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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

PARECER JURÍDICO 

REQUERIMENTO nº: 56/2021 e PROJETO DE LEI nº: 631/2021 

AUTOR: Deputado Gandini 

ASSUNTO: requer, nos termos do art. 178 da Resolução nº 2.700 de 15 de 

julho de 2009 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo), seja desanexado o Projeto de Lei nº 631/2021 (Processo nº 18995/2021), de 

sua autoria, do Projeto de Lei nº 150/2021 (Processo nº 2834/2021), de autoria do Dep. 

Danilo Bahiense, ao fundamento de se tratarem de proposições sobre matérias não 

idênticas ou correlatas. 

 

1.  RELATÓRIO 

Trata-se do Requerimento nº 56/2021 formulado pelo Deputado Gandini no 

qual pleiteia, nos termos do art. 178 da Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009 

(Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

desanexado o Projeto de Lei nº 631/2021 (Processo nº 18995/2021), de sua autoria, do 

Projeto de Lei nº 150/2021 (Processo nº 2834/2021), de autoria do Dep. Danilo 

Bahiense, ao fundamento de se tratarem de proposições sobre matérias não idênticas 

ou correlatas. 

Requerimento protocolado no dia 25/10/2021. 

A matéria veio a esta procuradoria para análise e parecer na forma do art. 3º, 

inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 287/2004. 

É o relatório.  
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2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Como explicitado anteriormente, trata-se do Requerimento nº 56/2021 

formulado pelo Deputado Gandini no qual pleiteia, nos termos do art. 178 da Resolução 

nº 2.700 de 15 de julho de 2009 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo), seja desanexado o Projeto de Lei nº 631/2021 (Processo nº 

18995/2021), de sua autoria, do Projeto de Lei nº 150/2021 (Processo nº 2834/2021), 

de autoria do Dep. Danilo Bahiense, ao fundamento de se tratarem de proposições 

sobre matérias não idênticas ou correlatas. 

Sobre a anexação de proposições, di                                                                                                   

spõe o Regimento Interno da Ales: 

Art. 93. Cada proposição terá parecer independente, salvo em se tratando de 
matérias análogas que tenham sido anexadas. 

Art. 178. Havendo proposições versando sobre matérias idênticas ou 
correlatas, a mais nova será anexada à mais antiga, obedecendo a tramitação 
desta. 

Parágrafo único. A anexação se fará, de ofício, pelo Presidente da Assembleia 
Legislativa, ou a requerimento de comissão ou de autor ou autores de qualquer 
das proposições, após parecer técnico. 

(original sem destaque) 

 

O Projeto de Lei nº 150/2021, de autoria do Deputado Danilo Bahiense, tem 

por objetivo autorizar o Governo do Estado do Espírito Santo a estabelecer uma política 

estadual de incentivo ao uso de veículos automotores movidos à propulsão elétrica ou 

híbridos. Tal política pública seria viabilizada, dentre outras medidas, pela redução do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para os veículos 

automotores movidos à propulsão elétrica ou híbridos, além da mudança gradual da 

frota de veículos próprios do Estado ou a ele locados para aqueles tipos de veículos, 

inclusive os do sistema de transporte coletivo intermunicipal. 

Já o Projeto de Lei nº 631/2021, de autoria do Deputado Gandini, obriga o 

Poder Executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a regulamentar a utilização e 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320031003800340031003A00540052004100, 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 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 123140/2012 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 3 

circulação dos cicloelétricos com motor de propulsão elétrica, também conhecidos como 

motos elétricas ou scooters elétricas, no âmbito do Estado do Espírito Santo, de acordo 

com os seus modelos, características, potência e velocidade. O projeto ainda proíbe, 

até a referida regulamentação, a realização de qualquer tipo de fiscalização, 

recolhimento, remoção, guinchamento, rebocamento, apreensão ou aplicação de multa 

aos proprietários desses veículos. 

Pela descrição dos projetos de leis nº 150/2021 e nº 631/2021, percebe-se 

que, embora se refiram a veículos elétricos, possuem objetos absolutamente distintos, 

não havendo respaldo fático-jurídico para a tramitação conjunta. 

Posto isto, somos pelo deferimento do pedido inicial. 

 

 

3.  CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opino pela possibilidade de deferimento do 

Requerimento nº 56/2021, formulado pelo Exmo. Deputado Gandini, pela ausência de 

respaldo fático-jurídico para a anexação do Projeto de Lei nº 631/2021 ao Projeto de Lei 

nº 150/2021, em razão de não se tratarem de matérias idênticas ou correlatadas, nos 

termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Vitória, 11 de novembro de 2021. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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