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Proposição: Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2019. 

Autor (a): Deputado Capitão Assumção e outros. 

Assunto: Dá nova redação ao § 2º do artigo 57 da Constituição Estadual, 

estabelecendo prazo de 20 (vinte) dias para prestação de informações pelos 

Secretários de Estado. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de dar nova redação ao § 2º do artigo 57 da 

Constituição Estadual, estabelecendo prazo de 20 (vinte) dias para 

prestação de informações pelos Secretários de Estado. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, abordando os aspectos pertinentes ao exame da matéria, 

notadamente, a competência legislativa, a iniciativa, a espécie normativa, o 

quórum e o processo de votação, o regime de tramitação, a compatibilidade 

com os princípios e normas constitucionais federais e estaduais e 

regimentais e a técnica legislativa, inclusive concluindo pela adoção do 

respectivo estudo técnico. 

Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar de suas conclusões, posto que 

se vislumbra a ocorrência de inconstitucionalidade material, por 

inobservância dos Princípios Constitucionais da Separação dos Poderes e da 

Simetria e, consequentemente, pela infringência às disposições dos artigos 

2º e 50, § 2º, da Constituição Federal, este último com redação dada pela 

Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994, in verbis: 

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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Art. 50. (...) 

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

poderão encaminhar pedidos escritos de informações a 

Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no 

caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a 

recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem 

como a prestação de informações falsas. 

De fato, conforme alegado no próprio parecer técnico, “em 

obediência ao princípio da simetria, trata-se de norma cuja reprodução é 

obrigatória na Constituição Federal, com a finalidade de prestigiar o 

princípio da separação dos poderes”.  

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal rechaça toda e qualquer 

interferência de um Poder do Estado sobre o outro, desde que já não esteja 

estabelecida na Carta Federal, de forma a abalar o sistema de freios e 

contrapesos nela previsto, conforme se depreende, dentre outros, dos 

seguintes acórdãos:  

Ementa: Direito Constitucional. ADI. Constituição estadual. 

Norma impondo obrigações ao Legislativo e ao Judiciário. 

Violação ao princípio da separação dos poderes. 

Inconstitucionalidade. 1. O art. 120, § 7º, da Constituição do 

Estado de Santa Catarina viola o princípio da separação dos 

Poderes (art. 2° e 96 da Constituição Federal), ao determinar 

que as audiências públicas serão promovidas pelos Poderes 

Executivo e Judiciário, nas datas e nos municípios designados 

pela Assembleia Legislativa. Precedentes. 2. Medida cautelar 

confirmada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente.1 

(grifou-se) 

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE 

INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUE DISCIPLINA 

O ACESSO A INFORMAÇÃO. EXCESSOS EM RELAÇÃO A 

ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS PODERES 

LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E 

                                                 
1 ADI 1606 / SC - SANTA CATARINA  - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. ROBERTO 
BARROSO - Julgamento:  19/12/2018           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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TRIBUNAIS DE CONTAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. O inciso I 

do parágrafo único do art. 1º da Lei 15.175/2012 do Estado do 

Ceará apenas reproduz o disposto no art. 1º, parágrafo único, 

I, da Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), 

que, com fundamento no art. 5º, XXXIII, art. 37, § 3º, II, e 

art. 216, § 2º, da Constituição Federal, estabelece deveres 

aplicáveis a toda a Administração Pública, direta e indireta, nas 

esferas federativas e nos três Poderes de Estado. 2. A previsão 

dos artigos 5º, II a VI, e 6º, § 2º, da Lei impugnada interferiu 

na organização administrava dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, bem como do Ministério Público, do Tribunal de 

Contas do Estado do Ceará e do Tribunal de Contas dos 

Municípios, recentemente extinto, induzindo a modificação de 

sua estrutura orgânica e gerando impacto na gestão de seus 

recursos humanos. 3. A Constituição Federal assegura a 

autonomia administrativa do Poder Legislativo (CF, artigos 51, 

III e IV; 52, XII e XIII), do Poder Judiciário (CF, art. 99), do 

Ministério Público (CF, art. 127, § 2º) e também dos Tribunais 

de Contas (CF, artigos 73, 75 e 96, II, b). Precedentes. 4. Ação 

Direta julgada parcialmente procedente para declarar a 

inconstitucionalidade dos artigos 5º, II a VI, e 6º, § 2º, da Lei 

15.175/2012 do Estado do Ceará.2 

(grifou-se) 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 

26 E 28 DA LEI COMPLEMENTAR 149/2009 DO ESTADO DE 

RORAIMA. APROVAÇÃO PRÉVIA PELA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO E SIMILARES 

FIRMADOS ENTRE OS COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL 

DE MEIO AMBIENTE – SISNAMA NAQUELE ESTADO. 

IMPOSSIBILIDADE. ADI JULGADA PROCEDENTE. I – É 

inconstitucional, por violar o princípio da separação dos 

poderes, a submissão prévia ao Poder Legislativo estadual, 

para aprovação, dos instrumentos de cooperação firmados 

pelos órgãos componentes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA. II - A transferência de responsabilidades 

ou atribuições de órgãos componentes do SISNAMA é, 

igualmente, competência privativa do Poder Executivo e, dessa 

forma, não pode ficar condicionada a aprovação prévia da 

Assembleia Legislativa. III – Ação direta julgada procedente.3 

                                                 
2 ADI 5275 / CE - CEARÁ  - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE 
MORAES - Julgamento:  11/10/2018           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 

3 ADI 4348 / RR - RORAIMA  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI Julgamento:  10/10/2018           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 53, inciso 

IV, e art. 81, ambos da Constituição do Estado do Rio Grande 

do Sul. Necessidade de prévia autorização da Assembleia 

Legislativa para o afastamento do governador e do vice-

governador do País por qualquer tempo. Princípio da simetria. 

Princípio da separação dos Poderes. Confirmação da medida 

cautelar. Procedência. 1. A Carta da República, em seus arts. 

49, inciso III, e 83, dispôs ser da competência do Congresso 

Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da 

República a se ausentarem do País quando a ausência for por 

período superior a quinze dias. 2. Afronta os princípios da 

separação dos Poderes e da simetria disposição da Constituição 

estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa 

para que o governador e o vice-governador se ausentem do 

País por qualquer prazo. 3. Trata-se de mecanismo do sistema 

de freios e contrapesos, o qual somente se legitima nos termos 

já delineados pela própria Lei Maior, sendo vedado aos 

estados-membros criar novas ingerências de um Poder na 

órbita de outro que não derivem explícita ou implicitamente de 

regra ou princípio da Lei Fundamental. Precedentes. 4. Ação 

direta julgada procedente.4 

(grifou-se) 

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 41, 

caput e § 2º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, 

com a redação das ECs nº 28/2002 e nº 53/2010. Competência 

legislativa. Caracterização de hipóteses de crime de 

responsabilidade. Ausência injustificada de secretário de Estado 

a convocação da Assembleia Legislativa. Não atendimento, pelo 

governador, secretário de Estado ou titular de fundação, 

empresa pública ou sociedade de economias mista, a pedido de 

informações da Assembleia. Cominação de tipificação 

criminosa. Inadmissibilidade. Violação a competência legislativa 

exclusiva da União. Inobservância, ademais, dos limites do 

modelo constitucional federal. Confusão entre agentes políticos 

e titulares de entidades da administração pública indireta. 

Ofensa aos arts. 2º, 22, I, 25, 50, caput e § 2º, da CF. Ação 

julgada procedente, com pronúncia de inconstitucionalidade do 

art. 83, XI, “b”, da Constituição estadual, por arrastamento. 

                                                 
4
 ADI 775 / RS - RIO GRANDE DO SUL  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. 

DIAS TOFFOLI Julgamento:  03/04/2014           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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Precedentes. É inconstitucional a norma de Constituição do 

Estado que, como pena cominada, caracterize como crimes de 

responsabilidade a ausência injustificada de secretário de 

Estado a convocação da Assembleia Legislativa, bem como o 

não atendimento, pelo governador, secretário de estado ou 

titular de entidade da administração pública indireta, a pedido 

de informações da mesma Assembleia.5 

(grifou-se) 

EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 102, 

I, a) e representação por inconstitucionalidade estadual (CF, 

art. 125, § 2º). A eventual reprodução ou imitação, na 

Constituição do Estado-membro, de princípio ou regras 

constitucionais federais não impede a argüição imediata 

perante o Supremo Tribunal da incompatibilidade direta da lei 

local com a Constituição da República; ao contrário, a 

propositura aqui da ação direta é que bloqueia o curso 

simultâneo no Tribunal de Justiça de representação lastreada 

no desrespeito, pelo mesmo ato normativo, de normas 

constitucionais locais: precedentes. II. Separação e 

independência dos Poderes: pesos e contrapesos: 

imperatividade, no ponto, do modelo federal. 1. Sem embargo 

de diversidade de modelos concretos, o princípio da divisão dos 

poderes, no Estado de Direito, tem sido sempre concebido 

como instrumento da recíproca limitação deles em favor das 

liberdades clássicas: daí constituir em traço marcante de todas 

as suas formulações positivas os "pesos e contrapesos" 

adotados. 2. A fiscalização legislativa da ação administrativa do 

Poder Executivo é um dos contrapesos da Constituição Federal 

à separação e independência dos Poderes: cuida-se, porém, de 

interferência que só a Constituição da República pode legitimar. 

3. Do relevo primacial dos "pesos e contrapesos" no paradigma 

de divisão dos poderes, segue-se que à norma 

infraconstitucional - aí incluída, em relação à Federal, a 

constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas 

interferências de um Poder na órbita de outro que não derive 

explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei 

Fundamental da República. 4. O poder de fiscalização 

legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é 

                                                 
5 ADI 3279 / SC - SANTA CATARINA  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. CEZAR 
PELUSO (Presidente) Julgamento:  16/11/2011           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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outorgado aos órgãos coletivos de cada câmara do Congresso 

Nacional, no plano federal, e da Assembléia Legislativa, no dos 

Estados; nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é 

claro, quando atuem em representação (ou presentação) de 

sua Casa ou comissão. III. Interpretação conforme a 

Constituição: técnica de controle de constitucionalidade que 

encontra o limite de sua utilização no raio das possibilidades 

hermenêuticas de extrair do texto uma significação normativa 

harmônica com a Constituição.6 

(grifou-se) 

Nesse sentido, entende-se que, de acordo com a Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, é vedado aos Estados-membros estabelecer prazo para 

prestação de informações pelos Secretários de Estado diverso daquele estipulado 

no artigo 50, § 2º, da Constituição Federal para os Ministros de Estado. 

Contudo, verifica-se que, na Constituição do Estado do Espírito Santo, 

o referido prazo foi alterado pela Emenda Constitucional nº 105/2016, tornando-a 

não simétrica com a Constituição Federal nessa matéria, conforme se depreende da 

atual redação do seu artigo 57, § 2º, in verbis: 

Art. 57 (...) 

§ 2º A Mesa da Assembleia Legislativa poderá encaminhar 

pedidos de informação, por escrito, aos Secretários de Estado, 

ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Procurador Geral da 

Justiça, importando crime de responsabilidade a recusa ou não 

atendimento, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, bem como 

a prestação de informações falsas. 

Portanto, conforme esse entendimento e no sentido de evitar a 

ocorrência de inconstitucionalidade material, deve-se ajustar o prazo 

previsto na Carta Estadual àquele constante da Constituição Federal, o que, 

de certa maneira, S.M.J., vem contemplar a intenção do Ilustre Deputado 

autor da proposição, cujo desiderato é o de diminuir o prazo para prestação 

de informações pelos Secretários de Estado, de sessenta para vinte dias, 

conforme razões apresentadas na Justificativa. 

                                                 
6
 ADI 3046 / SP - SÃO PAULO  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a):  Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento:  15/04/2004           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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 De fato, na justificativa da proposição se alega que “Não se está 

aqui a defender nenhum privilégio aos parlamentares. Todavia, no exercício 

de sua função de fiscalizar, o acesso às informações demanda maior rapidez 

por se tratarem os deputados estaduais de agentes públicos, que 

representam o povo capixaba em um curto período de tempo (04 quatro 

anos)”.  

Nela também se argumenta que “na atual redação proposta pela 

Emenda Constitucional 105/2016, o prazo foi aumentado de maneira 

desarrazoada, sendo certo que, nos atuais moldes legais, o acesso à 

informação ao cidadão deve ser respondido em prazo mais curto do que 

para os parlamentares (20 – vinte dias) em virtude do disposto no artigo 11 

§ 1º da lei federal 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso às informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o 

do art. 216 da Constituição Federal, assim transcrito: 

Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou 

conceder o acesso imediato à informação disponível.   

§ 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma 

disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido 

deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias.” 

No entanto, em que pese a consistente argumentação jurídica 

constante da mencionada justificativa, verifica-se que o entendimento nela 

exposto não se coaduna com recente Jurisprudência emanada do Supremo 

Tribunal Federal, na qual restou ementada que “o parlamentar não se despe 

de sua condição de cidadão no exercício do direito de acesso a informações 

de interesse pessoal ou coletivo”, mas uma vez atuando na condição de 

legitimo representante do povo, o “jogo político há de ser jogado 

coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena de se violar a 

institucionalidade das relações e o princípio previsto no art. 2º da Carta da 

República”, conforme se extrai do respectivo acordão, in verbis: 
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EMENTA Direito Constitucional. Direito fundamental de acesso 

à informação de interesse coletivo ou geral. Recurso 

extraordinário que se funda na violação do art. 5º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal. Pedido de vereador, como 

parlamentar e cidadão, formulado diretamente ao chefe do 

Poder Executivo solicitando informações e documentos sobre a 

gestão municipal. Pleito indeferido. Invocação do direito 

fundamental de acesso à informação, do dever do poder 

público de transparência e dos princípios republicano e da 

publicidade. Tese da municipalidade fundada na separação dos 

poderes e na diferença entre prerrogativas da casa legislativa e 

dos parlamentares. Repercussão geral reconhecida. 1. O 

tribunal de origem acolheu a tese de que o pedido do vereador 

para que informações e documentos fossem requisitados pela 

Casa Legislativa foi, de fato, analisado e negado por decisão do 

colegiado do parlamento. 2. O jogo político há de ser jogado 

coletivamente, devendo suas regras ser respeitadas, sob pena 

de se violar a institucionalidade das relações e o princípio 

previsto no art. 2º da Carta da República. Entretanto, o 

controle político não pode ser resultado apenas da decisão da 

maioria. 3. O parlamentar não se despe de sua condição de 

cidadão no exercício do direito de acesso a informações de 

interesse pessoal ou coletivo. Não há como se autorizar que 

seja o parlamentar transformado em cidadão de segunda 

categoria. 4. Distinguishing em relação ao caso julgado na ADI 

nº 3.046, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. 5. Fixada a 

seguinte tese de repercussão geral: o parlamentar, na condição 

de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental 

de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos 

termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de 

regência desse direito. 6. Recurso extraordinário a que se dá 

provimento.7 

Por estas razões, entende-se pertinente, S.M.J., sugerir, nos 

termos do que recomenda a Instrução Normativa nº 002/2015, da Douta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, a adoção de 

emenda que restabeleça a mencionada simetria, extirpando a possibilidade 

de inconstitucionalidade, conforme exposto na parte final deste opinamento. 

                                                 
7
 RE 865401 / MG - MINAS GERAIS  RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI 

Julgamento:  25/04/2018           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
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Desta feita, pelos motivos aqui expostos, data máxima vênia, 

cumpre opinar pelo ACOLHIMENTO EM PARTE do parecer técnico, tendo 

em vista a constitucionalidade da proposição, com adoção de emenda 

modificativa, vazada nos seguintes termos: 

Emenda 01 

- O artigo 1º da Proposta de Emenda Constitucional nº 

002/2019, de autoria do Deputado Capitão Assumção e outros, 

que dá nova redação ao § 2º do artigo 57 da Constituição 

Estadual, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1º O § 2º do artigo 57 da Constituição Estadual passa a 

ter a seguinte redação: 

Art. 57. (...) 

(…) 

§ 2° A Mesa da Assembleia Legislativa poderá 

encaminhar pedidos de informação, por escrito, aos 

Secretários de Estado, ao Presidente do Tribunal de 

Contas e ao Procurador-Geral da Justiça, importando 

crime de responsabilidade a recusa injustificada ou 

não-atendimento, no prazo de 30 (trinta) dias, bem 

como a prestação de informações falsas. 

(...).  

Assembleia Legislativa, em 01 de março de 2019. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Subcoordenador da Setorial Legislativa  
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