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Projeto de Lei n.º: 268/2018  

Autor (a): Euclério Sampaio 

Assunto: Dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de 

mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá 

outras providências. 

 

Ao Ilmo. Diretor da Procuradoria, 

 

O nobre deputado proponente apresentou o presente projeto de Lei com a 

nobre intenção dispor sobre medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de 

mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá 

outras providências. 

 

A procuradora designada emitiu parecer técnico jurídico pela 

inconstitucionalidade da propositura, uma vez que o projeto de lei cria uma atribuição 

ao concessionário de serviço público, pois comete a ele a obrigação de fixar adesivos 

nos terminais de transbordo do transporte coletivo e no interior dos veículos de 

transporte coletivo do Estado do Espírito Santo, contendo orientações acerca das 

medidas a serem adotadas pelas vítimas de assédio sexual em veículos do sistema 

municipal de transporte coletivo para identificação do agressor e para efetivação da 

denúncia perante as autoridades competentes, bem como peças publicitárias acerca 

da temática tratada, além da instalação do sistema de alerta que possibilite sinalizar ao 

motorista ou cobrador a ocorrência do assédio sexual  

 

Não se trata de uma discussão nova. Pelo contrário, a controvérsia que 

ora se põe já foi enfrentada em mais de uma oportunidade pelo Supremo Tribunal 

Federal, que, reiteradamente, tem declarado a inconstitucionalidade de normas de 

conteúdo semelhante ao da Proposição em exame.  
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O disposto no art. 84, II e III, da Constituição Federal, de observância 

obrigatória pelos Estados em face do princípio da simetria, somada à inequívoca 

natureza jurídica contratual das concessões e permissões de serviço público, faz com 

que Chefe do Executivo detenha a competência exclusiva não apenas para celebrar 

tais ajustes em nome da respectiva Unidade Federada, mas também para formular 

políticas atinentes à execução das referidas pactuações.  

 

Vale dizer, a competência privativa do Governador do Estado para firmar 

contratos administrativos faz dele o único legitimado a deflagrar o processo legislativo 

visando à elaboração de lei tendente a disciplinar a execução de determinado serviço 

público objeto de delegação. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, opino pelo 

ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico, nos seus fundamentos exarados. 

 

Vitória 08 de novembro de 2018 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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