de emenda à Constituição Federal e à Constituição
Estadual, por via de projeto:”

 

(.....)

 

II – de lei ordinária, destinado a regular as matérias de competência
do Poder legislativo, com a sanção do Governador do Estado”.

 

4. DO PARECER

 

4.1 – DAS COMPETÊNCIAS E DA MATÉRIA

 

A presente proposição, conforme já fora elencado, tem por objetivo instituir diretrizes para a prestação de
auxílio, proteção e assistência aos agentes de segurança pública vítimas de violência, podendo ser
beneficiados diretamente os servidores públicos civis e militares vinculados à Secretaria da Segurança
Pública e Defesa Social, à Secretaria de Administração Penitenciária e a Superintendência do Sistema
Estadual de Atendimento Socioeducativa, vítimas de violência no exercício de sua função ou em razão
dela, que deverão receber atendimento, proteção e assistência de forma prioritária.

 

Não obstante a importância do assunto que aqui ora se busca normatizar, de outra sorte, a presente
proposição adentra em assunto cuja reserva de lei é do Poder Executivo Estadual, uma vez que trata de
servidores públicos Estaduais, além de interferir nas prerrogativas e atribuições das Secretarias e Órgãos
aos quais estes estão vinculados; e, por fim, temos que as suas determinações geram despesas ao Estado,
o que também é vedado, nos termos do que dispõe o art. 60, parágrafo 1º, inciso I, da Constituição do
Estado do Ceará.

 

Esta mesma Lei Maior é expressa ao elencar as matérias cuja reserva de lei é privativa do Governador do
Estado, o que abarca o assunto objeto do Projeto em estudo, especialmente no que diz respeito aos
direitos e deveres dos Servidores Públicos Estaduais:

 

Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:
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I – aos Deputados Estaduais;

 

(...)

 

*  São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham§2º
sobre:

 

*  criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta,a)
autárquica e fundacional, e de empregos nas empresas públicas e sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos, ou aumento de sua
remuneração;

 

*b) servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis e
militares, seu regime jurídico, ingresso, limites de idade, estabilidade, direitos e

, reforma e transferência de policiais militares e de bombeiros militaresdeveres
para a inatividade;

 

*c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de
,Estado, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta

concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;

 

(...)

 

Art. 88. Compete privativamente ao Governador do Estado:

 

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

 

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei;”

 

Nesse diapasão, importante aferir os dispositivos da Lei Estadual nº 16.710/2018, que dispõe sobre o
modelo de gestão do Poder Executivo e altera a estrutura da administração estadual, segundo a
qual:
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DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

 

Art. 3º Para os fins desta Lei, a Administração Pública Estadual compreende os
órgãos e as entidades que atuam na esfera do Poder Executivo, os quais visam
atender às necessidades coletivas.

§ 1º O Poder Executivo tem a missão básica de conceber e implantar políticas
públicas, planos, programas, projetos e ações que traduzam, de forma ordenada,
os princípios emanados da Constituição, das Leis e dos objetivos do Governo, em
estreita articulação com os demais Poderes e os outros níveis de Governo.

§ 2º As ações empreendidas pelo Poder Executivo devem propiciar a melhoria e o
aprimoramento das condições sociais e econômicas da população do Estado, nos
seus diferentes segmentos, e a integração do Estado ao esforço de
desenvolvimento nacional.

 

(...)

 

Art. 5º  Respeitadas as limitações estabelecidas nas Constituições Federal e
Estadual, o Poder Executivo regulamentará por Decreto a organização, a estrutura,
o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Estadual, assim como,
as distribuições, as denominações e as atribuições específicas, quando houver, dos
cargos de provimento em comissão.

 

Art. 6º  O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte estrutura
organizacional básica:

 

I -   ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

 

2.  SECRETARIAS DE ESTADO:

 

2.6.        Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social;

2.6.1.    Superintendência da Polícia Civil;

2.6.2.    Polícia Militar do Ceará;

 

CAPÍTULO VI
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DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Art. 25.   Compete à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social:

I -    zelar pela ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do patrimônio,
no que diz respeito às atividades de segurança pública, coordenando, controlando
e integrando as ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros
Militar, da Perícia Forense do Estado do Ceará, da   Academia Estadual de
Segurança Pública do Ceará e da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de
Segurança Pública que passam a denominar-se Órgãos da Segurança Pública e
Defesa Social;

II -    assessorar o Governador do Estado na formulação de diretrizes e da política
de garantia e manutenção da ordem pública e defesa social;

III -  realizar estudos para subsidiar a elaboração, acompanhamento e avaliação
das políticas públicas de prevenção à violência e contribuir na formulação de
estratégias para a Segurança Pública;

IV -     elaborar e monitorar a implantação de projetos especiais em segurança
pública;

V -   articular os assuntos relacionados à Segurança Pública junto a outros órgãos
e entidades da administração estadual e dos municípios;

VI -     exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas
finalidades nos termos do regulamento.

Art.26.   O Sistema de Segurança Pública e Defesa Social é assim constituído:

I - Superintendência da Polícia Civil;

II -  Organizações Militares:

a) Polícia Militar;

b) Corpo de Bombeiros Militar;

III -  Perícia Forense do Estado do Ceará;

IV -  Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará;

V -  Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública.

Parágrafo único. Equiparam-se a Secretários de Estado, para fins de que trata o
art.108, inciso VII, alíneas   “b” e “c” da Constituição Estadual, os
Comandantes-Gerais da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar
do Ceará, o Delegado-Geral da Polícia Civil.

Art.27.      À Superintendência da Polícia Civil, vinculada operacionalmente à
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, compete exercer as funções:

I -  de polícia judiciária e administrativa, procedendo à apuração das infrações
penais, exceto as militares, realizando as investigações necessárias, por iniciativa
própria ou mediante requisições emanadas pelo Ministério Público ou de
autoridades judiciárias;
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II -  assegurar a proteção e promoção do bem-estar da coletividade e dos direitos,
garantias e liberdades do cidadão;

III -  exercer atividades de estímulo e respeito à cidadania, através de ações de
natureza preventiva e educacional;

IV -   fiscalizar as atividades de fabrico, comércio, transporte e uso de armas,
munições, combustíveis, inflamáveis, e outros produtos controlados e, no que
couber, de minérios e minerais nucleares e seus derivados;

V -   praticar atos investigatórios e realizar procedimentos atinentes à polícia
judiciária estadual;

VI -  realizar atividades de inteligência policial;

VII -  proteger pessoas e patrimônios, reprimindo a criminalidade;

VIII -   prestar colaboração ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, como
órgão auxiliar da função jurisdicional do Estado;

IX -   manter intercâmbio sobre os assuntos de interesse policial com órgãos
congêneres federais e de outras unidades da Federação;

X -   realizar operações especiais, atendendo às demandas da Coordenadoria
Integrada de Operações de Segurança –CIOPS, e de outros entes do sistema de
defesa social e segurança pública estadual;

XI -  exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades
nos termos do regulamento;

XII -  registrar, manter e dar publicidade dos dados e estatísticas das ocorrências
de crimes praticados contra a comunidade LGBT e contra Mulheres.

Art.28.   À Polícia Militar do Ceará, vinculada operacionalmente à Secretaria da
Segurança Pública e Defesa Social, compete:

I - exercer as funções de polícia preventiva e de segurança;

II -  as atividades de segurança interna do território estadual e de policiamento
ostensivo fardado, destinado à proteção e defesa social, à manutenção da Lei e da
ordem, e à prevenção e repressão imediata da criminalidade;

III -  a guarda e vigilância do patrimônio público e das vias de circulação;

IV -  a garantia das instituições da sociedade civil;

V -  a defesa dos bens públicos e privados;

VI -  a proteção e promoção do bem-estar da coletividade e dos direitos, garantias
e liberdades do cidadão;

VII -  estimular o respeito à cidadania, através de ações de natureza preventiva e
educacional;

VIII -  realizar atividades de inteligência militar;
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IX -   realizar operações especiais, atendendo às demandas da Coordenadoria
Integrada de Operações de Segurança – CIOPS, e de policiamento rodoviário;

X -   manter intercâmbio sobre assuntos de interesse policial com órgãos
congêneres federais e de outras unidades da Federação; e

XI -  exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades
nos termos do regulamento.

 

Repare-se que as determinações impostas no Projeto em Estudo devem passar pela regulamentação das
Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social, Administração Judiciária e Superintendência do
Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, o que malfere, conforme já mencionado, os preceitos
constantes nos artigos 60 e 88 da Constituição Estadual – CE.  

 

Observa-se, ainda, uma nítida violação ao princípio da separação dos Poderes, consubstanciado no
art. 2º da Carta Magna Federal.

 

Acerca deste princípio, nunca é demais lembrar, que se trata de um princípio fundamental do
ordenamento jurídico brasileiro que o legislador constituinte originário consagrou expressamente como
cláusula pétrea no artigo 60, § 4º, III (CF). Vejamos:

 

“Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

[...] a separação de poderes.

 

A suprema Corte Federal, inclusive, manifestou-se sobre a necessária manutenção da harmonia e
independência dos Poderes, no seguinte julgado:

 

"As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas
ao Poder Executivo, entre elas a fixação de políticas públicas, importam em
contrariedade ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes." (ADI

, Rel. Min.   julgamento em 26-5-2010, Plenário, 4.102-MC-REF Cármen Lúcia,
DJE  de 24-9-2010.)  RE 436.996-AgRVide:  , Rel. Min.  ,Celso de Mello
julgamento em 22-11-05, Segunda Turma, DJ de 3.2.2006.”

 

“Por tratar-se de evidente matéria de organização administrativa, a iniciativa do
processo legislativo está reservada ao chefe do Poder Executivo local. Os
Estados-membros e o Distrito Federal devem obediência às regras de iniciativa
legislativa reservada, fixadas constitucionalmente, sob pena de violação do
modelo de harmônica tripartição de poderes, consagrado pelo constituinte
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originário. [ , rel. min. Eros Grau, j. 24-11-2005, P,   de 10-3-2006.] ADI 1.182 DJ
  , rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-9-2012, 2ª T,    de= RE 508.827 AgR DJE

19-10-2012”

 

Desta feita, concluímos pela inviabilidade jurídica da presente proposição, o que obsta o seu regular
processamento nesta Casa de Leis, uma vez que o Projeto em comento padece de vício de
inconstitucionalidade formal orgânica haja vista que não observou regra de competência legislativa para a
elaboração do presente ato normativo, infringindo, assim, o pacto federativo.

 

Sobre a inconstitucionalidade formal, vale ressaltar as considerações deduzidas por Luís Roberto Barroso:

 

A primeira possibilidade a se considerar, quanto ao vício de forma, é a
denominada   inconstitucionalidade orgânica,         que   se     traduz         na
inobservância da regra de competência para a edição do ato (...). De outra
parte, haverá       inconstitucionalidade       formal       propriamente       dita       se
determinada   espécie   normativa   for   produzida   sem   a   observância   do
processo    legislativo    próprio. (BARROSO,  Luís     Roberto. O    controle     de
constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e
análise crítica da jurisprudência.  2. ed.  rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.
26-27).

 

Portanto, no entender desta Procuradoria, em que pese a inegável importância e relevância do seu teor, a
presente proposição se afigura inconstitucional.

 

5. CONCLUSÃO

 

Diante do exposto, somos pelo  ao regular trâmite do projeto em análise, porPARECER CONTRÁRIO
legislar sobre Servidor Público Estadual, além de suas disposições implicarem em ingerência nas
Secretarias de Segurança Pública e Defesa Social, Administração Judiciária e Superintendência do
Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, o que enseja em imposição de condutas ao Poder
Executivo Estadual, o que viola o disposto nos artigos 60 e 88 da Carta Magna Estadual, bem como
afronta o princípio da separação dos poderes consubstanciado no art. 2º da CF.

 

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.
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ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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