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Diante do exposto, tendo em vista a proposta 
estar em perfeita harmonia com os anseios da 
população capixaba e com o atual momento de crise 
econômica, solicitamos o apoio dos nossos nobres 
pares, no sentido de aprovarmos a presente matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Publique-se. Após o 
cumprimento do artigo 259 do Regimento Interno, às 
Comissões de Justiça e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

07 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
Projeto de Lei n.º: 173/2017  
Autor: Doutor Hércules 
Assunto: Dispõe sobre a fixação de aviso, em 
estabelecimentos que fabriquem ou comercializem 
produtos utilizados na confecção de balões, 
informando que a Lei Federal nº 9605/98 tipifica 
como crime a fabricação, venda, transporte e soltura 
de balões. 
 

RELATÓRIO 
 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do 
Excelentíssimo Senhor Doutor Hércules, que 
apresenta o seguinte assunto: 
de aviso, em estabelecimentos que fabriquem ou 
comercializem produtos utilizados na confecção de 
balões, informando que a Lei Federal nº 9605/98 
tipifica como crime a fabricação, venda, transporte e 

 
A proposição foi protocolizada no dia 05 de 

maio de 2017, lida no expediente da sessão ordinária 
realizada no dia 09 de maio de 2017. Publicado 
Diário Oficial do Poder Legislativo em 18 de maio de 
2017.  

Estudo da Diretoria de Redação às fls. 08/09. 
Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 
o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 
I, do Regimento Interno. 

É o relatório. 
 

II - PARECER DO RELATOR 
 

A- DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL E MATERIAL 

 
A.1 - DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA 

DISPOR SOBRE A MATÉRIA E DA 
COMPETÊNCIA DE INICIATIVA DA 

MATÉRIA 
 

A matéria tratada no presento Projeto de Lei 
é constitucional adotando o entendimento da 

possibilidade de o Estado do Espírito Santo legislar 
acerca da matéria, dentro de sua competência residual 
estabelecida pelo art. 25, § 1º da CRFB/1988. 

Logo, atuou o Estado no uso de sua 
competência remanescente ou residual para tratar 
sobre segurança, como preceitua o § 1º do art. 25 da 
Constituição Federal:  

 
Art. 25. Os Estados 

organizam-se e regem-se pelas 
Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta 
Constituição. 

§ 1º - São reservadas aos 
Estados as competências que não 
lhes sejam vedadas por esta 
Constituição. 

 
Assim, em face da capacidade de auto-

organização e autogoverno outorgada pela Carta 
Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 
1º), é de se concluir que compete a esta Casa 
Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, 
dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 
55, caput, da Constituição Estadual, litteris: 

 
Art. 55. Cabe à Assembleia 
Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, dispor sobre 
todas as matérias de competência do 
Estado, especialmente sobre:  

 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, verbis: 
 

Os Estados-membros organizam-se e 
regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem (CF, art. 25), 
submetendo-se, no entanto, quanto 
ao exercício dessa prerrogativa 
institucional (essencialmente 
limitada em sua extensão), aos 
condicionamentos normativos 
impostos pela Constituição Federal, 
pois é nesta que reside o núcleo de 
emanação (e de restrição) que 
informa e dá substância ao poder 
constituinte decorrente que a Lei 
Fundamental da República confere a 
essas unidades regionais da 
Federação. Doutrina. Precedentes1.  

 
Poder-se-ia também questionar se a 

competência legislativa não seria municipal, por 
força do art. 30, inciso XII da CRFB, que determina a 
competência legislativa privativa municipal para 
tratar de assuntos de interesse local. 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal 
Gilmar Ferreira Mendes, em obra doutrinária de sua 
autoria, leciona acerca da competência legislativa dos 
Municípios, verbis: Identificador: 33003800300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Uma parte das competências 
reservadas dos Municípios foi 
explicitamente enumerada pela CF, 
por exemplo, a de criar distritos (art. 
29, IV) e a de instituir guardas 
municipais para a proteção de seus 
bens, serviços e instalações (art. 144, 
§ 8°). Outra parcela destas 
competências é implícita. 

As competências implícitas 
decorrem da cláusula do art. 30, I, da 
CF, que atribui aos Municípios 

predominantemente municipal, já 
que não há fato local que não 
repercuta, de alguma forma, 
igualmente, sobre as demais esferas 
da federação. Consideram-se de 
interesse local as atividades, e a 
respectiva regulação legislativa, 
pertinentes a transportes coletivos 
municipais, coleta de lixo, ordenação 
do solo urbano, fiscalização das 
condições de higiene de bares e 
restaurantes, entre outras. 

[...] 
Sobre os temas de interesse local, os 

Municípios dispõem de competência privativa. 
Assim, é hostil à Constituição, por invadir 
competência municipal, a lei do Estado que venha a 
dispor sobre distância entre farmácias em cada 
cidade.2 

Assim, o fator determinante para se averiguar 
o que é ou não interesse local é o critério da 
predominância do interesse. Se, no caso específico, o 
interesse for predominante do Município, será 
assunto de interesse local. Por isso, entende-se que o 
interesse local não corresponde descartar o interesse 
da União ou do Estado, mas se caracteriza pela 
predominância (e não exclusividade) do interesse do 
Município. 

O TJ-ES, em interessante julgado sobre multa 
aplicada pelo Procon, também definiu entendimento 
do que seria interesse local. In verbis: 

 
REEXAME NECESSÁRIO E 
APELAÇÃO CÍVEL. 
CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E 
CONSUMIDOR. AÇÃO 
ANULATÓRIA DE MULTA 
ARBITRADA PELO PROCON. 
MULTA APLICADA COM BASE 
EM VIOLAÇÃO À LEI 
MUNICIPAL Nº 5.764/2002. 
REEMBOLSO INTEGRAL DE 
TAXA DE MATRÍCULA POR 
INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE 
ENSINO. TRATA DE MATÉRIA 
RELATIVA À DIREITO DO 

CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 
CONCORRENTE DA UNIÃO, 
ESTADOS E DISTRITO 
FEDERAL. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 24, CAPUT E INCS. V E 
VIII, DA CF/88. COMPETÊNCIA 
SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO 
SOBRE ASSUNTOS DE 
INTERESSE LOCAL. ART. 30, 
INCS. I E II, DA CF/88. 
MATÉRIA DE INTERESSE 
NACIONAL. USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL ORGÂNICA 
VERIFICADA EM JUÍZO 
PRELIMINAR. INCIDENTE DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
AUTOS REMETIDOS PARA O 
COLENDO TRIBUNAL PLENO 
PARA ANÁLISE DA QUESTÃO 
INCIDENTE. 01. A empresa autora 
foi autuada (Auto de Infração nº 
322/2007), pelo Procon Municipal de 
Vitória/ES, por violação a Lei 
Municipal nº 5.764/2002, que 
determina que às instituições 
particulares de ensino devem efetuar 
o reembolso da taxa de matrícula e 
rescisão do contrato, de forma 
integral, aos alunos que desistirem de 
frequentar o curso. 02. A Lei 
Municipal trata de matéria relativa à 
direito do consumidor e segundo o 
que dispõe o art. 24, caput e incs. V e 
VIII, da CF/88, compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar, 
concorrentemente, sobre "produção e 
consumo" e "responsabilidade por 
dano ao consumidor". 03. Embora a 
competência para legislar sobre 
matéria pertinente à Direito do 
Consumidor seja concorrente entre a 
União, Estados e o Distrito Federal, 
assegura-se ao Município 
competência para suplementar a 
legislação federal e estadual no que 
couber e legislar sobre "assuntos de 
interesse local", nos termos do art. 
30, incs. I e II, da CF/88.04. Assunto 
de interesse local não é aquele que 
interessa exclusivamente ao 
Município, mas, aquele que 
predominantemente afeta à 
população do lugar, eis que há 
assuntos que interessam a todo o 
país, mas, que possuem aspectos que 
exigem uma regulamentação própria 
para determinados locais (norma 
específica para a localidade). Identificador: 33003800300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Todavia, a matéria pertinente à 
determinar a devolução de taxa de 
matricula motivada pela desistência 
do aluno ou seu representante em 
escolas de ensino fundamental, 
médio e nível superior no Município 
de Vitória, certamente, não se insere 
na competência dos Municípios para 
legislar sobre assuntos de interesse 
local. No caso, a defesa do 
consumidor ultrapassa claramente o 
assunto de interesse local do 
Município de Vitória, eis que trata a 
Lei Municipal nº 5.764/2002 de 
assunto de interesse nacional, 
restando clara a violação do disposto 
na norma constitucional. 005. Não há 
dúvidas que a matéria regulamentada 
é de interesse nacional, tanto que, em 
consonância com o entendimento 
adotado pela nossa jurisprudência, a 
"Comissão de Educação e Cultura 
aprovou na quarta-feira (19) o 
Projeto de Lei nº 6234/09, do 
deputado Maurício Trindade (PR-
BA), que obriga as instituições de 
ensino superior a devolver ao aluno o 
dinheiro da matrícula, caso ele 
desista do curso até o dia de início 
das aulas. Conforme o texto, a 
faculdade poderá cobrar apenas a 
taxa de administração, que não pode 
exceder a 10% do valor da matrícula. 
".06. O Município de Vitória tratou 
de matéria reservada à União, 
extrapolando sua competência 
legislativa, padecendo à Lei 
Municipal nº 5.764/2002 de 
inconstitucionalidade formal 
orgânica. 07. É inviável que um 
órgão fracionário deste Egrégio 
Tribunal de Justiça declare a 
inconstitucionalidade de uma norma, 
tendo em vista a reserva de plenário 
estabelecida no art. 97 da CF/88 e 
encampada na Súmula Vinculante nº 
10, do E. STF. 08. Remessa dos 
autos ao Colendo Tribunal Pleno 
face ao ACOLHIMENTO do 
incidente de inconstitucionalidade da 
Lei Municipal nº 5.764/2002, que 
determina a devolução da taxa de 
matrícula motivada pela desistência 
do aluno ou seu representante em 
escolas de ensino fundamental, 
médio e nível superior no Município 
de Vitória. 3 
 

Sendo assim, embora exista interesse local 
em relação a norma de segurança do aviso da 
proibição constante no ordenamento de saltar balões, 

não se vislumbra que este seja predominante, tendo 
em vista que a propositura em análise não aborda 
aspectos que exigem uma regulamentação própria 
para determinados locais (norma específica para a 
localidade). Existe, portanto, coincidência entre os 
interesses regional e local, por se tratar de tema de 
relevância social que deve ser tutelado tanto pelos 
Estados como pelos Municípios. 

Por tal razão, fica evidente que pode o Estado 
do Espírito Santo exercer competência legislativa 
para tratar da matéria alvo do Projeto em apreço, não 
havendo, portanto, que se falar em 
inconstitucionalidade por vício de competência, 
conforme art. 25, parágrafo primeiro da CRFB/1988, 
posto que o projeto em apreço tem como escopo 
estabelecer uma norma de segurança no intuito alterar 
sobre o crime de soltar balões. 

Destarte, não há que se falar em 
inconstitucionalidade por vício de iniciativa pelas 
razões supracitadas. 
 

A.2 - DA ESPÉCIE NORMATIVA 
 

O artigo 61, inciso III da Constituição 
Estadual prevê como uma das espécies normativas a 
Lei Ordinária. Nesse mesmo sentido, artigo 141, 
inciso II do Regimento Interno.  

 
Art. 61. O processo legislativo 
compreende a elaboração de: 
(...) 
III - leis ordinárias; 
Art. 141.  A Assembleia Legislativa 
exerce sua função legislativa por via 
das seguintes proposições: 
(...) 
II - projeto de lei; 

 
Logo, verifica-se a compatibilidade da 

presente proposição com os textos normativos acima 
citados. 

 
A.3 - DO REGIME INICIAL DE TRAMITAÇÃO 
DA MATÉRIA, DO QUÓRUM PARA SUA 
APROVAÇÃO E DO PROCESSO DE 
VOTAÇÃO A SER UTILIZADO 

 
O referido projeto de lei deve seguir o 

procedimento ordinário, conforme preceitua o artigo 
148, inciso II do Regimento Interno4. 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, 
consoante o artigo 194 do Regimento Interno5, é 
necessária a maioria simples dos membros desta Casa 
de Leis, desde que presente a maioria absoluta dos 
nobres Deputados. 

Quanto ao processo de votação a ser 
utilizado, segundo a inteligência do artigo 200, inciso 
I, do Regimento Interno6, o processo a ser utilizado é 
o simbólico.  

Por fim, quanto à discussão e votação, 
ressalta-se que deverá ser observado o contido no art. 
150, do Regimento Interno7. Identificador: 33003800300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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A.4 - DA CONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL 

 
Inicialmente, é válida a citação dos 

ensinamentos do Excelentíssimo Ministro do Excelso 
Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes8, 
in verbis: 

 

respeito ao próprio conteúdo ou ao 
aspecto substantivo do ato, 
originando-se de um conflito com 
regras ou princípios estabelecidos na 
Constituição. 

A inconstitucionalidade 
material envolve, porém, não só o 
contraste direto do ato legislativo 
com o parâmetro constitucional, mas 
também a aferição do desvio de 
poder ou do excesso de poder 
legislativo.  

É possível que o vício de 
inconstitucionalidade substancial 
decorrente do excesso de poder 
legislativo constitua um dos mais 
tormentosos temas do controle de 
constitucionalidade hodierno. Cuida-
se de aferir a compatibilidade da lei 
com os fins constitucionalmente 
previstos ou de constatar a 
observância do princípio da 
proporcionalidade, isto é, de se 
proceder à censura sobre a 
adequação e a necessidade do ato 

 
 

Como se trata de matéria atinente ao plano de 
, não há 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 sub examine 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. 

No mesmo sentido, não resta caracterizado 
desvio de poder ou excesso de poder legislativo.  

 
B - DA JURIDICIDADE E LEGALIDADE: 

A despeito dos requisitos acima elencados, 
pode-se depreender que o presente projeto de lei 
respeita as demais formalidades previstas no 
Regimento Interno (Resolução nº 2.700 de 15 de 
julho de 2009) e o ordenamento jurídico.  

Assim, inexiste qualquer vício com o condão 
de caracterizar infringência a dispositivos legais e 
regimentais. 

 
C - DA TÉCNICA LEGISLATIVA: 

 
No caso em exame, houve obediência ao art. 

3º da LC nº 95/1998, porquanto o projeto de lei foi 
estruturado em três partes básicas: parte preliminar, 
compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 
enunciado do objeto e a indicação do âmbito de 
aplicação das disposições normativas; parte 
normativa, compreendendo o texto das normas de 
conteúdo substantivo relacionadas com a matéria 
regulada; e parte final, compreendendo as disposições 
pertinentes às medidas necessárias à implementação 
das normas de conteúdo substantivo, às disposições 
transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 
cláusula de revogação, quando couber. 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 
95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 
objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a 
matéria tratada não está disciplinada em outro 
diploma normativo, a proposição não contém matéria 
estranha ao seu objeto ou a este não vinculada por 
afinidade, pertinência ou conexão, o âmbito de 
aplicação da lei está estabelecido de forma tão 
específica quanto o possibilite o conhecimento 
técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo 
assunto não está sendo disciplinado por mais de uma 
lei.  

Também foi cumprido o requisito previsto no 
art. 8º, pois a vigência da lei está indicada de forma 
expressa e, por se tratar de proposição de pequena 
repercussão, inexiste impedimento para utilização da 

 
Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no 

texto da proposição, a unidade básica de articulação é 

numeração ordinal. 
Respeitadas também as regras do caput e do 

inciso I do art. 11, 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. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 
prevista no inciso III do art. 11 da Lei Complementar 
nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, Identificador: 33003800300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição 
a um único assunto ou princípio, e expressaram-se por 
meio dos parágrafos os aspectos complementares à 
norma enunciada no caput do artigo. 

Ainda sobre o aspecto da técnica legislativa, 
adota-se o Estudo de Técnica Legislativa elaborado 
pela Diretoria de Redação (fl. 08/09), ficando 
evidenciado o atendimento às regras previstas na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, que rege a redação 
dos atos normativos. 

Por todo o exposto, sugerimos aos Membros 
desta douta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 327/2017 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
173/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor 
Deputado Doutor Hércules. 

Plenário Rui Barbosa, em 01 de agosto de 
2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Presidente 

MARCELO SANTOS 
Relator 

GILSINHO LOPES 
RAQUEL LESSA 
JANETE DE SÁ 

1 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - 
Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: 
Julgamento: 14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data 
da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
2 
São Paulo: Saraiva, 2007. pág. 776. 
3 TJES; RN 0000148-62.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; 
Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/10/2014; DJES 
24/10/2014. 
4 Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes 
regimes de tramitação: 
(...) 
II - ordinária; 
5 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão 
tomadas por maioria dos votos, presente, no mínimo, a maioria 
absoluta dos Deputados. 
6 Art. 200.  São dois os processos de votação: 
I - simbólico 
7 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são 
sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os demais projetos 
sofrerão uma discussão e uma votação. 
8 Gilmar Ferreira Mendes, em sua obra Curso de Direito 
Constitucional, 2º Edição, ano 2008, Editora Saraiva, à fl. 1013. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 
AO CRIME ORGANIZADO 

 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 173/2017 
AUTOR: Deputado Estadual Doutor Hércules 
EMENTA: 
estabelecimentos que fabriquem ou comercializem 
produtos utilizados na confecção de balões, 

informando a Lei Federal nº 9.605/98 tipifica como 
crime a fabricação, venda, transporte e soltura de 

 
 

1) RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Lei nº 173/2017, de 
autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules que 
dispõe sobre a fixação de aviso, em estabelecimentos 
que fabriquem ou comercializem produtos utilizados 
na confecção de balões, informando a Lei Federal nº 
9.605/98 tipifica como crime a fabricação, venda, 
transporte e soltura de balões. 

A matéria foi protocolizada no dia 
05/05/2017, lida no expediente da sessão ordinária do 
dia 09/05/2017 e publicada no Diário do Poder 
Legislativo no dia 18 de maio de 2017. 

Após, juntou-se o parecer técnico-jurídico 
que pugnou pela inconstitucionalidade, tendo o 
mesmo sido rejeitado pela procuradoria e remetendo 
a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça, 
Servidor Público e Redação para efeito de análise, 
recebendo parecer pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Por fim, os autos foram remetidos a esta 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado, designando este que a subscreve para 
análise e parecer conforme emana o art. 90 do 
Regimento Interno. 

É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Para cumprimento do trâmite da matéria em 
apreço, a resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009 
designou à Comissão de Segurança e Combate ao 
Crime Organizado a legitimidade para opinar sobre 
as proposições quanto aos assuntos preconizados no 
art. 54 e seus incisos:  

 
Art. 54. À Comissão de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado 
compete opinar sobre:  
I - prevenção da violência e da 
criminalidade;  
II - aspectos da segurança social e do 
sistema penitenciário;  
III - delegacias especializadas de 
Polícia Civil;  
IV - política de defesa estadual, 
estudos e pesquisas estratégicas 
relacionadas com o sistema de 
segurança do Estado;  
V - segurança pública e seus órgãos 
institucionais;  
VI - assuntos atinentes à prevenção, 
à fiscalização e ao combate ao uso de 
drogas e ao tráfico de entorpecentes;  
VII - assuntos relacionados com a 
existência de grupos paramilitares, 
de extermínio ou de crime 
organizado;  Identificador: 33003800300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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VIII - recebimento, avaliação e 
investigação de denúncias relativas a 
ameaças ou violações ao sistema de 
segurança pública ou existência de 
crime organizado;  
IX - fiscalização e acompanhamento 
de programas governamentais 
relativos à segurança pública;  
X - assuntos atinentes à integração 
da comunidade com o sistema de 
segurança pública;  
XI - desenvolvimento de atividades 
relacionadas à segurança pública;  
XII - organização dos órgãos da 
administração pública encarregados 
especificamente da segurança 
pública - Polícia Civil, Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros 
Militar;  
XIII - conflitos no sistema 
penitenciário;  
XIV - destinação de recursos 
públicos para a segurança;  
XV - assuntos atinentes ao caráter 
democrático na formulação de 
políticas e no controle das ações de 
segurança pública do Estado, com a 
participação da sociedade civil;  
XVI - outros assuntos pertinentes ao 
seu campo temático.  
XVII - combate ao crime organizado 
em todas as suas modalidades. 
 

A Assembleia Legislativa como um órgão de 
representação popular tem suas funções estritamente 
vinculadas ao interesse público e a atribuição mais 
típica do Parlamento é a manutenção e elaboração de 
leis como instrumento para atribuir efeitos jurídicos 
aos atos e fatos da vida em sociedade, visando 
valores relevantes como a honra, a liberdade, a 
justiça, a segurança, a igualdade, a integridade física 
e moral, o trabalho, o bem estar e outros da mesma 
natureza.  

No que concerne à competência desta 
comissão em analisar os efeitos da matéria no âmbito 
da segurança pública, vislumbramos que o presente 
projeto de lei se adequa ao campo temático proposto 
no Regimento Interno no que tange a formulação de 
políticas públicas e ações de segurança pública do 
Estado. 

A Lei Federal nº 9.605 de 1998 dispõe sobre 
as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente é 
contundente quanto à criminalização da soltura de 
balões em território nacional e preconiza em seu art. 
42 suas punições. 

 
Art. 42. Fabricar, vender, 

transportar ou soltar balões que 
possam provocar incêndios nas 
florestas e demais formas de 

vegetação, em áreas urbanas ou 
qualquer tipo de assentamento 
humano: 

Pena - detenção de um a três 
anos ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente. 

 
Ainda, corroborando com o tema exposto, a 

conduta criminosa de soltar balões pode, além dos 
prejuízos ambientais, causar danos irreparáveis a 
segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, 
conforme tipificado no art. 261 do Código Penal: 

 
Art. 261 - Expor a perigo 
embarcação ou aeronave, própria ou 
alheia, ou praticar qualquer ato 
tendente a impedir ou dificultar 
navegação marítima, fluvial ou 
aérea: 
Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 

 
Diante da conduta danosa aos diversos 

setores econômicos, ao meio ambiente e a vida 
humana, é oportuno a adoção de ações para coibir a 
fabricação, comercialização e soltura de balões, 
portanto, afixar nos estabelecimentos que 
comercializam os insumos para produção, avisos 
sobre as sanções relativas a esta conduta, podem 
trazer consequências úteis no combate a esta 
infração. 

Sendo assim, preenchendo os pressupostos 
legais e as condições para o combate a fabricação, 
venda, transporte e soltura de balões decorrente dos 
efeitos do Projeto de Lei nº 173/2017 de autoria do 
Deputado Estadual Doutor Hércules, sugiro aos 
ilustres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N.º 09/2017 

 
A COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 173/2017 de 
autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules. 
 

Sala das Comissões, em 04 de setembro de 
2017. 

 
GILSINHO LOPES 

Presidente 
SANDRO LOCUTOR 

Relator 
ENIVALDO DOS ANJOS 

JAMIR MALINI 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS. 
 

Projeto de Lei nº. 173/2017Identificador: 33003800300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Autor: Doutor Hércules 
Ementa: Dispõe sobre a fixação de aviso, em 
estabelecimentos que fabriquem ou comercializem 
produtos utilizados na confecção de balões, 
informando que a Lei Federal n. 9605/98 tipifica 
como crime a fabricação, venda, transporte e soltura 
de balões.  

 
RELATÓRIO 

 
O Projeto de Lei nº 173/2017, de autoria do 

Senhor Deputado Estadual Doutor Hércules, tem por 
escopo dispor sobre a fixação de aviso, em 
estabelecimentos que fabriquem ou comercializem 
produtos utilizados na confecção de balões, 
informando que a Lei Federal n. 9605/98 tipifica 
como crime a fabricação, venda, transporte e soltura 
de balões. 

A Proposição Legislativa foi protocolizada 
em 05/05/2017, lida no expediente da Sessão 
Ordinária do dia 09/05/2017 e, posteriormente, 
publicada no Diário do Poder Legislativo do Estado 
do Espírito Santo - DPL, do dia 18/05/2017 (FLS. 
25).  

Submetido à Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação, o Projeto de Lei, 
acostado às fls. 43/54, foi dado como constitucional, 
legal jurídico e de boa técnica legislativa.  

Ato contínuo, a Proposição foi enviada à 
Comissão de Segurança e Combate ao Crime 
Organizado onde, no que pertine ao exame de mérito 
procedido por aquela comissão, foi aprovada (fls. 
61/64). 

Por derradeiro, veio o presente Projeto a esta 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para 
exame e emissão de parecer na forma dos artigos 42 e 
43 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009).    

É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
Registre-se, preliminarmente, que a presente 

apreciação restringe-se tão somente ao mérito da 
proposta, com supedâneo nos artigos 42 e 43 do 
Regimento Interno, segundo os quais compete à esta 
Comissão a análise da Proposição no que tange ao 
seu aspecto econômico e financeiro. 

Conforme já mencionado, o Projeto de Lei nº 
173/2017, de autoria do Senhor Deputado Estadual 
Doutor Hércules, tem por escopo dispor sobre a 
fixação de aviso, em estabelecimentos que fabriquem 
ou comercializem produtos utilizados na confecção 
de balões, informando que a Lei Federal n. 9605/98 
tipifica como crime a fabricação, venda, transporte e 
soltura de balões. 

Depreende-se da justificativa da Proposição, 
a causa de inúmeros acidentes em localidades onde 
há a pratica de solturas de balões. 

Nota-se a que a soltura de balões é uma 
atividade criminosa e que expõe a riscos indivíduos, 
o meio ambiente, residências, comércios e fábricas. 

Nesse contexto, o Projeto de Lei em exame 
atende prontamente o princípio do interesse público. 

Sob outro ângulo, a estimativa de impacto 
orçamentário mostra-se, se não insignificante, de 
pouca monta se comparada com o quadro de 
mudanças positivas. 

A Ciência das Finanças, em seu sentido 
amplo, consiste, segundo Aliomar Baleeiro: 

 

investigação dos fatos, procura explicar 
os fenômenos ligados à obtenção e 
dispêndio do dinheiro necessário ao 
funcionamento dos serviços a cargo do 
Estado, ou de outras pessoas de direito 
público, assim como os efeitos outros 
resultantes dessa atividade 
governamental. Sob esse ponto de vista 
é uma ciência ontológica, isto é, um 
julgamento de existência - 

1 

 
Sob a ótica das finanças, economia, 

orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, 
o projeto de emenda constitucional não apresenta 
qualquer dispositivo cuja execução repercuta 
negativamente nas finanças públicas, de maneira que 
não há óbice para sua regular tramitação.  

Destarte, no que diz respeito à análise de 
mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, 
incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa - identificada como Projeto de 
Lei nº 173/2017, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Hércules - não traz ponto de divergência com o 
interesse público do Estado do Espírito Santo, 
revelando-se, assim portadora de mérito, nos termos dos 
artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009. 

Pelas razões acima expendidas, sugerimos aos 
nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 
PARECER N. 084/2017 

 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 173/2017, de 
autoria do Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 
Plenário Rui Barbosa, em 11 de dezembro de 

2017. 
 

DARY PAGUNG 
Presidente 

JOSÉ ESMERALDO 
Relator 

ENIVALDO DOS ANJOS 
JAMIR MALINI 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
LUZIA TOLEDO 

___________________________________________
1 BALEEIRO. Aliomar. Uma introdução à Ciências Finanças: 
Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.8. Identificador: 33003800300036003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


