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PARECER TÉCNICO 

Proposição: Projeto de Lei nº 299/2022 

Autor(a): Deputado Estadual Gandini 

Assunto: Consolida a legislação em vigor referente às rotas de cicloturismo no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

RELATÓRIO 

Trata-se do Projeto de Lei nº 299/2022, de autoria do Deputado Estadual 

Gandini, que tem por finalidade consolidar a legislação em vigor referente às rotas 

de cicloturismo no âmbito do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos: 

Art. 1º Esta Lei consolida toda a legislação em vigor referente às rotas de 
cicloturismo no âmbito do Estado do Espírito Santo, conforme previsto nos 
Anexos I e II.  
 
Art. 2º Toda a legislação em vigor, devidamente instituída, será consolidada a 
partir da publicação desta Lei, de acordo com o previsto no art. 1º, devendo 
qualquer inclusão de rotas de cicloturismo ser, obrigatória e exclusivamente, 
realizada por meio de alteração do Anexo I da presente Lei, bem como o 
trajeto e as especificações que compõem a referida rota no Anexo II da 
presente Lei.  
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Em sua justificativa, o autor do projeto aduz que o cicloturismo é uma 

forma de turismo que consiste em viajar utilizando como meio de transporte uma 

bicicleta, sendo uma maneira saudável, econômica e ecológica de se fazer turismo e 

conhecer as belezas de nosso Estado e que o cicloturismo fomenta a utilização da 

infraestrutura da cidade que o ciclista visita, como, por exemplo, hotéis ou hostels, 

restaurantes, bares, barcas e até mesmo outros meios de transporte para se 

locomover pelas cidades visitadas. 

A matéria foi protocolada em 29.06.2022 e lida no expediente da sessão 

do dia 04.07.2022. Não consta, nos autos, evidência de publicação da matéria no 

Diário do Poder Legislativo – DPL. A Diretoria de Redação juntou estudo de técnica 

legislativa no dia 04.07.2022.  
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Em seguida, recebeu encaminhamento para esta Procuradoria Legislativa 

para análise parecer, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual 

nº 287/2004, combinado com o art. 121 do Regimento Interno da ALES (Resolução 

nº 2.700/2009). Distribuída a matéria, coube-me examiná-la e oferecer parecer 

técnico. 

É o relatório.  

1. FUNDAMENTAÇÃO 

1.2. Da Constitucionalidade Formal 

A inconstitucionalidade formal ocorre quando há algum tipo de vício no 

processo de formação das normas, seja no processo legislativo de sua elaboração, 

seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica decorre da inobservância da 

competência legislativa para a elaboração do ato.  

O objetivo da proposta é a promoção do cicloturismo, conforme se aduz 

da justificativa do autor. 

Verifica-se que a matéria insere-se na competência legislativa 

concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal para legislar 

sobre proteção ao patrimônio cultural, turístico e paisagístico, conforme estabelece o 

art. 24, inciso VII, da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

(...) 

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico; 

(...) 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados. 
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§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 
 

Dito isso, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo exercer sua 

competência legislativa para tratar da matéria alvo do Projeto de Lei no. 299/2022, 

conforme art. 24, VII, e § 2º da CRFB/1988, não havendo, portanto, que se falar em 

inconstitucionalidade por vício de competência. 

A inconstitucionalidade formal propriamente dita decorre da inobservância 

do devido processo legislativo, isto é, existe vício no procedimento de elaboração da 

norma, seja na fase de iniciativa (vício formal subjetivo), seja em fases posteriores 

(vício formal objetivo).  

Neste prisma, estabelece a CF/1988, em seu art. 611, e a CE/1989, em 

seu art. 63, parágrafo único2, as disposições normativas cuja iniciativa é de 

competência privativa do Chefe do Executivo. Com efeito, as matérias relacionadas 

a funcionamento e a atribuições de órgãos do Poder Executivo devem estar 

inseridas em norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

 
1 Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 

da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;   

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 
para a reserva.  
2 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:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua 
remuneração; 
II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; 

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; 
IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a inatividade; 
V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública; 
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. 
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Cabe destacar que a jurisprudência do STF é no sentido de que as 

hipóteses de iniciativa reservada, por traduzirem matéria de exceção, não 

podem ser ampliadas por via hermenêutica, sob pena de ocasionar um 

esvaziamento da atividade legislativa autônoma no âmbito dos entes federados. 

O Projeto de Lei em questão não contém matéria relativa a 

funcionamento e atribuições de órgão do Poder Executivo. Não cria incumbências a 

órgão do Poder Executivo nem interfere na sua organização administrativa. 

Tampouco o argumento de que gera de despesas não se presta a afastar a 

possibilidade de iniciativa parlamentar. 

Portanto, apresenta-se plenamente possível que o Deputado Estadual 

proponente inicie o presente processo legislativo nos termos do disposto no art. 

61 da CRFB/1988 e no art. 63 da CE/1989. 

Constatada a competência legislativa do Estado do Espírito Santo e a 

iniciativa parlamentar para apresentar o presente Projeto de Lei, não há que se falar 

em vício de inconstitucionalidade formal orgânica ou em vício formal subjetivo.  

Em relação à espécie normativa adequada para tratar da matéria, 

observa-se que o Projeto de Lei nº 299/2022 objetiva consolidar a legislação em 

vigor referente às rotas de cicloturismo no âmbito do Estado do Espírito Santo, não 

pretendendo emendar a Constituição Estadual, nem se amoldando às hipóteses 

previstas no art. 68, parágrafo único da CE/1989, que traz as hipóteses reservadas à 

lei complementar. Assim, deve a matéria ser objeto de lei ordinária, sendo a 

proposição constitucional neste aspecto. 

Em relação aos demais requisitos formais do processo legislativo: 

- regime inicial de tramitação da matéria: em princípio, deverá seguir o 

regime de tramitação ordinário, nos termos do art. 1483 do Regimento Interno da 

ALES (Resolução no. 2.700/2009), podendo ser solicitado o requerimento de 

 
3 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

I - de urgência; 
II - ordinária; 
III - especial. 
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urgência, nos termos do art. 2214, observado o disposto no art. 2235 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da matéria: em linha com o art. 1946 do 

Regimento Interno da ALES (Resolução no. 2.700/2009), as deliberações deverão 

ser tomadas por maioria simples dos membros da Casa, desde que presente a 

maioria absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser utilizado: conforme a inteligência do art. 

200, l7, do Regimento Interno, o processo a ser utilizado deve ser, em princípio, o 

simbólico, podendo ser convertido em nominal, nos termos do art. 202, II8 do RI. 

Conclui-se, portanto, pela constitucionalidade formal da proposição. 

1.3. Constitucionalidade Material 

A constitucionalidade material é a compatibilidade entre o conteúdo do ato 

normativo e as regras e princípios previstos na Constituição Federal ou na 

Constituição Estadual. Trata-se, assim, de averiguar se o conteúdo do ato normativo 

está em consonância com as regras e princípios constitucionais. 

No caso em tela, não se vislumbra violação aos textos das Constituições 

Federal ou Estadual, havendo compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e Estadual. 

Como se trata de matéria atinente a criação e consolidação de legislação 

referente às rotas de cicloturismo no âmbito do Estado do Espírito Santo, não há que 

 
4 Art. 221. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido ao Plenário se for apresentado: 

I - pela Mesa; 
II - por líder; 
III - por comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição; 

IV - por um décimo dos membros da Assembleia Legislativa.  
5 Art. 223. Não será aceito requerimento de urgência, já havendo dez projetos incluídos nesse regime.  
6 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria absoluta 
dos Deputados. 
7 Art. 200. São dois os processos de votação: 

I - simbólico; e 
II - nominal; 
8 Art. 202. A votação nominal será utilizada: 
I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
II - por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado. 
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se falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na Constituição da 

República, seja na Constituição Estadual. 

Ressalta-se que o objeto do presente projeto de lei não se relaciona com 

a problemática da restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, o projeto de lei não 

ataca o núcleo essencial de nenhuma Cláusula Pétrea.  

Neste ponto, não se verifica qualquer inobservância às regras e 

princípios, direitos e garantias, de caráter material, previstos na Carta Magna, em 

especial os prescritos em seu art. 5º.  

No mesmo sentido, a temática trazida pela proposição não apresenta 

relação conflituosa com as normas de caráter material contidas na Constituição do 

Estado do Espírito Santo. 

Prosseguindo, pode-se concluir que a presente proposição não viola a 

isonomia, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. 

Assim, o Projeto de Lei no. 299/2022 está de acordo com as regras e 

princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, sendo materialmente 

constitucional. 

1.4. Da Juridicidade e da Legalidade 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. Diz-se que uma matéria é 

jurídica, ou possui juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em consonância com 

a Constituição, as leis, os princípios jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, 

com o Direito como um todo. Caso não haja tal conformidade, a matéria é dita 

injurídica ou antijurídica. 9 

Quanto à juridicidade, é necessário averiguar se o Projeto de Lei está em 

sintonia com o ordenamento jurídico e com as decisões dos Tribunais Superiores. 

 
9 OLIVEIRA, L. H. S. Análise de Juridicidade de `Proposições Legislativas. Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/Senado, 
agosto/2014 (Texto para Discussão no. 151). 
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Estendendo a análise técnica da proposição, verifica-se que não há 

oposição na doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser aprovada. 

A tramitação do projeto, até o presente momento, respeita as demais 

formalidades previstas no Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).  

Assim, o projeto de lei atende todos os preceitos da legislação federal e 

estadual.  

1.5. DA TÉCNICA LEGISLATIVA  

Analisemos se a proposição atende ao que estabelece a Lei 

Complementar no. 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e 

a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da 

Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos. 

No caso em exame, houve obediência à Lei Complementar nº 95/1998, 

porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 

parte normativa e parte final, conforme estabelece o art. 3º. 

Cumpridas as regras do art. 10, pois no texto da proposição, a unidade 

básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Respeitadas também as regras do art. 11, I, pois as disposições 

normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, e, para obtenção 

de clareza, foram usadas as palavras e as expressões em seu sentido comum e 

frases curtas e concisas, foram construídas as orações na ordem direta, evitando-se 

preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do 

tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo 

presente ou ao futuro simples do presente, e foram usados os recursos de 

pontuação de forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Cumprida a regra prevista no art. 11, III da Lei Complementar nº 95/1998, 

pois, para obtenção de ordem lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo da 
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proposição a um único assunto ou princípio, e expressaram-se por meio dos 

parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo. 

Sobre a vigência da lei, esta consta indicada de maneira expressa no art. 

3º da proposição, com previsão de que deve entrar em vigor na data de sua 

publicação, tudo em conformidade com o art. 8º, caput, da Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, que reserva a vigência imediata a matérias de pequena 

repercussão, como é o caso presente.  

Assim, quanto à técnica legislativa, observa-se o atendimento às regras 

previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98. 

No mais, a Diretoria Redação – DR efetuou as devidas correções na 

redação do referido projeto de lei (Estudo de Técnica Legislativa às fls. 12/14 dos 

autos), com as quais estou de acordo e opino pela adoção.  

2. CONCLUSÃO 

Por todo o fundamento exposto, opino pela constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 299/2022, 

de autoria do Deputado Estadual Gandini. 

É o parecer, que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 07 de julho de 2022. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da ALES 
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