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PROJETO DE LEI
07/12/2020

Dispõe sobre a destinação e utilização de aparelhos
celulares, tablets, computadores e demais dispositivos de
informática apreendidos pelos órgãos públicos do Estado
do Ceará para o uso dos alunos integrantes da rede
pública estadual e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ DECRETA:

Art. 1º. Os celulares, tablets, computadores e demais dispositivos de informática apreendidos pelos
órgãos públicos do Estado, serão destinados aos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, para
uso dos alunos.

Parágrafo único. A destinação dos equipamentos que trata o  deste artigo somente será possível apóscaput
decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da apreensão do equipamento e quando estiverem sido esgotadas
todas as diligências para identificação dos seus respectivos proprietários e desde que o objeto não seja
essencial para dar prosseguimento a procedimentos investigatórios ou ações penais que estejam em curso.

Art. 2º. Os equipamentos que trata esta lei, quando apreendidos nos estabelecimentos penais do Estado
do Ceará, também serão destinados aos alunos integrantes dos estabelecimentos de ensino da rede pública
estadual.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por escopo destinar os celulares, tablets, computadores e demais dispositivos
de informática apreendidos pelos órgãos públicos do Estado aos alunos integrantes dos estabelecimentos
de ensino da rede pública estadual.
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Em razão da pandemia do novo Coronavírus e com a suspensão das aulas presenciais e implementação de
aulas online, o acesso a este tipo de aparelho se tornou fundamental para os estudantes. Sendo assim, os
celulares, tablets, computadores e demais dispositivos de informática apreendidos teriam um melhor
aproveitamento caso fossem primeiramente revertidos para a área da Educação, garantindo que a
utilização seja revertida ao interesse público.

Muitos alunos do ensino público não têm estrutura para acessar às aulas online, muitas vezes por falta de
dispositivos eletrônicos que possibilitem o acesso às plataformas de ensino. Com isso, os estudantes
articularam a apresentação de um pedido às autoridades das instâncias jurídicas a doação de aparelhos
apreendidos em investigações das polícias civil e militar, desde que não tivessem mais serventia para os
processos criminais vigentes.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da importância deste
projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)

2 de 23



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   LEITURA NO EXPEDIENTE

  Autor:  99725 - EVA SARA STUDART ARAÃšJO PEREIRA

  Usuário assinador:  99623 - EVANDRO LEITAO_

  Data da criação:  15/12/2020 10:11:14  Data da assinatura:  15/12/2020 11:23:34

PLENÁRIO

DESPACHO
15/12/2020

LIDO NA 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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INFORMATIVO  

 

 O Projeto de Lei n.º 339/2020, de autoria do Deputado Andre 

Fernandes será anexado ao Projeto de Lei n.º 189/2020, de autoria da 

Deputada Augusta Brito que “ESTABELECE CRITÉRIOS E CONDIÇÕES 

PARA DESTINAÇÃO DE COMPUTADORES, TABLETS, CELULARES E 

DEMAIS DISPOSITIVOS DE INFORMÁTICA APREENDIDOS PELOS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES DO ESTADO”, por 

se tratarem de matérias correlatas a esta proposição, conforme os termos 

do art. 235 do Regimento Interno, descrito a seguir: 

    

 

“Art. 235. As proposições idênticas ou que versem sobre 

matérias correlatas serão anexadas a mais antiga, desde que 

seja possível o exame em conjunto.” 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

Carlos Alberto Aragão de Oliveira 

Diretor do Departamento Legislativo 
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FORMULÁRIO DE QUALIDADE
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DATA
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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WALMIR ROSA DE SOUSA

COORDENADOR DA PROCURADORIA
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PROJETO DE LEI Nº: 00339/2020.

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES.

MATÉRIA: DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE
APARELHOS CELULARES, TABLETS, COMPUTADORES E DEMAIS
DISPOSITIVOS DE INFORMÁTICA APREENDIDOS PELOS ÓRGÃOS
PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ PARA O USO DOS ALUNOS
INTEGRANTES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

 

 

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se Parecer quanto à sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade
e regimentalidade, o Projeto de Lei cujo número, autoria e ementa constam em epígrafe.

02.                                          Dispõem os artigos da presente propositura:

Art. 1º. Os celulares, tablets, computadores e demais dispositivos de informática apreendidos pelos
órgãos públicos do Estado, serão destinados aos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual,
para uso dos alunos.

Parágrafo único. A destinação dos equipamentos que trata o caput deste artigo somente será possível
após decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias da apreensão do equipamento e quando estiverem sido
esgotadas todas as diligências para identificação dos seus respectivos proprietários e desde que o objeto
não seja essencial para dar prosseguimento a procedimentos investigatórios ou ações penais que estejam
em curso.
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Art. 2º. Os equipamentos que trata esta lei, quando apreendidos nos estabelecimentos penais do Estado
do Ceará, também serão destinados aos alunos integrantes dos estabelecimentos de ensino da rede
pública estadual.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

03.                                          O ilustre Parlamentar, autor do presente projeto, argumentou, justificando a
iniciativa de sua proposição, que “  a presente proposição tem por escopo destinar os celulares, tablets,
computadores e demais dispositivos de informática apreendidos pelos órgãos públicos do Estado aos
alunos integrantes dos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. Em razão da pandemia do
novo Coronavírus e com a suspensão das aulas presenciais e implementação de aulas online, o acesso a
este tipo de aparelho se tornou fundamental para os estudantes. Sendo assim, os celulares, tablets,
computadores e demais dispositivos de informática apreendidos teriam um melhor aproveitamento caso
fossem primeiramente revertidos para a área da Educação, garantindo que a utilização seja revertida ao
interesse público. Muitos alunos do ensino público não têm estrutura para acessar às aulas online,
muitas vezes por falta de dispositivos eletrônicos que possibilitem o acesso às plataformas de ensino.
Com isso, os estudantes articularam a apresentação de um pedido às autoridades das instâncias
jurídicas a doação de aparelhos apreendidos em investigações das polícias civil e militar, desde que não
tivessem mais serventia para os processos criminais vigentes. Portanto, ante o evidente interesse público
da matéria e, principalmente, em razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos
meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

04.                                           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). A Carta Magna Federal, em seu art. 25, §1º, c/c art. 11 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, estabelece, :in verbis

 

CF/88. Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis
que adotarem, .observados os princípios desta Constituição

§1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.

ADCT. Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes,
elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação
da Constituição Federal, . obedecidos os princípios desta

 

05.                                          A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, tratando-se de emanação
do poder constituinte derivado decorrente, estabelece em seus artigo 1° c/c art. 14, inciso I, :ex vi legis
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CE/89. Art. 1º O Estado do Ceará, unidade integrante da República Federativa
do Brasil, exerce a sua autonomia política no âmbito das competências que lhe

, regendo-se por esta Constituiçãosão conferidas pela Constituição da República
e as leis que adotar.

(...)

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

(...)

I –  e à unidade da Federação;respeito à Constituição Federal

(…)

IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à publicidade, à eficiência e à
probidade administrativa. (grifos nossos)

 

06.                                          Na Constituição da República Federativa do Brasil são enumeradas as
competências legislativas e administrativas da União e dos Municípios, cabendo aos Estados as
competências . Ressalte-se que são atribuídas aos Estados não só as competências que nãoremanescentes
lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com a União e os Municípios (artigo 23),
assim como a competência concorrente, citada no artigo 24 e a competência exclusiva referida no artigo
25, parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal. Os limites da Constituição Federal, contudo, prevalecem e
devem ser respeitados pelas Constituições Estaduais.

 

07.                                          Pela análise dos dispositivos propostos transcritos, constata-se que a
presente proposição legislativa trata da . Sendo assim, depreende-sedestinação de coisas apreendidas
duas situações pretensamente abrangidas pelo PL ora analisado: 1) destinação das coisas apreendidas em
âmbito penal/processual penal, vide a referência “às doação de aparelhos apreendidos em investigações

 assim como nos ; 2) adas polícias civil e Militar”, “estabelecimentos penais do Estado do Ceará”
destinação das coisas “ . Passaremos, pois, à análise deapreendidos pelos órgãos públicos do Estado”
ambas as situações.

 

DESTINAÇÃO DE COISAS APREENDIDAS EM ÂMBITO PENAL/PROCESSUAL PENAL

 

08.                                          Ao pretender normatizar a destinação de bens apreendidos pela Polícia Civil
do Estado, assim como nos , a proposta legislativa acaba“estabelecimentos penais do Estado do Ceará”
por incorrer em inconstitucionalidade formal por usurpação de competência legislativa privativa da União
para legislar sobre direito penal e processual penal – perdimento de bens e apreensão de bens,
respectivamente, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal:

 

Art. 22. Compete  legislar sobre: à Uniãoprivativamente
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I - direito civil, comercial, , , eleitoral, agrário, marítimo,penal processual
aeronáutico, espacial e do trabalho;

(GRIFO NOSSO)

 

09.                                          O artigo 22 da CF/88 elenca as competências legislativas privativas da
União que, segundo magistério da parcela majoritária da doutrina jurídica nacional, são, em verdade, 

. Além disso, o próprio texto constitucional confirma esse entendimento exigindo a edição deexclusivas
lei complementar autorizativa para possibilitar aos Estados-membros eventualmente legiferar sobre
questões específicas relacionadas a estas competências exclusivas[1].

 

10.                                          O Código Penal trata sobre perdimentos de bens em seu Capítulo VI – Dos
Efeitos da Condenação, art. 91, inciso II. Este perdimento de bens dar-se-á no âmbito de um processo
judicial penal em que, obedecidos os preceitos constitucionais e o devido processo legal, contraditório e
ampla defesa, é proferido édito condenatório, constituindo efeito da condenação.

CP. Art. 91 - São efeitos da condenação:

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico,
alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito
auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§1° Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao
produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou
quando se localizarem no exterior. (Incluído pela Lei nº 12.694, de 2012)

§2° Na hipótese do §1°, as medidas assecuratórias previstas na legislação
processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado
ou acusado para posterior decretação de perda. (Incluído pela Lei nº
12.694, de 2012)

 

11.                                          Além disso, as normas do Código Penal tratam, em regra, do perdimento de
bens qualificados como instrumentos do crime – desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação,
uso, porte ou detenção constitua fato ilícito – ou que configurem produto ou proveito do crime.

 

12.                                          Sendo efeito da condenação, segundo Cleber Masson, "por óbvio,
"[2]. Sendo assim,reclama-se a existência de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado

o Código Penal refere-se ao perdimento de bens quando já transitada em julgado a sentença
. Ao contrário do Código Penal, o Código Processual Penal, pois, refere-se ao perdimento decondenatória

bens .antes de transitada em julgado a sentença final
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13.                                          Destarte, sabendo-se das regras do diploma material criminal sobre o
perdimento de bens, é preciso conjugar seus dispositivos normativos com o estabelecido no estatuto
processual criminal. Os preceitos normativos que interessam para fins de nossa análise constam do
Capítulo V – Da Restituição das Coisas Apreendidas –, artigos 118 a 124. Segundo o professor Renato
Brasileiro quanto à Restituição de Coisas Apreendidas[3] “cuida-se do procedimento legal de devolução
a quem de direito da coisa apreendida durante diligência policial ou judiciária, que não mais interesse à
persecução penal. Na hipótese de haver dúvida quanto à propriedade do objeto apreendido, passa a
funcionar como procedimento incidental, estando a matéria regulamentada entre os artigos 118 e 124 do

 Vejamos:CPP”.

 

CPP. Art. 118.   Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas
.apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo

(grifos nossos)

Art. 119.    os arts. 74 e 100 [As coisas a que se referem referência feita a
dispositivos da antiga Parte Geral do CP, revogada pela Lei n° 7.209, de

] 11.07.1984. Trata, atualmente, da matéria, o art. 91 do CP[4] do Código Penal
não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença

. (observações, entrefinal, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé
colchetes, inexistentes no original)

Art. 120.   A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade
policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto

. (grifos nossos)ao direito do reclamante

§1° Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado,
assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso,
só o juiz criminal poderá decidir o incidente.

§2° O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o
resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que
será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao
do reclamante, tendo um e outro dois dias para arrazoar.

§3° Sobre o pedido de restituição será sempre ouvido o Ministério Público.

§4° Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as
partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de
depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea.

§5° Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis, serão avaliadas e levadas a
leilão público, depositando-se o dinheiro apurado, ou entregues ao terceiro que
as detinha, se este for pessoa idônea e assinar termo de responsabilidade.

Art. 121.  No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração,
.aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo

Art. 122. Sem prejuízo do disposto no art. 120, as coisas apreendidas serão
. (Redação dada pelaalienadas nos termos do disposto no art. 133 deste Código

Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. (Revogado).    (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
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Art. 123.  Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro no prazo de
90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final,
condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou

, depositando-se o saldo ànão pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão
disposição do juízo de ausentes.

Art. 124.  Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada,
e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal
[referência feita a dispositivos da antiga Parte Geral do CP, revogada pela Lei
n° 7.209, de 11.07.1984, o qual não encontra correspondente no texto atual ],[5]
serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua
conservação. (observações, entre colchetes, inexistentes no original)

 

14.                                                                                   Sobre o tema, são esclarecedores os ensinamentos do professor
processualista criminal[6]:

“Demonstrado que a coisa apreendida não mais interessa ao processo, que não
se trata de objeto cuja restituição é vedada (CPP, art. 119), e não havendo
dúvidas quanto ao direito do reclamante, tanto a autoridade policial quanto o juiz
poderão deferir a devolução dos objetos. A título de exemplo, supondo que um
veículo automotor tenha sido roubado na cidade de São Paulo, uma vez efetuada
a prisão em flagrante do agente, seguida da apreensão da res, a restituição
poderá ser feita de imediato pela própria autoridade policial mediante a
apresentação do certificado de licenciamento e registro do veículo e do
documento de identidade do proprietário, hipótese em que deve ser lavrado o
termo de restituição.

No entanto, se houver dúvida quanto ao direito do reclamante, a devolução das
coisas apreendidas deve ser solucionada por meio de um procedimento incidental
próprio perante o juízo competente, denominado de restituição de coisas
apreendidas (CPP, arts. 118 a 124).

Nesse caso, os objetos ficarão em custódia ou depósito, pelo menos até que a
controvérsia seja dirimida por decisão definitiva.”

 

15.                                          O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar sobre a
matéria em situação análoga quando da apreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.639/RN,
julgada em 23 de maio de 2013.

 

16.                                          No caso concreto, o Procurador-Geral da República ajuizou a aludida ADI
contra a Lei Estadual 8.493/2004, do Estado do Rio Grande do Norte. A lei estadual determinava "o uso
de carros particulares apreendidos e que encontram-se nos pátios das Delegacias e no Detran, em serviços
de inteligência a critério da Secretaria de Defesa Social.".

 

17.                                          Em seu voto, o Ministro Relator Joaquim Barbosa, acompanhado por
unanimidade nos termos de seu voto pelo Tribunal, considerou que a Lei Estadual 8.493/2004, do Estado
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do Rio Grande do Norte, violou os arts. 5º, , XXV e XLV e 22, I, III e XI da Constituição, nacaput
medida em que estabelece hipótese de uso de veículo apreendido, ainda que em atividade de interesse
público. Vejamos[7]:

O texto impugnado permite à Administração utilizar em serviços de inteligência
veículos particulares apreendidos. Como a regra não especifica os motivos pelos
quais os veículos passíveis de utilização foram retirados da esfera de uso e gozo
de seus proprietários, a permissão se estende aos veículos apreendidos não
apenas em razão de infração de trânsito, mas de outras violações, como da ordem
tributária.

Ao assim prescrever, a Lei 8.493/2004 viola o direito constitucional ao devido
processo legal que leva à perda compulsória da propriedade ou do direito de  
uso   e    gozo   (posse),     cuja    positivação   no   campo infraconstitucional é
atribuída à União, seja no campo da legislação de trânsito ou não (arts. 5º,
caput, XXV e XLV e , III e XI ).22, I da Constituição

A apreensão do veículo é medida de salvaguarda, temporária, destinada a
preservar um dado quadro enquanto situação lesiva ou controvérsia judicial não
é solucionada. Nos termos da Constituição, compete à União legislar sobre
direito penal (perdimento de bens), processual (apreensão), requisição civil (uso
de bens particulares enquanto não declarado o perdimento ou resolvida a

.situação lesiva, e devolvido o bem ao proprietário) e de trânsito

Portanto, não poderia o estado-membro criar hipóteses semelhantes à requisição
administrativa para aplicação no período em que o veículo aguarda definição de
sua alienação compulsória ou de retorno ao proprietário.

Sabe-se que a venda dos bens apreendidos, após a aplicação da pena de
perdimento, pode encontrar algumas vicissitudes. Questões ligadas à
responsabilidade por multas e tributos, além do próprio estado de conservação
dos veículos, às vezes apresentam-se como obstáculos relevantes à efetividade do
leilão. Não obstante eventual exame da conveniência e da oportunidade de se dar
destinação temporária aos veículos, no interesse público, a legalidade da medida
pressupõe o exame da matéria no curso do processo legislativo da União.

Ante o exposto, julgo procedente esta ação direta, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei 8.493/2004, do Estado do Rio Grande do Norte.

É como voto.

 

18.                                          É formalmente inconstitucional, portanto, legislar estadualmente acerca da
destinação de coisas/bens apreendidos pela Polícia Civil do Estado, assim como nos estabelecimentos
penais do Estado do Ceará,   por violar a competência legiferante privativa da União no tocante à

.matéria

 

DESTINAÇÃO DE COISAS APREENDIDAS  DO ÂMBITO PENAL / PROCESSUALFORA
PENAL

 

19.                                          Ao pretender normatizar a destinação de bens apreendidos por Órgãos
Públicos do Estado do Ceará, em seara não criminal, a proposta legislativa acaba por igualmente incorrer
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em inconstitucionalidade formal por usurpação de competência legislativa privativa da União para
legislar sobre direito civil, segundo o art. 22, inciso I, da Constituição Federal:

 

CR/88. Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - , comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo,direito civil
aeronáutico, espacial e do trabalho;

 

20.                                          O Supremo Tribunal Federal do mesmo modo teve a oportunidade de se
manifestar sobre a matéria, em situação análoga, quando da apreciação da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 5.838/DF, julgada em 20 de novembro de 2019.

 

21.                                          No caso concreto, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo (CNC), ajuizou a citada ADI contra a Lei Distrital 5.694, de 02 de agosto de 2016, do Distrito
Federal, que versava sobre a prevenção do desperdício de alimentos em supermercados e
hipermercados[8].

 

22.                                          Em seu voto, o Ministro Relator Gilmar Mendes, acompanhado por
unanimidade nos termos de seu voto pelo Tribunal, considerou que a Lei 8.493/2004, do Distrito Federal,
incorreu "em vício de inconstitucionalidade, por falta de competência legislativa do ente federado para
emiti-la, segundo o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal". Vejamos:

A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto lei distrital que
determina a doação de alimentos próximos ao fim da validade. Em 11.12.2017,
ao deferir monocraticamente a liminar, assim ponderei:

"Quanto à verossimilhança, o primeiro fundamento constitucional a se verificar
diz respeito à competência para a matéria versada na lei distrital em questão,
notadamente quanto a saber se os dispositivos versam sobre direito civil, de
competência legislativa privativa da União (art. 22, I, CF) ou sobre matéria de
competência legislativa do Distrito Federal.

Nesse tipo de análise, não raras vezes, surgem dúvidas sobre os limites de
competência legislativa dos entes federados. Nos termos do lecionado por
Christoph Degenhart, deve-se realizar interpretação que leve em consideração
duas premissas: a intensidade da relação da situação fática normatizada com a
estrutura básica descrita no tipo da competência em análise e, além disso, o fim
primário a que se destina a norma, que possui direta relação com o princípio da
predominância de   interesses. (DEGENHART, Christoph. Staatsrecht I.
Heidelberg, 22ª edição, 2006, p. 56-60).

Desde uma análise preliminar, entendo que a Lei Distrital 5.694, de 2 de agosto
de 2016, ao impor restrições ao direito de propriedade, versa sobre direito civil,

.matéria de competência legislativa privativa da União

Isso porque a lei impugnada determina que supermercados e hipermercados
devem prevenir e evitar   o desperdício de alimentos cuja data de validade esteja
perto do vencimento, destinando os bens nessa situação que não tenham sido
comercializados a instituições de caridade ou empenhadas no bem-estar social.
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Também, que as sobras alimentícias podem ser encaminhadas para produção de
ração animal e compostagem agrícola.

Ao dispor sobre a destinação de bens privados, estabelecendo restrições ao
direito de propriedade, o legislador distrital legisla, portanto, sobre direito civil.
Nesse sentido:

 

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1.º DA LEI N.º
1.094/96, DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º,
XXII; E 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Norma que, dispondo sobre o
direito de propriedade, regula matéria de direito civil, caracterizando evidente

. Precedente. Ação julgadainvasão de competência legislativa da União
procedente, para declarar a inconstitucionalidade da expressão "privadas ou",
contida no art. 1.º da lei distrital sob enfoque’. (ADI 1472, Rel. Min. ILMAR
GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ 25.10.2002)

(...)

Entre nós, tem-se afirmado também a aplicação do princípio da
proporcionalidade em relação às restrições estabelecidas ao direito de
propriedade. Mencione-se, a propósito, decisão proferida em sede de cautelar
pelo Supremo Tribunal quanto à lei do Estado do Espírito Santo que vedava o
plantio de eucalipto destinado à produção de celulose, na qual se afirmou:

‘1. Vedação de plantio de eucalipto no Estado do Espírito Santo, exclusivamente
quando destinado à produção de celulose. Ausência de intenção de controle
ambiental. Discriminação entre os produtores rurais apenas em face da
destinação final do produto da cultura, sem qualquer razão de ordem lógica para
tanto. Afronta ao princípio da isonomia. 2. Direito de propriedade. Garantia
constitucional. Restrição sem justo motivo. Desvirtuamento dos reais objetivos da
função legislativa. Caracterizada a violação ao postulado da proporcionalidade.
3.     Norma que regula direito de propriedade. Direito civil. Competência
privativa da União para legislar sobre o tema (CF, artigo 22, I).Precedentes.
Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Pedido
cautelar deferido’. (ADI-MC2.623, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 6.6.2002, DJ
14.11.2003)

Não há de se negar, pois, a relevância que assume o princípio da
proporcionalidade no âmbito da conformação ou restrição do direito de
propriedade. Desde uma análise preliminar, também pelo aspecto da
proporcionalidade, a lei distrital ora impugnada parece estarem desacordo com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para atingir o fim a que pretende,
determina como proprietários deverão dispor de seus bens, sem nenhuma espécie
de contraprestação. O ato normativo questionado não estabelece nenhuma
espécie de ressarcimento pelos bens que deverão ser obrigatoriamente destinados
a instituições de caridade."

(...)

Verifico, portanto, que a norma impugnada incorre em vício de
inconstitucionalidade, por falta de competência legislativa do ente federado para
emiti-la, segundo o artigo 22, I, da Constituição Federal.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade,
confirmando os termos da medida liminar anteriormente deferida, para declarar
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a inconstitucionalidade da Lei 5.694, de 2 de agosto de 2016, do Distrito
Federal.

É como voto.

 

23.                                          É formalmente inconstitucional, portanto, legislar estadualmente acerca da
destinação de coisas/bens apreendidos pelos órgãos e entidades do Estado do Ceará por violar a

.competência legiferante privativa da União no tocante à matéria

 

DA INICIATIVA LEGISLATIVA

 

24.                                          Por outro lado, constatamos também que a presente propositura atribui
conduta ao Poder Executivo, bem como aos órgãos da Administração direta, o que malfere as disposições
contidas nos artigos 60 e 88 da Constituição do Estadual, abaixo elencadas:

 

“Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:

(...)

§2º São de  as leis que disponhaminiciativa  do Governador do Estadoprivativa
sobre:

c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de Estado,
 e indireta, concessão,órgãos e entidades da administração pública direta

permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;

(...)

Art. 88. Compete  ao Governador do Estado:privativamente

III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;

IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para a sua fiel execução;

VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da
administração estadual, na forma da lei;”

(grifos nossos)

 

25.                                          Ao impor atribuições Ao Poder Executivo, a presente proposição induz uma
conduta a outro Poder do Estado, o que viola, portanto, o princípio da separação dos poderes, tutelado no
art. 2º da Constituição Federal e art. 3º da Constituição Estadual, a saber:
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Constituição Federal: Art. 2º. São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Constituição Estadual: Art. 3º. São Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

 

26.                                          A obediência e este Princípio Geral do Direito Constitucional é condição de
sustentáculo para que se reconheça o Estado Democrático de Direito. Torna-se, desta feita,
imprescindível a observância a este princípio como forma de atender ao Constitucionalismo e à mantença
do organismo estatal.

 

27.                                          A doutrina da Separação dos Poderes existe exatamente para que haja um
controle de um Poder sobre o outro, a fim de que a ordem constitucional seja alcançada em sua plenitude.
Já dizia Montesquieu:

[...] todo homem que tem poder é levado a abusar dele. Vai até onde encontrar
limites. Quem diria! A própria virtude precisa de limites. Para que não possam
abusar do poder, pela disposição das coisas, o poder freie o poder.
(MONTESQUIEU, 1987, p. 136) .[9]

 

28.                                          Já segundo a doutrina pátria, Celso Ribeiro Basto[10] ensina que:

“As Casas Legislativas estão preparadas para o exercício de funções pertinentes
à produção de leis, mas não possuem o nível de informações pertinentes à

, exercendo,Administração. Conhecem as questões administrativas à distância
de um lado, nítido papel de fiscalização e de representação popular, mas
estando inabilitadas para o conhecimento próprio das necessidades cotidianas

, inclusive no que diz respeito aos problemas que lhe sãoda Administração
 .”peculiares

(grifo inexistente no original)

29.                                          Aliás, a matéria já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal
Federal[11], ao reafirmar a inconstitucionalidade de projetos de lei de origem parlamentar que, de alguma
maneira, ampliam ou modificam as atribuições de órgãos públicos, conforme se verifica a seguir:

“Segundo a Carta da República, incumbe ao chefe do Poder Executivo
deflagrar o processo legislativo que envolva órgão da Administração Pública,

” (ADI 2.799-MC, Rel. Min.alínea e do § 1 do artigo 61 da Constituição Federal
Marco Aurélio, julgamento em 1-4-04, DJ de 21-5-04).

“Compete privativamente ao Poder Executivo (CF, alínea e do inciso II do § 1
do artigo 61) a iniciativa de projeto de lei que confere atribuição de órgãos

” (ADI 2.443-MC, Rel. Min. Mauríciosubordinados ao Governador do Estado
Corrêa, julgamento em 7-6-01, DJ de 29-8-03).

“É indispensável a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (mediante projeto de
lei ou mesmo, após a EC 32/01, por meio de decreto) na elaboração de normas
que de alguma forma remodelem as atribuições de órgão pertencente à

”estrutura administrativa de determinada unidade da Federação
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(GRIFO INEXISTENTE NO ORIGINAL)

 

30.                                          Importante observar que a Constituição Federal assegura a autonomia aos
Estados Federados que, nas palavras José Afonso da Silva[12], se consubstancia na sua capacidade de

 (arts. 18, 25 a 28 CF/88).auto-organização, de auto-legislação, de auto-governo e auto-administração
Conforme o mesmo doutrinador, a capacidade de auto-administração decorre das normas que

. Dessa forma, o processo legislativodistribuem as competências entre União, Estados e Municípios
decorrente de tais competências deve observar, sob pena de flagrante vício de inconstitucionalidade, as
leis e princípios elencados na referida Carta Magna Federal.

31.                                          Portanto, para que a norma jurídica seja válida, faz-se necessário que se
observe seu processo de nascimento, previsto nas Constituições Federal e Estadual, principalmente
quanto a competência para se iniciar o processo legislativo. Assim, todas as produções legislativas que
resultar nas matérias elencadas no art. 60, parágrafo segundo e suas alíneas da Constituição Estadual são
de iniciativa privativa do Chefe do Executivo Estadual.

32.                                          Imprescindível também esclarecer que uma lei de iniciativa parlamentar não
pode implicar em despesas sem autorização orçamentária. Portanto, verifica-se que a execução da
conduta ora dirigida ao Executivo implicam em criação de despesas, o que é vedado pelo art. 60, §

, como se lê adiante:1°, da Constituição Estadual

“Art. 60. (...)

§ 1°. :Não será admitido aumento de despesa, prevista

I – ;”nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado

(GRIFO INEXISTENTE NO ORIGINAL)

33.                                          Portanto, o legislador estadual não pode deflagrar processo legislativo
que envolva assunto constante do rol do art. 60, § 1º, inciso I, e § 2º, alínea C, da Constituição do
Estado do Ceará, sob pena de flagrante vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que invade a
competência reservada ao Poder Executivo, atentando, assim, repito, contra o princípio da
Separação dos Poderes, prescritos no art. 2º da CF/88 e art. 3º da CE/89.

CONCLUSÃO

 

35.                                          Em face das ponderações acima expostas, ficou demonstrado que o Projeto
de Lei em análise :

I – incorre em vício de inconstitucionalidade por usurpação da competência legislativa privativa da União
para legislar sobre direito penal e processual penal, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição
Federal.

II – incorre em vício de inconstitucionalidade por usurpação da competência legislativa privativa da
União para legislar sobre direito civil, também nos termos do mesmo art. 22, inciso I, da Constituição
Federal.

III – fere a competência de iniciativa do processo legislativo, pois invade a competência legislativa
privativa do Governador do Estado, conforme o disposto nos arts. 60, § 2º, alínea “c”, e 88, incisos III e
VI, da Carta Magna Estadual.
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30.                                          Sendo assim, à guisa das considerações acima expendidas, data maxma
, o Nobre Parlamentar atuou fora de seu âmbito de competência, resultando com que o Projeto devênia

Lei não se encontre em sintonia com os ditames constitucionais federal e estadual, havendo, portanto,
óbice para a iniciativa legislativa sobre a matéria em questão, razão pela qual forçado somos a emitir 

 à regular e regimental tramitação do Projeto de Lei nº 00339/2020.PARECER CONTRÁRIO

29.                                          Por oportuno, esclareço que já tramitou nesta Consultoria Técnica Jurídica
uma propositura cujo objeto assemelha-se ao presente Projeto de Lei sob análise, no caso o Projeto de

, que “Estabelece critérios e condições para destinação de computadores, tablets,Lei nº 00189/2020
celulares e demais dispositivos de informática apreendidos pelos órgãos públicos, autarquias e fundações
do Estado”, o qual recebeu  a regular tramitação, nos termos da mesmaPARECER CONTRÁRIO
fundamenção jurídica aplicada ao presente PL 339/2020 ora analisado.

É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Salmito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ROMEU ALDIGUERI

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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