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PARECER TÉCNICO-JURÍDICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 631/2021. 

Autor (a): Deputado Gandini. 

Assunto: Obriga o Poder Executivo Estadual, no prazo de até 60 (sessenta) 

dias, a regulamentar a utilização e circulação dos ciclos elétricos com motor 

de propulsão elétrica.  

1. RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de obrigar o Poder Executivo Estadual, no prazo 

de até 60 (sessenta) dias, a regulamentar a utilização e a circulação dos 

ciclos elétricos com motor de propulsão elétrica.  

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

21.10.2021 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 25.10.2021, 

oportunidade em que recebeu despacho da Presidência determinando sua 

juntada ao Projeto de Lei n° 150/21, de autoria do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, que autoriza 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. 

Contudo, após o apensamento dos referidos processos, tramitou 

o Requerimento nº 56/21, de autoria do Deputado Gandini, que culminou no 

deferimento do pedido de desanexação. 

Destarte, após ter sido desanexada, registrada e juntado estudo 

de técnica legislativa, a matéria foi distribuída a esta Procuradoria para 

elaboração de parecer técnico, nos termos do artigo 121 do Regimento 

Interno. 

É o relatório. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Consoante o texto da proposição, verifica-se a intenção de 

obrigar o Poder Executivo a regulamentar a utilização e circulação dos ciclos 

elétricos 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. 
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Também se depreende do referido texto, as seguintes 

determinações ao Poder Público Estadual:  

 a) a proibição de promover qualquer tipo de fiscalização, 

recolhimento, remoção, guinchamento, rebocamento, apreensão ou 

aplicação de multa, até que seja editada a referida a regulamentação; 

b) a suspensão de quaisquer tipos de penalidades, que tenham 

sido aplicadas aos proprietários dos ciclos elétricos, até a data de 

em vigência da Lei em questão;  

c) a promoção, pelo DETRAN, de audiência pública para debater 

com a sociedade a regulamentação, utilização e circulação dos 

ciclos elétricos com motor de propulsão elétrica;  

Por outro lado, de acordo com a justificativa autoral, infere-se 

que o projeto de lei objetiva evitar a insegurança jurídica, imposta pela 

antinomia existente na legislação vigente, impedindo que o proprietário ou 

usuário de ciclos elétricos, como adquirentes e usuários de boa-fé, sofram 

injustas medidas por parte do Poder Público, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, conforme se infere de sua transcrição, in verbis:  

“JUSTIFICATIVA: Referida proposição objetiva obrigar o Poder 

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

utilização e 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. É 

notório que, os cicloelétricos com motor de propulsão elétrica, 

também conhecidos como motos elétricas ou scooters elétricas, 

estão cada vez mais populares no Estado, seja em razão dos 

menores custos dos equipamentos e energia elétrica frente aos 

veículos com propulsão com combustão, seja em razão da 

responsabilidade social com o meio ambiente, ao passo que os 

veículos elétricos contribuem para um meio ambiente 

equilibrado e sustentável. Todavia, em 2020, o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) e o Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) equipararam os cicloelétricos com motor de propulsão 

elétrica aos ciclomotores, sendo que, em razão de estarem 

equiparados a ciclomotores pela legislação vigente, os 

cicloelétricos não poderiam circular em calçadas e ciclovias, mas 

somente em vias urbanas, como os demais veículos, como os 
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carros. Ocorre que as motos elétricas também não podem, na 

prática, circular nas ruas e avenidas, pois não são veículos 

emplacados e registrados junto ao DETRAN-ES, eis que não 

podem ser registradas pelo DETRAN-ES por não serem veículos 

registrados na Base Nacional de Veículos, o que causa uma 

situação de insegurança jurídica enorme para os proprietários de 

cicloelétricos. Em razão disto, tem se tornado comum ações de 

fiscalização, apreensão e até mesmo aplicação de multa para os 

proprietários de cicloelétricos pelas Polícias de Trânsito. Desta 

feita, enquanto perdurar este estado de insegurança jurídica, 

imposto pela antinomia existente na legislação vigente, não 

poderá o proprietário ou usuário de cicloelétricos, como 

adquirentes e usuários de boa-fé, sofrerem injustas medidas por 

parte do Poder Público, razão pela qual imperiosa é a imediata 

regulamentação de utilização e circulação destes veículos por 

parte do Poder Executivo. Por todo o exposto, submetemos à 

apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, contando, 

desde já, com indispensável apoio dos nobres pares.”  

De fato, a matéria se destina a determinar a regulamentação, 

pelo Poder Executivo Estadual, da utilização e circulação dos ciclos elétricos 

com motor de propulsão elétrica, no prazo de até 60 (sessenta) dias. 

No entanto, a competência para legislar sobre trânsito, é 

privativa da União, nos exatos termos das disposições do artigo 22, inciso 

XI, da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

(...) 

XI - trânsito e transporte; 

(...)    

Desta forma, verifica-se que o projeto de lei, ao determinar a 

regulamentação da utilização e circulação dos ciclos elétricos com motor de 

propulsão elétrica no Estado do Espírito Santo, dispondo, inclusive, sobre a 

proibição da execução de atos próprios pelas autoridades de trânsito, bem 

como sobre a suspensão da aplicação de penalidades, incorre em 

inconstitucionalidade formal, por invasão da competência privativa da União 

para legislar sobre trânsito e, por consequência, acarreta a infringência das 

disposições do artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal. 
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com o identificador 3100330035003000320039003A00540052004100, 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 Legislativo Página 

Carimbo / Rubrica 

 

4 
 

Portanto, em sede de competência legislativa privativa, é forçoso 

concluir que o Estado-membro não detém competência para legislar sobre a 

matéria em enfoque, pois, neste caso, restaria caracterizada a invasão desta 

competência legislativa da União e, por consequência, a infringência do 

dispositivo constitucional retro citado. 

Não é o que ocorre, v.g., em sede de competência legislativa 

concorrente, eis que ao Estado-membro é deferido o exercício da 

competência legislativa plena, ante a inexistência de legislação federal sobre 

normas gerais, ou mesmo, da competência suplementar, se existente, nos 

termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 24, da Constituição Federal, o que, no 

entanto, não é o caso, pois se trata de competência legislativa privativa da 

União (trânsito).  

Desta forma, conforme jurisprudência uníssona do Supremo 

Tribunal Federal, a edição de legislação sobre trânsito é de competência 

privativa da União, ex vi do disposto no artigo 22, inciso XI, da Constituição 

Federal, o que impede a ação legiferante dos Estados-membros, conforme 

exemplos abaixo: 

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 

ESTADUAL Nº 3.375/2000, EDITADA PELO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE “CONCEDE EFEITO 

SUSPENSIVO”, NO ÂMBITO DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, 

À NORMA PREVISTA NO ART. 261 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 

BRASILEIRO, AFASTANDO A APLICAÇÃO, POR AGENTES DE 

TRÂNSITO ESTADUAIS, DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO 

DIREITO DE DIRIGIR EM RELAÇÃO AOS CONDUTORES 

DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO E TAXISTAS – 

TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI, 

EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO 

FEDERAL COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – 

REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – 

PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO DIPLOMA LEGISLATIVO 

IMPUGNADO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.1 

 
1 ADI 2764 / RJ - Relator(a): Min. CELSO DE MELLO - Julgamento: 24/08/2020 - Órgão julgador: Tribunal Pleno. 
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EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 

10.639/2019 DO RIO GRANDE DO NORTE. PROGRAMA MOTO 

LEGAL. PREVISÃO DE PARCELAMENTO DE MULTAS 

DE TRÂNSITO E PAGAMENTO POR CARTÕES DE CRÉDITO OU 

DÉBITO. AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSO DO 

CONDUTOR PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO 

PARA LEGISLAR PRIVATIVAMENTE SOBRE TRÂNSITO. AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.2 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 

11.038/2019, DO ESTADO DE MATO GROSSO. DIPLOMA 

LEGISLATIVO ESTADUAL QUE VEDA AOS ÓRGÃOS E 

AUTORIDADES DE TRÂNSITO A ADOÇÃO DE MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS RESTRITIVAS EM RELAÇÃO A CONDUTOR 

INFRATOR, ENQUANTO NÃO PROFERIDA DECISÃO DEFINITIVA 

EM PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. USURPAÇÃO 

DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR 

SOBRE TRÂNSITO (CF, ART. 22, XI). INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. PRECEDENTES. 1. O Código de Trânsito Brasileiro 

dispõe sobre o procedimento de autuação e aplicação de 

penalidades aos condutores infratores, estabelecendo, ainda, 

medidas administrativas de natureza cautelar destinadas a 

assegurar a eficiência da fiscalização do trânsito e a proteção 

das pessoas contra os riscos decorrentes da prática de novas 

infrações. 2. Esta Suprema Corte já reconheceu que a apreensão 

cautelar da carteira nacional de habilitação e a suspensão 

temporária do direito de dirigir, em casos de infrações 

gravíssimas, caracterizam medidas compatíveis com o texto 

constitucional e com o postulado do devido processo legal, 

traduzindo hipóteses sujeitas ao contraditório diferido (ADI 

3.951/DF, Red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, j. 20.5.2020). 

3. Segundo a jurisprudência desta Casa, os Estados-membros 

não podem inovar em matéria pertinente à disciplina normativa 

do trânsito, por configurar usurpação da competência 

privativa da União para legislar sobre esse tema. 4. Ação direta 

de inconstitucionalidade julgada procedente.3 

 
2 ADI 6605 / RN - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 21/06/2021 - Órgão julgador: Tribunal Pleno. 

3 ADI 6612 / MT - Relator(a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 12/05/2021 - Órgão julgador: Tribunal Pleno. 
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Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 3.680/2005 

do Distrito Federal. 3. Obrigatoriedade de equipar os ônibus 

utilizados no serviço público de transporte coletivo com 

dispositivos redutores de estresse para motoristas e cobradores. 

4. Inconstitucionalidade. Competência privativa da União para 

legislar sobre trânsito e transporte bem como sobre direito do 

trabalho. 5. Medida cautelar concedida pelo Plenário do STF. 6. 

Precedentes. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente.4 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

6.323/2012 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERMISSÃO DE 

PAGAMENTO PARCELADO DE MULTAS DECORRENTES DE 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL.  COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR 

SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, XI, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL). Ação Direta de Inconstitucionalidade 

conhecida e julgado procedente o pedido. 1. A competência 

privativa da União legislar sobre trânsito e transporte abrange 

as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas 

infrações (artigo 22, XI, da Constituição Federal). 2. A Lei 

federal 9.503/1997 (Código Nacional de Trânsito) definiu as 

infrações de trânsito e determinou as penalidades e medidas 

administrativas a serem adotadas, fixando as multas 

correspondentes, de modo que cabe somente à União dispor 

sobre as formas de pagamento das multas aplicadas pelos 

órgãos de fiscalização de trânsito. Precedentes: ADI 5283, rel. 

min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 31/05/2017; ADI 

3.708, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/5/2013; ADI 

3.196, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 7/11/2008; ADI 

3.444, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 32/2006; ADI 

2.432, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJ de 23/9/2005. 3. In 

casu, a Lei 6.323/2012 do Estado do Rio de Janeiro permitiu o 

pagamento parcelado das multas decorrentes de infrações 

de trânsito, invadindo a competência privativa da União para 

disciplinar a matéria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade 

conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei 6.323/2012 do Estado do Rio de 

Janeiro.5  

 
4 ADI 3671 / DF - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 21/02/2020 - Órgão julgador: Tribunal Pleno. 

5 ADI 5778 / RJ - Relator(a): Min. LUIZ FUX - Julgamento: 30/08/2019 - Órgão julgador: Tribunal Pleno. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 

6.942/2007 DO ESTADO DO PARÁ. REGULAMENTAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS 

PRESTADO POR MEIO DE CICLOMOTORES, MOTONETAS E 

MOTOCICLETAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. É 

inconstitucional norma estadual ou distrital que regulamente o 

serviço individual de passageiros, por ser matéria afeta a 

transporte, de competência privativa da União, nos termos do 

art. 22, XI, CRFB. Precedentes. 2. Ação direta julgada 

procedente. 6 

 

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 

2.131/2000 do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

PARCELAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. INVASÃO 

DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ART. 22, XI, DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 

PRECEDENTES. Segundo a jurisprudência desta Casa, é 

inconstitucional dispositivo de lei estadual que faculta o 

pagamento parcelado de multas decorrentes de infrações 

de trânsito, por invadir a competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria (art. 22, XI, da Constituição da 

República). Precedentes: ADI 4.734/AL, Relatora Ministra Rosa 

Weber, julgamento em 16.5.2013, DJe-182 17.9.2013; ADI 

3.708/MT, Relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 

11.4.2013, DJe-086 09.5.2013; ADI 3.196/ES, Relator Ministro 

Gilmar Mendes, julgamento em 21.8.2008, DJe-211 07.11.2008; 

ADI 3.444/RS, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento em 

16.11.2005, DJ 03.02.2006; ADI 2.432/RN, Relator Ministro 

Eros Grau, julgamento em 09.3.2005, DJ 26.08.2005; ADI 

2.814/SC, Relator Ministro Carlos Velloso, julgamento em 

15.10.2003, DJ 05.12.2003; ADI 2.644/PR, Relatora Ministra 

Ellen Gracie, julgamento em 07.8.2003, DJ 29.08.2003. Ação 

direta de inconstitucionalidade julgada procedente.7 

Ad argumentandum tantum, ainda que considerada superada a 

tese de invasão da competência legislativa privativa da União para legislar 

sobre a matéria, entende-se que restaria configurada a inconstitucionalidade 

formal subjetiva, conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

 

6 ADI 4961 / PA – Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Julgamento: 19/12/2018 - Órgão julgador: Tribunal Pleno. 

7 ADI 5283 / MS - Relator(a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 18/05/2017 - Órgão julgador: Tribunal Pleno. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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Com efeito, em que pese que as hipóteses de limitação da 

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

Constituição Federal (matérias relativas à organização e ao funcionamento 

da Administração Pública), cabendo assim interpretá-las restritivamente, 

conforme Jurisprudência do Supremo Tribunal de Federal 8 , verifica-se 

também Jurisprudência no sentido de que compete ao Chefe do Poder 

Executivo a iniciativa de leis que interfiram na organização administrativa, 

sob pena de abalar a denominada reserva de administração e macular o 

Princípio da Separação dos Poderes, previsto no artigo 2º da mencionada 

Carta Federal, conforme acórdãos do Supremo Tribunal Federal, in verbis:  

Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 9.375/2011 do 

Estado da Paraíba. Obrigatoriedade das seguradores 

comunicarem, ao DETRAN/PB, os sinistros que forem 

considerados perda total. Legitimidade ativa ad causam. 

Confederação sindical. Pertinência temática configurada. 

Inconstitucionalidade formal. Competência privativa da União 

Federal para dispor sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF). 

Lei criadora de atribuições a órgão integrante da estrutura 

administrativa do Poder Executivo local. Reserva de iniciativa. 

Violação dos arts. 61, §1º, II, e, 84, VI, a, CF. 1. A 

jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido da 

inconstitucionalidade de normas estaduais que disponham sobre 

registro, desmonte, comercialização de veículos e que 

imponham a prensa de veículos sinistrados, enquanto questões 

intimamente conectadas ao trânsito e sua segurança, afetos à 

competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, XI, 

CF). Precedentes. 2. As regras inerentes ao processo legislativo, 

nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução 

obrigatória pelos demais entes da Federação. 3. Aplica-se, em 

âmbito estadual, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, que 

consagra reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para 

iniciar o processo legislativo das matérias nele constantes. 4. A 

criação de atribuições, por meio de lei oriunda de projeto 

de iniciativa parlamentar, a órgão vinculado à estrutura do 

Poder Executivo revela-se colidente com a reserva 

de iniciativa do Governador do Estado (arts. 61, § 1º, II, e, 84, 

VI, a, CF). Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade 

conhecida. Pedido julgado procedente.9  

 
8 ADI 3394 / AM - Relator (a):  Min. EROS GRAU - Julgamento:  02/04/2007 - Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. 

9 ADI 4710 / PB – Relator(a): Min. ROSA WEBER - Julgamento: 11/11/2021 - Órgão julgador: Tribunal Pleno 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330035003000320039003A00540052004100, 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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Ementa PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA. Ao Chefe do 

Executivo estadual compete a iniciativa de projetos de lei 

concernentes à respectiva estrutura administrativa, a teor do 

disposto nos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, e 84, inciso 

VI, alínea “a”, da Constituição Federal, aplicáveis aos Estados 

por força da simetria.10  

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI QUE 

INTERFERE SOBRE ATRIBUIÇÕES DE SECRETARIA DE ESTADO 

EM MATÉRIA SUJEITA À RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. 1. Lei 

que determina que a Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de São Paulo envie aviso de vencimento da validade da Carteira 

Nacional de Habilitação a seus respectivos portadores. Matéria 

de reserva de administração, ensejando ônus administrativo 

ilegítimo. 2. Procedência da ação direta de 

inconstitucionalidade.11 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE 

ATRIBUI TAREFAS AO DETRAN/ES, 

DE INICIATIVA PARLAMENTAR: INCONSTITUCIONALIDADE. 

COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, 

§ 1º, II, e, art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, do Espírito 

Santo. I. - É de iniciativa do Chefe do Poder Executivo a 

proposta de lei que vise a criação, estruturação e atribuição de 

órgãos da administração pública: C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 

84, II e VI. II. - As regras do processo legislativo federal, 

especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são 

normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. III. 

- Precedentes do STF. IV. - Ação direta de inconstitucionalidade 

julgada procedente. 12   

Portanto, em que pese a meritória iniciativa parlamentar, 

verifica-se a ocorrência de inconstitucionalidade formal, por invasão da 

competência legislativa privativa da União para legislar sobre trânsito e, 

consequentemente, por infringência às disposições dos artigos 22, inciso XI, 

da Constituição Federal. 

 
10 ADI 4945 / AL – Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 21/08/2019 Órgão julgador: Tribunal Pleno 

11 ADI 3169 / SP - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 11/12/2014 Órgão julgador: Tribunal Pleno 

12 ADI 2719 / ES - Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO - Julgamento: 20/03/2003 - Órgão julgador: Tribunal Pleno. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330035003000320039003A00540052004100, 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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 Outrossim, se superada essa tese, verifica-se a ocorrência de 

inconstitucionalidade formal subjetiva, por inobservância da competência 

privativa do Governador do Estado para iniciativa das leis que disponham 

sobre organização administrativa e pessoal da administração do Poder 

Executivo e criação, estruturação e atribuições de Secretarias de Estado e 

órgãos do Poder Executivo, e, consequentemente, por infringência às 

disposições do artigo 63, parágrafo único, incisos III e VI da Constituição 

Estadual. 

Assim, conforme demonstrado, também se verifica a 

inviabilidade do saneamento da proposição, via sugestão de emendas, 

inobstante a recomendação contida na Instrução Normativa nº 002/2015, da 

Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. 

3 - CONCLUSÃO 

Pelo exposto, opina-se pela INCONSTITUCIONALIDADE do 

presente PROJETO DE LEI Nº 631/2021, de autoria do Deputado Gandini, 

que obriga o Poder Executivo Estadual, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a 

regulamentar a utilização e circulação dos cicloelétricos com motor de 

propulsão elétrica. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 24 de fevereiro de 2022. 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

Procurador Adjunto 
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