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PARECER TÉCNICO 
 

 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 24/2019. 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas. 

EMENTA: “Dispõe sobre a área escolar de 

segurança como espaço de prioridade 

especial do Estado do Espírito Santo.” 

 
- RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 24/2019, de autoria do senhor Deputado Bruno Lamas, 

objetiva dispor sobre a instituição de área escolar de segurança, como aquela de 

prioridade especial do Poder Público Estadual, que, por meio de ações sistemáticas 

e prenunciadas em lei, deve garantir as instituições educacionais, um ambiente 

seguro e proporcionar tranquilidade a alunos, professores, pais e comunidade, para 

o desenvolvimento da prática do ensino; e, para tanto, dá outras providências 

correlatas. 

 

O indicado projeto de lei foi protocolizado, na Secretaria Geral da Mesa – SGM, 

no dia 05 de fevereiro de 2019. Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão 

Ordinária do dia 06 do mesmo mês e ano, oportunidade esta em que recebeu 

despacho do senhor Presidente pela devolução ao seu autor, por infringir o 

disposto nos incisos III e VI, do parágrafo único, do art. 63, da Constituição 

Estadual. O Deputado autor apresentou, tempestivamente, recurso contra o 

despacho que lhe devolveu o projeto. 

 

Após, com fulcro no art. 3º, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 287, de 

14 de junho de 2004, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa, com o intento de elaboração de Parecer Técnico, cuja 

finalidade é a de analisar a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, bem 

como a técnica legislativa empregada, frente ao teor do referido despacho do 

senhor Presidente que a devolveu ao seu autor (Deputado Bruno Lamas). 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos do Projeto de Lei nº 24/2019 não 

informam que ocorreu a devida publicação do mesmo no Diário do Poder 

Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este procedimento é regimental e 

não pode ser dispensado sob pena de invalidade do referido projeto por 
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irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 149 do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 

 

- FUNDAMENTO 

 

Conforme acima grifado, o artigo 1º do Projeto de Lei nº 24/2019, de autoria do 

senhor Deputado Bruno Lamas, visa instituir a área escolar de segurança, como 

aquela área de prioridade especial do Poder Público Estadual, deve se efetivar 

ações estatais para garantir, às instituições educacionais, um ambiente seguro e 

tranquilo – para o desenvolvimento da prática do ensino – em favor dos alunos, 

dos professores, dos pais e da comunidade. Sendo que tal área corresponderá a um 

círculo, de raio correspondente a cem metros dos portões de entrada e saída das 

escolas e que deverá ser indicada por placas a serem afixadas em suas 

proximidades. 

 

A proposição impõe que, na dita área, o Estado deverá: (I) intensificar os serviços 

de fiscalização do comércio existente, em especial o de ambulantes, coibindo a 

comercialização de produtos ilícitos; (II) viabilizar a adequação dos espaços 

circunvizinhos, de modo a não causar insegurança nas escolas e sua clientela, 

devendo, para isso, providenciar iluminação pública adequada nos acessos à 

instituição, pavimentação de ruas e manutenção de calçadas para que fiquem em 

perfeitas condições de uso, a poda de árvore e limpeza de terrenos, o controle e 

eliminação de terrenos baldios e construções/prédios abandonados nas 

circunvizinhanças, retirada de entulhos, realizar a manutenção permanente de 

faixas de travessia de pedestres, semáforos e redutores de velocidades; (III) coibir 

a distribuição ou exposição de escritos, desenhos, pinturas, estampas ou qualquer 

objeto que demonstre algo obsceno ou pornográfico; (IV) reprimir a realização de 

jogos de azar e jogos eletrônicos; e (V) controlar – através de fiscalização 

intensiva do comércio em geral – o acesso de crianças e adolescentes a quaisquer 

produtos farmacêuticos que possam causar dependência química, gasolina ou 

qualquer substância inflamável ou explosiva, fogos de artifício ou bebidas 

alcoólicas. 

 

Não obstante, com essa teleologia, o parlamentar autor do projeto ora em apreço 

vislumbra, a priori, instituir regulamentação referente à priorização para a 

segurança escolar, haja vista a franca vulnerabilidade das crianças e dos jovens. 

Nestes termos, a proposição em análise é meritória em face do interesse público 
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envolvido. Entretanto, extrai-se da análise jurídica do projeto de lei em questão a 

existência de antinomia com o ordenamento constitucional. Senão vejamos: 

 

De plano, a normatividade do Projeto de Lei nº 24/2019 invade as competências 

legislativa e administrativa dos Municípios, haja vista que converge, 

exclusivamente, para o interesse local as regulações sobre: (a) iluminação pública; 

(b) pavimentação de ruas e manutenção de calçadas; (c) limpeza pública urbana - 

poda de árvore, limpeza de terrenos baldios, retirada de entulhos etc.; (d) 

manutenção permanente de faixas de travessia de pedestres, semáforos e redutores 

de velocidades; (e) controle de pichações obscenas ou pornográficas; etc. 

 

Outrossim, ao tratar das matérias acima relacionadas, o Projeto de Lei nº 24/2019 

desrespeitou a autonomia municipal, pois pretende avocar para o Estado do 

Espírito Santo atribuições exclusivas dos Órgãos e Secretarias dos Municípios 

capixabas (art. 30, inciso I, da CR), haja vista, estes temas versarem sobre 

Interesse Local. Nesta esteira, a doutrina sedimenta o entendimento posto! Na aula 

de Regina Maria Macedo Nery Ferrari
1
 destacamos: 

 
“(...) a atual lei fundamental brasileira, abraçando o federalismo, 

prevê uma divisão tricotômica, isto é, determina a existência de um 

terceiro nível na composição do nosso Estado Federal: a União, ordem 

total; os Estados Membros, ordens regionais, e os Municípios, ordens 

locais.” (NEGRITAMOS) 

 

O Supremo Tribunal Federal aponta neste mesmo sentido (ADI 3549-5, rel. Min. 

Cármen Lúcia, DJ 31.10.2007). Por seu turno, o professor Celso Ribeiro Bastos
2
 

ministra que o “conceito-chave” definidor da área de atuação do Município é o 

interesse local, vale dizer que será, exclusivamente, de competência municipal 

tudo aquilo que for de interesse local (art. 30, inciso I, da CR). 

 

Com este diapasão geral, o Projeto de Lei nº 24/2019 está antinômico com os 

seguintes comandos da Constituição Federal: 

 
Princípio da Federação – autonomia dos Entes Federados 

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 

do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição. 

 

                                                 
1
 FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Elementos de Direito Municipal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 

p. 58. 
2
 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22ªed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 319. 
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Competência Legislativa Exclusiva do Município em legislar no 

sentido de instituir atribuição para os seus próprios Órgãos e 

Secretarias 
 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

(TODOS OS GRIFOS ACIMA SÃO DE NOSSA AUTORIA) 

 

Não obstante, vislumbra-se também da análise jurídica do Projeto de Lei nº 

24/2019 a existência de outra antinomia com o Ordenamento Constitucional, que 

confirma o despacho do senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, despacho esse que o devolveu ao seu Autor. Com esse quadro 

normativo, o projeto de lei ora em exame apresenta antinomia tranquila e 

incontestável com o ordenamento constitucional. Repisando, o ponto de 

divergência jurídica encontra-se no fato de ser de autoria parlamentar, e, assim, 

não poderia prever atribuição nova para órgãos do Estado do Espírito Santo. 

 

Em outros termos, o projeto é de autoria parlamentar e, ao mesmo tempo, visa 

instituir procedimentos próprios de órgãos do Poder Executivo, de forma a criar 

atribuição de fiscalização e de diversas atribuições que pertencem aos Municípios 

conforme disposto acima. Nota-se que implantação desta “área escolar de 

segurança” e de todas as incumbências normativas integrada impõe ações 

administrativas e despesas públicas diretas para o Poder Executivo, 

desrespeitando, assim, o seu mister exclusivo de gestão pública, que é 

salvaguardado pelo Princípio da Reserva de Administração. 

 

Pautado nesta adequada exegese jurídica, o objeto normativo do Projeto de Lei nº 

101/2017 acaba por criar novas atribuições para a Administração Pública do 

Estado do Espírito Santo, para tanto, ter-se-ia que ocorrer, necessariamente, 

reorganização administrativa e de pessoal da própria administração do Poder 

Executivo. 

 

Esse quadro demonstra a inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da proposição legislativa em comento, pois, por ser de autoria de 

parlamentar, não poderia prever ações que impliquem em organização 

administrativa/pessoal da administração do Poder Executivo e, tão pouco, em criar 

atribuição nova para as secretarias e órgãos públicos do Estado do Espírito Santo. 

Nesse contexto, o projeto de lei em apreço viola diretamente a esfera de Iniciativa 

Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. Vejamos o que define a 

Constituição Estadual in verbis: 
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“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. 
 

(...) 
 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 

I - ........................... 
 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;” 

 

Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os 

Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro 

Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção haveria convalidação do vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do chefe do 

Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 

 

Perante todo o quadro jurídico exposto acima, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto suso aludido, por si só, é mais do que suficiente para se 

diagnosticar que o Projeto de Lei nº 24/2019 é inconstitucional por vício formal. 

Da mesma forma que não há solução jurídica, por meio de emendas (proposições 

acessórias) para a patologia de inconstitucionalidade que acomete o referido 

projeto. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Lei nº 24/2019, de autoria do senhor Deputado 

Bruno Lamas, é formalmente inconstitucional. Destarte, propomos o seguinte 

dispositivo: 
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- DISPOSITIVO 

 

EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº 

24/2019, de autoria do senhor Deputado Bruno Lamas, e, consequentemente, 

somos pela MANUTENÇÃO DO DESPACHO do senhor Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que o devolveu ao seu autor. 

 

É o nosso entendimento. 

Vitória, 18 de fevereiro de 2019. 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 

Identificador: 320033003700380033003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-02-18T14:24:29-0300




