
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ 

COMISSÃO ESPECIAL – PEC 01/2021 

PARECER DE COMISSÃO 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 01/2021 

 

Da Comissão Especial de Análise da Proposta de Emenda à 

Constituição de nº 01/2021, que altera dispositivos da 

Constituição Estadual do Paraná no sentido de criar o 

Departamento da Polícia Penal do Estado do Paraná no 

âmbito da Segurança Pública do Estado do Paraná. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Proposta de Emenda à Constituição, autuada sob nº 01/2021, de 

autoria do Poder Executivo, que tem por objetivo alterar dispositivos da Constituição 

Estadual do Paraná para criar o Departamento da Polícia Penal do Estado do Paraná 

– DEPPEN no âmbito da Segurança Pública do Estado do Paraná. 

A finalidade do texto apresentado é a de harmonizar a Constituição do Estado à 

recente alteração constitucional promovida pela Emenda Constitucional Federal sob 

nº 104 de 05 de dezembro de 2019, que alterou o art. 144 da Constituição Federal, 

que passou a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 144 (...) 

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital. 

(...) 

§ 5º-A. Às polícias penais, vinculadas ao órgão administrador 

do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, 

cabe a segurança dos estabelecimentos penais. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art144vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art144§5a
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Admitida pela Comissão de Constituição e Justiça – CCJ, da Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná, nos termos do art. 226, §1º, do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e encerrado o prazo para apresentação 

de emendas, esta Comissão Especial recebeu a proposta para análise, na forma do art. 

227, §2º do Regimento Interno.  

A proposta recebeu 8 (oito) emendas de diversos autores, visando alterar o 

conteúdo originalmente encaminhado pelo Governo do Estado, que serão analisadas 

no presente parecer e, ao final, acolhidas ou rejeitadas.  

FUNDAMENTAÇÃO 

A presente Comissão Especial, constituída pelo Ato do Presidente nº 3/2021, 

tem competência para análise da Proposta de Emenda à Constituição nº 1/2021, nos 

termos do art. 227, do Regimento Interno desta ALEP: 

Art. 227. Reconhecida a admissibilidade da proposta de emenda à 

Constituição, o Presidente da Assembleia determinará sua imediata 

publicação.  

§ 1º A Comissão Especial, composta por cinco membros a serem 

indicados pelos líderes conforme quociente de representação, terá o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas da publicação da proposição para 

compor Comissão Especial.  

§ 2º Poderão ser apresentadas emendas à proposição no prazo de três 

sessões ordinárias contado da instauração da Comissão Especial.  

§ 3º A Comissão Especial terá prazo de dez sessões ordinárias, 

contado do prazo constante no § 2º deste artigo, para emitir parecer 

sobre o mérito e as emendas apresentadas.  

 

Em primeira reunião, fora designado o Deputado que este subscreve como 

relator da proposta nesta Comissão Especial.  
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Com relação à análise técnica da presente Proposta de Emenda à Constituição, 

observa-se que a mesma deverá atender ao disposto no art. 64 da Constituição 

Estadual. 

Quanto à admissibilidade, a presente Proposta de Emenda à Constituição 

preenche o requisito insculpido no inciso II, do art. 64 da Constituição do Estado do 

Paraná, uma vez que tem competência para apresentar emendas à Constituição: 

Art. 64. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa; 

II - do Governador do Estado; 

III - de um terço das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-

se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. 

 

No que tange a possibilidade de emenda, a proposta não encontra óbices face 

aos limites circunstanciais previstos no §1º do art. 64, visto que não há vigência de 

intervenção federal, estado de defesa ou estado sítio: 

§ 1o. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de 

intervenção federal no Estado, estado de defesa ou estado de sítio. 

§ 2o. A proposta será discutida e votada em dois turnos, 

considerando-se a mesma aprovada quando obtiver, em ambas as 

votações, o voto favorável de três quintos dos membros da 

Assembleia Legislativa. 

§ 3o. A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da 

Assembleia Legislativa, com o respectivo número de ordem. 

§ 4o. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou 
havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta 
na mesma sessão legislativa. 
§ 5o. Será nominal a votação de emenda à Constituição.  

(grifo nosso) 

 

Para adequação à EC Federal, a PEC ora em tela objetiva realizar as alterações 

aos artigos 13, 46, 49 e 53 e incluir o art. 50-Ada Constituição do Estado. Então 

vejamos: 
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Art. 13. Compete ao Estado, concorrentemente com a União, 

legislar sobre: 

(...) 

XVII – organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Penal.  

 

Art. 46. A segurança Pública, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos é exercida, para a preservação da ordem 

pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, pelos 

seguintes órgãos: 

(...) 

IV - Polícia Penal.  

 

Art. 49. A Polícia Militar, comandada por oficial da ativa do último 

posto, força auxiliar e reserva do Exército, a Polícia Civil e a Polícia 

Penal subordinam se ao Governador do Estado e serão regidas por 

legislação especial, que definirá suas estruturas, competências, bem 

como direitos, garantias, deveres e prerrogativas de seus 

integrantes, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades. 

 

Art. 50-A. A Polícia Penal, dirigida por Policial Penal desde que 

atendidos os requisitos previstos em Lei Complementar, é 

instituição permanente e essencial à Segurança Pública, com 

incumbência de gerir, fiscalizar, garantir a segurança e controlar os 

estabelecimentos penais e outros setores vinculados à execução 

penal, inclusive atinente aos presos provisórios e sujeitos a medidas 

cautelares diversas da prisão, excetuando-se as atribuições de 

polícia judiciária e as apurações de infrações penais, inclusive 

militares.  

§1º A função policial penal fundamenta-se na hierarquia, 

estabelecida em níveis da carreira de Policial Penal, e disciplina.  

§2º O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será 

feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da 

transformação dos atuais cargos de Agente Penitenciário, nos 

termos da Lei.  
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§3º O Conselho da Polícia Penal é órgão consultivo, normativo, e 

deliberativo, para fins de controle do ingresso, ascensão funcional, 

hierarquia e regime disciplinar da carreira da Polícia Penal, sendo a 

composição estabelecida por Lei.  

§4º A remuneração dos policiais penais deverá ser fixada na forma 

de subsidiem parcela única, conforme dispõe o 84º do art. 39 da 

Constituição Federal em face do disposto no 89º do art. 144 da 

Constituição Federal.  

§5º A Polícia Penal será organizada em estrutura administrativa 

própria denominada Departamento de Polícia Penal do Estado do 

Paraná - DEPPEN.  

§6º Enquanto não houver a regulamentação da Lei disposta no 

caput deste artigo, o cargo de Diretor do DEPPEN será ocupado, 

preferencialmente, por servidor público, de livre nomeação do 

Governador do Estado. 

 

Art. 53. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, a qual não é exigida, no entanto, para o 

especificado no art. 54, dispor sobre todas as matérias de 

competência do Estado, especificamente: 

(...) 

XI - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do 

Estado, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia 

Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal e demais órgãos da 

administração pública;  

 

Com relação ao texto da Proposta de Emenda à Constituição originariamente 

enviada, não encontra qualquer óbice à sua apreciação, tendo em vista que está em 

perfeita consonância com os ditames constitucionais existentes. 

Todavia, necessária algumas alterações. A primordial é acercada redação do caput, 

do art. do art. 4º, da PEC, encaminhada pelo Poder Executivo. Agora, ficará mais 

patente que o compromisso da Polícia Penal é o de garantir a segurança dos 

estabelecimentos penais e de outros setores vinculados à execução penal, inclusive 
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tutelando os cidadãos custodiados provisoriamente e temporariamente. A ideia, aliás, 

vai ao encontro da PEC federal 104/2019, onde, de forma clara e objetiva, estabelece 

que às Polícias Penais, “cabe a segurança dos estabelecimentos penais”.Desta forma, há uma 

maior segurança e uma consequente facilidade na interpretação do presente texto.  

Assim, considerando o exposto no parágrafo anterior, foi elaborado Substitutivo 

Geral à PEC enviada, a fim de evidenciar redação que contemple os anseios 

demonstrados, repercutindo positivamente na constitucionalidade da PEC. 

Por outro lado, no que tange às emendas apresentadas, ponderando os textos no 

todo ou em parte, nenhuma poderá ser acatada.  

O poder de emendar, prerrogativa inerente ao exercício da atividade legislativa, 

pode ser legitimamente exercido pelos parlamentares desde que respeitadas as 

limitações estabelecidas na Constituição da República. Assim, as emendas 

parlamentares a projetos de iniciativa privativa do Poder Executivo devem (a) não 

importar em aumento da despesa prevista no projeto de lei, (b) guardar pertinência 

temática com a proposição original.  

Ainda que a contribuição parlamentar explicitada pelas emendas tenha garantido 

uma maior atenção aos detalhes, sendo, inclusive, mais objetiva em alguns pontos, 

certo é que agregar os textos a esta Emenda Constitucional não é o caminho mais 

viável. Entretanto, nada impede, desde já, que tais propostas sejam abarcadas por 

futura Lei Infraconstitucional que regulamentará o âmbito de atuação e o regime 

jurídico de todos os Policiais Penais do Estado do Paraná. 

Adentrando no mérito, no que condiz à emenda de nº 01, proposta pelos 

Deputados Professor Lemos, Arilson Chiorato e outros, não há nenhuma viabilidade 

à aprovação. A redação atual da PEC já contempla os intentos almejados.  
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A justificativa para ela remonta para o fato de que a redação corrente da PEC 

poderia gerar interpretações que proíbam as polícias penais de realizar qualquer 

trabalho inerente às suas atividades dentro dos estabelecimentos penais, tais como a 

apuração de infrações, delitos e crimes de menor potencial ofensivo e elaboração de 

Termo Circunstanciado. Todavia, essa motivação não encontra nenhum respaldo 

legal. 

Veja-se que a redação advinda do Poder Executivo não proíbe, para as Polícias 

Penais, a confecção de Termo Circunstanciado, pois, segundo o entendimento do 

Supremo Tribunal Federal na ADI 3.807, “a lavratura de termo circunstanciado de ocorrência 

não configura ato de investigação” e “não é função privativa de polícia judiciária” (Ministra 

Carmen Lúcia). Ao contrário, a única vedação condiz exclusivamente às apurações de 

infrações penais quando cometidas por militares, idealizada pela preposição “exceto”, 

bem como a atividade típica de polícia judiciária, já que esta compete ao 

Departamento de Polícia Civil, conforme o próprio texto constitucional prevê. Tal 

concepção busca um paralelismo com o artigo 47, da Constituição do Estado do 

Paraná, que dispõe que caberá à Polícia Civil as apurações de infrações penais, exceto 

as militares.  

Assim, por óbvio que a PEC não limitará o poder de atuação e tutela dos 

estabelecimentos penais realizados pelas Polícias Penais. 

A emenda de nº 02, dos mesmos autores, que visa a retirada do dispositivo que 

prevê ao Governador a livre nomeação do cargo de Direito do DEPPEN, também 

não merece ser acatada. Isso porque, como a própria redação estabelece, tal 

mandamento somente será realizado enquanto não houver Lei infraconstitucional que 

disponha sobre o tema. Importante pontuar que essa disposição é inerente ao 

Governador do Estado por ser o chefe das forças de segurança. 
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Sobre a emenda de nº 03, dos mesmos autores, acrescentar um artigo para 

realizar uma homenagem a agentes penitenciários pode não ser o ideal, pois a Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, bem como a Lei Complementar Estadual de nº 

176/2014, vedam a inclusão de matérias estranhas ao conteúdo do objeto da Lei. 

Mas não só. Ambas as Leis Complementares dispõem que deve haver, de forma 

imprescindível, uma homogeneização terminológica do texto. Ora, incluir em um 

artigo específico que a PEC da Polícia Penal é uma homenagem aos agentes 

penitenciários estaria em desacordo com a elaboração de Leis. Tais dispositivos, 

quando reproduzidos de forma integral, podem, no máximo, estar compreendidos na 

justificativa da alteração, mas nunca no próprio texto. Aliás, nada impede que, 

posteriormente, se possa acrescentar uma justificativa para homenagear todos os 

Agentes Penitenciários do Estado do Paraná. 

Assim, quanto à emenda, cumpre destacar que acaba por dispor sobre matéria 

estranha à Proposta original. Aliás, o STF decidiu em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ART. 51 DA LEI 15.301, DE 10 DE AGOSTO DE 2004, 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (…) O Poder 

Legislativo detém a competência de emendar todo e 

qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa 

reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 48 da CF). 

Tal competência do Poder Legislativo conhece, porém, 

duas limitações: a) a impossibilidade de o Parlamento 

veicular matéria estranha à versada no projeto de lei 

(requisito de pertinência temática); b) a 

impossibilidade de as emendas parlamentares aos 

projetos de lei de iniciativa do Executivo, ressalvado o 

disposto nos §§ 3º e 4º do art. 166, implicarem aumento 

de despesa pública (inciso I do art. 63 da CF). (...)”  
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(ADI 3288/MG, Relator Ministro Ayres Britto, 

Tribunal Pleno, julgamento em 03.10.2010, DJe 

24.02.2011) (grifo nosso) 

 

Portanto, por não guardar pertinência temática com a proposição original, a 

emenda não tem capacidade de prosperar 

Continuando, a emenda de nº 04, que foi protocolada como um substitutivo 

geral, pressupõe, em suma, que deve ser acrescentado como Agente Policial Penal não 

apenas os Agentes Penitenciários, mas um rol de novos servidores, tais como o 

Agente Profissional, Agente de Execução, Agente de Apoio etc.  

Todavia, a própria PEC Federal deixou claro que a nova carreira de Policial 

Penal somente poderá advir dos antigos Agentes Penitenciários. Não é necessário um 

grande atilamento intelectual para perceber que o art. 4º, da PEC 104/2019, fixou, de 

forma cristalina, que o vocábulo “equivalentes” se refere aos cargos públicos 

correspondente aos de Agente Penitenciário, e não a qualquer outro posto, como a 

redação da emenda poderia fazer crer. Essa disposição, inclusive, está na justificativa 

da emenda federal aprovada, na medida em que dispõe que “o vocábulo ‘equivalentes’ 

refere-se a cargos públicos equivalentes aos de agente penitenciário, e não a qualquer outra situação 

equivalente (...)’. 

Além do mais, é espinhoso acreditar que tais carreiras versam de atividades 

homogêneas. As atividades são dessemelhantes por natureza. Nos termos da Lei 

Federal nº 10.693/2003 (Agente Penitenciário Federal) e da Lei Federal nº 

11.907/2009, as carreiras mencionadas são distintas e integradas por cargos públicos 

que possuem atribuições, responsabilidades, vencimentos, requisitos de ingresso e de 

promoção diversos uns dos outros.  
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Importante destacar, outrossim, que a mesma Lei Federal nº 11.907/2009, que 

dispõe sobre as respectivas carreiras mencionadas, em seu art. 138 veda a 

redistribuição/remanejamento das carreiras, o que, por si só, inviabilizaria qualquer 

projeção de se enquadrar outras carreiras como a de Policial Penal. 

Ademais, anexar outras carreiras como Polícias Penais geraria um significativo 

aumento de despesa, o que é vedado pelas Leis Infraconstitucionais. O Supremo 

Tribunal Federal, no RE 745.811/PA, firmou a tese no sentido de que: 

I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para 

edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos 

servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, da CF);  

II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que 

impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa 

reservada do Chefe do Poder Executivo (art. 63, I, da CF)1 

 

À luz desse contexto, fica claro, portanto, que somente Agentes Penitenciários 

poderão ser integrados aos quadros de Polícia Penal. Todavia, importante pontuar que 

qualquer discussão acerca do tema poderá ser aventada na elaboração da Lei 

Infraconstitucional.  

Ainda sobre a emenda de nº 04, imprescindível esclarecerque a intenção da 

PEC é a de estabelecer uma harmonia, por meio dos dispositivos constitucionais, para 

todas as polícias do Estado. É por esse motivo que o termo “dirigido” e não 

“chefiado” foi o escolhido. Inclusive, ele consta no art. 47, que trata da Polícia Civil e 

no art. 50, que dispõe sobre a polícia científica, ambos da Constituição do Estado do 

Paraná. 

                                                             

1Tese consolidada pelo STF no Tema 686 - Emenda parlamentar que implica aumento de 
despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo.  
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No tocante às emendas de nº 05, 06 e 07, assinadas pelo Deputado Coronel 

Lee em conjunto com outros Deputados, também tratam de assuntos não pertinentes 

à Constituição do Estado do Paraná.  

Basicamente, as emendas visam atribuir a competência exclusiva da escolta de 

presos, transporte, acompanhamento, transferências etc. Ainda, intenta que a tutela de 

presos pelo Departamento de Polícia Penal independe da disponibilidade imediata de 

vagas. 

Ocorre que, como já explicitado, tais mudanças devem ser tratadas a nível de Lei 

Infraconstitucional. Aliás, na tramitação da proposta no Congresso Nacional, as 

emendas modificativas que estipulavam, por exemplo, a atividade da escolta, foram 

todas rejeitadas, justamente por ser um tema que não condiz com a Constituição.  

A título de exemplo, algumas PECs aprovadas em outros entes da federação 

também não objetivaram as atribuições e atividades realizadas pelos policiais penais, 

como por exemplo no Estado do Mato Grosso, no Ceará, Alagoas e no Acre. Os 

temas serão dispostos em Lei infraconstitucional. 

Outrossim, a emenda de nº 08, do Deputado Delegado Fernando, apoiada por 

outros Deputados, também não merece ser aprovada. Em suma, busca estabelecer um 

prazo de até 180 dias para a adequação da PEC à legislação infraconstitucional. 

Sem embargo de adentrar na importância e na práxis legislativa que tem o 

costume de estabelecer um prazo para a materialização de Leis, 180 dias é um tempo 

demasiado curto para a criação de toda uma carreira. Uma regulamentação desta 

magnitude que demanda estudos, articulações e tratativas com os segmentos da 

sociedade civil, podendo gerar, inclusive, possibilidade de responsabilização por 

justamente tratar de uma carreira com direitos, deveres e atribuições, engessa o Poder 

Executivo.  
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Isto é, ainda que meritória a intenção de se estabelecer um prazo, a sua 

estipulação cria obrigação de regulamentação ao Poder Executivo, o que é vedado 

pela nossa Constituição Estadual. Contudo, nada impede que a Lei que disporá sobre 

o assunto seja encaminhada antes do prazo aventado. 

Portanto, podemos destacar que todas as emendas dispõem sobre assuntos que 

não podem ser tratados por meio de Constituição, simplesmente pelo fato de que é 

vedado ir além de certos limites, ainda que no intuito de melhorar o texto ora 

analisado. 

Ademais, para sintetizar, sobre a inconstitucionalidade das propostas de 

emendas à PEC, vários são os motivos para tal alegação.  

De imediato, percebe-se que o impacto das alterações propostas pode ir além 

das capacidades orçamentárias do Poder Executivo, transgredindo as normas da Lei 

Complementar nº 101/2000, sendo, ademais, uma das responsabilidades deste Relator 

zelar pela aprovação de alterações e benefícios que sejam compatíveis com as 

capacidades financeiras do Poder Executivo. 

Tais emendas que geram significativo aumento de despesa, como por exemplo a 

de nº 04, seria inviabilizada, ainda, em virtude da Lei Complementar n.º 173/2020, em 

seu art. 8º, incisos II e III, que proibiu a reorganização de carreiras que causem 

impacto financeiro, o que certamente ocorrerá no presente caso. Neste sentido é certo 

que não há como propor essa regulamentação em 2021, já que vedada a existência de 

impacto financeiro, inviabilizando, assim, o próprio prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias caso a aprovação desta Emenda se dê no início deste segundo semestre. 

Ainda, outro ponto é acerca do aforismo da Simetria Constitucional. Quanto à 

fixação de um sentido claro e uniforme para o princípio da simetria, os Estados, 

quando no exercício de suas competências autônomas, devem adotar tanto quanto 
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possível os modelos normativos constitucionalmente estabelecidos para a 

União, ainda que esses modelos, em princípio, não lhes digam respeito por não lhes 

terem sido direta e expressamente endereçados pelo poder constituinte federal. 

Acatar as emendas geraria uma quebra simétrica entre a Constituição Federal e a 

Estadual. A autonomia política, ainda que seja um fator determinando do Estado 

federado, não é absoluta. A democracia, à luz de uma governabilidade universal, só é 

possível se existir uma sistematização dos dispositivos constitucionais. Portanto, os 

Estados-Membros tem o dever de se organizarem de acordo o mesmo modelo 

constitucional adotado pela União. 

À luz desse contexto, importante deixar mais do que claro que, conforme 

preconiza a redação que alterará o art. 49, da Constituição do Estado do Paraná, a 

Polícia Penal reger-se-á por legislação especial infraconstitucional. Logo, como já 

explicitado alhures neste parecer, a partir de uma atuação conjunta e coordenada com 

outros órgãos do Sistema de Segurança Pública, demais instituições do Poder Público, 

bem como com a comunidade, haverá margem para um detalhamento e planejamento 

estratégico/sistêmico da Polícia Penal, possibilitando a realização de estudos 

conjuntos para a criaçãoda Lei Infraconstitucional que versará sobre os temas 

propostos. 

Dessa forma, a presente análise descortina-se pela APROVAÇÃO da PEC nº 

1/2021 na forma doSUBSTITUTIVO GERAL anexo ao presente parecer. 

 

CONCLUSÃO: 

Assim, esta Comissão Especial emite parecer FAVORÁVEL à Proposta de 

Emenda à Constituição nº 1/2021, em face da sua adequação técnica, legal e 

constitucional, na forma do SUBSTITUTIVO GERAL ANEXO, opinando-se, 
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ademais, pelos motivos expostos, pela REJEIÇÃO das Emendas sob nº 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 e 8, a fim de que delibere o Soberano Plenário desta Casa sobre o tema. 

 

Curitiba, 04 de outubro de 2021. 

 

Deputado DELEGADO JACOVÓS 

Relator da Comissão Especial 
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SUBSTITUTIVO GERAL À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 01/2021 

 

Cria o Departamento de Polícia Penal do Estado do 

Paraná no âmbito da Segurança Pública do Estado do 

Paraná. 

 

Art. 1º Acresce o inciso XVII ao artigo 13 da Constituição do Estado do Paraná, com 

a seguinte redação: 

XVII - organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Penal. 

Art. 2º Acresce o inciso IV ao artigo 46 da Constituição do Estado do Paraná, com a 

seguinte redação: 

IV - Polícia Penal. 

Art. 3º Altera o artigo 49 da Constituição do Estado do Paraná, o qual passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 49. A Polícia Militar, comandada por oficial da ativa do último posto, força 

auxiliar e reserva do Exército, a Polícia Civil e a Polícia Penal subordinam-se ao 

Governador do Estado e serão regidas por legislação especial, que definirá suas 

estruturas, competências, bem como direitos, garantias, deveres e prerrogativas de 

seus integrantes, de maneira a assegurar a eficiência de suas atividades.  

Art. 4º Acrescenta o artigo 50-A à Constituição do Estado do Paraná, com a seguinte 

redação: 

Art. 50-A. A Polícia Penal, dirigida por Policial Penal desde que atendidos os 

requisitos previstos em Lei Complementar, é instituição permanente e essencial à 

Segurança Pública, com incumbência de garantir a segurança dos estabelecimentos 
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penais e de outros setores vinculados à execução penal, inclusive atinente às 

custódias provisórias e temporárias e de medidas cautelares diversas da prisão, 

excetuando-se as atribuições de polícia judiciária e as apurações de infrações penais, 

inclusive militares. 

§1º A função policial penal fundamenta-se na hierarquia, estabelecida em níveis da 

carreira de Policial Penal, e disciplina. 

§2º O ingresso no quadro de servidores do órgão da Polícia Penal será feito, 

exclusivamente, por meio de concurso público. 

§3ºOs atuais cargos de Agente Penitenciário serão transformados em Policial Penal, 

nos termos da Lei. 

§4º O Conselho da Polícia Penal é órgão consultivo, normativoe deliberativo, para 

fins de controle do ingresso, ascensão funcional, hierarquia e regime disciplinar da 

carreira da Polícia Penal, sendo a composição estabelecida por Lei. 

§5º A remuneração dos policiais penais deverá ser fixada na forma de subsídio em 

parcela única, conforme dispõe o §4º do art. 39 da Constituição Federal em face do 

disposto no §9º do art. 144 da Constituição Federal.  

§6º A Polícia Penal será organizada em estrutura administrativa própria denominada 

Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná - DEPPEN.  

§7º Enquanto não houver a regulamentação da Lei disposta no caput deste artigo, o 

cargo de Diretor do DEPPEN será ocupado, preferencialmente, por servidor 

público, de livre nomeação do Governador do Estado. 

Art. 5º Altera o inciso XI do artigo 53 da Constituição do Estado do Paraná, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
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XI - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da 

Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da 

Polícia Penal e demais órgãos da administração pública; 

Art. 6º A regulamentação desta emenda restará condicionada à previsão orçamentária, 

à disponibilidade financeira e ao cumprimento das restrições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Art. 7ºEsta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. 

 


