PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA vem à presença de Vossa
Excelência, com fundamento nos arts. 102, I, "a" e "p" e 103, V, da Constituição da República
Federativa do Brasil, e em conformidade com a Lei n. 9.868/99, ajuizar AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de medida cautelar em face da Emenda
Constitucional Estadual nº 77, de 23 de junho de 2020, sendo requerida a ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA com base nas razões e fundamentos que
passa a aduzir:

1. DA NORMA IMPUGNADA

Ajuiza-se a presente ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda n.
77 à

Constituição do Estado de Santa Catarina, promulgada pela Assembleia Legislativa do

Estado

(ALESC) em 23 de junho de 2020, que “Acrescenta art. 57 ao Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição do Estado de Santa Catarina, com o fim
de estabelecer o prazo de até 72 (setenta e duas) horas, para as respostas a pedidos de
informação encaminhados pela Assembleia Legislativa, previstos no § 2º, art.

41 da

Constituição do Estado, relativos ao acompanhamento da situação fiscal e da execução
orçamentária e financeira de medidas relacionadas ao enfrentamento da pandemia da
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COVID-19, originários da Comissão Especial, que especifica, enquanto viger o estado de
calamidade pública dela decorrente, declarado no Estado de Santa Catarina”.
A norma impugnada é de iniciativa legislativa parlamentar e assim dispõe, em sua
integralidade:

Art. 1º Fica acrescentado art. 57 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Santa Catarina, com a seguinte
redação:
“Art. 57. Enquanto vigente o estado de calamidade pública declarado no
âmbito do Estado de Santa Catarina, em razão da pandemia da COVID-19,
será de até 72 (setenta e duas) horas o prazo para resposta a pedidos de
informação, previstos no § 2º do art. 41 da Constituição Estadual, originários
de Comissão Especial da Assembleia Legislativa, especificamente constituída
para o acompanhamento da situação fiscal e da execução orçamentária e
financeira de medidas relacionadas ao enfrentamento da emergência de
saúde pública dela decorrente.” (NR)
Art. 2º Esta Emenda à Constituição do Estado entra em vigor na data de sua
publicação.

Além da inviabilidade técnica para o tempestivo cumprimento dos pedidos de
informação encaminhados ao Poder Executivo, tendo em vista a elevada demanda e a
complexidade e o grande número de órgãos e entidades que compõem a Administração
Pública Estadual, a Emenda à Constituição do Estado nº 77 está eivada de
inconstitucionalidade material por ofensa aos princípios da simetria e, reflexamente, da
independência e harmonia dos Poderes, contrariando o disposto nos arts. 2º, 25, 50, caput e
§ 2º, e 60, § 4º, III, da Constituição Federal, entre outros vícios que maculam sua validade
jurídica, conforme se demonstrará a seguir.
Desse modo, o Governador do Estado impugna, na presente ação direta, a
Emenda à Constituição Estadual nº 77, de 2020, por ofensa ao princípio da independência e
harmonia entre os poderes, conforme se demonstrará a seguir.
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2. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL E FORMAL

O pedido de informações previsto no § 2º do art. 41 da Constituição Estadual
deve ser atendido no prazo de 30 (trinta) dias. Transcreva-se o dispositivo:

Art. 41 (...)
§ 2º A Mesa da Assembleia Legislativa encaminhará, após deliberação do
Plenário, pedidos de informação ao Governador, aos Secretários de Estado e
aos titulares de Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista, sendo que a resposta deverá estar acompanhada de cópias
de documentos compatíveis com as informações prestadas pelo órgão
inquirido, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não
atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações
falsas. (Redação do art. 41, dada pela EC/53, de 2010).

Essa previsão constitucional está em total simetria com o disposto no art. 50, §
2º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, verbis:

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. (Redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)

Do exame da Constituição da República constata-se a inexistência de qualquer
regra que autorize a redução do prazo de 30 (trinta) dias para resposta aos pedidos de
informação previstos no § 2º de seu art. 50.
Ao destoar do modelo constitucional federal, a Emenda à Constituição Estadual
em questão transpõe os limites do poder constituinte derivado, traçados pelo art. 25 da
Constituição Federal de 1998 e pelo art. 11 de seu Ato das Disposições Constitucionais
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Transitórias – ADCT:

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
(...)
ADCT. Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes,
elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da
promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.

É certo que "a Constituição da República de 1998 estabeleceu, em seu art. 1º o
princípio federativo, por força do qual se explicita o espaço constitucional de autonomia dos
Estados-membros, assegurando-se aos entes federados, para cumprimento dessa princípio, a
competência privada outorga da cada qual", todavia, "tal como posto no sistema
constitucional, o Brasil adota como modelo federativo a simetria dos modelos federal e
estadual quanto aos princípios. Há uma principiologia a harmonizar as normas que compõem
o sistema nacional e os sistemas estaduais, de modo que não destoem os modelos adotados
no plano nacional e nas ordens parciais em suas linhas. O equilíbrio federativo, nesse quadro,
vem com a unidade que se realiza na diversidade congregada e harmoniosa" (Minsttra
Cármen Lúcia, ADI 2113, 04/03/2009).
Tal posição foi afirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal por
ocasião do julgamento da ADI 507, da qual foi relator o Eminente Ministro Celso de Mello:

O poder constituinte outorgado aos Estados-membros sofre as limitações
jurídicas impostas pela Constituição da República. Os Estados-membros
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem (CF, art.
25), submetendo-se, no entanto, quanto ao exercício dessa prerrogativa
institucional (essencialmente limitada em sua extensão), aos
condicionamentos normativos impostos pela CF, pois é nessa que reside o
núcleo de emanação (e de restrição) que informa e dá substância ao poder
constituinte decorrente que a Lei Fundamental da República confere a essas
unidades regionais da Federação. (j. 14-2-1996, P, DJ de 8-8-2003)
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Nessa moldura, o princípio da simetria federativa, extraído diretamente do art.
25 da Constituição Federal e do art. 11 do ADCT, refere-se à exigência de que os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios devem adotar em suas respectivas Constituições e Leis
Orgânicas, os princípios fundamentais e as regras de organização existentes na Constituição
Federal.
A partir da determinação de que os Estados-membros observem os princípios da
Constituição Federal, o princípio ou regra da simetria que consagra a adoção obrigatória
pelos Estados-Membros de parâmetros federais. É construção pretoriana tendente a
garantir, quanto aos aspectos reputados substanciais, homogeneidade sobretudo na
disciplina normativa da separação, independência e harmonia dos poderes, nos três planos
federativos. A garantia de simetria no traçado normativo das linhas essenciais dos entes da
Federação, mediante revelação dos princípios constitucionais sensíveis que moldam a
tripartição de poderes e o pacto federativo, protege o esquema jurídico-constitucional
concebido pelo Poder Constituinte.
Como observa Pedro Lenza, a última parte do art. 25 "demonstra, claramente, o
caráter de derivação e vinculação do poder decorrente em relação

ao originário; vale dizer,

os Estados têm a capacidade de auto-organizar-se, desde que, é claro, observem as regras
que foram estabelecidas pelo poder constituinte originário", devendo ser entendido por
princípios desta Constituição, conforme Uadi Lammêgo Bulos, os princípios constitucionais
sensíveis, os princípios constitucionais estabelecidos (organizatórios) e os princípios
constitucionais extensíveis.
A simetria tem servido à Suprema Corte, de acordo com Gonet Branco, “para
designar a obrigação do constituinte estadual de seguir fielmente as opções de organização e
de relacionamento entre os poderes acolhidas pelo constituinte federal”.
Assim, "sempre que um princípio constitucional for aplicável aos entes federativos
conjuntamente, então as regras constitucionais que constituem projeções desses princípios
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em relação a um determinando ente aplicam-se a todos os demais indistintamente",
conforme a "fórmula Pertence". É o que ocorre no caso da regra relativa à obrigação do
Executivo prestar informações ao Legislativo. Essa regra é uma projeção in concreto do
princípio da separação dos Poderes. Portanto, a redução desarrazoada do prazo para que os
Secretários de Estado prestem informações ao Parlamento estadual é uma violação do
princípio da separação dos Poderes, uma vez que a regra estabelecida na Constituição
Federal para a União deve ser reproduzida, por simetria, na Constituição Estadual.
Ao reduzir significativamente o prazo de respostas dos pedidos de informação de
30 (trinta) dias para 72 (setenta e duas) horas, sem a correspondente previsão na
Constituição da República, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina inobservou
os limites do modelo constitucional federal, acabando por impor injusta obrigação ao Poder
Executivo, em flagrante afronta ao princípio da independência e harmonia dos Poderes
insculpido no art. 2º da Constituição Federal.
Consolidou-se, nesse sentido, a jurisprudência do STF:

Afronta os princípios constitucionais da harmonia e independência entre os
Poderes e da liberdade de locomoção norma estadual que exige prévia
licença da assembleia legislativa para que o governador e o vice-governador
possam ausentar-se do País por qualquer prazo. Espécie de autorização que,
segundo o modelo federal, somente se justifica quando o afastamento
exceder a quinze dias. Aplicação do princípio da simetria. (ADI 738-GO, Rel.
Min. Maurício Corrêa, j. em 03/11/2020) Ainda: RE 317.574, rel. min. Cezar
Peluso, j. 1º-12-2010, P, DJE de 1º-2-2011
I. (...) 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.
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(...)
Quando se cuida, porém, dos verdadeiros princípios centrais da República, a
sua observância pelos ordenamentos estaduais é imperativa.
É o que se passa com o cânone da separação e independência dos
Poderes...(...) (ADI 3046/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 15/4/2004)
O Estado-membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua
própria
Constituição,
cláusulas
tipificadoras
de
ilícitos
político-administrativos, ainda mais se as normas estaduais definidoras de
tais infrações tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização
política de agentes e autoridades municipais.(ADI 687, rel. min.
Celso de Mello, j. 2-2-1995, p. DJ de 10-2-2006)
Os dispositivos impugnados contemplam a possibilidade de a Assembleia
Legislativa capixaba convocar o presidente do Tribunal de Justiça para
prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente
determinado, importando crime de responsabilidade a ausência injustificada
desse chefe de Poder. Ao fazê-lo, porém, o art. 57 da Constituição
capixaba não seguiu o paradigma da CF, extrapolando as fronteiras do
esquema de freios e contrapesos –cuja aplicabilidade é sempre estrita
ou materialmente inelástica –e maculando o princípio da separação
de poderes.(ADI 2.911, Rel. Min. Ayres Britto, j. 10-8-2006, p. DJ de
2-2-2007)

A propósito, a ADI 3279, ajuizada em face de alteração promovida pelas Emendas
n. 28/2002 e n. 53/2010 ao art. 41 e seu § 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina, foi
julgada procedente por este Egrégio Supremo Tribunal Federal para declarar a
inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, das expressões “ao Governador” e

“e aos

titulares de Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista”,
contidas no § 2º, art. 41. Eis a ementa do acórdão:

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 Assembléia Legislativa. Não atendimento, pelo governador,
secretário de Estado ou titular de fundação, empresa pública ou sociedade
de economias mista, a pedido de informações da Assembléia. Cominação de
tipificação criminosa. Inadmissibilidade. Violação a competência legislativa
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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. 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 Assembléia 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 Assembléia. (ADI 3.279,
Rel. Min. Cezar Peluso, j. 16-11-2011, P, DJE de 15-2-2012) (grifou-se)

Consoante a fundamentação do voto proferido pelo relator, o Eminente Ministro
Cezar Peluso, as Emendas Constitucionais Estaduais de nº 28/2002 e nº 53/2010 eram
inconstitucionais na medida em que deixaram de observar os limites do modelo
constitucional federal. Confira-se:

(...) 4. Ademais, a Constituição de Santa Catarina não se ateve sequer aos
limites do modelo constitucional federal, em tendo ampliado o rol de
autoridades que aí figuram como sujeitos ativos do crime de
responsabilidade por descumprimento de convocação ou de pedido de
informações formulado pela Assembléia Legislativa.
Prescrevem o art. 50, caput e § 2º, da Constituição Federal:
“Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para
prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente
determinado, importando em crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada.
(...)
§ 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.”
Observa-se, de pronto, que os dispositivos impugnados desafinam dessa
matriz federal por observar. (...)
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Por sua vez, a Emenda à Constituição Estadual aqui analisada não se ateve,
igualmente, aos limites do modelo constitucional federal, desta feita não para ampliar o rol
de autoridades obrigadas a atender as diligências do Parlamento, mas sim para reduzir
drasticamente o prazo constitucionalmente fixado para que as autoridades prestem as
informações, sob pena de crime de responsabilidade.
Além disso, a Emenda de iniciativa parlamentar, novamente desbordando do
modelo constitucional federal, permitiu que o pedido de informação – cujo não atendimento
pode sujeitar o Secretário de Estado a crime de responsabilidade – seja formulado por
Comissão e não pela Mesa da Assembleia Legislativa pós deliberação do Plenário, conforme
impõe a dicção do § 2º do art. 41 da Constituição Estadual. Esta Suprema Corte já se
manifestou:

I - O direito de requerer informações aos Ministros de Estado foi conferido
pela Constituição tão somente às Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal e não a parlamentares individualmente. Precedentes.
(...)
Conforme consignei no decisum atacado, o direito de requerer informações
aos Ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente
subordinados à Presidência da República foi conferido pela Constituição tão
somente às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e não a parlamentares
individualmente. (AgReg. no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança
28.251-DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/10/2011)

Ademais, a Emenda à Constituição Estadual, acaba por violar, ainda, o disposto
no art. 22, I, da Constituição Federal, porque compete à União legislar sobre crimes de
responsabilidade.

Consoante a Súmula Vinculante nº 46 do STF, na esteira da Súmula 722

da mesma Corte, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das
respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da
União.
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Essa inconstitucionalidade já foi reconhecida por ocasião do julgamento da já
citada ADI 3270:

(...) 3. Já o argumento de violação da competência privativa da União para
legislar sobre crimes de responsabilidade merece prosperar, pois o
aditamento de condutas de agentes políticos, as quais passam a integrar a
descrição do crime de responsabilidade, redefine, como é óbvio, o próprio
tipo penal. É que, no caso, ao prescrever como criminosos a “recusa ou
não-atendimento da convocação” por parte dos Secretários de Estado e do
Governador do Estado, além de outras autoridades, se tem verdadeira
definição de novas hipóteses típicas de realização do crime de
responsabilidade, de forma que há afronta direta à competência privativa
estatuída no art. 22, I, da Constituição da República.

A Emenda n. 77 à Constitucional Estadual padece também de vício de
inconstitucionalidade formal, isto porque, de acordo com o art. 60, § 4º, III, da Constituição
Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação
dos Poderes, comando de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais, tratando-se
de limitação a esse poder constituinte estadual derivado decorrente (cf. art. 49, § 4º, II, da
Constituição Estadual, não será objeto de deliberação a proposta de emenda que atentar
contra a separação dos Poderes).
Cabe sustentar, por último, que, ao reduzir de drástico o prazo de

respostas dos

pedidos de informação de 30 (trinta) dias para apenas 72 (setenta e duas) horas, a
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, além de ultrapassar os limites do modelo
constitucional federal, impôs irrazoável e desproporcional obrigação ao Poder Executivo, em
flagrante afronta ao princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade,
ínsitos ao devido processo legal substantivo assegurado pelo art. 5º, LIV, da Constituição
Federal.
Com efeito, a jurisprudência constitucional deste STF censura a validade jurídica
de atos estatais, que, desconsiderando as limitações que incidem sobre o poder normativo
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do Estado, veiculam prescrições que ofendem os padrões de razoabilidade e
proporcionalidade. Ilustra-se:

TODOS OS ATOS EMANADOS DO PODER PÚBLICO ESTÃO
NECESSARIAMENTE SUJEITOS, PARA EFEITO DE SUA VALIDADE MATERIAL, À
INDECLINÁVEL OBSERVÂNCIA DE PADRÕES MÍNIMOS DE RAZOABILIDADE.
– As normas legais devem observar, no processo de sua formulação,
critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os padrões
fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados
do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua
dimensão material, o princípio do ‘substantive due process of law’. Lei
Distrital que, no caso, não observa padrões mínimos de razoabilidade.
A EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO DE
AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS ESTATAIS. – A
exigência de razoabilidade – que visa a inibir e a neutralizar eventuais
abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções
normativas – atua, enquanto categoria fundamental de limitação dos
excessos emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da
constitucionalidade material dos atos estatais.
APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS
ATIVIDADES NORMATIVAS DO ESTADO.
– A teoria do desvio de poder, quando aplicada ao plano das atividades
legislativas, permite que se contenham eventuais excessos decorrentes do
exercício imoderado e arbitrário da competência institucional outorgada ao
Poder Público, pois o Estado não pode, no desempenho de suas atribuições,
dar causa à instauração de situações normativas que comprometam e
afetem os fins que regem a prática da função de legislar.” (ADI
2.667-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Na mesma trilha, colhe-se da doutrina:

Ao expor a doutrina de Karl Larenz, [Inocêncio Martires] Coelho esclarece:
"utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restrições de direito –
muito embora possa aplicar-se, também, para dizer do equilíbrio na
concessão de poderes, privilégios ou benefícios –, o princípio da
proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma
pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça,
equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de
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excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação
jurídica, inclusive de âmbito constitucional; e, ainda, enquanto princípio
geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento
jurídico".1

Fazendo coro ao entendimento desta Corte Suprema, o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina também já decidiu, em precedente que se destacou o aspecto da inviabilidade
técnica de cumprimento de norma estadual:

(...) NORMA QUE TAMBÉM PADECE DE VÍCIO SUBSTANCIAL, PORQUE
DESTITUÍDA DO NECESSÁRIO COEFICIENTE DE RAZOABILIDADE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ATIVIDADE LEGISLATIVA EXERCIDA
COM DESVIO DE PODER. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
CONFIGURADA. Exteriorizando a norma legal conteúdo tisnado pelo vício da
irrazoabilidade, o legislador, em tal anômala situação, incide em causa
configuradora de excesso de poder, o que compromete a própria função
jurídico constitucional da edição da norma. (...) (TJSC, Direta de
Inconstitucionalidade n. 4006894-17.2019.8.24.0000, da Capital, rel. Des.
Francisco Oliveira Neto, Órgão Especial, j. 15.5.2019).

Colhe-se do interior do aresto:

Ainda que não houvesse vício formal na norma aqui impugnada, percebe-se
que o texto aprovado pelo legislativo catarinense também padece de
inconstitucionalidade material, ao veicular norma destituída de padrões
mínimos de razoabilidade, cuja observância estão sujeitos, sem exceção,
todos os atos estatais, inclusive aqueles que emanam do Parlamento.
As normas legais devem observar, quanto ao seu conteúdo, critérios de
razoabilidade, em estrita consonância com os padrões fundados no princípio
da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula que consagra, em sua acepção material, o princípio do “substantive due processo of law” (CF, art. 5º,
LIV) (STF, ADI 1.063/DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 18.5.94).
(...) Não se pretende, evidentemente, atuar como legislador positivo ou
mesmo interferir na opção política do Poder Legislativo Estadual, mas, tão
1

LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 24. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 181.
Grifou-se
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somente, afastar norma desprovida de coeficiente de razoabilidade,
despicienda de critérios lógicos e inúteis para os fins que se pretendeu.

Como se verifica, a exigência de razoabilidade constitui parâmetro de aferição da
constitucionalidade material das normas estatais. E o expediente encaminhado pela Casa
Civil de Santa Catarina reporta a absoluta inviabilidade técnica para o atendimento, no
exíguo prazo de 72 (setenta e duas) horas, dos pedidos de informação encaminhados pelo
Poder Legislativo ao Poder Executivo, tendo em vista a elevada demanda e a complexidade e
o grande número de órgãos e entidades que compõem a Administração Pública Estadual. A
desproporcionalidade revela-se, ademais, diante das graves consequências advindas de
eventuais descumprimentos das diligências.
Importa salientar, Excelência, que a situação de calamidade pública decorrente
da pandemia da COVID-19 não pode servir como pretexto ou justificativa para
descumprimento dos princípios mais sensíveis da Constituição da República Federativa do
Brasil, como é o da independência e harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo,
provocando claro desequilíbrio na relação entre tais funções estatais, justamente durante tal
estado de calamidade na área da saúde pública, que tem gerado, diuturnamente, demandas
excepcionais e exigido esforços redobrados dos Secretários de Estado no enfrentamento do
coronavírus.
Como alertou o Ministro Sepúlveda Pertence na ADI 3046, supra citada, a
fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é um dos contrapesos da
Constituição Federal à separação e independência dos Poderes, cuidando-se, porém, de
interferência que só a Constituição da República pode legitimar.
Destarte, a Emenda n. 77, de 2020, à Constituição Estadual de Santa Catarina,
resultante de iniciativa parlamentar, reveste-se de mais esta inconstitucionalidade material,
por não observar devido processo legal substantivo, inserto no art. 5º, LIV, da Constituição
Federal.
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Em síntese, postula-se a procedência desta Ação Direta pelos seguintes
fundamentos:
- inconstitucionalidade formal, haja visa que, de acordo com o art. 60, § 4º, III, da
Constituição Federal, secundado pelo art. 49, § 4º, II, da Constituição Estadual, não será
objeto de deliberação a proposta de emenda que atentar contra a separação dos Poderes,
além do que compete à União legislar sobre crimes de responsabilidade, nos termos do art.
22, I, da Constituição Federal;
- inconstitucionalidade material, por ofensa aos princípios constitucionais da
simetria federativa (art. 25 c/c art. 50, caput e § 2º da Constituição Federal) e da separação,
independência e harmonia dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e art. 32 da
Constituição Estadual), e, ainda, pela contrariedade aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, ínsitos ao devido processo legal substantivo (art. 5º,
LIV, da Constituição Federal).

3. DA MEDIDA CAUTELAR

No caso em análise, é necessária a concessão de medida cautelar para suspender
a eficácia integral da Emenda à Constituição Estadual n. 77, de 2020, porquanto configurados
o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Quanto ao fumus boni iuris, restou demonstrada nos tópicos anteriores a
inconstitucionalidade formal e material da Emenda Constitucional impugnada frente à
Constituição Federal, com respaldo na jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal
Federal.
Já o periculum in mora, por sua vez, consubstancia-se no fato de que, enquanto
não suspensa a eficácia da norma atacada, as atividades do Poder Executivo, já assoberbadas
no enfrentamento da pandemia do coronavírus, ficarão sobremaneira prejudicadas em razão
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da necessidade de cumprimento do exíguo prazo para prestação de informações solicitadas
pelo Parlamento estadual, além do que, a inviabilidade técnica para o tempestivo
cumprimento dos pedidos de informação encaminhados ao Poder Executivo em razão da
elevada demanda, da complexidade e do grande número de órgãos e entidades que
compõem a Administração Pública Estadual, poderá resultar em crime de responsabilidade
dos Secretários de Estado.
A norma guerreada provoca claro desequilíbrio na relação entre os Poderes
justamente no período atual de enfrentamento e combate à pandemia da COVID-19, que
envolve toda a estrutura do Poder Executivo e tem gerado demandas excepcionais e exigido
esforços hercúleos e diuturnos por parte dos Secretários de Estado.
Nesse contexto, Excelência, dada a inexequibilidade prática do prazo
determinado pela Emenda impugnada, avulta o grave risco de que estes agentes políticos,
que auxiliam o Governador na direção superior da Administração estadual, sejam
responsabilizados criminalmente pela impossibilidade fática de dar cumprimento ao
desarrazoado prazo de 72 (setenta e duas) horas estabelecido pelo Poder Legislativo.
Portanto, a relevância e a urgência da medida cautelar ora postulada fazem-se
presentes diante das pesadas consequências advindas do descumprimento das diligências, na
medida em que a redução do prazo, em verdade, dá novos contornos ao tipo penal do crime
de responsabilidade.
Outro aspecto de relevância para o deferimento liminar é o fato de tratar-se de
norma temporária, adstrita ao período de calamidade pública decorrente da pandemia da
COVID-19, de modo que a análise das inconstitucionalidades suscitadas somente após o
trâmite integral previsto na Lei n. 9.868/99, poderá significar o perecimento do direito, que
se quer evitar.
Daí porque se faz presente o requisito da “excepcional urgência”, a justificar o
deferimento da cautelar ora postulada inaudita altera parte, sem a audiência prévia dos
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órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.868/99. Em razão disso, mostra-se impostergável a
suspensão da eficácia da norma impugnada na presente ação.

4. DOS REQUERIMENTOS

ANTE O EXPOSTO, o Governador do Estado de Santa Catarina requer:
(a)

o

recebimento

e

conhecimento

da

presente

ação

direta

de

inconstitucionalidade;
(b) o deferimento, inaudita altera parte, da medida cautelar, nos termos do art.
10, § 3º, da Lei n. 9.868/99, em vista da excepcional urgência e a plausibilidade das teses de
inconstitucionalidade veiculadas, que permitem afastar a presunção de constitucionalidade
do diploma normativo impugnado, para suspender com efeitos ex nunc a Emenda à
Constitucional Estadual n. 77/2020;
(c) a intimação do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina, solicitando-lhe informações sobre a norma impugnada, a serem prestadas no prazo
previsto no art. 6º da Lei n. 9.868/99 e no art. 170 do Regimento Interno deste Supremo
Tribunal Federal;
(d) a intimação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República,
nos termos do art. 8º da Lei n. 9.868/99;
(e) a integral procedência da ação, para que seja definitivamente declarada a
inconstitucionalidade da Emenda n. 77, de 23 de junho 2020, que incluiu o art. 57 ao ADCT
da Constituição do Estado de Santa Catarina;
(f) na hipótese de interpretação diversa, requer-se a declaração de
inconstitucionalidade para dar interpretação conforme à Constituição da República e
restringir a eficácia da EC 77/2020, de modo que que eventual desatendimento do prazo
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estabelecido não represente crime de responsabilidade, excluindo-se a interpretação
inconstitucional, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99.
Nesses termos, pede e espera deferimento.

Florianópolis, 20 de julho de 2020.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

ALISSON DE BOM DE SOUZA
Procurador-Geral do Estado
OAB/SC 26.157
de forma
EVANDRO Assinado
digital por
EVANDRO REGIS
REGIS
ECKEL:9199691094
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Dados: 2020.07.20
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EVANDRO RÉGIS ECKEL
Procurador do Estado
OAB/SC 12.101
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