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PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 02/2016 

AUTORES: DEPUTADO SÉRGIO MAJESKI e OUTROS  

Ementa: “Altera o §1º do art. 54 da Constituição Estadual, vedando a 

posse de suplentes durante o último período de recesso parlamentar de cada 

legislatura, excetuando-se a hipótese de convocação extraordinária.”. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de proposta de emenda constitucional nº 2/2016, de autoria do 

Deputado Sérgio Majeski e outros, em que altera o §1º do art. 54 da Constituição 

Estadual, vedando a posse de suplentes durante o último período de recesso 

parlamentar de cada legislatura, excetuando-se a hipótese de convocação 

extraordinária. 

O art. 54 da Constituição Estadual prevê, in verbis: 

Art. 54. Não perderá o mandato o Deputado: 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território e de Prefeitura 
Municipal ou de chefe de missão diplomática temporária; 

II - licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença, ou para 
tratar de interesse particular, sem direito a remuneração, desde que, neste 
caso, o afastamento não seja superior a cento e vinte dias por sessão 
legislativa. 

§ l° O suplente será convocado nos casos de vaga decorrente da 
investidura em funções previstas no inciso I, ou de licença superior a 
cento e vinte dias. 

(...) 
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A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de juízo de 

delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009) 

proferiu o despacho da fl. 02, no qual admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou um dos demais 

vícios previstos na norma regimental. 

A Proposta de Emenda Constitucional foi protocolada no dia 05/04/2016 e 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 06/04/2016. A Diretoria de Redação 

juntou o estudo de técnica legislativa da fl. 08, ofertando sugestões apenas no 

tocante à redação proposta, sem alteração substancial na proposta.  

Após, a propositura recebeu encaminhamento para esta Procuradoria 

Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-nos 

examiná-la e oferecer parecer técnico. 

Em 13 de abril de 2016, emitimos parecer pela inconstitucionalidade 

formal da proposta de emenda constitucional em apreço, “em razão da sua 

inadequação jurídica pela sua INADMISSIBILIDADE quanto ao mérito de seu objeto 

normativo”, sob o fundamento de que a proposta violava o disposto no art. 60, § 5º, 

da Constituição Federal, que dispõe que “a matéria constante de proposta de 

emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta 

na mesma sessão legislativa”, uma vez que, em 2016, havia sido rejeitada a PEC nº 

5/2015, com idêntico teor (fls. 18/23). 

Tal entendimento foi acolhido pelo Coordenador da Setorial Legislativa no 

despacho da fl. 26. 

O Procurador-Geral determinou diligência para que a Secretaria Geral da 

Mesa informasse se a PEC nº 2/2016 era, de fato, idêntica à PEC nº 6/2015 (fl. 44). 

Identificador: 330030003300320031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Proposta de Emenda Constitucional nº. 02/2016 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 3 

Contudo, a proposta foi arquivada, em razão do encerramento da 18ª Legislatura, na 

forma do artigo 147 do Regimento Interno, sem cumprir a diligência determinada. 

Em 05/02/2019, foi protocolado pelo autor da proposta pedido de 

desarquivamento (Req. nº 27/2019), o qual foi deferido pela Mesa Diretora (fl. 03 do 

Req. nº 27/2019). 

Conclusa à Secretaria Geral da Mesa, informaram que, “conforme 

despacho de instrução do Sr. Procurador Geral, às fls. 35 (proposta digitalizada nos 

anexos), informamos que a Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2015 

encontra-se arquivada, assim ocorrendo a perda do objeto, desta forma 

encaminhamos os autos para prosseguimento da tramitação” (fl. 49). 

Por fim, os autos vieram novamente conclusos para parecer. 

É o relatório. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1 DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

Preliminarmente, cumpre assentar que o exame a ser realizado sobre a 

presente proposição cingir-se-á aos aspectos estritamente jurídicos, especialmente 

com suporte nas matrizes constitucionais e legais que norteiam o processo 

legiferante pátrio. Com efeito, não incumbe a esta Procuradoria invadir o mérito da 

proposição legislativa, muito menos imiscuir-se em questões que dizem respeito tão 

somente aos critérios políticos e de oportunidade e conveniência desta Casa de 

Leis. 
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Verifica-se a competência legislativa do Estado do Espírito Santo para 

deflagrar o presente procedimento legislativo. O objeto dessa emenda constitucional 

encontra-se em harmonia ao núcleo essencial do Princípio da Autonomia dos Entes, 

arts. 1º, 18  e 25 , todos da Constituição da República. Sob esse aspecto, somente o 

próprio Estado possui a legitimidade para deflagrar o processo legislativo para a 

alteração de sua própria Constituição. Trata-se de um corolário do Federalismo 

adotado pelo Constituinte de 1988.   

Destarte, restou devidamente fundamentado que compete ao Estado do 

Espírito Santo modificar o seu texto constitucional.  

No que diz respeito à competência para iniciar o procedimento, entendo 

que o tema versado na proposição se insere no âmbito de iniciativa do próprio poder 

legislativo, por se tratar de matéria de organização desse poder. 

E ainda, por se tratar de proposta de emenda constitucional, esta deve 

ser apresentada por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da Assembleia 

Legislativa, nos termos do art. 62 da Constituição Estadual c/c art. 60 da 

Constituição da República.  

No presente caso, foi preenchido tal requisito, considerando que a 

proposta foi subscrita por mais de 10 (dez) parlamentares, os quais passam a ser 

considerados autores, com fulcro no art. 144, § 1º, do Regimento Interno desta 

Assembleia. 

Registra-se, ainda, que não estão presentes as anormalidades 

institucionais previstas no art. 62, § 1º1, da Constituição Estadual e art. 60, § 1º2, da 

Constituição da República, quais sejam: a intervenção federal, o estado de defesa 

ou o estado de sítio que abranja o território do Estado. 

                                                 
1
 (...) §1° A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de 

sítio que abranja o território do Estado.  

2
 § 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. 
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Logo, não há falar em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou 

vício formal subjetivo. 

É necessário ainda verificar, para efeito de admissibilidade da proposta de 

emenda constitucional, a observância do requisito negativo constitucional previsto no 

art. 60, § 5º, da Constituição Federal, o qual dispõe, in verbis: 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. 

(original sem destaque) 

Nesse aspecto, verifica-se, conforme informação constante do relatório da 

Diretoria de Documentação e Informação – DDI (fls. 04/06), que foi rejeitada, em 

29/02/2016 (fl. 05), a PEC nº 6/2015, com teor idêntico a esta em análise. 

Tal circunstância é suficiente a ensejar a inadmissibilidade desta 

proposta, mesmo a anterior tendo sido protocolada em 2015, uma vez que o 

dispositivo supramencionado veda a proposição de matéria idêntica na mesma 

sessão legislativa em que a anterior haja sido rejeitada, o que apenas ocorreu na 

sessão legislativa de 2016 (29/02/2016). 

Ressalta-se, outrossim, que a matéria rejeitada é idêntica à prevista na 

proposta em apreço, o que também deve ser analisado; uma vez que, se houvesse 

sido rejeitado um substitutivo, não haveria óbice à apreciação da proposta original, 

como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO 
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, RELATIVO À 
TRAMITAÇÃO DE EMENDA CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE 
VIOLAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO E DO 
ART. 60, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR: 
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA QUANTO AOS FUNDAMENTOS 
REGIMENTAIS, POR SE TRATAR DE MATÉRIA INTERNA CORPORIS 
QUE SÓ PODE ENCONTRAR SOLUÇÃO NO ÂMBITO DO PODER 
LEGISLATIVO, NÃO SUJEITA À APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO; 
CONHECIMENTO QUANTO AO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 
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MÉRITO: REAPRESENTAÇÃO, NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA, DE 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO, 
QUE MODIFICA O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE 
NORMAS DE TRANSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (PEC Nº 33-A, 
DE 1995). I - Preliminar. 1. Impugnação de ato do Presidente da Câmara 
dos Deputados que submeteu a discussão e votação emenda aglutinativa, 
com alegação de que, além de ofender ao par. único do art. 43 e ao § 3º do 
art. 118, estava prejudicada nos termos do inc. VI do art. 163, e que deveria 
ter sido declarada prejudicada, a teor do que dispõe o n. 1 do inc. I do art. 
17, todos do Regimento Interno, lesando o direito dos impetrantes de terem 
assegurados os princípios da legalidade e moralidade durante o processo 
de elaboração legislativa. A alegação, contrariada pelas informações, de 
impedimento do relator - matéria de fato - e de que a emenda aglutinativa 
inova e aproveita matérias prejudicada e rejeitada, para reputá-la 
inadmissível de apreciação, é questão interna corporis do Poder Legislativo, 
não sujeita à reapreciação pelo Poder Judiciário. Mandado de segurança 
não conhecido nesta parte. 2. Entretanto, ainda que a inicial não se refira ao 
§ 5º do art. 60 da Constituição, ela menciona dispositivo regimental com a 
mesma regra; assim interpretada, chega-se à conclusão que nela há ínsita 
uma questão constitucional, esta sim, sujeita ao controle jurisdicional. 
Mandado de segurança conhecido quanto à alegação de impossibilidade de 
matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 
prejudicada poder ser objeto de nova proposta na mesma sessão 
legislativa. II - Mérito. 1. Não ocorre contrariedade ao § 5º do art. 60 da 
Constituição na medida em que o Presidente da Câmara dos 
Deputados, autoridade coatora, aplica dispositivo regimental adequado 
e declara prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado, e 
não rejeitado, ressalvados os destaques (art. 163, V). 2. É de ver-se, 
pois, que tendo a Câmara dos Deputados apenas rejeitado o 
substitutivo, e não o projeto que veio por mensagem do Poder 
Executivo, não se cuida de aplicar a norma do art. 60, § 5º, da 
Constituição. Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo, 
nada impede que se prossiga na votação do projeto originário. O que 
não pode ser votado na mesma sessão legislativa é a emenda rejeitada 
ou havida por prejudicada, e não o substitutivo que é uma subespécie 
do projeto originariamente proposto. 3. Mandado de segurança 
conhecido em parte, e nesta parte indeferido.

3
 

(original sem destaque) 

 

Na mesma linha da manifestação da Diretoria de Informação, entendemos 

que a PEC nº 6/2015 possui objeto mais amplo (“vedada a sua posse em períodos 

de recesso”) que engloba em seu contexto a PEC nº 2/2016 (“vedada a sua posse 

                                                 

3
 STF. MS 22503, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, 

julgado em 08/05/1996, DJ 06-06-1997 PP-24872 EMENT VOL-01872-03 PP-00385 RTJ VOL-00169-01 PP-00181. 
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durante o último período de recesso parlamentar de cada legislatura”), motivo pelo 

qual se aplica a vedação do art. 60, § 5º, da CF, por ter sido a segunda proposta na 

mesma sessão legislativa em que a primeira foi rejeitada. 

Por outro lado, o fato desta proposta ter sido arquivada e somente 

desarquivada neste ano (2019) não retira a sua inconstitucionalidade que nasceu 

quando de sua apresentação em 2016, pois o vício de inconstitucionalidade formal é 

insanável.  

Assim, pelas razões acima expendidas, percebe-se que a matéria objeto 

da proposta de emenda constitucional em apreço poderia ser validamente proposta 

nesta sessão legislativa de 2019, desde que novamente proposta, com a colheita de 

novas assinaturas e reinício da tramitação do processo legislativo constitucional. 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma 

vez que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível 

sugerir emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do 

parágrafo único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL da Proposta de Emenda Constitucional nº 02/2016, de autoria dos Exmos. 

Deputados Sérgio Majeski e outros, bem como, em razão da inadequação jurídica, 

pela sua INADMISSIBILIDADE quanto ao mérito de seu objeto normativo, nos 

termos da fundamentação constante deste parecer. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 4 de junho de 2019. 

 

Identificador: 330030003300320031003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Proposta de Emenda Constitucional nº. 02/2016 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 8 

LIZIANE MARIA BARROS DE MIRANDA 

Procuradora da Assembleia Legislativa 
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