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PROJETO DE LEI Nº 0024/2019 

AUTOR:  DEPUTADO ESTADUAL BRUNO LAMAS  

EMENTA: “Dispõe sobre a área escolar de segurança como espaço de 

prioridade especial do Estado do Espírito Santo.” 

 

R E L A T Ó R I O 

 

O Projeto de Lei nº 024/2019, de autoria do Deputado 

BRUNO LAMAS, “Dispõe sobre a área escolar de segurança como espaço de 

prioridade especial do Estado do Espírito Santo.”  

 

A matéria foi protocolizada no dia 05 de fevereiro de 2019, 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 06/02/2019.  

 

Não consta publicação no Diário do Poder Legislativo o 

que deve ser feito em momento oportuno por imperativo regimental.  

 

O Presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o Artigo 143, VIII, do 

Regimento Interno, proferiu despacho no qual o projeto fora devolvido ao autor, 

por infringência ao artigo 63, parágrafo único, III e VI da Constituição Estadual.  

 

Em seguida foi deferido o pedido de recurso do autor pelo 

senhor Presidente, sendo encaminhado à Comissão de Justiça para análise da 

matéria.   
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O presente Projeto de Lei veio a esta Comissão para 

exame e parecer na forma do disposto no art. 41 do Regimento Interno 

(Resolução n° 2.700/09). Distribuída a matéria, coube-nos examiná-la e 

oferecer parecer.  

 

O objetivo do presente Projeto, segundo seu autor é a 

preocupação com a vulnerabilidade das crianças e dos jovens na escola, tendo 

em vista a existência de uma conexão entre a evasão escolar e o grau de 

violência existente no amplo contexto escolar e áreas circunvizinhas, e com 

sua aprovação buscará colacionar segurança a comunidade escolar, 

contribuindo para o não abandono dos estudos.  

 

Em síntese, são estas as questões de fato e de direito 

com suporte nas quais sustentamos o Parecer. 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

 

De pronto é necessário observar que uma lei para ser 

aprovada na casa legislativa precisa atender normas preestabelecidas em seu 

aspecto de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa, 

sob pena de incorrer em vício de inconstitucionalidade. 

 O princípio geral que orienta a repartição de competência 

entre as unidades federativas é o da predominância do interesse, segundo o 

qual caberá à União tratar de matérias de predominante interesse geral, 

nacional, amplo; aos Estados, tratar das matérias com predominante interesse 

regional; e aos Municípios, tratar das matérias com predominante interesse 

local, circunscritos à sua órbita menor. Quanto ao Distrito Federal, são 

atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, 

com a exceção prevista no art. 22, XVII, da Constituição Federal. 
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 Primeiro passo é examinar o projeto a luz da Constituição 

Federal, onde Estado Federado como organização político-administrativa, 

respeitando a competência inerente cada um. Sendo que, não há hierarquia 

entre os sistemas da União, dos Estados membros, do Distrito Federal e dos 

Municípios.  

A autonomia dos entes federativos pode ser 

administrativa ou política. Autonomia administrativa é a que provém da 

delegação de competências de um órgão central para outro, que passa a 

executar atividades que caberiam ao órgão central, bem como a produzir 

normas individuais (atos administrativos). Já a autonomia política trata da 

capacidade de estas entidades se auto organizarem. A presença de mais de 

um órgão com poderes políticos exige que a Constituição estabeleça regras 

para a atuação dos entes visando a evitar que se verifique a sobreposição de 

atribuições.  

José Afonso da Silva define competência como "a 

faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do 

Poder Público para emitir decisões", dividindo-se, em regra, pela 

“predominância do interesse”1. Assim, as matérias pertinentes ao interesse 

nacional serão atribuídas ao órgão central, enquanto os entes descentralizados 

serão deixadas as matérias relacionadas aos interesses regionais ou locais, 

sendo que, na Federação Brasileira, o Município ocupa posição de destaque.  

Com efeito, é no âmbito da Administração Municipal que 

se apresentam os problemas mais recorrentes no cotidiano das pessoas. Por 

ser o ente estatal mais próximo dos destinatários de suas ações, o Município 

recebe fiscalização mais direta do cidadão, sendo diversas as virtudes da 

organização municipal a justificarem a ampliação de seu âmbito de atuação, 

com a necessária competência legislativa.  

Nesse sentido, a definição da competência legislativa do 

Município, pela Constituição Federal, foi outorgada em modelo diverso do 

                                                 
1 Op. Cit. p. 412. 
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utilizado para prever as competências dos Estados e da União. Enquanto para 

Estados e União foram especificamente definidas as matérias a serem objeto 

de legislação federal e estadual, para os Municípios foi prevista competência 

genérica para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar às 

legislações federal e estadual. 

Um deles é o interesse local que pode ser definido tendo em 

vista a situação concreta, pois para cada local haverá rol diferente de assuntos 

assim classificados. Vale dizer, o assunto de interesse local não é aquele que 

interessa exclusivamente ao Município, mas aquele que predominantemente 

afeta a população do lugar, como ensina Hely Lopes Meirelles: 

 

(...) o assunto de interesse local se caracteriza pela 

predominância (e não pela exclusividade) do interesse 

para o Município, em relação ao do Estado e da União. 

Isso porque não há assunto municipal que não seja 

reflexamente de interesse estadual e nacional. A 

diferença é apenas de grau, e não de substância. 

 

 

Portanto, o projeto de lei em apreço peca pela invasão da 

competência legislativa privativa do Município, insculpida no artigo 30, I da 

CF/88, pois pretende avocar para o Estado do Espirito Santo atribuições 

exclusivas dos Órgãos e Secretárias dos Municípios, haja vista que versa sobre 

interesse local, conforme vejamos a transcrição:   

 

Art.3º - O Estado, na área descrita no Art. 2º, deverá:  

 

I – Intensificar os serviços de fiscalização do 

comércio existente, em especial o de ambulantes, 

coibindo a comercialização de produtos ilícitos; 
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 II – Viabilizar, dentro da previsão orçamentária 

corrente ou com o apoio da comunidade, ou ainda, da 

iniciativa privada, a adequação dos espaços 

circunvizinhos, de modo a não causar insegurança 

nas escolas e sua clientela, devendo, para isso, 

providenciar: 

 a) iluminação pública adequada nos acessos à 

instituição;  

b) pavimentação de ruas e manutenção de calçadas 

para que fiquem em perfeitas condições de uso;  

c) poda de árvore e limpeza de terrenos;  

d) o controle e eliminação de terrenos baldios e 

construções/prédios abandonados nas 

circunvizinhanças;  

e) providências necessárias para retirada de entulhos;  

f) manutenção permanente de faixas de travessia de 

pedestres, semáforos e redutores de velocidades; 

 

 III - coibir, nos termos da lei, 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 movidos a valores pecuniários, proibidos 

por lei, de modo a dificultar seu surgimento e 

proliferação;  

 

V - Controlar, através de fiscalização intensiva do 

comércio em geral, o acesso de crianças e 

adolescentes a:  

a) quaisquer produtos farmacêuticos que possam 

causar dependência química;  
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b) gasolina ou qualquer substância inflamável ou 

explosiva; c) fogos de artifício;  

d) bebidas alcoólicas. 

 

Como se pode perceber, a matéria em análise incide 

perfeitamente no interesse local e, assim sendo, está sujeita, 

exclusivamente, à legislação Municipal. 

 

Não se tem dúvida de que as exigências encartada no 

Projeto de Lei n° 024/2019, 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; et, de modo a evidenciar a 

competência legislativa municipal.  

 

Assim, a competência do Município para legislar sobre 

assuntos de interesse local existirá sempre que, em determinada matéria, 

apresentarem-se aspectos que precisem de uma norma específica para a 

localidade. 

 

Por tais razões, como relator, opino pela 

INADMISSIBILIDDE E INCONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO Nº 

024/2019, de autoria do Deputado BRUNO LAMAS, por invasão da 

competência legislativa privativa do Município, estabelecida no art. 30, I da 

Carta Magna, nos termos da fundamentação acima exposta, sugerindo, 

também, aos demais pares o seguinte:  

_______________________________________________________________ 
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A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei n.º 024/219 

de autoria do Deputado BRUNO LAMAS e opina pela MANUTENÇÃO DO 

DESPACHO do senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo por invasão da competência legislativa privativa do Município, 

estabelecida no art. 30, I da Carta Magna.  

 

Plenário Rui Barbosa, em               de                         de 2019. 

 
 
 

_________________________________________________     PRESIDENTE 

_________________________________________________      RELATOR 

_________________________________________________      MEMBRO 

_________________________________________________      MEMBRO 

_________________________________________________      MEMBRO 

_________________________________________________      MEMBRO 

 

PARECER Nº                         /2019 
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