
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

PROJETO DE LEI Nº 349/ 2019 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

1 

 

DIRETORIA DA PROCURADORIA 
P A R E C E R  
 T É C N I C O 

 

PROJETO DE LEI Nº. 349/2019 

Autor: Deputado Capitão Assumção 

Ementa: “Fica estabelecido que os alunos das Redes de Ensino Estadual 

que depredarem Patrimônio Público no Estado do Espírito Santo, ficam 

sujeitos as penalidades previstas nesta lei”. 

 

I - RELATÓRIO 
 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer, quanto à 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa da proposição 

de iniciativa do Senhor Deputado Capitão Assumção, cujo à ementa, diz que: 

“Fica estabelecido que os alunos das Redes de Ensino Estadual que depredarem 

Patrimônio Público no Estado do Espírito Santo ficam sujeitos às penalidades 

previstas nesta lei”.  

 

A matéria foi protocolada no dia 15/05/2019 e lida na Sessão Ordinária 

do dia 20/05/2019, onde recebeu despacho denegatório do Presidente da Mesa 

Diretora, com a manifestação pela devolução ao autor do Projeto, com base no 

art. 143, VIII do RI, por infringência do art. 63, parágrafo único, incisos III, VI e 

91, I da Constituição Estadual. 

 

Tendo havido, tempestivamente, recurso regimental do autor contra o 

despacho denegatório, - com fincas no parágrafo único do art. 143, do 

Regimento Interno, - para que a matéria fosse à Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, para exame de sua Constitucionalidade. 
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Em atendimento à solicitação da Procuradoria Geral, encaminhamos 

Parecer Técnico, onde consta um exame de constitucionalidade, juridicidade e 

legalidade, na forma do artigo 121 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/09). 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE 

E LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 

  

Trata-se do Projeto de Lei n° 349/2019, que tem como escopo 

estabelecer que alunos das Redes de Ensino Estadual que depredarem 

Patrimônio Público, ficam sujeitos as penalidades previstas na lei que se propõe: 

 

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

que depredarem Patrimônio Público no Estado do Espírito 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. 

 

Parágrafo Único - Caso não haja cumprimento do que fora 

estabelecido, os estudantes ficarão sujeitos ao protesto judicial da 

divida e o ajuizamento de demanda Ressarcitória. 

 

Artigo 3º - Serão representados por seus responsáveis os estudantes 

menores de 18 (dezoito) anos, de acordo com legislação vigente. 

 

Parágrafo 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. [...] 
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Sob o prisma da constitucionalidade e legalidade, o Projeto de Lei ora 

analisado encontra obstáculo para tramitar normalmente, por conter vício de 

inconstitucionalidade formal. Nota-se nítida violação ao princípio da 

independência e harmonia dos poderes e ao princípio da reserva da 

administração, que é o corolário específico do Princípio da Separação dos 

Poderes (art. 2º da CF/88): “São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 

 

O Princípio da separação dos Poderes está bem delineado no brilhante 

voto do Ministro Sepúlveda Pertence, que abaixo colacionamos: 

 

“Processo legislativo dos Estados-Membros: absorção compulsória das 

linhas básicas do modelo constitucional federal entre elas, as 

decorrentes das normas de reserva de iniciativa das leis, dada a 

implicação com o princípio fundamental da separação e independência 

dos Poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal.” (ADI 

637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-8-04, DJ de 1º-

10-04).” 

 

 Verifica-se, no caso em espécie, que o PROCESSO LEGISLATIVO encontra-

se viciado quanto à iniciativa legislativa, tendo em vista que o projeto pretende 

estabelecer princípios e diretrizes para a punição de alunos que depredarem 

patrimônio público de nosso Sistema Escolar Estadual.  

O Projeto de Lei em comento, segunda sua justificativa, é baseado nos 

preceitos do 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:  
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(...)  

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) 

 

Por este prisma, seria totalmente cabível tal pretensão, no entanto, o 

legislador ao pretender estabelecer tais medidas, estaria por sobrepor-se à 

legislação Federal já existente, que trata do mesmo tema que se pretende 

punir, qual seja a depredação de patrimônio público.   

 

Código Penal - Lei Nº 2.848/40 - Sobre Dano ao Patrimônio Público.  

 

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

 Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.  

Parágrafo único - Se o crime é cometido: [...] 

III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa 

concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista;  

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência. 

 

 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - Lei Nº 8.069/90 - sobre 

o Estudante que causar dano ao Patrimônio Público Escolar. 

 

 Art. 116. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a 

autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua 

a coisa, promova o ressarcimento do dano, ou, por outra forma, 

compense o prejuízo da vítima. 
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 Parágrafo único. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá 

ser substituída por outra adequada. 

Lei de Crimes Ambientais - Lei Nº 9605 de 12/01/98, proíbe destruir 

ou danificar um bem protegido por lei, tais como arquivos, registros, 

museus, bibliotecas, pinacotecas, instalações científicas ou similares e, 

também, pichar, grafitar ou macular edificação ou monumento urbano. 

 

Outro gravame que podemos apontar está no fato da proposta imiscuir-

se nos critérios de matrícula da rede pública estadual de ensino, matéria essa de 

competência do Chefe do Poder Executivo Estadual, pois a aplicação da punição 

pretendida dependeria da suspensão da inscrição daquele aluno na respectiva 

escola, logo, necessitaria de ação de órgãos daquele Poder. 

 

 Assim sendo, por simetria constitucional ao art. 61, § 1°, inciso II, “a” e 

“b” da Constituição Federal, a presente Propositura invade a esfera privativa do 

Governador do Estado, prevista no art. 63, parágrafo único, incisos III e VI da 

Constituição do Estado do Espírito Santo, verbis: 

 

Constituição do Estado do Espírito Santo: 

 

“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;       

(...) 
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VI - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo”. 

 

Demais disso, a propositura constante no referido Projeto, fere 

substancialmente outro dispositivo da Carta Estadual, em especial o que 

prescreve o Art. 91, inciso I, a seguir descrito: 

  

“Art. 91. – Compete privativamente ao Governador do Estado: 

 

I – exercer com auxilio dos secretários de Estado, a direção 

superior da administração estadual; 

 

Vê-se aqui, que o constituinte reservou a iniciativa de projeto de lei 

referente atribuições dos órgãos do Poder Executivo ao chefe da administração 

pública, a quem compete o exercício da direção superior com o apoiamento dos 

Secretários de Estado. 

 

Corroborando os argumentos acima lançados, tem-se a diretriz do 

Supremo Tribunal Federal, que conduz aos seguintes termos do precedente que 

segue: 

  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGONA N. 

6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE CRIA O PROGRAMA DE 

LEITURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER 

CUMPRIDO PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR 

DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo Estadual para legislar sobre organização administrativa no 

âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, 

§ 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a 

atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio 

da simetria federativa de competências. 3. iniciativa louvável do 

legislador alagoano que não retira o vício formal de iniciativa 

legislativa. Precedentes. 4. ação direta de inconstitucionalidade julgada 

procedente (ADI n. 2.329, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 

de 25.6.10). 
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 Sendo assim, nota-se que a proposição em epígrafe, malgrado os 

elevados propósitos do autor, confronta com os ditames constitucionais acima 

citados.  

 Não há, pois, como contornar o obstáculo antedito, que assume as 

feições de uma típica inconstitucionalidade formal, cujos efeitos, não custa 

repetir, fulminam integralmente a proposição. 

 

 Diante do exposto, e nos termos das considerações aduzidas, opinamos 

pela INCONSTITUCIONALIDADE da proposição em exame, o que nos leva a 

sugerir a Manutenção do Despacho Denegatório do Presidente da Mesa 

Diretora, lançado no Projeto de Lei nº 349/2019. 

 

III - CONCLUSÃO 

 

Por fim, há de se concluir no sentido de que o Projeto de Lei Nº 

349/2019, de autoria do Deputado Capitão Assumção, é INCONSTITUCIONAL, 

por existência de vício de inconstitucionalidade formal, e, consequentemente, 

pela Manutenção do Despacho Denegatório do Presidente da Mesa Diretora. 

 

Assembleia Legislativa, em 29 de maio de 2019. 

 

 

Valmir Castro Alves 

Procurador de Estado do Poder Legislativo 
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