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DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei nº 289/2022, de autoria do Exmo. Deputado 

Theodorico Ferraço, que tem por finalidade incluir no Plano Rodoviário Estadual a 

estrada que liga São José de Fruteiras, Pombal e Castelinho, Município de Vargem 

Alta/ES. 

O procurador designado emitiu parecer pela inconstitucionalidade formal 

e material da proposição. 

Conforme bem pontuado pelo Procurador, o Projeto de Lei traz ponto de 

divergência jurídica no fato de ser de autoria parlamentar e, por sua vez, “criar, para 

o Poder Executivo, uma nova incumbência, que demandará uma ação 

governamental não contemplada no programa do governo, representando uma 

inovação em termos de atividade a ser gerida pelos órgãos públicos. Isto posto, 

tem-se o diagnóstico jurídico de que a iniciativa legislativa privativa do Governador 

do Estado é violada pelo objeto da presente proposição legislativa, posto que a 

matéria se encontra no âmbito da atividade administrativa, cuja organização, 

funcionamento e direção superior cabe ao Chefe do Executivo, com auxílio das 
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Secretárias de Governo, em especial do Departamento de Edificações e de 

Rodovias do Espírito Santo (DER-ES)”. 

A propósito, ressalta-se que o vício de iniciativa é insuperável e o atual 

entendimento jurisprudencial consolidado afirma ser impossível o referido vício ser 

sanado mesmo que o presente Projeto de Lei venha a ser sancionado.  

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO, do parecer jurídico, pela INCONSTITUCIONALIDADE, nos 

termos exarados. 

Vitória, 29 de junho de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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