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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 306/2018. 

Autor (a): Deputada Claudia Lemos. 

Assunto: Altera o trecho da Rodovia ES-166, que corta o Município de 

Castelo. 

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de alterar o trecho da rota da Rodovia ES-166, 

que corta o Município de Castelo, com propósito de desviar do centro urbano 

o tráfego de veículos, como já acontece na chamada “Rodovia do Contorno”, 

formalizando, assim, um trajeto que já é utilizado, contornando a cidade.  

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

22.11.2018 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 26.11.2018, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa 

Diretora determinando sua publicação e distribuição as comissões 

permanentes, após cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento 

Interno. 

 Após ter sido juntado estudo de técnica legislativa, a proposição 

foi distribuída a esta Procuradoria para elaboração de parecer técnico, nos 

termos do artigo 121 do Regimento Interno, combinado com o artigo 9º do 

Ato nº 2.517/2007, da Mesa Diretora. 

 É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas 

e indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  
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Por outro lado, também não se vislumbra a inserção da matéria 

na competência legislativa concorrente prevista nas disposições do artigo 24 

da mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida na competência 

remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no artigo 25, § 1º, 

da Constituição Federal. 

De fato, as disposições da presente propositura consubstanciam-

se em regras atinentes à gestão e a exploração de vias integrantes do 

sistema estadual de rodovias, materializado no Plano Rodoviário Estadual, 

cuja competência legislativa decorre da interpretação sistemática dos artigos 

21, incisos XII, alínea “e”, e XXI; 25, § 1º, e 30, incisos I e II, da Constituição 

Federal, in verbis: 

Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 

ou permissão: 

(...) 

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros; 

(...) 

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional 

de viação; 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

IX - diretrizes da política nacional de transportes; 

(...) 

XI - trânsito e transporte; 

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições 

e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes 

sejam vedadas por esta Constituição. 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
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  Assim, ao ponto que compete à União explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte 

rodoviário interestadual e internacional de passageiros e estabelecer 

princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação, nos termos das 

disposições constitucionais evidenciadas, verifica-se que aos Estados e aos 

Municípios foi conferida competência para gestão e exploração das vias 

integrantes dos seus respectivos sistemas rodoviários, das quais decorre a 

competência legislativa, o que restou explicitado pela Lei Federal nº 12.379, 

de 06.01.2011, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema 

Nacional de Viação – SNV, estabelecendo também regras sobre o sistema de 

viação dos Estados, conforme se depreende dos seus artigos 38 a 40, in 

verbis:  

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação - SNV, 

sua composição, objetivos e critérios para sua implantação, em 

consonância com os incisos XII e XXI do art. 21 da Constituição 

Federal.  

Art. 3º O Sistema Federal de Viação - SFV é composto pelos 

seguintes subsistemas: 

(...)  

I - Subsistema Rodoviário Federal;  

Art. 38.  Os Sistemas de Viação dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios abrangem os diferentes meios de transporte e 

constituem parcelas do Sistema Nacional de Viação, com os 

objetivos principais de:  

I - promover a integração do Estado e do Distrito Federal com o 

Sistema Federal de Viação e com as unidades federadas 

limítrofes;  

II - promover a integração do Município com os Sistemas Federal 

e Estadual de Viação e com os Municípios limítrofes;  

III - conectar, respectivamente:  

a) a capital do Estado às sedes dos Municípios que o compõem;  

b) a sede do Distrito Federal às suas regiões administrativas; e  

c) a sede do Município a seus distritos;  
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IV - possibilitar a circulação econômica de bens e prover meios e 

facilidades de transporte coletivo de passageiros, mediante oferta 

de infraestrutura viária adequada e operação racional e segura do 

transporte intermunicipal e urbano. 

 Art. 39.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão, 

em legislação própria, os elementos físicos da infraestrutura 

viária que comporão os respectivos sistemas de viação, em 

articulação com o Sistema Federal de Viação.   

Art. 40.  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

adequar suas estruturas administrativas para assumirem 

segmentos da infraestrutura viária federal e a execução de obras 

e serviços que lhes forem outorgados pela União.  

 

Portanto, em conformidade com as disposições constitucionais e 

legais referenciadas, constata-se, em síntese, a competência legislativa 

remanescente dos Estados-membros para dispor sobre o seu respectivo plano 

rodoviário estadual. 

Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 

48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é a lei ordinária, posto que esse tipo de assunto se insere no 

campo residual desta espécie normativa, por não se enquadrar dentre 

aquelas que são de competência exclusiva do Poder Legislativo (resolução e 

decreto legislativo) ou destinada pela própria Constituição a ser tratada por 

lei complementar ou norma de status constitucional (emenda constitucional).  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, verifica-se sua 

subjunção aos preceitos constitucionais constantes do artigo 61, caput, da 

Constituição Federal, mutatis mutandis, de observância obrigatória nos 

Estados e Municípios, que atribuem a competência concorrente para iniciativa 

do processo legislativo sobre a matéria em questão, competência esta na qual 

estão incluídos os parlamentares, mormente por ela não se encontrar inserida 

dentre as matérias de iniciativa privativa de outros agentes políticos ou 

órgãos extraparlamentares. 
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De fato, as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão 

previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil - 

matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente 

no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo, cabendo 

interpretá-las restritivamente, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal 

de Federal1, in verbis: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 

1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO 

DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. 

REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE 

CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO 

DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA 

GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE PROCESSUAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO ARTIGO 2º. 

SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 2º. 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL 

QUE DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS 

REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE 

DO INCISO IV DO ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 

61, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "E", E NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao contrário do afirmado pelo 

requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da 

Administração Pública local. Não procede a alegação de que 

qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto 

pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa 

parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da 

Constituição do Brasil - matérias relativas ao funcionamento da 

Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores 

e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2. Reconhecimento, 

pelas Turmas desta Corte, da obrigatoriedade do custeio do exame 

de DNA pelo Estado-membro, em favor de hipossuficientes. 3. O 

                                                
1 ADI 3394 / AM - AMAZONAS - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator (a):  Min. EROS GRAU - 
Julgamento:  02/04/2007 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 
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custeio do exame pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo 

exercício do direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 

5º, inciso LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia 

matéria de índole processual - concessão definitiva do benefício à 

assistência judiaria gratuita - tema a ser disciplinado pela União. 5. 

Inconstitucionalidade do inciso III do artigo 2º que estabelece a 

perda do direito à assistência judiciária gratuita do sucumbente na 

ação investigatória que tenha sido proposta pelo Ministério Público 

e que tenha como suporte o resultado positivo do exame de DNA. 

Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição 

de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento da decisão 

judicial que determinar o ressarcimento das despesas realizadas 

pelo Estado-membro. Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 

2º. 7. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar 

inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem como a 

expressão "no prazo de sessenta dias a contar da sua publicação", 

constante do caput do artigo 3º da Lei n. 50/04 do Estado do 

Amazonas.          

(grifou-se) 

Inclusive esse entendimento verificado na Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal2 restou referendado em sede de repercussão geral, 

conforme consta da ementa do seguinte acordão, in verbis: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação 

Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do 

Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de 

monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade 

formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder 

Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência 

privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa 

para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da 

atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores 

públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da 

jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.  

(grifou-se) 

                                                
2  ARE 878911 RG / RJ - RIO DE JANEIRO - REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO - Relator(a):  Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 29/09/2016 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - 
meio eletrônico 
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No entanto, quadra registrar que o próprio Supremo Tribunal 

Federal3 tem sedimentado entendimento no sentido de que somente não 

usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora 

crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da 

atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, 

conforme acordão, in verbis: 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA E DE ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER 

EXECUTIVO. 1. O Tribunal de origem reconheceu que a lei 

municipal de origem parlamentar, ao dispor sobre atos de 

organização interna da gestão municipal, invadiu a competência 

privativa do chefe do poder executivo prevista no art. 46, § 1º, II, 

c, da Constituição estadual. 2. No julgamento do ARE 878.911-

RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, em sede de repercussão geral, foi 

reafirmada a jurisprudência do STF no sentido de que somente 

não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo 

lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não 

trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do 

regime jurídico de servidores públicos. 3. Inaplicável o art. 85, § 

11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em 

honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento.       (grifou-se) 

Portanto, em pese o reconhecimento nesta Assembleia 

Legislativa, em diversas ocasiões, da inconstitucionalidade de projetos de lei 

que tenham por escopo inserir estradas inteiras no Plano Rodoviário Estadual, 

cumpre ressaltar que, neste caso, diferentemente, o objetivo é alterar um 

trecho da rota da rodovia, com propósito de desviar do centro urbano o 

tráfego de veículos,  como já acontece na chamada “Rodovia do Contorno”, 

formalizando, assim, um trajeto que já é utilizado, contornando a cidade.  

                                                
3   RE 1104765 AgR / RN - RIO GRANDE DO NORTE - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a):  
Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento:  27/04/2018 - Órgão Julgador:  Primeira Turma. 
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Assim, impõe-se, S.M.J., conclusão diametralmente inversa, posto 

que, enquanto a inclusão de rodovias inteiras no Plano Rodoviário Estadual 

usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo para iniciativa 

das leis, por interferência na Administração Estadual; a alteração de trechos 

da rota de rodovias do referido plano não altera a estrutura ou a atribuição 

dos órgãos do Poder Executivo, nem afeta o regime jurídico de seus 

servidores públicos, não caracterizando a referida usurpação, nem a 

ocorrência de inconstitucionalidade formal subjetiva, nos termos do 

entendimento extraído da mencionada Jurisprudência. 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa, conforme previsto no artigo 59 da Constituição 

Estadual; que o regime inicial de tramitação, a princípio, é o ordinário, e que 

o processo de votação é o simbólico, conforme estabelecido, 

respectivamente, pelas disposições contidas nos artigos 148, inciso II4, e 200, 

inciso l5, do Regimento Interno. 

Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições Federal 

e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos na 

referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como não 

viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato 

Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio da 

Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

                                                
4 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -

 ordinária; III - especial. 

5 Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II - nominal; 
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No que se refere à juridicidade e legalidade, cumpre relatar que a 

proposição se amolda e está em conformidade com o Direito, especialmente 

por que se adequa as normas legais e regimentais vigentes, se integrando de 

forma compatível com a legislação federal de regência, em especial, a Lei 

Federal nº 12.379, de 06.01.2011, que, dentre outras providências, dispõe 

sobre o Sistema Nacional de Viação – SNV. 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de forma 

patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, 

primordialmente, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, 

cabendo, inclusive, a adoção do estudo específico constante dos autos. 

3. CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do 

PROJETO DE LEI Nº 306/2018, de autoria da Deputada Claudia Lemos, 

que altera o trecho da Rodovia ES-166, que corta o Município de Castelo. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 28 de junho de 2018. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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