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26 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei n.º: 337/2017  

Autor: Euclério Sampaio 

Ementa: “Proíbe a circulação de veículos de carga 

que transportam rochas ornamentais brutas das 06 

horas às 20horas nas rodovias do Estado do Espírito 

Santo.” 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

que apresenta a seguinte ementa: “Proíbe a circulação 

de veículos de carga que transportam rochas 

ornamentais brutas das 06 horas às 20horas nas 

rodovias do Estado do Espírito Santo”. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, à fl. 02, proferiu despacho denegatório, com 

fulcro no artigo 143, inciso VIII
1
, do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu 

a tramitação da proposição entendendo, a priori, 

existir manifesta inconstitucionalidade. 

Deferido pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

nos termos do artigo 143, parágrafo único
2
, do 

Regimento Interno. 

A proposição foi protocolizada no dia 

11.09.2017 (fl. 02), lida na sessão do dia 12.09.2017 

(fl. 02). No que tange a publicação no Diário do 

Poder Legislativo, não se pode dispensá-la, o que 

deve ser providenciada pelo órgão competente desta 

Casa Legislativa em momento posterior a elaboração 

deste parecer. 

A Diretoria de Redação juntou à fls. 08 dos 

autos estudo de técnica legislativa. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 

I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009) 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

A- DA ANÁLISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Da competência legislativa para dispor sobre 

a matéria e da competência de iniciativa da 

matéria 

 

Em que pese a nobre intenção do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Euclério Sampaio 

ao proibir a circulação de veículos de carga que 

transportam rochas ornamentais brutas das 06 horas 

às 20horas nas rodovias do Estado do Espírito Santo, 

conforme devidamente esclarecido na Justificativa de 

fl. 03, verifica-se, data venia, a inconstitucionalidade 

formal do presente Projeto de Lei, por infringir o 

artigo 22, inciso XI, da Constituição da República, 

que assim dispõe: 

 

Art. 22. Compete privativamente à 

União legislar sobre: 

... 

XI - trânsito e transporte; 

... 

 

Observa-se da leitura do artigo supracitado 

da Constituição da República que compete 

privativamente à União legislar sobre trânsito.  

Ademais, inexiste Lei Complementar que 

autoriza os Estados a legislarem sobre questões 

específicas relacionadas a trânsito. 

É assim que entende o Excelso Supremo 

Tribunal Federal sobre esta questão: 

 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI ESTADUAL. RESERVA DE 

ESPAÇO PARA O TRÁFEGO DE 

MOTOCICLETAS EM VIAS 

PÚBLICAS DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO. 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. ART. 22, XI DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. A lei impugnada 

trata da reserva de espaço para 

motocicletas em vias públicas de 

grande circulação, tema 

evidentemente concernente a trânsito. 

É firme a jurisprudência desta 

Corte no sentido de reconhecer a 

inconstitucionalidade formal de 

normas estaduais que tratam sobre 

trânsito e transporte. Confira-se, 

por exemplo: ADI 2.328, rel. min. 

Maurício Corrêa, DJ 17.03.2004; 

ADI 3.049, rel. min. Cezar Peluso, 

DJ 05.02.2004; ADI 1.592, rel. min. 

Moreira Alves, DJ 03.02.2003; ADI 

2.606, rel. min. Maurício Corrêa, 

DJ 07.02.2003; ADI 2.802, rel. Min. 

Ellen Gracie, DJ 31.10.2003; ADI 

2.432, rel. Min. Eros Grau, DJ 

23.09.2005, v.g. . Configurada, 

portanto, a invasão de competência 

da União para legislar sobre 

trânsito e transporte, estabelecida 

no art. 22, XI, da Constituição 
federal. Ação julgada procedente 

para declarar a inconstitucionalidade 

da Lei estadual paulista 10.884/2001. 

(ADI 3121, Relator(a):  Min. 
Identificador: 32003700370037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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JOAQUIM BARBOSA, Tribunal 

Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-

072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 

PP-00019 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 

378-383) (grifei) 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. 

MULTA. APREENSÃO DE 

VEÍCULOS. LEIS DISTRITAIS 

239/92 E 953/95. 

CONSTITUCIONALIDADE. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 

ART. 21, XI, DA C.F. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LEI LOCAL. 

INCIDÊNCIA SÚMULA 280/STF. 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. PRECEDENTES. 1. A lei 

estadual que trate de matéria 

relacionada a trânsito e transporte 

é inconstitucional, por violação ao 

art. 21, XI, da C.F. (Precedentes: 

ADI 3.196, Rel. Min. GILMAR 

MENDES, DJ 7.11.2008; ADI 

3.444, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 

DJ 3.2.2006; ADI 3.055, Rel. Min. 

CARLOS VELLOSO, DJ 3.2.2006; 

ADI 2.432, Rel. Min. EROS 

GRAU, DJ 26.8.2005) 2. A Súmula 

280 do E. STF dispõe: Por ofensa a 

direito local não cabe recurso 

extraordinário. 3. In casu, a 

controvérsia foi decidida à luz de 

interpretação de lei local, revelando-

se incabível a insurgência recursal 

extraordinária. 4. Agravo regimental 

desprovido. (AI 798954 AgR, 

Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 

Primeira Turma, julgado em 

13/04/2011, DJe-098 DIVULG 24-

05-2011 PUBLIC 25-05-2011 

EMENT VOL-02529-03 PP-00775) 

(grifei) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

N. 7.723/99 DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE. 

PARCELAMENTO DE MULTAS 

DE TRÂNSITO. 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. 1. Esta Corte, em 

pronunciamentos reiterados, 

assentou ter, a Constituição do 

Brasil, conferido exclusivamente à 

União a competência para legislar 

sobre trânsito, sendo certo que os 

Estados-membros não podem, até 

o advento da lei complementar 

prevista no parágrafo único do 

artigo 22 da CB/88, legislar a 

propósito das matérias 

relacionadas no preceito. 2. Pedido 

de declaração de 

inconstitucionalidade julgado 

procedente. (ADI 2432, Relator(a):  

Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 09/03/2005, DJ 26-08-

2005 PP-00005 EMENT VOL-

02202-01 PP-00118 

REPUBLICAÇÃO: DJ 23-09-2005 

PP-00007 RTJ VOL-00195-02 PP-

00431 LEXSTF v. 27, n. 321, 2005, 

p. 45-51) (grifei)  

 

A disciplina do transporte de carga em 

rodovias coloca-se no âmbito da competência 

privativa da União, prevista no inciso XI do artigo 

22. 

O presente projeto de lei não se trata de 

matéria ligada ao estabelecimento e implantação de 

política de educação visando à segurança do trânsito, 

quando então, ter-se-ia a competência também dos 

Estados, consoante inciso XII do artigo 23 da CF. 

Logo, verifica-se a inconstitucionalidade 

formal orgânica, ou seja, por vício de iniciativa, uma 

vez que compete privativamente a União legislar 

sobre a matéria em debate. Sobre o tema, segue 

ensinamento de Pedro Lenza, em sua Obra Direito 

Constitucional, 13º Edição, Editora Saraiva, à página 

162, in verbis:  

 

A inconstitucionalidade formal 

orgânica decorre da inobservância 

da competência legislativa para a 

elaboração do ato. 

Nesse sentido, para se ter um 

exemplo, o STF entende como 

inconstitucional lei municipal que 

discipline o uso de cinto de 

segurança, já que se trata de 

competência legislativa da União, 

nos termos do art. 22, XI, legislar 

sobre trânsito e transporte. 

 
À propósito, ressalta-se que o vício de 

iniciativa é insuperável e o atual entendimento 
jurisprudencial consolidado afirma ser impossível 
que o referido vício seja sanado, mesmo que o 
presente Projeto de Lei venha a ser aprovado 
observando as formalidades procedimentais.  

Assim, após a analise, de todo o projeto, 
verifica-se a flagrante inconstitucionalidade da 
matéria. Deixa-se, portanto, de mencionar os demais 
aspectos da presente proposição, nos termos do art.9, 
§5º do Ato nº 2517/2008(alterado pelo Ato nº 
1.886/2015) 

São estas as considerações pertinentes na 
análise da proposição legislativa em foco. Identificador: 32003700370037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Por todo o exposto, sugerimos aos 

Membros desta douta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 478/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 

pela inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei 

n.º 337/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Euclério Sampaio e, por conseguinte, pela 

MANUTENÇÃO do despacho denegatório do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, não devendo seguir sua tramitação regular 

nesta Casa de Leis. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 07 de novembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ 

ESMAEL ALMEIDA 

 
1
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 

VIII - manifestamente inconstitucionais; 
2
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 

Parágrafo único. Se o autor ou autores da proposição 

dada como inconstitucional, antirregimental ou alheia 

à competência da Assembleia Legislativa não se 

conformarem com a decisão poderão requerer ao 

Presidente audiência da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação que, se discordar 

da decisão, restituirá a proposição para a devida 

tramitação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) –  Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

27 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

54/2017 

AUTOR: Deputado José Esmeraldo 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Sr. Eugênio Inácio Martini”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado José Esmeraldo, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Eugênio 

Inácio Martini. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 
Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 04/07/2017, seguiu sua regular tramitação, lida 
na Sessão Ordinária do dia 10/07/2017, e encontra-se 
publicada no DLP - Diário do Poder Legislativo desta 
Casa de Leis no dia 11/07/2017 conforme fl.05 dos 
autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 
efeito de análise da sua constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e técnica legislativa 
empregada em sua feitura, conforme dispõe o 
dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 
2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 
Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 
 

II – PARECER DO RELATOR 

 
O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 54/2017 visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense a Sr. Eugênio Inácio 
Martini. 

Pela descrição do projeto, constatamos que 
se trata de matéria da competência estadual, uma vez 
que o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no art. 25, § 1º, da 
Constituição Federal, in verbis:  

 

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 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e 

o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis: Identificador: 32003700370037003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


