
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 905/2019 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 905/2019 

 

Determina o pagamento de indenização por 

danos materiais às vítimas de crimes contra o 

patrimônio dentro dos transportes coletivos no 

âmbito do Estado do Espírito Santo 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Esta Lei determina o pagamento de indenização por danos materiais às vítimas de 

crimes contra o patrimônio dentro dos transportes coletivos de pessoas no âmbito do Estado 

do Espírito Santo. 

 

Art. 2º Os usuários do sistema público de transporte coletivo que forem vítimas de crimes 

contra o patrimônio deverão apresentar requerimento à empresa de transportes públicos 

contratada contendo os seguintes requisitos: 

 

I - requerimento com identificação e qualificação do passageiro, com discriminação dos 

pertences roubados ou furtados e, ainda, a informação da conta bancária para restituição do 

valor dos produtos empalmados; 

 

II - cópia do documento de identificação; 

 

III - cópia do Boletim de Ocorrência; 

 

IV - cópia da nota fiscal ou recibo de compra e venda do produto roubado ou furtado; 

 

V - declaração de duas testemunhas, com firma reconhecida em cartório, de que o usuário do 

serviço de transporte público foi vítima de crime contra o patrimônio quando da utilização do 

transporte público. 

 

Parágrafo único. No caso do bem fungível objeto do crime tratar-se de dinheiro o usuário do 

sistema de transportes público coletivo deverá declarar e comprovar seu numerário por meios 

idôneos, podendo ainda ser atestado por meio de testemunhas. 
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Art. 3º A empresa de transporte público coletivo terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

decidir sobre o requerimento, podendo: 

 

I - deferir a solicitação e restituir ao passageiro o valor corrigido dos produtos furtados ou 

roubados; 

 

II - indeferir a solicitação, mediante decisão devidamente fundamentada. 

 

Parágrafo único. Em caso de indeferimento não obstará o usuário que se sentir prejudicado 

de recorrer ao Poder Judiciário para ver satisfeito seu pleito, podendo ainda, requerer 

indenização por danos morais. 

 

Art. 4º O usuário do sistema público de transporte coletivo que for vítima de violência de 

crimes contra o patrimônio terá o prazo de 30 (trinta) dias do acontecimento do fato para 

efetuar o requerimento administrativo junto à empresa de transporte, sob pena de preclusão 

administrativa de seu direito a indenização. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 1º de outubro de 2019. 

 

 

VANDINHO LEITE 

DEPUTADO ESTADUAL – PSDB 

 

 

 

Em 30 de outubro de 2019. 

 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
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