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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

PROCURADORIA 

 

 

 

Pedido de Diligência 

Proposição: Projeto de Decreto Legislativo nº 045/2020. 

Autor (a): Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros. 

Assunto:  Susta a Portaria nº 020-S, de 13.05.2020, da Secretaria de Estado de 

Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI, que suspende o contrato de trabalho dos 

cobradores do Sistema TRANSCOL e estabelece o pagamento da passagem apenas 

pelo CARTÃOGV, expedido exclusivamente pela empresa prestadora do serviço de 

transporte. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

  Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de sustar a Portaria nº 020-S, de 13.05.2020, da Secretaria 

de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI, que suspende o contrato de 

trabalho dos cobradores do Sistema TRANSCOL e estabelece o pagamento da 

passagem apenas pelo CARTÃOGV, expedido exclusivamente pela empresa 

prestadora do serviço de transporte. 

  No entanto, ocorre que, no referido projeto, de forma lógica e 

coerente, se faz remissão a aludida Portaria nº 020-S, de 13.05.2020, da 

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI, que se pretende 

sustar, deixando, porém, de juntar seu texto ao processo, em flagrante 

descumprimento ao disposto no artigo 143, inciso IV, do Regimento Interno1. 

Desta feita, entende-se, S.M.J., que devem ser cumpridas as 

disposições do referido dispositivo regimental, que determina que “não se admitirão 

proposições que, aludindo à lei, decreto, regulamento, decisões judiciais ou 

qualquer outro dispositivo legal, não se façam acompanhar de sua transcrição, 

exceto os textos constitucionais e leis codificadas”.  

Por outro lado, observa-se às fls. 09 dos autos, que foi informado pelo 

servidor responsável, na Diretoria de Documentação e Informação, que “Não foi 

encontrada proposição similar ou idêntica em tramitação. Não foi encontrada 

legislação similar ou idêntica.”, deixando-se de fazer referência acerca da existência 

de legislação correlata, que eventualmente poderia servir de substrato de validade 

para a referida portaria, na qualidade de ato normativo não primário. 

 
1 Art. 143. Não se admitirão proposições: (...) IV - que, aludindo à lei, decreto, regulamento, decisões judiciais ou 

qualquer outro dispositivo legal, não se façam acompanhar de sua transcrição, exceto os textos constitucionais e 
leis codificadas; 
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Com efeito, passando ao largo da polêmica acerca da existência de 

“decretos autônomos” no direito brasileiro, verifica-se, indubitavelmente, que as 

regulamentações devem ser fundamentadas em lei ou ato normativo primário 

equivalente, do qual o ato secundário extrai seu substrato de validade, sob pena de 

exorbitância do poder regulamentar atribuído ordinariamente ao Poder Executivo 

(função típica).  

Nesse sentido, também se verifica que a solução para exorbitância do 

poder regulamentar é estabelecida pelas disposições do artigo 56, inciso IX, da 

Constituição Estadual2, em consonância com as do artigo 49, inciso V, da Carta 

Federal3, atribuindo competência à Assembleia Legislativa para sustar o respectivo 

ato regulamentar exorbitante. 

Diante dessa situação, afigura-se imprescindível, S.M.J., obter 

esclarecimento seguro do órgão competente, neste caso, da Diretoria de 

Documentação e Informação, acerca da existência de lei ou ato normativo 

equivalente, que confira fundamento de validade a referida Portaria nº 020-S, de 

13.05.2020, da Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI, 

juntando os respectivos instrumentos normativos aos presentes autos, acaso 

existentes.    

Assim, cumpre requerer que a matéria baixe em diligência para que se 

promova, por meio da Secretaria Geral da Mesa, a juntada aos presentes autos do 

texto vigente da aludida Portaria nº 020-S, de 13.05.2020, da Secretaria de Estado 

de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI, bem como de eventuais leis ou atos 

normativos correlatos, que lhe sirvam de fundamento de validade, ou certificar a 

sua inexistência, no sentido de propiciar condições para a análise jurídica da 

presente proposição – PDL 45/20. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Assembleia Legislativa, em 28 de maio de 2020. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto  

 
2Art. 56 É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de zelar pela preservação da sua competência 

legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes:  IX  - sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar;  

3Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) V - sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 
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