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PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Emenda Modificativa 

ao Projeto de Lei nº 770/2021. 

AUTOR: Deputado Carlos Von. 

 
- RELATÓRIO 

 

Trata-se de Emenda Modificativa incidente ao Projeto de Lei nº 770/2021, de 

autoria também do senhor Deputado Carlos Von, que objetiva alterar a redação da 

tida proposição de modo a adequar o texto da “ementa” pelas supressões 

normativas que possui por teleologia e, efetivamente, visa suprimir os artigos 2º, 

3º, 5º e 6º; por conseguinte renumerando o 4º como 2º, o 7º como 3º e o 8º como 

4º. Destarte, apontamos que o correto seria denominar tal Emenda, como 

“Emenda Supressiva”, nos termos do que preconiza o artigo 167, §1º do 

Regimento Interno.  

 

A Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) é datada de 10 de janeiro de 2020 

e, como possui natureza jurídica de proposição assessória (art. 166 do Regimento 

Interno), tem-se que a mesma deverá ser objeto de deliberação quando da emissão 

do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

inclusive para atendimento reflexo do previsto no art. 170 do Regimento Interno. 

 

Mas, por fim, os autos eletrônicos da Emenda Modificativa (“Emenda 

Supressiva”) vieram, preliminarmente, a esta Procuradoria para exame e parecer 

jurídico e, desta forma, distribuída a matéria, me coube examiná-la e oferecer o 

Parecer Técnico respectivo, na forma do artigo 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar nº 287/04, com observância do art. 16 do Ato nº 964/2018. 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 

 

- FUNDAMENTO 

 

Na justificativa da Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) ao Projeto de Lei 

nº 770/2021, o autor apontou a decisão proferida pelo STF, em sede da ADI 4.924, 

em que foi, em tese, declarada constitucional a Lei Estadual nº 17.707/2012, do 

Estado do Paraná, onde prevê multa a quem passa trote em telefones de 

emergência, e que, in casu, se trataria da mesma “lei” apresentada pelo dito PL nº 

770/2021. Senão Vejamos: 
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Na via constitucional, é de suma importância destacar que o 

Supremo Tribunal Federal julgou, através da ADIn 4.924, 

constitucional a lei 17.707/12, do Paraná, que prevê multa a quem 

passa trote em telefones de emergência, se tratando da mesma Lei 

que aqui se propõe.  

 

A decisão seguiu o parecer do MPF. A legislação estadual do Paraná 

obriga ainda as prestadoras de serviços de telecomunicações a 

informar os dados dos proprietários de linhas telefônicas que 

acionarem indevidamente os serviços de atendimento para remoções, 

resgates, combate a incêndios e ocorrências policiais.  

 

O julgamento foi na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta 

pela Associação Nacional das Operadoras de Celulares. A entidade 

questionou a lei estadual alegando que a competência para legislar 

sobre telecomunicações é da União. Para o MPF, a norma não 

disciplina serviços de telecomunicações, mas trata sobre segurança 

pública. Além disso, reforçou que o Supremo tem jurisprudência 

sobre o tema. (link: https://www.migalhas.com.br/quentes/354290/stf-e-

valida-multa-para-quem-passatrote-em-telefones-de-emergencia) 
 

(negritos e grifos do próprio autor) 

 

De fato, a Lei Estadual nº 17.707/2012, do Estado do Paraná, é similar a regulação 

originária do Projeto de Lei nº 770/2021; e, assim, para fins de cotejo, cabe a 

transcrição da lei paranaense: 

 
Art. 1º. Fica instituída a aplicação de multa ao proprietário de linha 

telefônica responsável pelo acionamento indevido dos serviços 

telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções ou 

resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de 

desastres. 
 

Parágrafo único. Entende-se por acionamento indevido aquele originado 

de má-fé ou que não tenha como objeto o atendimento a emergência ou 

situação real que venha a justificar o acionamento, salvo nos casos de 

erro justificável. 
 

Art. 2º. Os órgãos e instituições públicas, responsáveis pela prestação 

dos serviços de emergência aqui tratados, deverão anotar o número 

telefônico de onde se originou o trote e enviar ofício às empresas 

prestadoras de serviços telefônicos para que essas informem os dados 

do proprietário. 
 

§ 1º As empresas prestadoras de serviços telefônicos terão o prazo de 

30 (trinta) dias para fornecer as informações, sob pena de multa de 

20 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná), duplicando-se tal 

valor em caso de reincidência. 
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§ 2º As ligações originadas de telefones públicos serão anotadas em 

relatório separado para futuro levantamento de incidência geográfica e 

posterior identificação pelo órgão competente, podendo ser adotadas 

medidas preventivas. 
 

§ 3º Havendo possibilidade da identificação do autor do acionamento 

indevido por telefones públicos, esse será responsabilizado e deverá ser 

penalizado na forma desta Lei. 
 

Art. 3º. Identificados os proprietários da linha telefônica ou os 

responsáveis pelo acionamento indevido, na forma prevista no artigo 

anterior, serão enviados os relatórios ao órgão estadual competente que 

adotará as medidas cabíveis, inclusive a lavratura do Auto de Infração e o 

envio da multa ao endereço do infrator. 
 

Parágrafo único. Após o recebimento do Auto de Infração, os 

proprietários da linha telefônica ou os responsáveis pelo acionamento 

indevido terão o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa por 

escrito junto ao órgão competente, que poderá acatar o pedido cancelando 

a aplicação da multa. 
 

Art. 4º. A multa a que se refere o art. 1º desta Lei será de 02 (duas) 

UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná) e cobrada em dobro no caso 

de reincidência. 
 

Art. 5º. Não havendo o pagamento da multa pela via administrativa, o 

Estado poderá realizar a cobrança pela via judicial. 
 

Art. 6º. Todo o valor arrecadado com as multas estabelecidas nesta Lei 

será repassado ao FUNESP/PR (Fundo Especial de Segurança Pública do 

Paraná). 

 

Art. 7º. O Poder Executivo deverá regulamentar a presente Lei. 
 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
 

(negritamos para destacar apontamento próximo do presente parecer) 

 

A partir deste diagnóstico fático e visando a sua certificação, a presente análise 

jurídica requer, doravante, a aplicação de medida exegeta para a correta intelecção 

do conteúdo e do alcance da decisão terminativa assentada, pelo Supremo 

Tribunal Federal, na ADI 4.924. Outrossim, tem-se, in verbis, o apontado 

Acórdão: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.924 DISTRITO 

FEDERAL 

RELATOR :MIN. GILMAR MENDES 

REQTE.(S) :ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS OPERADORAS 

CELULARES - ACEL 
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ADV.(A/S) :RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH E 

OUTRO(A/S) 

INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

PARANÁ 

ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ 

ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucional. Administrativo. 

Direitos fundamentais. Lei 17.107/12, do Estado do Paraná, que dispõe 

sobre penalidades ao responsável pelo acionamento indevido dos serviços 

telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções ou 

resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de 

desastres (trote telefônico). 2. Inépcia da petição inicial. Falta de causa 

de pedir. Apenas o art. 2º, caput, e § 1º, se relacionam com as causas 

de pedir da ação – invasão da competência da União para legislar 

sobre telecomunicações e violação à vida privada e à proteção de 

dados. Demais dispositivos que tratam das sanções a serem aplicadas 

ao usuário da linha telefônica da qual se origina o trote a serviços de 

emergência. Ação conhecida apenas quanto aos dispositivos 

mencionados. 3. Dispositivos que determinam que as prestadoras de 

serviço telefônico são obrigadas a fornecer, sob pena de multa, os 

dados pessoais dos usuários de terminais utilizados para passar 

trotes aos serviços de emergência. 4. Alegação de 

inconstitucionalidade formal, por invasão da competência da União 

para legislar sobre serviços de telecomunicações – art. 22, IV, da CF. 

A norma trata do relacionamento entre as prestadoras e a administração 

pública, em uma relação diversa daquela decorrente da outorga da 

prestação do serviço – prestação de informações para processo 

administrativo. Norma compatível com a legislação federal, que não 

estabelece um direito ao sigilo absoluto dos dados pessoais, sendo 

perfeitamente compatível com a requisição de dados no curso de um 

procedimento de apuração de infração administrativa. 5. Alegação 

de inconstitucionalidade material, por suposta violação ao direito à 

privacidade, pela quebra do sigilo de dados sem ordem judicial e em 

situação desproporcional – art. 5º, X e XII, da CF. Proporcionalidade 

da medida, desde que observadas as exigências que decorrem dos 

dispositivos constitucionais indicados. Quebra de sigilo limitada aos 

dados pessoais. Exigência de um procedimento administrativo em curso. 

Infração administrativa grave, com possíveis repercussões criminais e 

potencial de produzir considerável risco à comunidade. 6. Conhecimento 

parcial da ação, apenas em relação ao art. 2º, caput, e § 1º. Quanto a 

estes, pedido julgado improcedente. 

 

A C Ó R D Ã O 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do 

Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das 

notas taquigráficas, por unanimidade de votos, conhecer em parte da ação 

direta e, na parte conhecida, julgar improcedente o pedido formulado, nos 

termos do voto do Relator. 

 

Brasília, 04 de novembro de 2021. 

 

Ministro GILMAR MENDES 

Relator 
 

(negritos e grifo de nossa autoria) 

 

 

Da premissa do Acórdão acima transcrito e considerando o Voto do Ministro 

Relator, que, inclusive, embasou o próprio Acórdão, pode-se verificar que houve 

inépcia da petição inicial da ADI 4.924 por falta de causa de pedir, ou seja a 

inicial foi inadequada (equivoco por ausência de fundamentação) quanto a se 

manifestar de modo a apresentar fundamentos fáticos-jurídicos na estrutura da sua 

“causa de pedir” que se correlacionasse com o seu “pedido”; apresentado 

fundamento tão-somente sobre o pedido de inconstitucionalidade do art. 2º, caput, 

e do §1º deste mesmo dispositivo da Lei paranaense nº 17.107/2012. 

 

Deste contexto processual e mesmo sabendo que a inconstitucionalidade é matéria 

de ordem pública, o Relator acatou a manifestação da Advocacia Geral da União e 

restringiu o objeto da ADI 4.924 a apenas a análise da (in)constitucionalidade 

incidente no teor dos comandos do art. 2º, caput e §1º, da Lei paranaense nº 

17.107/2012, senão vejamos ponto do seu Voto ad litteram:  

 

 
“Por esses motivos, acolho a manifestação da AGU no sentido de 

restringir o objeto desta ação à análise da (in)constitucionalidade do 

art. 2º, caput, e § 1º, da Lei 17.107/2012, do Estado do Paraná.” 
 

(negritamos) 

 

A consequência de tal restrição no objeto do julgamento da ADI 4.924 foi que 

apenas a análise sobre a “(...) invasão da competência da União para legislar sobre 

telecomunicações e violação à vida privada e à proteção de dados (...)”, ou seja, 

nenhum outro ponto de inconstitucionalidade foi analisado, como o ponto de 

inconstitucionalidade formal subjetiva por vício de iniciativa (matéria de 

iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo) apresentado no 
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Parecer Técnico de fls. 17 a 22 dos autos eletrônicos e acompanhado pela 

Coordenação da Setorial Legislativa da Procuradoria (fls. 25 e 26) e pelo 

Procurador-Geral da Ales (fl. 29).  

 

Em adendo, denota-se que quanto a hipótese inconstitucionalidade da Lei 

Paranaense nº 17.107/2012 - e por extensão de identidade ao Projeto de Lei nº 

770/2021 ou mesmo de sua Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) – por  

“(...) invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações e 

violação à vida privada e à proteção de dados (...)” o Acórdão da ADI 4.924 

rechaçou em sua decisão delimitada/restrita, também, nos termos do Voto do 

Ministro Relator; senão vejamos:   

 

 
(...) Com efeito, uma avaliação mais detida da questão permite identificar 

que a norma impugnada trata, na verdade, de questão de direito 

administrativo relativa à assistência e à segurança pública que se encontra 

dentro da competência legislativa residual dos Estados membros, nos 

termos do art. 25, §1º, da CF/88. 
 

Além disso, a competência material para cuidar dessas questões é 

atribuída a todos os entes federativos, conforme previsão do art. 23, II, 

c/c art. 144, ambos da CF/88. 
 

(...) 
 

Feito esse distinguishing, observo que o dever criado pela norma 

discutida neste caso se restringe ao compartilhamento de informações 

cadastrais já existentes nos bancos de dados das empresas de telefonia 

para fins de apuração de ilícitos administrativos, o que é plenamente 

compatível com as normas constitucionais de competência legislativa dos 

Estados para a auto-organização dos seus serviços e para a disciplina de 

matérias residuais relativas ao funcionamento dos sistemas de assistência 

pública (art. 25, caput e §1º, c/c art. 23, II, da CF/88). Destaque-se que a 

norma atacada também encontra amparo no art. 144 da CF/88, que 

estabelece o dever do Estado e a responsabilidade de toda a sociedade de 

contribuir com a segurança pública. 
 

(...) 
 

Também não vislumbro a alegada inconstitucionalidade material por 

violação à intimidade, à vida privada ou ao direito de proteção dos dados 

dos usuários, bem como à cláusula de reserva de jurisdição, nos termos 

estabelecidos pelo art. 5º, X e XII, da CF/88. 
 

Não se deve ignorar a importância dos referidos direitos fundamentais. 

Contudo, é igualmente relevante asseverar que não existem direitos 

fundamentais absolutos, sendo legítima a imposição de restrições por 

parte do legislador em hipóteses de conflitos com outros direitos e 
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princípios de natureza constitucional, desde que observados os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

 

Isto posto, observa-se que o Parecer Técnico de fls. 17 a 22 dos autos eletrônicos 

do Projeto de Lei nº 770/2021 não trouxe apontamento destas teses de 

inconstitucionalidade relativas à “(...) invasão da competência da União para 

legislar sobre telecomunicações e violação à vida privada e à proteção de dados 

(...)”, porque o diagnóstico jurídico foi no mesmo sentido do Acórdão da ADI 

4.924, ou seja, não existe tais inconstitucionalidades seja na lei paranaense seja no 

Projeto de Lei nº 770/2021 ou em sua Emenda Modificativa (“Emenda 

Supressiva”). 

 

Por seu turno, tem-se que é, igualmente, incontestável que o Acórdão da ADI 

4.924 não possui serventia jurídica para afastar a inconstitucionalidade 

formal subjetiva insanável diagnosticada pelo Parecer Técnico de fls. 17 a 22 

dos autos eletrônicos – inconstitucionalidade esta que se estende também para 

a Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) ora em foco deste Parecer. 

Em que pese a Lei Paranaense nº 17.107/2012 ser de autoria parlamentar (autoria 

da Deputada Estadual Rose Litro), a decisão proferida, em sede da dita ADI, foi de 

alcance restrito, de modo que não contemplou em seu objeto a específica hipótese 

de inconstitucionalidade identificada pela Procuradoria da Ales quando da análise 

de sua similar proposição capixaba (PL 770/2021), relativa ao vício de 

inconstitucionalidade formal subjetivo por invasão do campo de matérias de 

iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual (art. 63, 

Parágrafo Único, incisos III e IV, c/c art. 91, inciso II, ambos da Constituição do 

Estado do Espírito Santo).  

  

Conforme acima grifado, a Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) ao 

Projeto de Lei nº 770/2021 visa suprimir os artigos 2º, 3º, 5º e 6º; por conseguinte 

renumerando o 4º como 2º, o 7º como 3º e o 8º como 4º. Esta supressão objetiva, 

em tese, minimizar o âmbito do processo administrativo preconizado, para afastar 

possível apontamento de inconstitucionalidade. Desta forma, a proposição 

principal apresentaria apenas os comandos referentes: 

 

A) definição e tipificação da conduta proibida - acionamento indevido 

(aquele originado de má-fé ou que não tenha como objeto o atendimento a 

emergência ou situação real que venha a justificar o acionamento, salvo 

nos casos de erro justificável) dos serviços telefônicos de atendimento a 
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emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios, 

ocorrências policiais ou atendimento de desastres; 
 

B) definição da multa pela autoria do acionamento - 250 (duzentos e 

cinquenta) VRTEs, aplicados em dobro no caso de reincidência, sem 

prejuízo das demais sanções pertinentes ao fato delituoso; 
 

C) defini que o Poder Executivo poderá editar regulamentação; e 
 

D) dispensa prazo de vacatio legis para fins de início de sua pretensa 

vigência. 

  

Em que pese o reconhecimento do esforço saneador do gravame de 

inconstitucionalidade formal subjetiva almejado pela Emenda Modificativa 

(“Emenda Supressiva”) ao Projeto de Lei nº 770/2021, a práxis dos métodos do 

Direito ainda assim continuam a confirmar o diagnóstico de inconstitucionalidade 

decorrente de autoria parlamentar frente a tentativa de regulamentação de matéria 

classificada como de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo 

Estadual (art. 63, Parágrafo Único, incisos III e IV, c/c art. 91, inciso II, ambos da 

Constituição do Estado do Espírito Santo). 

 

Nota-se que a previsão de sanção – in casu pecuniária – para a conduta proibida 

que a Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) tipifica continua requerendo 

todo um aparato de poder de polícia administrativa não contido nas atribuições dos 

Órgãos envolvidos e nem na estrutura de atribuições de seus respectivos 

servidores públicos. De início, a medida proveniente da mencionada Emenda 

continua conceituando a expressão “acionamento indevido” como aquele 

originado de má-fé ou que não tenha como objeto o atendimento a emergência ou 

situação real que venha a justificar o acionamento, salvo nos casos de erro 

justificável. E, outrossim, tem-se que ter a devida instrução e apuração – a ser 

realizada pela Administração Pública Estadual - se foi ou não “acionamento 

indevido”, sendo que os órgãos e instituições públicas, responsáveis pela 

prestação dos serviços de emergência deverão anotar o número telefônico de onde 

se originou o “trote” e, consequentemente, apurar a autoria para fins de aplicação 

da multa. 

 

Ainda para fins do exercício do poder de polícia administrativo (fiscalização), a 

Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) ao Projeto de Lei nº 770/2021 

impõe - mesmo que reflexamente - a Administração Pública Estadual o dever de 

realizar relatório para consulta futuras, de modo que haja o ajustamento da multa 

para o dobro no caso de reincidência. Da mesma forma que o não pagamento da 
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multa, obrigatoriamente iria imprimir ao Poder Executivo Estadual a incumbência 

de realizar a cobrança pela via judicial, resultando em atribuição novel para órgãos 

do Poder Executivo (em especial para a Secretaria de estado da Segurança Pública 

e Defesa Social – SESP) e, reflexamente, para a Secretaria de Estado da Fazenda 

(SEFAZ) e para a Procuradoria Geral do Estado (PGE). 

 

 

Logo, extrai-se da diagnose da pretensa Emenda que a sua ordem continua 

gerando atribuição de estruturação de pessoal e de nova atribuição para Órgãos 

Público do Poder Executivo Estadual, na medida em que continua exigindo, direta 

e indiretamente, procedimentos próprios de processo administrativo de apuração 

de autoria, de comprovação de “acionamento indevido”, de reincidência para 

aplicação de multa em dobro e de cobrança da multa não paga. Em suma, no caso 

concreto da Emenda, a Administração Pública continua com a obrigação de criar 

procedimento permanente de fiscalização; criar protocolo de expedição de multas 

pecuniárias, além de controlar as hipóteses de reincidência; criar procedimentos 

administrativos para lançar em dívida ativa os que não pagarem às multas; 

imprime incumbência novel para a Procuradoria Geral do Estado – PGE para 

realizar a execução fiscal das multas não pagas etc. Nessa mesma linha, o Poder 

Executivo deverá criar cargos públicos e/ou funções de fiscais etc. para exercerem 

tal poder de polícia, implicando em medidas de reorganização de pessoal da 

administração pública direta estadual e de reestruturação e criação de novas 

atribuições para a Administração Pública. 

 

Esse quadro demonstra não ser a Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) e 

de igual forma o Projeto de Lei nº 770/2021 caracterizado por uma das hipóteses 

de permissividade
1
 e, assim, possui a sua inconstitucionalidade pela específica 

circunstância definida no texto da proposição legislativa acessória e principal em 

comento, pois, por ser de autoria de parlamentar, não poderia prever ações que 

impliquem em organização administrativa/pessoal da administração do Poder 

Executivo e, tão pouco, em criar atribuição nova para entes da administração 

indireta, para as Secretarias e para os Órgãos Estaduais. Nesse contexto, o projeto 

viola diretamente a esfera de Iniciativa Legislativa Privativa do Chefe do Poder 

Executivo. Vejamos o que define a Constituição Estadual ad litteram: 

 

                                                 
1
 Hipótese estranha ao do PL 770/2021. Assim, quando um projeto de lei for de natureza exclusivamente tributária 

(cria obrigação tributária principal ou acessória), pode-se verificar a possibilidade jurídica de instituição de sanções, 

mesmo se a iniciativa for de parlamentar, exemplo: STF - ADI 2659 / SC. Além desta, a outra única hipótese válida 

corresponde a situação em que o projeto não cria atribuição nova para o órgão público, mas tão somente adequa a 

normatividade a uma atribuição de poder de polícia administrativa (incluindo a aplicação de sanção) já existente em 

lei. De qualquer forma, a proposição em análise não possui identidade com estas permissividades jurídicas. 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350035003000300038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 770/2021 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

10 

 

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:  
 

(...) 
 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo; 
 

(...) 
 

VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 

do Poder Executivo. 
 

 

(...) 
 

 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 

I - ........................... 
 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os 

Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro 

Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção do Governador do Estado haveria convalidação do 

vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do 

próprio chefe do Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal 

Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-

2007 PP-00016). 

 

Perante este quadro jurídico ora exposto, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto acima, por si só, é mais do que suficiente para se 

diagnosticar que tanto a Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”), quanto o 
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próprio Projeto de Lei nº 770/2021 são inconstitucional por vício formal subjetivo 

insanável. 

 

Em conclusão final, a Emenda Modificativa (“Emenda Supressiva”) aposta ao 

Projeto de Lei nº 770/2021, de autoria do senhor Deputado Carlos Von, bem como 

o próprio Projeto de Lei nº 770/2021 são formalmente inconstitucional. Destarte, 

propomos o seguinte dispositivo: 

 

- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE da Emenda 

Modificativa (“Emenda Supressiva”) aposta ao Projeto de Lei nº 770/2021, da 

mesma forma que somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do próprio 

Projeto de Lei nº 770/2021, também de autoria do senhor Deputado Carlos Von. 

 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 04 de julho de 2022. 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350035003000300038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2022-07-04T17:11:59-0300




