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PROJETO DE LEI Nº 573/2021 

AUTOR(A): Iriny Lopes 

EMENTA: 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. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 341/2021, de iniciativa do(a) Exmo(a). Sr(a). 

Deputado(a) Iriny Lopes, encaminhado a esta Procuradoria Geral para elaboração de 

parecer técnico, em atendimento ao disposto no art. 121 do Regimento Interno 

(Resolução Nº 2.700/2009).  

Realizada a distribuição, o Sr. Procurador designado ofereceu Parecer 

Técnico a respeito da matéria (fls. 19/30), em conformidade ao artigo 3º, inciso XX, da 

Lei Complementar nº 287/04, e ao art. 16 do Ato da Mesa Nº 964/2018. A seguir, o Sr. 

Coordenador da Setorial apresentou opinativo (fls. 26/27) em sentido divergente, com 

fulcro no art. 10, inciso I, do Ato da Mesa Nº 964/2018. 

A título complementar, é oportuno reforçar o entendimento de que a 

proposição não viola iniciativa privativa do Governador do Estado para dispor sobre 

organização administrativa, nos termos do art. 63, parágrafo único, inciso VI, da 

Constituição Estadual de 1989, uma vez que não trata diretamente da atribuição de 

órgãos do Poder Executivo, mas sim da especificação de aspectos meritórios do 

serviço público de transporte, visando incrementar a proteção ao usuário do serviço e 

promover a conscientização acerca de crimes cometidos nesse contexto.  

Em outras palavras, a proposição não se volta a interferir nos órgãos do 

Poder Executivo ou em contratos de concessão firmados exclusivamente por aquele 

Poder, uma vez que seu propósito não é a criação ou alteração de atribuição funcional, 

tampouco o estabelecimento de procedimentos administrativos de competência das 

Secretarias, limitando-se a instituir campanha de conscientização sobre matéria de 

relevante interesse público. Nesse aspecto, frise-se que o projeto não interfere nas 
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condições e cláusulas contratuais previstas nos contratos de concessão do serviço 

público de transporte, tratando-se de matéria secundária sob o ponto de vista das 

relações jurídicas travadas. 

Em conclusão, nos termos do que prevê o art. 8º, inciso XVI, da Lei 

Complementar Nº 287/2004, deixo de acolher as conclusões do parecer técnico e 

acolho as conclusões do opinativo da Coordenação da Setorial, com base nos 

fundamentos apresentados, e opino conclusivamente no sentido da 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei 

nº 573/2021. 

Em 06/12/2021.  

Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 
Procurador Geral  
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