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Projeto de Lei nº 905/2019 
Autor: Deputado Vandinho Leite 
Assunto: “Determina a responsabilidade 

administrativa e o dever de indenizar das 

empresas de transporte público coletivo que 

forem vitimados por crimes contra o patrimônio 

no âmbito do Estado do Espírito Santo.” 

  

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral,  

O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre intenção de dispor 

sobre a determinação de 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. Para tanto, os usuários do sistema público de transporte coletivo que forem 

vítimas deverão apresentar requerimento à empresa de transportes públicos contratada 

contendo os seguintes requisitos: I – Requerimento com identificação e qualificação do 

passageiro, com discriminação dos pertencentes 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. 

Indo além, a proposição determina que, 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. 

Nesta linha, a empresa de transporte público coletivo terá o prazo de 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. Isto posto, o usuário vítima 

teria o prazo de trinta dias do acontecimento do fato para efetuar o requerimento 

administrativo junto a empresa de transporte, sob pena de preclusão administrativa de seu 

direito a indenização; 

O Procurador designado emitiu consubstanciado parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 905/2019, pois o mesmo fere a competência 

legislativa privativa da União de regulamentar a matéria de “Direito Civil” (art. 22, I, da CF). 

Indubitavelmente, a matéria de “responsabilidade civil” de pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público converge para o âmbito do Direito Civil, restando reconhecer 
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assim a inconstitucionalidade da proposição legislativa ora em apreço. Em tempo, registramos 

que o Procurador carregou a sua fundamentação com adequada jurisprudência e legislação.  

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino pelo 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico por ele exarado (fls. 22 a 26 dos autos).  

Vitória (ES), 07 de novembro de 2019.  

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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