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Proposta de Emenda Constitucional nº 2/2016  
Autores: Deputado Sergio Majeski e Outros 
Assunto: “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.” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de 

alterar a redação do §1º, do art. 54, da Constituição Estadual, com a finalidade de 

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

legislatura, excetuando-se a hipótese de convocação extraordinária.  

A Procuradora designada emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade formal da Proposta de Emenda Constitucional nº 2/2016, com 

fundamento de que ocorreu inobservância do Princípio Constitucional da 

Irrepetibilidade das Propostas de Emenda Constitucional Rejeitada na Mesma Sessão 

Legislativa (art. 60, §5º, da CR), haja vista que a PEC nº 6/2015 possuía objeto mais 

amplo (“vedada a sua posse em períodos de recesso”), de modo que englobava em 

seu contexto o objeto da PEC nº 2/2016 (“vedada a sua posse 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 apresentada na mesma sessão 

legislativa em que a primeira foi rejeitada. 

Em tempo, registramos que a Procuradora carregou a sua fundamentação com 

adequada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com legislação pertinente. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento da Procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico pela mesma exarada. 

Vitória (ES), 04 de junho de 2019. 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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