
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 02/2007
Ementa: Dispõe sobre as reuniões da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Artigo  1º  -  Os  parágrafos  quarto  e  quinto  do  art.  58  da  Constituição  Estadual  passam  a  vigorar  com  a
seguinte redação:

Art. 58 (....)
..........................................
§ 4° Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Assembléia Legislativa reunir-se-á em sessão
solene:

I - no dia 1° de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para dar posse aos Deputados eleitos e receber o
compromisso de posse do Governador e do Vice-Governador;

II - no dia 2 de fevereiro subseqüente à eleição, para inaugurar a legislatura e, nos três anos seguintes,
para a instalação da sessão legislativa ordinária.

§  5º  A  Assembléia  Legislativa  reunir-se-á,  em  sessão  preparatória,  no  dia  1º  de  janeiro,  para,  no
primeiro e  terceiro anos da legislatura,  eleger  a  Mesa,  cujos  membros  terão  o  mandato  de  dois  anos,
proibida  a  recondução  para  o  mesmo  cargo  na  eleição  imediatamente  subseqüente,  inclusive  na
legislatura seguinte.

Artigo 5º - Esta Proposta de Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, em 07 de fevereiro de 2007.

Carlos Casteglione
Deputado Estadual - PT/ ES

Claudio Vereza
Deputado Estadual – PT/ES

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda Constitucional pretende antecipar a data da posse dos Deputados Estaduais e eleição da
Mesa Diretora do dia 01 de fevereiro para o dia 01 de janeiro, do primeiro ano de cada legislatura.

O  objetivo  da  presente  proposta  é  abolir  a  possibilidade  dos  suplentes  de  parlamentares  assumirem  o
mandato no período de recesso legislativo,  já  que não há efetivo  exercício  do  mandato.  É  o  que  se  denomina de
“mandato tampão”.

Essa hipótese ocorre quando há renúncia do cargo por  parte  de um deputado estadual  para assumir  outro
cargo eletivo no âmbito do Poder Executivo, como por exemplo, Governador de Estado ou Prefeito Municipal.

Levando-se em conta o princípio da moralidade,  mostra-se  inadmissível  suplente  (parlamentar)  assumir
vaga em Casa Legislativa em recesso.

Hely Lopes de Meirelles, sintetizando as lições de Maurice Hauriou, o principal sistematizador da teoria da
moralidade administrativa, assim se manifesta:

“A  moralidade  administrativa  constitui  hoje  em  dia,  pressuposto  da  validade  de  todo  ato  da
Administração Pública (Const. Rep., art. 37, caput). Não se trata - diz Hauriou, o sistematizador de
tal  conceito  -  da  moral  comum,  mas  sim de  uma moral  jurídica,  entendida  como “o  conjunto  de
regras de conduta tiradas da disciplina interior da Administração”. Desenvolvendo a sua doutrina,
explica  o  mesmo  autor  que  o  agente  administrativo,  como  ser  humano  dotado  da  capacidade  de
atuar,  deve,  necessariamente,  distinguir  o  Bem do  Mal,  o  honesto  do  desonesto.  E,  ao  atuar,  não
poderá  desprezar  o  elemento  ético  de  sua  conduta.  Assim,  não  terá  que  decidir  somente  entre  o
legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas
também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo
não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque
nem  tudo  que  é  legal  é  honesto,  conforme  já  proclamavam  os  romanos  -  non  omne  quod  licet
honestum est.  A moral comum, remata Hauriou, é imposta ao homem para sua conduta externa; a



moral administrativa é imposta ao agente público para a sua conduta interna, segundo as exigências
da instituição a que serve, e a finalidade de sua ação: o bem comum.

O  próprio  Supremo  Tribunal  Federal  -  STF  já  assentou  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  -  ADI
2.661-MC, que “... princípio da moralidade administrativa — enquanto valor constitucional revestido de caráter
ético-jurídico — condiciona a legitimidade e a validade dos atos estatais. A atividade estatal, qualquer que seja o
domínio  institucional  de  sua  incidência,  está  necessariamente  subordinada  à  observância  de  parâmetros
ético-jurídicos  que  se  refletem  na  consagração  constitucional  do  princípio  da  moralidade  administrativa.  Esse
postulado fundamental, que rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de
valores éticos sobre os quais se funda a ordem positiva do Estado.".

Nesses  termos,  a  sociedade  capixaba,  fundamentada  no  princípio  da  moralidade  e  nos  valores
ético-jurídicos,  não admite que suplente de deputado eleito  para cargo do  Poder  Executivo  exerça  o  denominado
“mandato tampão” no período de recesso legislativo.


