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Acrescenta dispositivo a Constituição do Estado.

        A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos
do que dispõe o Art. 38 da Constituição Estadual, promulga a  seguinte emenda ao texto constitucional:

        Art. 1º Fica acrescentado o artigo 129-A a Constituição do Estado, com a seguinte redação:

“Art. 129-A  É vedado o provimento, a investidura e o exercicio em cargo em comissão ou em
função de confiança aos brasileiros que estejam em situação de inegibilidade nos termos da
legislação federal,  ressalvadas as incompatibilidades especificas de cargos politicos eletivos, a
condição de inalistável e a de militar.”

                 Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na  data de sua promulgação.
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JUSTIFICATIVA

     O Brasil assistiu, com a sanção,  em  4/6/2010, da  Lei Complementar Federal nº 135, a um grande
avanço no sentido da  consolidação  de  um  Estado Democrático  de  Direito  que  se fundamente no
respeito aos princípios e valores éticos e morais de seu  povo. Essa lei complementar, também
denominada Lei  da  Ficha Limpa,  incluiu entre as hipóteses de inelegibilidade aquelas  que visam  a 
proteger a probidade administrativa e  a  moralidade  no exercício dos mandatos eletivos.

     A   proposta   de  emenda  à  Constituição  ora  apresentada, compatível  com  a  competência
legislativa  do  Estado  Federado, determina  a  aplicação  dos mesmos princípios  éticos  quando  da
escolha de dirigentes de órgãos e entidades públicas estaduais.  O respeito  à ética e à probidade
 deve  ser  o  elemento norteador  de  toda  a  atividade  do  poder  público. 

     A Constituição Federal no artigo 37, caput, estabelece os princípios reitores da administração
pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

    No atual contexto social e político, o princípio da moralidade da administração pública é dotado de
relevância ímpar.

    A definição precisa de moralidade da Administração Pública é tarefa espinhosa em razão da
complexa e fundamental relação entre política, direito e moral. De outro lado, há situações que
flagrantemente violam o princípio da moralidade. A possibilidade legal de nomeação e investidura em
cargo público de comissão e de atribuição de função de confiança de brasileiros em condição de
inelegibilidade pode acarretar situações de patente violação desse estruturante princípio da
Administração Pública.

     Assim, a presente Proposta de Emenda à Constituição (PEC) tem por objetivo a exigência da
observância de um simples e cardeal ditame republicano: exigir uma "vida pregressa" proba ("ficha
limpa") dos ocupantes de função de confiança ou emprego ou cargo efetivo ou em comissão. Os
administradores públicos possuem a competência de indicar brasileiros para ocuparem cargos de
comissão, nos termos do art. 37, II, CF.

     Também, os administradores públicos são competentes para atribuir aos servidores públicos
efetivos cargos em comissão e funções de confiança para o exercício de atribuições de direção, de
chefia e assessoramento, segundo o art. 37, V, CF.

    A nível estadual temos a lei nº 9.644, de 17 de novembro de 2011, também conhecida  como lei da
ficha limpa, só que a mesma se limita a Secretário de Estado, tendo portanto uma abrangência bem
limitada.

    Na lei estadual foi estabelecido a vedação pelo prazo de cinco anos para nomeações a partir de
decisões de órgãos colegiados (condenações). Já na lei federal o prazo é de oito anos. Nesse caso a
lei estadual esta beneficiando o infrator. Citaremos alguns dispositivos de legislação federal para
demonstrar esta situação:

              "Art. 2o  A Lei complementar nº 64, de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

     “Art. 1o  ................................................................................................................................... 

     I – ...............

.....c) o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal e o Prefeito e o Vice-Prefeito
que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da Constituição Estadual, da Lei
Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do Município, para as eleições que se realizarem
durante o período remanescente e nos 8 (oito) anos subsequentes ao término do mandato para o
qual tenham sido eleitos; 



   d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso
do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem
como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes; 

     Existem também casos de vedações não previstas na legislação estadual e com previsão na
legislação federal.

     Nosso pensamento é expandir a idéia para que se enquadre a vedação a todos os cargos de livre
provimento do Estado de Mato Grosso, ou seja, no Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder
Executivo.

     Vale salientar, que o texto de nossa proposta se baseia na proposta de emenda a constituição nº 6,
de 2012, de autoria do então senador Pedro Taques, atual governador de nosso Estado.

    No estado de São Paulo, por meio da Emenda Constitucional nº 34, de 21 de março de 2012, foi
incluida essa vedação

         "Artigo 1° – O Título III – Da Organização do Estado fica acrescido do seguinte artigo 111-A:
 “Artigo 111-A – É vedada a nomeação de pessoas que se enquadram nas condições de
inelegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de Secretário de Estado,
Secretário-Adjunto, Procurador Geral de Justiça, Procurador Geral do Estado, Defensor Público Geral,
Superintendentes e Diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências
reguladoras e autarquias, Delegado Geral de Polícia, Reitores das universidades públicas estaduais e
ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do
Estado.” (NR)"

     Face ao exposto, e pela relevância da proposta, contamos com apoio dos nobres Deputados desta
Egrégia Casa de Leis para aprovação célere desta Proposta de Emenda Constitucional.
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