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PARECER JURÍDICO 

 

 

Projeto de Lei nº 905/2019 

Autor: Deputado Vandinho Leite 

Ementa: 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. 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 905/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Deputado Vandinho Leite 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. 

 

O Projeto foi protocolado no dia 24/10/2019, lido no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 29/10/2019 e remetido a esta Procuradoria para análise e elaboração 

de parecer técnico, nos termos do art. 121, do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/09), e do art. 3º, inc. XX, da Lei Complementar nº 287/2004. 

 

No que tange a publicação no Diário do Poder Legislativo, não se pode 

dispensá-la, o que deve ser providenciada pelo órgão competente desta Casa 

Legislativa em momento posterior a elaboração deste parecer. 

 

É o relatório. 

 

 

 

Identificador: 340035003000330035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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2.  FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 

2.1. DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

 

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. 

 

A Constituição Federal divide a competência entre as pessoas jurídicas com 

capacidade política: União (artigos 21 e 22); Municípios (artigos 29 e 30); e Estados 

(artigo 25 – competência residual ou remanescente). 

 

Como já ressaltado, o Projeto de Lei em apreço 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. 

 

Em que pese a nobre intenção do Excelentíssimo Senhor Deputado, 

verifica-se, data vênia, a inconstitucionalidade formal do presente projeto de lei, pelas 

razões a seguir expostas. 

 

Verifica-se que a matéria tratada na presente propositura contém violação da 

competência privativa da União veiculado pelo art. 22, inciso I, da Constituição do 

Brasil, que é categórico ao estipular a competência da União para legislar sobre direito 

civil. 

Identificador: 340035003000330035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I – direito civil (...);” 

 

Observa-se que o nobre parlamentar ao determinar o pagamento de 

indenização por danos materiais às vítimas de crimes contra o patrimônio dentro dos 

transportes coletivos legislou sobre direito civil ao dispor sobre a responsabilidade civil 

de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público invadindo 

competência exclusiva da União. 

 

É clássica em matéria de responsabilidade civil a lição de que não há 

indenização sem dano, e dano é qualquer invasão ilícita no patrimônio de alguém. 

 

Como regra, a responsabilidade civil no Brasil é subjetiva. A vítima tem de 

provar a culpa do agressor. Excepcionalmente, a responsabilidade pode ser objetiva, 

nos casos em que a própria lei já a define assim ou nos casos em que a atividade 

normal do agressor produz risco acentuado e acima da média. 

 

O art. 393 do Código Civil diz que o devedor somente responde pelos 

prejuízos advindos de caso fortuito ou força maior se tiver assumido expressamente 

esse compromisso. Do contrário, não. Caso fortuito ou de força maior é o fato 

necessário cujos efeitos não era possível prever ou impedir. Se os efeitos do fato não 

podiam ser previstos ou impedidos, há caso fortuito ou de força maior, e não será 

possível imputar a ninguém a sua culpa, nem pedir indenização. 

 

A jurisprudência costuma dividir a questão dos assaltos em duas linhas de 

raciocínio: fortuito interno e fortuito externo. Se o assalto ocorre dentro de uma agência 

bancária, no seu estacionamento ou nas áreas circunvizinhas (como nas “saidinhas de 

banco”, por exemplo), trata-se de fortuito interno porque está ao alcance do homem 

Identificador: 340035003000330035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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médio supor que nesses lugares (bancos) a incidência de roubos e furtos é maior e 

caberia ao estabelecimento bancário aumentar ou prover a “ação de presença”, isto é, 

redobrar a fiscalização com vigilância ostensiva. 

 

Mas, se o roubo, furto ou assalto ocorre fora dos limites da ação de 

presença do banco, num ônibus a caminho de casa, por hipótese, trata-se de fortuito 

externo, fora dos limites da atividade normal do banco. 

 

Voltemos ao caso das empresas de ônibus. O fato de transportar pessoas 

não cria para as empresas de ônibus, para os passageiros ou seus empregados risco 

potencial acima da média. Não se trata, portanto, da responsabilidade objetiva de que 

trata o art. 927 do Código Civil. Não se trata, também, de fortuito interno. 

 

Neste sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

ASSALTO À MÃO ARMADA. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES DA 

CORTE. 

1.- A Segunda Seção desta Corte já decidiu que "constitui causa 

excludente da responsabilidade da empresa transportadora o fato 

inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto 

ocorrido no interior do coletivo" (REsp 435.865/RJ, Rel. Min. 

BARROS MONTEIRO, DJ 12.05.2003) 2.- Agravo Regimental 

improvido. DJe 02/09/2014 

 

 

“Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STJ reconhece 

que o roubo dentro de ônibus configura hipótese de fortuito 

externo, por se tratar de fato de terceiro inteiramente independente 

ao transporte em si, afastando-se, com isso, a responsabilidade da 

Identificador: 340035003000330035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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empresa transportadora por danos causados aos passageiros”. 

REsp 1728068 / SP RECURSO ESPECIAL DJe 08/06/2018 

 

 

“Assalto dentro de ônibus coletivo é considerado caso fortuito ou 

de força maior que afasta a responsabilidade da empresa 

transportadora por danos eventualmente causados a passageiro. 

Jurisprudência consolidada do STJ”. AgRg na Rcl 12695 / RJ 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DJe 17/06/2013 

 

 

Portanto pelos fundamentos aqui expostos fica claro que a 

regulamentação da matéria deve ser feita pela União. 

 

Por fim, deixa-se de analisar os demais aspectos do projeto de lei, uma vez 

que não há outro vício de inconstitucionalidade a ser apontado e não é possível sugerir 

emenda visando sanear o vício de inconstitucionalidade, nos termos do parágrafo 

único, do art. 16, do Ato n. 964/2018. 

 

3.  CONCLUSÃO 

 

Em face do exposto, opinamos pela INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL 

do Projeto de Lei nº 905/2019, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Vandinho Leite, nos termos da fundamentação supra. 

 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória, 06 de novembro de 2019. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa ES 

Identificador: 340035003000330035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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