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I – RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa da Excelentíssima 

Senhora Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a afixação de placa ou 

cartaz com mensagem alusiva da tipificação do crime de importunação 

sexual, no sistema de transporte coletivo de passageiros, prédios e 

repartições públicas do Estado e no comércio em geral. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – 

Resolução nº 2.700/2009, proferiu o despacho de fl. 02, no qual admitiu a 

tramitação da proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição foi protocolizada no dia 23/09/2021, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 27/09/2021. No que tange a 

publicação no Diário do Poder Legislativo, não se pode dispensá-la, o que 

deve ser providenciada pelo órgão competente desta Casa Legislativa em 

momento posterior a elaboração deste parecer. 
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Em apertada síntese, são estas as questões de fato e de direito 

com suporte nas quais passo a emitir o presente parecer, de acordo com o 

artigo 41, inciso I, do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

A- DA ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Da competência legislativa para dispor sobre a matéria 

e da competência de iniciativa da matéria 

 

A inconstitucionalidade formal verifica-se quando há algum vício no 

processo de formação das normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente 

do desrespeito de alguma norma constitucional que estabeleça o modo de 

elaboração das normas jurídicas. 

 

A propositura em questão visa dispor sobre a afixação de placa ou 

cartaz com mensagem alusiva da tipificação do crime de importunação 

sexual, no sistema de transporte coletivo de passageiros, prédios e 

repartições públicas do Estado e no comércio em geral. 

 

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). 

 

Trata-se, a nosso ver, do estabelecimento de norma de segurança. 

Nesse sentido, a Constituição Federal estabeleceu ser “dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão” (art. 227, caput, da CF). 

 

Logo, atuou o Estado no uso de sua competência remanescente 

ou residual para tratar sobre segurança e proteção das crianças e 

adolescentes, como preceitua o § 1º do art. 25 da Constituição Federal:  

 

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. 

 

Assim, em face da capacidade de auto-organização e autogoverno 

outorgada pela Carta Magna aos Estados-membros (CF, art. 25, caput, e § 

1º), é de se concluir que compete a esta Casa Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, dispor sobre a matéria em exame, nos termos do art. 

55, caput, da Constituição Estadual, litteris: 

 

Art. 55.  Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 

Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de 

competência do Estado, especialmente sobre: (grifou-se) 

 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 

verbis: 

Os Estados-membros organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem (CF, art. 25), submetendo-se, no 

entanto, quanto ao exercício dessa prerrogativa institucional 

(essencialmente limitada em sua extensão), aos condicionamentos 

normativos impostos pela Constituição Federal, pois é nesta que 

reside o núcleo de emanação (e de restrição) que informa e dá 

substância ao poder constituinte decorrente que a Lei Fundamental 
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da República confere a essas unidades regionais da Federação. 

Doutrina. Precedentes
1
.  

 

Por tal razão, fica evidente que pode o Estado do Espírito Santo 

exercer competência legislativa para tratar da matéria alvo do projeto em 

apreço não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade por vício 

de competência, conforme art. 25, parágrafo primeiro da CRFB/1988. 

 

Como a proposição visa afixação de cartazes informativos sobre o 

dever legal de comunicação às autoridades competentes de casos do crime 

de importunação sexual, no sistema de transporte coletivo de passageiros, 

prédios e repartições públicas do Estado e no comércio em geral, ainda que 

se possa entender, em uma primeira análise, estar impondo obrigação a 

órgão público, tal conclusão é afastada ao se verificar que a obrigação 

prevista é voltada apenas a garantir a segurança dos usuários do serviços, 

sendo em sua maioria, crianças, mulheres, adolescentes e jovens.  

 

Esse entendimento foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em 

decisão com força de repercussão geral, na qual foi reconhecida a iniciativa 

do parlamentar para iniciar projeto de lei em que se determinava a instalação 

de câmeras de monitoramento nas escolas municipais, sob o fundamento de 

que a proteção aos direitos da criança e do adolescente qualifica-se como 

direito fundamental de segunda dimensão, e como tal “impõe ao Poder 

Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os 

entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, 

nos termos do art. 227 da Constituição.2 Confira a ementa do acórdão, in 

verbis: 

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação 

Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do 

Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de 

                                                 
1
 Supremo Tribunal Federal - ADI 507 / AM - AMAZONAS - Relator: Min. CELSO DE MELLO - Data do Julgamento: 

Julgamento: 14/02/1996 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Data da publicação: DJ 08-08-2003 PP-00085. 
2
 Acórdão proferido no ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016 
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monitoramento em escolas e cercanias. 3. 

Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência 

privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não 

usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo 

lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, 

não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem 

do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral 

reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. 

Recurso extraordinário provido.
3
 

 

Nesse sentido, deve-se ressaltar que as hipóteses constitucionais 

de iniciativa privativa formam um rol taxativo. Configuram a exceção, 

devendo, portanto, serem interpretadas de forma restritiva, sob pena de se 

esvaziar a atividade legislativa das Assembleias. Essa é a posição pacificada 

do Supremo Tribunal Federal, verbis:  

 

A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não 

se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida 

em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo 

legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional 

explícita e inequívoca.4 

 

Com efeito, a criação de uma norma a ser observada no intuito de 

se resguardar o direito à vida e garantir a segurança, uma vez que é sabido 

que muitas vítimas de crimes sexuais não informam às autoridades por receio 

de retaliação, ou por estarem sob ameaças ou, ainda, envolvidas em uma 

relação abusiva/passional, a qual deve ser inserida nas atribuições já fixadas 

para um órgão já existente não invade a competência privativa do Chefe do 

Executivo.  

 

Trata-se, ao revés, de criar um direcionamento para assegurar a 

efetivação de direitos constitucionalmente assegurados. 

                                                 
3
 STF. ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016. 
4
 STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001. 
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Após as reflexões supra, conclui-se que o projeto em apreço não 

contém vício formal subjetivo, sendo de iniciativa de deputado, e versando 

sobre matéria que não é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 

(art. 63, parágrafo único da Constituição Estadual). Portanto, apresentar-se-á 

plenamente possível que o Deputado Estadual proponente inicie o presente 

processo legislativo nos termos do disposto no art. 61 da CRFB/1988 e, por 

simetria, no art. 63 da CE/1989.  

 

A.2 - Da espécie normativa 

O artigo 61, inciso III, da Constituição Estadual5 prevê como 

uma das espécies normativas a Lei Ordinária. Nesse mesmo sentido, dispõe 

o artigo 141, inciso II do Regimento Interno6.  

 

Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com 

os textos normativos acima citados. 

 

A.3 – Do regime inicial de tramitação da matéria, do quórum 

para sua aprovação e do processo de votação a ser utilizado 

O referido projeto de lei deve seguir o procedimento ordinário, 

conforme preceitua o artigo 148, inciso II do Regimento Interno7. 

 

No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o 

artigo 194 do Regimento Interno8, é necessária a maioria simples dos 

membros desta Casa de Leis, desde que presente a maioria absoluta dos 

nobres Deputados. 

                                                 
5
 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 

(...) 
III - leis ordinárias; 
6
 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 

(...) 
II - projeto de lei; 
7
 Art. 148.  As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 

(...) 
II - ordinária; 
8
 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no 

mínimo, a maioria absoluta dos Deputados. 
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Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a 

inteligência do artigo 200, inciso I, do Regimento Interno9, o processo a ser 

utilizado é o simbólico. 

 

Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá 

ser observado o contido no art. 150, do Regimento Interno10. 

 
 
A.4 – Da constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do Ministro do 

Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes11: 

 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou 

ao aspecto substantivo do ato, originando-se de um 

conflito com regras ou princípios estabelecidos na 

Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o 

contraste direto do ato legislativo com o parâmetro 

constitucional, mas também a aferição do desvio de poder 

ou do excesso de poder legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um 

dos mais tormentosos temas do controle de 

constitucionalidade hodierno. Cuida-se de aferir a 

compatibilidade da lei com os fins constitucionalmente 

previstos ou de constatar a observância do princípio da 

proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura sobre 

a adequação e a necessidade do ato legislativo. 

 
Como se trata de matéria atinente ao direito voltada apenas a 

garantir a segurança dos usuários dos serviços, sendo em sua maioria, 

                                                 
9
 Art. 200.  São dois os processos de votação: 

I - simbólico 
10

 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os 

demais projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
11

 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.  
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crianças, mulheres, adolescentes e jovens, não há falar em violação a 

Direitos Humanos previstos seja na Constituição da República, seja na 

Constituição Estadual. 

 

Ressalta-se que o objeto do presente projeto de lei não se 

relaciona com a problemática da restrição a Direitos Fundamentais. Ou seja, 

o projeto de lei não ataca o núcleo essencial de nenhuma Cláusula Pétrea.  

 

No mesmo sentido, não resta caracterizado desvio de poder ou 

excesso de poder legislativo.  

 

B - DA JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

A despeito dos requisitos acima elencados, pode-se depreender 

que o presente projeto de lei respeita as demais formalidades previstas no 

Regimento Interno.  

 

Assim, inexiste qualquer vício com o condão de caracterizar 

infringência a dispositivos legais e regimentais. 

 

C - DA TÉCNICA LEGISLATIVA:  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 

95/1998, porquanto o projeto de lei foi estruturado em três partes básicas: 

parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o 

enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições 

normativas; parte normativa, compreendendo o texto das normas de 

conteúdo substantivo relacionadas com a matéria regulada; e parte final, 

compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à 

implementação das normas de conteúdo substantivo, às disposições 

transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, 

quando couber. 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330039003800330030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 573/2021 PÁGINA 

CARIMBO / RUBRICA 

 

 9 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro 

artigo do texto indica o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, a 

matéria tratada não está disciplinada em outro diploma normativo, a 

proposição não contém matéria estranha ao seu objeto ou a este não 

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, o âmbito de aplicação da lei 

está estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento 

técnico ou científico da área respectiva, e o mesmo assunto não está sendo 

disciplinado por mais de uma lei.  

 

Quanto ao artigo 8º da LC nº 95/1998, houve cumprimento desta 

norma, pois, a vigência da lei foi indicada de forma expressa. 

 

Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da 

proposição, a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela 

abreviatura “Art.”, seguida de numeração ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, 

pois as disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as 

expressões em seu sentido comum e frases curtas e concisas, foram 

construídas as orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, neologismo 

e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal em 

todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao 

futuro simples do presente, e foram usados os recursos de pontuação de 

forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III 

do art. 11 da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem 

lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único 

assunto ou princípio, e expressaram-se por meio dos parágrafos os aspectos 

complementares à norma enunciada no caput do artigo. 
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Por todo o exposto, sugerimos aos Membros desta douta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

 

PARECER Nº              /2022 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 573/2021, de 

autoria da Excelentíssima Deputada Estadual Iriny Lopes.  

 

 

Plenário Rui Barbosa, em        de                         de 2022. 

 

_______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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