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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 290/2022 

AUTOR: Deputado Theodorico Ferraço 

EMENTA: Inclui no Plano Rodoviário Estadual a estrada que liga a 

Rodovia Cachoeiro de Itapemirim/Safra à localidade de Tijuca. 

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 290/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Theodorico Ferraço, que tem por finalidade incluir no Plano Rodoviário Estadual a 

estrada que liga a Rodovia Cachoeiro de Itapemirim/Safra à localidade de Tijuca. 

O procurador designado emitiu parecer técnico jurídico pela 

constitucionalidade da propositura, posto que “o projeto não implica na criação de 

cargos ou alteração da estrutura de qualquer órgão da Administração Pública 

Estadual, não se inserindo na competência privativa do Chefe do Poder Executivo 

para iniciativa das leis que disponham sobre as matérias elencadas no parágrafo 

único do artigo 63 da Constituição Estadual.” 

Contudo, em que pese os argumentos lançados, entendemos que a 

iniciativa é violada posto que a matéria encontra-se no âmbito da atividade 

administrativa, cuja organização, funcionamento e direção superior compete ao 

Chefe do Executivo, com auxílio das Secretárias de Governo, em especial do 

Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003500390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Por oportuno, o procurador subscritor arrolou leis que foram aprovadas 

com conteúdo semelhante ao do projeto em análise. Contudo, devemos salientar 

que as manifestações já emanadas por esta procuradoria legislativa em projetos de 

leis de conteúdos semelhante são no sentido da inconstitucionalidade da matéria, a 

exemplo dos PL 308/2018, PL 277/2019, PL 685/2019, PL 503/2019, entre outros. 

A propósito, ressalta-se que o vício de iniciativa é insuperável e o atual 

entendimento jurisprudencial consolidado afirma ser impossível o referido vício ser 

sanado mesmo que o presente Projeto de Lei venha a ser sancionado.  

Sendo assim, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO do parecer técnico 

jurídico, e opino pela inconstitucionalidade da matéria por violação ao art. 63, 

paragrafo único, incisos III e VI da Constituição Estadual. 

Vitória, 30 de junho de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003500390036003A00540052004100, Documento 

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