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INDICAÇÃO Nº            /2020 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas constitucionais e 

regimentais, especialmente as previstas nos arts. 141, inciso VIII e 174 da Resolução 

nº 2.700 de 15 de julho de 2009 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo), requer a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário, seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

a) A implementação de política pública de combate ao 

assédio sexual e moral de mulheres em transportes 

públicos coletivos na Região Metropolitana de Vitória e 

demais municípios com rede pública de transporte 

coletivo, com afixação de canais de atendimento que 

facilitem e incentivem a denúncia nos casos de assédio.  

 

 
 
 

BRUNO LAMAS 
Deputado Estadual – PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 

A implementação de política pública de combate ao assédio sexual e moral de 

mulheres em transportes coletivos busca aprimorar o sistema de proteção e defesa da 

mulher no Estado do Espírito Santo. As medidas, as quais, sugerimos nesta indicação, 

é o treinamento de cobradores e motoristas para identificação e ação enérgica em 

casos tais, além de aumento do número de câmeras para o monitoramento do 

transporte coletivo público, na Região Metropolitana de Vitória e demais municípios 

com rede pública de transporte coletivo.  

Especialistas estimam que a maioria dos casos de assédio sequer chega ao 

conhecimento das autoridades públicas, aumentando a quantidade de casos sem 

resolução. A importunação sexual passou a ser punida de forma severa devido aos 

acontecimentos no Estado de São Paulo no ano de 2018, tendo o Congresso Nacional 

tipificado uma nova conduta no Código Penal, a importunação sexual. 

Outros Estados, como Amazonas e São Paulo já possuem ações públicas de combate 

ao assédio. Assim, não poderia a mulher capixaba permanecer vulnerável aos ataques 

a sua dignidade perpetrada em coletivos públicos, devendo o Poder Público agir ainda 

mais para proteger sua dignidade humana. 
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