
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção 

Av. Américo Buaiz, nº 205, 4. º andar, gabinete 406 Enseada do Suá 

 CEP. 29050-950 – Vitória ES 

 

PROJETO DE LEI Nº______, de 15 de Maio de 2019. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Fica estabelecido que os alunos das Redes de Ensino 

Estadual que depredarem Patrimônio Público no 

Estado do Espirito Santo, ficam sujeitos as 

penalidades previstas nesta lei. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

 

DECRETA 

 

Artigo 1º - Fica estabelecido que os alunos das Redes de Ensino Estadual que 

depredarem Patrimônio Público no Estado do Espirito Santo, ficam sujeitos as 

penalidades previstas nesta lei.  

 

Artigo 2º – Aos alunos que depredarem Patrimônio Público sofrerão as seguintes 

penalidades: 

 

I – Suspensão da Matricula; 

II – Ressarcimento ao Erário quando o Estado reparar o Dano. 

 

Paragrafo Único - Caso não haja cumprimento do que fora estabelecido, os 

estudantes ficarão sujeitos ao protesto judicial da divida e o ajuizamento de 

demanda Ressarcitória. 
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Artigo 3º - Serão representados por seus responsáveis os estudantes menores de 18 

(dezoito) anos, de acordo com legislação vigente. 

 

Paragrafo Único – Aos estudantes maiores de 18 (dezoito) anos que não obtiverem 

recursos para sua sobrevivência, ficarão os responsáveis legais e seus sucessores 

obrigados a reparar o dano.  

 

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 15 de Maio de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição visa estabelecer que os alunos das Redes de Ensino que 

depredarem Patrimônio Público no Estado do Espirito Santo, ficam sujeitos às 

penalidades previstas nesta lei, sendo elas, Suspensão da Matricula e 

Ressarcimento ao Erário quando o Estado reparar o Dano. 

 

Primeiramente, com relação à competência para legislar, sem embargos do possível 

entendimento da mesa diretora, existe entendimento que a presente medida 

legislativa dispõe de assunto perfilado no elenco de matérias de competência do 

Estado, conforme trata o artigo 24, incisos VIII e IX, da Constituição Federal de 

1988, que dispõe: 

Artigo 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: 

 

(...) 

 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; (grifou-se) 

 

(...) 

 

IX - educação, cultura, ensino e desporto; (grifou-se) 

 

À vista disso, o Estado estipula normas sobre educação e proteção o bem público 

pertencentes aos entes da administração pública direta e indireta.  

 

A definição Trazida pela Lei Estadual de nº 2.947/75 estabelece que:  
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“Constitui o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Espírito Santo o 

acervo de bens móveis e imóveis existentes em seu território e cuja conservação 

seja de interesse público, quer por sua vinculação e fatos memoráveis da História, 

quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 

cientifico.” 

 

Nesse sentido, temos ciência, que a depredação do patrimônio é um fenômeno 

observado e tratado com naturalidade e muita tolerância em quase todas as 

instituições públicas de ensino. Ela se manifesta por meio das constantes pichações 

nas paredes e carteiras, no quebra-quebra de cadeiras, mesas e maçanetas de 

portas, bem como, através de tantos outros tipos de violência contra um espaço 

físico.  

 

Consequentemente, essa depredação aqui mencionada na maioria das vezes é 

praticada com dolo, de forma intencional ou na minoria das vezes voluntária pelos 

próprios alunos, todavia, esta ação é considerada CRIME é o Código Penal 

preleciona da seguinte forma: 

 

Artigo 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

(...) 

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de 

Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade 

de economia mista ou empresa concessionária de serviços 

públicos;  (Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017) (grifou-se) 
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Esta ação de vandalismo exercida sobre os bens públicos é contraditória, tendo em 

vista que o bem público é criado com muita dificuldade para uso exclusivo da 

própria população Capixaba.  

 

Dessa forma, é preciso ser feito algo contra esta onda desenfreada de destruição ao 

Patrimônio Público, e acredito que as diretrizes propostas neste Projeto de Lei 

sejam o caminho para se iniciar este enfrentamento.  

 

É necessário conscientizar o cidadão de que o dinheiro gasto para a compra e 

conserto dos bens recebidos, principalmente nas escolas, provém dos impostos 

arrecadados e os recursos gastos com reformas, reposições, consertos e outras 

ações, poderiam ser aplicados em benefícios para a própria comunidade escolar. É 

importante reparar um dano causado, mas por meio de abordagens que tragam 

resultados efetivos.  

 

Não podemos desistir. É inaceitável que a criminalidade vença. Logo, o Poder 

Público Estadual vem por meio desta Proposição garantir a não banalização destes 

atos criminosos no Estado do Espirito Santo, com medidas punitivas aos cidadãos 

delinquentes. 

 

Ante a todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para a aprovação 

deste Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, em 15 de Maio de 2019. 
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CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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