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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

 

PARECER DO RELATOR 

 

PROJETO DE LEI Nº 349/2019 

AUTOR:  DEPUTADO ESTADUAL CAPITÃO ASSUMÇÃO 

EMENTA: “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.” 

 

1. RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 349/2019, de autoria do Deputado 

CAPITÃO ASSUMÇÃO, “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 protocolizada no dia 16 de maio de 2019, 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 20/05/2019.  

 

No que tange à publicação no Diário do Poder Legislativo, 

não há nos autos prova de sua realização, medida que não pode ser 

dispensada, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES. Não 

consta, ainda, estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de 

Redação. 

 

Identificador: 340032003000350035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

     ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

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 e artigo 91 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.   

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 

estabelecer que os alunos das Redes de Ensino que depredarem Patrimônio 

Público no Estado do Espírito Santo, ficam sujeitos às penalidades previstas 

nesta lei, sendo elas, Suspensão da Matrícula e Ressarcimento ao Erário 

quando o Estado reparar o Dano.  

 

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

com suporte nas quais sustentamos o Parecer. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA  

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL 
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A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há 

algum vício no processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício 

decorrente do desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o 

modo de elaboração das normas jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer da 

inobservância da competência legislativa para a elaboração do ato 

(inconstitucionalidade formal orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da norma 

No exercício da competência legislativa concorrente, aos 

Estados e ao Distrito Federal incumbem editar normas específicas sobre as 

matérias referidas no art. 24 da Constituição da República, em conformidade 

com as normas gerais estabelecidas pela União, ou, quando esta permanece 

inerte, exercer a competência legislativa plena para atender as suas 

peculiaridades (art. 24 da CF/88). 

Quanto aos Municípios, a Constituição Federal fixa a 

competência desses entes para legislar sobre assuntos de interesse local e 

para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, 

da CF/1988). 

Por fim, a Constituição Federal ainda fixa a competência 

dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre todas as matérias cujas 

competências não tenham sido atribuídas aos demais entes federativos (art. 

25, § 1º, da CF/1988), a qual é denominada de competência remanescente. 

A propositura em questão, como já ressaltado 

anteriormente, visa estabelecer que os alunos das Redes de Ensino que 

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

penalidades previstas nesta lei, sendo elas, Suspensão da Matrícula e 
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Ressarcimento ao Erário quando o Estado reparar o Dano, justificando sua 

iniciativa 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:  

(...) 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, principalmente 

suspensão da matrícula, estar a sobrepor-se às cláusulas de direito 

indisponíveis previstas na Constituição Federal.  

Na CRFB/1988, o direito à educação se encontra em seu 

art. 6°, no Capítulo dos Direitos Sociais:  

“São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.”. 
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 Este é o conteúdo jurídico que define os direitos sociais. 

Quanto ao entendimento dos doutrinadores, pode-se afirmar que os direitos 

sociais são definidos como aqueles que têm por titulares as pessoas que não 

possuem acesso pleno aos bens civilizatórios (saúde, educação, previdência, 

segurança, moradia) por seus próprios recursos, dito de outra forma, eles têm 

por titulares preferencialmente as pessoas que não podem buscar (comprar) 

esses serviços no mercado. 

 Os Direitos Sociais impõem, e exigem uma prestação 

positiva concretizadora por parte do Estado. Objetiva diminuir as desigualdades 

sociais. É dever do Poder Público adimplir a efetivação e a implementação dos 

Direitos Sociais, portanto. 

 Neste diapasão podemos afirmar, conforme conceito de 

José Afonso da Silva, que os direitos sociais, como dimensão dos direitos 

fundamentais do homem, são prestações positivas estatais, enunciadas em 

normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais 

fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 

desiguais (Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo, Malheiros 

Editores, 1993).  

São, portanto, direitos que se conexionam com o direito 

de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na 

medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da 

igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais compatível com 

o exercício efetivo da liberdade. 

 A Carta Magna regulamenta a educação no Capítulo III – 

Da Educação, da Cultura e do Desporto, na Seção I – Da Educação, do art. 

205 ao art. 214. 
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 É definida a responsabilidade estatal e da família quanto 

à educação para o exercício da cidadania e qualificação do trabalho, conforme 

seu art. 205:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

Família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho.  

 

Nossa Lei Maior encontra respaldo na Declaração 

Universal dos Direitos do Homem. Esta também garante a educação em seu 

texto como mecanismo de promoção dos direitos e garantias da pessoa 

humana, em seu Art. XXVI:  

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução 

será gratuita, pelo menos nos graus elementares e 

fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. 

A instrução técnico-profissional será acessível a 

todos, bem como a instrução superior, esta baseada 

no mérito. 

 2. A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e 

pelas liberdades fundamentais. A instrução 

promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 

entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, 
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e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 

prol da manutenção da paz.  

O Supremo Tribunal Federal entende que o Direito à 

Educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. Caso haja 

omissão da Administração a este respeito, trata-se de omissão que afronta à 

Constituição de acordo com o art. 205, da CF/88. Neste sentido, ver o seguinte 

julgado do STF:  

“A educação é um direito fundamental e indisponível 

dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios 

que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto 

pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da 

Constituição do Brasil. A omissão da Administração 

importa afronta à Constituição.” (RE 594.018-AgR, Rel. 

Min. Eros Grau, julgamento em 23-6-09, 2ª Turma, DJE 

de 7-8-09). 

 

Assim, verifica-se a inconstitucionalidade por vício 

material da referida proposição no que pertine ao inciso I do Artigo 2.º, uma vez 

que ela está viciada em seu conteúdo, substancial ou doutrinário. O vício se diz 

respeito à matéria, ao conteúdo do ato normativo. 

Caso um ato normativo afronte a Lei Maior (Constituição 

Federal) deverá ser declarado inconstitucional, por possuir um vício material. 

O conteúdo de uma norma não poderá afrontar os 

princípios constitucionais, se a matéria contida na norma violar os direitos e 
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garantias fundamentais, a inconstitucionalidade material estará presente e não 

poderá a matéria ora viciada prevalecer em razão da Constituição Federal. 

Embora seja nobre o propósito do autor de estipular 

normas sobre educação e proteção o bem público, pertencentes aos entes da 

administração pública direta e indireta, verifica-se que há incompatibilidade 

entre o pretendido pela proposição contida no inciso do Artigo 2.º, inciso I, do 

Projeto de Lei n.º 349/2019 e as normas que informam a Constituição vigente. 

Sendo assim, com uma emenda supressiva do inciso I do 

Artigo 2.º do Projeto de Lei n.º 349/2019, há possibilidade de tramitação.  

Prosseguindo, cumpre esclarecer que inexiste violação ao 

princípio da isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada.  

A Lei Complementar Federal n.º 95/98, alterada pela Lei 

Complementar n.º 107/2001, recomenda a previsão expressa da vigência da lei 

de prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservando aos 

projetos de pequena repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação – artigo 8.º. Desse modo, tem-se por observado o presente requisito 

legal.  

A despeito da juridicidade e legalidade, pode-se 

depreender que o presente projeto de lei respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno. 
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Assim, inexiste qualquer vício com o condão de 

caracterizar infringência a dispositivos legais e regimentais, bem como a 

presente proposição se encontra de acordo com os preceitos da legislação 

infraconstitucional específica.  

No caso em exame, houve obediência ao artigo 3.º da LC 

n.º 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 a 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.  

In fine, quadra registrar que apesar do projeto em epígrafe 

ser constitucional, o inciso I, do artigo 2.º em outro vértice detém aspectos 

claros de inconstitucionalidade, o que se faz necessário é sua supressão por 

meio de emenda supressiva nos seguintes termos: 

Emenda Supressiva ao Projeto de Lei n.º 349/2019 
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Suprime o inciso I do Artigo 2.º do 

Projeto de n.º 349/2019 

I – Suspensão da Matrícula;  

3) CONCLUSÃO 

Por tais razões, como relator, opino pela 

ADMISSIBILIDADE, CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA DO PROJETO Nº 349/2019, 

de autoria do Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO desde que adotada emenda 

supressiva do inciso I do Artigo 2.º e pela rejeição do Despacho denegatório 

do Presidente da Mesa Diretora 
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PARECER Nº            /2019 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO é pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE e BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei 

n.º 349/2019, de autoria da Exmo. Srº. Deputado Capitão 

Assumção, e, consequentemente, nos termos do artigo 143, § 

1º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, pela rejeição 

do Despacho Denegatório do Presidente da Mesa Diretora, nos 

termos da fundamentação constante deste parecer. 

  

Plenário Rui Barbosa, em    de                  de 2019. 

 

__________________________________________________ PRESIDENTE 

__________________________________________________ RELATOR 

__________________________________________________ MEMBRO 

__________________________________________________ MEMBRO 

__________________________________________________ MEMBRO 

__________________________________________________      MEMBRO 

__________________________________________________       MEMBRO 

__________________________________________________       MEMBRO  
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