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EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 31/2020,  
oriundo da Mensagem Governamental nº 103/2020. 

 
Art. 1º O Projeto de Lei Complementar nº 31/2020, que altera a Lei Complementar nº 827, de 30 
de junho de 2016, e a Lei nº 7.860, de 24 de setembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 

Art. 1º (...) 
(...) 

Art. 7º (...) 
(...) 
 §1º – No exercício de suas atribuições ou das que lhe 
forem delegadas, a ARSP poderá aplicar as sanções de 
multa e advertência, além de outras espécies 
sancionatórias previstas em regulamento editado pela 
ARSP, desde que exista previsão legal, em dispositivos 
contidos nas Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, nº 9.074, de 07 de julho de 1995, nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, nos respectivos contratos 
administrativos que disciplinam a prestação do serviço, 
bem como na legislação específica relativa aos serviços 
públicos de energia, notadamente as constantes de 
Regulamentação da ANEEL, e textos normativos que 
lhes sucederem. 
(...) 
§4º No caso do inciso XVII, alínea “a” desse artigo, 
deverá ser encaminhada uma minuta do edital à 
autoridade do órgão competente, antes de sua 
elaboração definitiva, para que possam se manifestar 
acerca do interesse público na celebração do contrato 
de concessão referente à prestação dos serviços 
públicos regulados. 
 

  
 

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2020. 
 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual – REPUBLICANOS10  
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JUSTIFICATIVA  
 

A presente emenda visa aprimorar a proposta apresentada pelo Governo do Estado, com vistas a 
estabelecer a essencialidade da previsão legal de espécies sancionatórias para que possa constar 
no regulamento editado pela ARSP. O ato administrativo não pode criar obrigações ou impor 
penalidades, sob pena de infringência ao Princípio Constitucional da Legalidade, segundo o qual 
ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de Lei, a teor do disposto no art. 
5º, inciso II, da Constituição Federal. 
 
Visto o exposto, conclamo o apoio dos nobres Pares à aprovação desta Emenda, por 
reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 
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