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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 05/2013 

 
 
Assegura aos candidatos recém-eleitos para os 
cargos de Governador do Estado e Prefeito 
Municipal o direito de obter acesso às 
informações sobre a respectiva administração, 
por meio da instituição de equipe de transição 
democrática de governo.  

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

DECRETA: 

Art. 1º. Fica incluído o inciso XII no artigo 23 da Constituição do Estado do Espírito 
Santo, com a seguinte redação: 
 

Art. 23.  
(...) 
XII – previsão de acesso às informações sobre a administração 
municipal em curso pela equipe de transição democrática de governo, 
nos termos desta Constituição.   

 
Art. 2º. Fica acrescido o Art. 25-A a Constituição do Estado do Espírito Santo.  
 

Art. 25-A Ao candidato declarado eleito pela Justiça Eleitoral para o 
cargo de Prefeito, a partir da proclamação do resultado das eleições, 
é assegurado o direito de obter acesso às informações sobre o 
funcionamento dos órgãos e das entidades da administração pública 
municipal, bem como das ações, projetos e dos programas em 
andamento, dos contratos, dos convênios e outros pactos, das 
contas públicas, dos bens, da estrutura funcional, do inventário de 
dívidas e haveres e dos recursos vinculados a fundos constituídos, 
por meio de equipe de transição democrática de governo, instituída 
com este objetivo.   
  
§ 1º A instituição da equipe de transição democrática de governo, 
prevista no caput deste artigo, será disciplinada por lei municipal 
específica, cuja inexistência não constituirá óbice, em qualquer 
hipótese, ao acesso às informações por todos aqueles que sejam 
credenciados pelo prefeito recém-eleito. 
 
§ 2º. A inobservância do disposto neste artigo poderá ser denunciada 
ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 76, § 2º, desta 
Constituição.  x 
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Art. 3º.  Fica acrescido o Art. 85-A a Constituição do Estado do Espírito Santo.  
 

Art. 85-A Ao candidato declarado eleito pela Justiça Eleitoral para o 
cargo de Governador, a partir da proclamação do resultado das 
eleições, é assegurado o direito de obter acesso às informações 
sobre o funcionamento dos órgãos e das entidades da administração 
pública estadual, bem como das ações, projetos e dos programas em 
andamento, dos contratos, dos convênios e outros pactos, das 
contas públicas, dos bens, da estrutura funcional, do inventário de 
dívidas e haveres e dos recursos vinculados a fundos constituídos, 
por meio de equipe de transição democrática de governo, instituída 
com este objetivo.   
 
§ 1º A instituição da equipe de transição democrática de governo, 
prevista no caput deste artigo, será disciplinada por lei estadual 
específica, cuja inexistência não constituirá óbice, em qualquer 
hipótese, ao acesso às informações por todos aqueles que sejam 
credenciados pelo prefeito recém-eleito. 
 
§ 2º. A inobservância do disposto neste artigo poderá ser denunciada 
ao Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 76, § 2º, desta 
Constituição.   
 

Art. 4°. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data da sua publicação.  
 
 

Palácio Domingos Martins, 07 de maio de 2013. 
 
 
 

ROBERTO CARLOS 
Deputado Estadual 

 

 

___________________________                               ___________________________ 

 

___________________________                               ___________________________ 

 

___________________________                               ___________________________ 

 

___________________________                               ___________________________ 

 

___________________________                               ___________________________ 
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JUSTIFICATIVA 

  

Trata-se de Proposta de Emenda Constitucional sobre as regras de transição de 

governo no âmbito estadual e municipal, formação de equipe de transição e seu 

funcionamento.  

 

Desde a transição do governo de Fernando Henrique Cardoso para o primeiro governo 

Lula, o país vivenciou a experiência de constituir legal e institucionalmente a transição 

entre dois governos democraticamente eleitos.  

 

A presente proposição busca regulamentar o processo de transição no âmbito 

estadual e municipal, tendo em vista que na esfera federal a Lei 10.609/2012 disciplina 

a matéria.  

 

Estabelecer a normatização do processo entre duas gestões institucionais busca 

contribuir para a continuidade das ações de governo, permitindo a transparência 

democrática entre a gestão que se encerra e a outra que se inicia.  

 

A instituição de uma transição de governo tem por objetivo inteirar-se do 

funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a Administração Pública 

Municipal e Estadual e preparar os atos de iniciativa do novo Prefeito e Governador.  

 

Os períodos de transição administrativa, particularmente no âmbito do Poder 

Executivo, nos vários níveis de governo, têm sido, muitas vezes, marcados por 

instabilidades e por processos descontínuos, sobretudo, quando o novo gestor 

representa oposição ao mandato que se encerra.  

 

No que se refere à constitucionalidade, deve-se ressaltar que no sistema de repartição 

de competências instituídas de acordo com o critério da predominância do interesse, 

cabe aos Estados atuarem no âmbito regional. E, a presente proposta não afeta a 

autonomia local reservada constitucionalmente aos Municípios.  
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Aos Municípios cabe legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a 

Legislação Estadual e Federal, no que couber. Portanto, a Constituição não enumera 

dentre as matérias de competências da União e dos Municípios a normatização 

referente às equipes de transição. Por isso, ao Estado cabe a competência residual 

(ou remanescente), não taxativa, cabendo a esses entes políticos fazer "tudo aquilo 

que não lhes forem vedados".  

 

Além disso, esta proposição estabelece normas de transição, especialmente sobre as 

informações referentes às finanças dos entes políticos, ou seja, direito financeiro, cuja 

competência concorrente cabe aos Estados.  

 

Assim, o projeto trata especificamente da necessidade de que o gestor público 

apresente informações ao próximo gestor que o sucederá, disposição que já se 

encontra presente na Lei de Acesso à Informação. Portanto, não atinge a autonomia 

municipal do chefe do Executivo, conforme preceitua o artigo 30 da Constituição 

Federal de 1988, mas imprime caráter mais consentâneo à transferência de poder em 

regime republicano.  

 

Por outro lado, a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesses 

locais também está preservada, uma vez que a Câmara de Vereadores poderá 

suplementar a legislação federal e a estadual, disciplinando a matéria nos respectivos 

entes locais.  

 

Cabe ressaltar, nesse aspecto, que há disciplina federal sobre o tema por meio da Lei 

10.609/02, que dispõe sobre a instituição de equipe de transição pelo candidato a 

Presidente da República.  

 

No âmbito estadual a normatização da transição entre governos é realidade no Estado 

do Piauí disciplinada pela Lei 6.253/2012. Nesse Estado, inclusive, o Tribunal de 

Contas, a partir da edição da referida lei, editou Instrução Normativa estabelecendo 
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procedimentos de gestão a serem observados pelas administrações estadual e 

municipal.  

 

A proposta contribui para a constituição de um processo formal de transição 

governamental, com base nos princípios da colaboração entre governos, da 

transparência pública, do planejamento e, sobretudo, da continuidade nos serviços 

prestados à sociedade. 

 

Este marco legal possibilita, ainda, verificar a situação das contas dos Municípios no 

final de cada gestão, bem como o cumprimento das disposições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, já que será possível a constatação das dívidas empenhadas 

para a próxima administração.  

 

Contribui, sobretudo, para a efetivação da Lei 12.527/11 que regula o acesso à 

informação, a observância da publicidade, divulgação de informações de interesse 

público, transparência na administração pública e desenvolvimento do controle social 

da administração pública.  

 

Permite, também, a continuidade da atividade administrativa, a continuidade dos 

serviços públicos, a garantia da prestação de contas, a preservação do interesse 

público, o fortalecimento do sistema democrático, a normalidade administrativa e a 

transparência, conforme orienta o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo 

(Cartilha “Orientação aos gestores Municipais”, p. 04, 2012).  

 

A normatização da transição entre governos favorece, ainda, o cumprimento do 

disposto na Súmula 230 do TCU: “Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas 

referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o 

tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao 

resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas 

Especial, sob pena de co-responsabilidade”. 
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Dessa forma, de acordo com a teoria constitucional contemporânea, necessário se faz 

o diálogo institucional na resolução dos problemas constitucionais. Ou seja, a 

participação do TCE/ES é fundamental na concretização do processo para a 

efetivação desta proposta legislativa. O diálogo e a atuação conjunta do legislativo, 

executivo, judiciário e, nesse caso, especialmente do TCE/ES, pode contribuir 

sobremaneira para a concretização dos objetivos aqui expostos, qual seja, a 

efetivação do princípio republicano.  

 

A forma de governo republicana caracteriza-se pela retomada do interesse público. O 

governante é mero representante do povo. A gestão deve ser transparente, 

responsável, exprime relação com a comunidade, é afeta ao conceito de cidadania, 

mescla-se ao regime democrático e vincula a legitimação do poder a observância de 

regras e processos, no caso da presente proposta o processo de transição entre duas 

gestões.  

 

O governo extrai seus poderes direta ou indiretamente da maioria do povo por período 

de limitação ou enquanto exibe bom comportamento.  

 

O desrespeito à forma de governo republicana constitui, inclusive, justificativa para 

intervenção federal nos Estados e, caso não sejam prestadas as contas devidas, o 

Estado poderá intervir nos Municípios.  

 

Tendo em vista a supremacia do interesse público e a observância do princípio 

republicano, apresento a presente Proposta de Emenda Constitucional para 

apreciação legislativa.  

 

 

ROBERTO CARLOS  
Deputado Estadual - PT 


