
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar a Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2019 à técnica 

legislativa, às normas gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, 

publicado no DPL de 27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, 

alterada pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações, em 

destaque ao texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião de sua promulgação. 

 

“PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 06/2019 

 

Acrescenta o § 5º-A ao art. 32 da Constituição 

Estadual. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 32 da Constituição Estadual passa a vigorar acrescido do § 5º-A, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 32. (...) 

 

(...) 

 

§ 5º-A Importarão em improbidade administrativa, sem prejuízo daqueles que 

venham a ser previstos em lei, os seguintes atos: 

 

I - nomear, escolher ou indicar ocupante para cargo de natureza político-jurídica, 

cargo em comissão ou função de confiança, com o fim de obter quaisquer vantagens, 

incluídas as de natureza política; 

 

II - influenciar, de qualquer modo, perante autoridade, na nomeação, escolha ou 

indicação de ocupante de cargo de natureza político-jurídica, cargo em comissão ou 

função de confiança, com o fim de obter quaisquer vantagens, incluídas as de 

natureza política; 

 

III - exonerar, detentor de mandato eletivo, ocupante de cargo de natureza político-

jurídica, cargo em comissão ou função de confiança, com a finalidade de influenciar 

no resultado de decisão de outro Poder; 

 

IV - pedir exoneração do cargo de natureza político-jurídica, do cargo em comissão 

ou da função de confiança, sendo detentor de mandato eletivo, com a finalidade de 

influenciar no resultado de decisão do Poder para o qual foi eleito em favor do Poder 

onde exerce o cargo de natureza especial. 

 

(...).” (NR) 
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Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 26 de março de 2019. 

 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 

Deputado Estadual 

 

 

 

Em 28 de março de 2019. 

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 

 

 
Léia/Ayres/Ernesta 
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