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PROJETO DE LEI Nº ____ / 2019. 

 

Estabelece penalidades administrativas aos 

estabelecimentos e agentes públicos que 

discriminem as pessoas por preconceito de 

sexo e orientação sexual, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dá outras 

providências. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Esta Lei estabelece infrações administrativas a condutas discriminatórias 

motivadas por preconceito de sexo ou orientação sexual, praticadas por agentes 

públicos e estabelecimentos localizados no Estado do Espírito Santo, ou que 

discriminem pessoas em virtude de sua orientação sexual. 

 

Parágrafo único. Para efeitos de aplicação desta Lei, o termo "sexo" é utilizado 

para distinguir homens e mulheres, enquanto o termo "orientação sexual" refere-se à 

heterossexualidade, à homossexualidade e à bissexualidade. 

 

Art. 2º O Poder Executivo, no âmbito de sua competência, penalizará 

estabelecimento público, comercial e industrial, entidades, representações, 

associações, fundações, sociedades civis ou de prestação de serviços que, por atos 

de seus proprietários ou prepostos, discriminem pessoas em função de preconceito 

de sexo e de orientação sexual ou contra elas adotem atos de coação, violência 

física ou verbal ou omissão de socorro. 

 

Parágrafo único. Entende-se por discriminação: 

 

I - recusar ou impedir o acesso ou a permanência ou negar atendimento nos locais 
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previstos no art. 2º desta Lei bem como impedir a hospedagem em hotel, motel, 

pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar; 

 

II - impor tratamento diferenciado ou cobrar preço ou tarifa extra para ingresso ou 

permanência em recinto público ou particular aberto ao público; 

 

III - impedir acesso ou recusar atendimento ou permanência em estabelecimentos 

esportivos, sociais, culturais, casas de diversões, clubes sociais, associações, 

fundações e similares; 

 

IV - recusar, negar, impedir ou dificultar a inscrição ou ingresso de aluno em 

estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer nível; 

 

V - impedir, obstar ou dificultar o acesso de pessoas, devidamente habilitadas a 

qualquer cargo ou emprego da Administração direta ou indireta, bem como das 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos; 

 

VI - negar, obstar ou dificultar o acesso de pessoas, devidamente habilitadas a 

qualquer cargo ou emprego em empresa privada; 

 

VII - impedir o acesso ou o uso de transportes públicos, como ônibus, metrô, trens, 

barcas, táxis, vans e similares; 

 

VIII - negar o acesso, dificultar ou retroceder o atendimento em qualquer hospital, 

pronto socorro, ambulatório ou em qualquer estabelecimento similar de rede pública 

ou privada de saúde; 

 

IX - praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social a discriminação, 

preconceito ou prática de atos de violência ou coação contra qualquer pessoa em 

virtude de preconceito de sexo e de orientação sexual; 

 

Art. 3º Quando o agente público, no cumprimento de suas funções, praticar um ou 

mais atos descritos no art. 2º desta Lei, a sua responsabilidade será apurada por 

meio de procedimento administrativo disciplinar instaurado pelo órgão competente, 

sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, definidas em normas específicas. 
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Art. 4º A Administração Pública poderá aplicar aos infratores, sempre garantida à 

prévia e ampla defesa e contraditório, as seguintes sanções: 

 

I - notificação; 

 

II - advertência; 

 

III - multa, no valor de 1.000 (mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 

VRTEs; 

 

IV - suspensão temporária de atividade; 

 

V - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 

 

§ 1º As sanções previstas nos incisos deste artigo serão aplicadas gradativamente 

com base na reincidência do infrator. 

 

§ 2º As multas de que trata o inciso II deste artigo, deverão ser fixadas de acordo 

com a gravidade do fato e da capacidade econômica do infrator. 

 

Art. 5º Caberá à Secretaria de Estado de Direitos Humanos a aplicação das 

penalidades previstas no artigo 4º desta Lei. 

 

Art. 6º Esta lei não se aplica às instituições religiosas, templos religiosos, locais de 

culto, casas paroquiais, seminários religiosos, liturgias, crença, pregações religiosas, 

publicações e manifestação pacífica de pensamento, fundada na liberdade de 

consciência, de expressão intelectual, artística, científica, profissional, de imprensa e 

de religião de que tratam os incisos IV, VI, IX e XIII do art. 5º da Constituição 

Federal. 

 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em 60 (sessenta) dias a 

partir de sua publicação. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Sessões, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 370036003500390034003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www.fabriciogandini.com.br/


 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

GABINETE DO DEPUTADO GANDINI 

____________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
GABINETE DO DEPUTADO GANDINI 

Av. Américo Buaiz, nº 205 / Gabinete 604 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP: 29050-950  

Tel. (27) 3382-3567 – E-mail: fabriciogandini@al.es.gov.br 

www.fabriciogandini.com.br 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A sociedade brasileira é constituída por diferentes grupos que a caracterizam, em 

termos culturais, como uma das mais ricas do mundo. Entretanto, sua história é 

marcada por desigualdades e discriminações, o que impede, dessa forma, o seu 

pleno desenvolvimento econômico, político e social. 

 

Em nossa sociedade, no entanto, o direito de existência e expressão das diferentes 

possibilidades da sexualidade não é plenamente respeitado. 

 

Neste sentido, a presente proposição objetiva estabelecer infrações administrativas 

a condutas discriminatórias motivadas por preconceito de sexo ou orientação sexual, 

praticadas por agentes públicos e estabelecimentos localizados no Estado do 

Espírito Santo, ou que discriminem pessoas em virtude de sua orientação sexual. 

 

Cumpre registrar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo 

parcialmente a ações apresentadas pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros (ABGLT) e pelo partido Cidadania (antigo PPS), decidiu em 

13/06/2019, permitir a criminalização da homofobia e da transfobia, considerando 

que atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser 

enquadrados no crime de racismo. 

 

Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 

contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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