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DIRETORIA DA PROCURADORIA 

P A R E C E R  
 T É C N I C O 

 
PROJETO DE LEI Nº. 853/2021 
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos 
Ementa: “Institui a Política de Incentivo ao Cicloturismo no âmbito do 
Estado do Espírito Santo”. 
 
 

I – RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, quanto à 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa 
da proposição de iniciativa do Senhor Deputado Renzo 
Vasconcelos, cujo conteúdo, em síntese: “Institui a Política de 
Incentivo ao Cicloturismo no âmbito do Estado do Espírito Santo”.  

 

A matéria foi protocolada no dia 14/12/2021 e, lida na 
Sessão Ordinária do dia 15/12/2021. Não consta dos autos, 
publicação no Diário do Poder Legislativo, o que deve ser 
providenciado pelo setor competente. 

A Diretoria de Redeção juntou aos autos o Estudo de Técnica 
Legislativa de fls. 13/15, visando adequar o Projeto de Lei nº 
853/2021 à técnica legislativa, às normas gramaticais, ao Manual 
de Normas de Redação Legislativa da Ales, o qual, passamos a 
adotar.  

Agora, em atendimento à solicitação da Procuradoria Geral, 
encaminhamos Parecer Técnico, onde consta um exame de 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade, na forma do artigo 
121 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 
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É o relatório. 
 

II – FUNDAMENTAÇÃO 
 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 

  
Trata-se do Projeto de Lei n° 853/2021, que tem como 

escopo Instituir a Política de Incentivo ao Cicloturismo no âmbito do 
Estado do Espírito Santo”.  

 
Segundo o autor, o presente projeto tem como objetivo 

principal: [...] Pelo exposto, buscando introduzir o Estado do Espírito 
Santo entre os estados brasileiros que incentivam a prática do 
cicloturismo, apresentamos o presente projeto de lei, solicitando o 
apoio dos nobres pares para sua aprovação. 
 

Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, o Projeto 
de Lei ora analisado encontra obstáculo para tramitar 
normalmente, por conter vício de inconstitucionalidade formal. 
Nota-se nítida violação ao princípio da independência e 
harmonia dos poderes e ao princípio da reserva da administração, 
que é o corolário específico do Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 2º da CF/88): “São Poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

 
O Princípio da separação dos Poderes está bem delineado 

no brilhante voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que abaixo 
colacionamos: 

 
“Processo legislativo dos Estados-Membros: absorção compulsória 

das linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 
decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a 
implicação com o princípio fundamental da separação e 
independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do Supremo 
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Tribunal.” (ADI 637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-8-
04, DJ de 1º-10-04).” 
 

 Verifica-se, no caso em espécie, que o PROCESSO 
LEGISLATIVO encontra-se viciado quanto à iniciativa legislativa, 
tendo em vista que o projeto pretende estabelecer princípios e 
diretrizes para Instituir uma Política Estadual de Incentivo ao 
Cicloturismo. Matéria essa de competência do Chefe do Poder 
Executivo Estadual, pois a aplicação de tal programa depende de 
diversas ações de órgãos  e secretarias desse Poder. 

 
 Assim sendo, por simetria constitucional ao art. 61, § 1°, inciso 
II, “a” e “b” da Constituição Federal, a presente Propositura invade 
a esfera privativa do Governador do Estado, prevista no art. 63, 
parágrafo único, incisos III e VI da Constituição do Estado do 
Espírito Santo, verbis: 

 
Constituição do Estado do Espírito Santo: 
 
“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou 
comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do 
Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e aos 
cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição.       
 
Parágrafo único - São de iniciativa privativa do 
Governador do Estado as leis que disponham sobre:       
 
III - organização administrativa e pessoal da 
administração do Poder Executivo;       
 
(...) 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
de Estado e órgãos do Poder Executivo”. 

 

Demais disso, a propositura constante no referido Projeto, 
fere substancialmente outro dispositivo da Carta Estadual, em 
especial o que prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 
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“Art. 91. – Compete privativamente ao Governador do 
Estado: 
 
I – exercer com auxilio dos secretários de Estado, a direção 
superior da administração estadual; 

 

Vê-se aqui, que o constituinte reservou a iniciativa de projeto 
de lei referente atribuições dos órgãos do Poder Executivo ao 
chefe da administração pública, a quem compete o exercício da 
direção superior com o apoiamento dos Secretários de Estado. 

 
       Assim, fica claro que a criação de programa ou política 
pública estadual concernente a esse tema, vincula a 
competência institucional do Poder Executivo para sua aplicação 
e manutenção, tendo em vista que tal programa, mesmo que de 
forma implicita, prevê diversas atividades que dependem de 
recursos e de ações articuladas entre os Poderes, órgãos Públicos 
e Secretarias de Estado para sua efetivação.   
 
 Para melhor ilustrar, colaciono alguns artigos do Projeto que 
evidenciam a necessidade do apoiamento de órgãos e 
Secretarias de Estado: 
 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 
Política de Incentivo ao Cicloturismo..  
 
[...] 
 
Art. 4º Os circuitos e as rotas cicloturísticas serão traçados e 
implantados considerando as bacias hidrográficas, o relevo e 
a formação histórica, cultural e social de cada região. 
 
§ 1º Na criação de circuitos e de rotas cicloturísticas será 
priorizada a interligação entre os sistemas cicloturísticos e a 
infraestrutura cicloviária rural e urbana, já existentes. 
 
§ 3º Os circuitos e as rotas cicloturísticas terão seus traçados 
estabelecidos, preferencialmente 
 
Art. 5º Os municípios integrantes dos circuitos e das rotas 
cicloturísticas poderão:  
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I - definir, dentro dos limites do respectivo município, o traçado 
das rotas que farão parte dos circuitos cicloturísticos, de forma 
integrada com as rotas dos municípios vizinhos;  
 
II - implantar sinalização específica e visível, devendo ser 
utilizada a denominação oficial dos circuitos;  
 
III - mapear e divulgar os atrativos e os produtos turísticos 
existentes na região dos circuitos e rotas, como: a) 
monumentos históricos; b) atrativos naturais; c) hospedagens; 
d) locais para alimentação e hidratação; e) bicicletarias, 
paraciclos e bicicletários; f) unidades de saúde;  
 
IV - disponibilizar informações e oferecer materiais sobre rotas, 
atrativos e produtos turísticos em meiosde comunicação físicos 
e virtuais, como mapas, cartilhas, certificados; passaportes, 
sites e aplicativos;  
 
V - formar parcerias, inclusive com a iniciativa privada, para 
implantação, administração, manutenção e gestão dos 
circuitos.  
 
Art. 6º O Poder Executivo Estadual poderá:  
 
I - definir o padrão da sinalização dos circuitos cicloturísticos;  
 
II- definir o traçado geral dos circuitos cicloturísticos a fim de 
integrar os municípios e suas rotas; 
 
 III - instituir, administrar e divulgar o Sistema Cicloturístico do 
Estado do Espírito Santo, formado pelo conjunto de circuitos e 
de rotas destinados ao trânsito intermunicipal e interestadual 
por bicicletas.  
 
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas, se necessário. 

 
Fica evidente que apesar do uso de palavras como: 

¨poderá¨ ou ¨poderão¨, o projeto em análise não afasta a criação 
de atribuições para órgãos e secretarias de estado, pois é claro 
que a efetivação de tudo o que se pretende ali naquele texto, 
depende de efetiva participação do poder executivo, o que 
invade a esfera típica da administração. 
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Corroborando os argumentos acima lançados, tem-se a 
diretriz do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
que conduz aos seguintes termos do precedente que segue: 
  

 CONSTITUCIONAL ADIN - LEI Nº 2.111 DE 28/06/2001 DO 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇAO DA BARRA - AUTORIZAÇAO AO 
EXECUTIVO PARA CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - ALUNOS 
CARENTES DE ENSINOS MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR 
- INFRINGÊNCIA DE À CARTA ESTADUAL (ARTS. 63, III, 173, E 154, I 
E II) - LEI MERAMENTE AUTORIZATIVA - INCONSTITUCIONALIDADE 
MANTIDA - ATIVIDADE LEGISLATIVA QUE INVADE A ESFERA 
TÍPICA DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA - ATOS QUE INDEPENDEM 
DE QUALQUER OUTORGA LEGISLATIVA - VÍCIOS DE INICIATIVA 
(FORMAIS) POR OFENSA À COMPETÊNCIA DO PODER 
EXECUTIVO - VÍCIO MATERIAL - CARTA ESTADUAL (173 e 174) - 
PRIORIDADE PARA O ENSINO PÚBLICO FUNDAMENTAL E PRÉ-
ESCOLAR - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 - Lei Municipal nº 2.111 
de 28/06/2001, de Conceição da Barra/ES, que autoriza o 
Poder Executivo a conceder bolsas de estudo a alunos 
carentes que fazem curso técnico profissionalizante no 
segundo grau ou curso superior. 2. ADIN em que se impugna o 
diploma legal em referência por ofensa aos arts. 63, III(IV), 173, 
e 154, I e II da Constituição Estadual, dispositivos que tratam, 
respectivamente, da competência legislava privativa do Chefe 
do Executivo para dispor sobre a organização e as atribuições 
da Administrativa, da atuação prioritária dos Municípios no 
ensino fundamental e pré-escolar e da necessidade de prévia 
dotação orçamentária suficiente e autorização específica na 
lei de diretrizes orçamentárias. Procedência. 3 - Segundo 
precedentes do STF, o fato de a lei impugnada ser meramente 
autorizativa não lhe retira a característica de 
inconstitucionalidade, que a desqualifica pela raiz quando 
invade a esfera a administrativa alcançando atos ligados à 
atividade tipica da Administração Pública. 4. Vício formal que 
decorre da violação da iniciativa privativa para tratar da 
matéria referente à organização e atribuições do Poder 
Executivo e porque sua regulamentação admite o tratamento 
mediante a expedição de simples decretos, além de 
implementar programas sem estabelecer recursos para sua 
concessão. 5. O diploma legislativo impugnado também 
afronta, materialmente, a Carta Estadual, tendo em vista que 
essa, em seus arts. 173 e 174, estabelece que os entes 
municipais atuarão prioritariamente no ensino público 
fundamental e pré-escolar e, na espécie, as bolsas de estudo 
beneficiam categorias de alunos de segundo grau e superior 
e, inclusive, de escolas privadas. 6. Julgado procedente o 
pedido de inconstitucionalidade. (grifamos) 
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Vale mencionar que ao Poder Legislativo caberia intervir na 
gestão desses planos e projetos tão somente no momento da 
apreciação das leis orçamentárias, por intermédio da 
apresentação de Emendas. 

 
 
 Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, 
malgrado os elevados propósitos do autor, confronta com os 
ditames constitucionais acima citados. Não há, pois, como 
contornar o obstáculo antedito, que assume as feições de uma 
típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não custa repetir, 
fulminam integralmente a proposição. 

 

 Diante do exposto, e nos termos das considerações 
aduzidas, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE da proposição 
em exame, o que nos leva a sugerir a seguinte: 
 

III - Conclusão 
 

Por fim, há de se concluir no sentido de que o Projeto de Lei 
Nº 853/2021, de autoria do Deputado Estadual Renzo Vasconcelos, 
é INCONSTITUCIONAL, por existência de vício de 
inconstitucionalidade formal. 

 
É como entendo 

 
Assembleia Legislativa, em 22 de dezembro de 2021. 
 

 
Valmir Castro Alves 
Procurador Adjunto 
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