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PARECER TÉCNICO 

PROJETO DE LEI Nº 741/2019 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

EMENTA: “Obriga os estabelecimentos, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, a divulgar o serviço de Disque Denúncia de Violência 

Contra a Mulher, por meio de placa informativa com o número da 

Central de Atendimento à Mulher (Disque 180), na forma que 

especifica.” 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto à 
constitucionalidade, juridicidade, legalidade e técnica legislativa da 
proposição de iniciativa do Excelentíssimo Senhor Deputado Doutor 
Hércules, cujo conteúdo, em síntese, “Obriga os estabelecimentos, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, a divulgar o serviço de Disque 
Denúncia de Violência Contra a Mulher, por meio de placa informativa 
com o número da Central de Atendimento à Mulher (Disque 180), na 
forma que especifica.” 

 A presente proposição foi protocolada no dia 06/09/2019, lida na 

Sessão Ordinária do dia 10/09/2019. Quanto à publicação no DLP, esta 

ainda não ocorreu.  

O Projeto de Lei nº 741/2019 veio a esta Procuradoria para 

análise e parecer na forma do art. 121 do Regimento Interno - 

Resolução nº 2.700/09.  

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL E MATERIAL, DA JURIDICIDADE, DA LEGALIDADE E DA 

TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

 O Projeto de Lei nº 741/2019, de autoria do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Doutor Hércules, cujo conteúdo, em síntese, 

“Obriga os estabelecimentos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 

divulgar o serviço de Disque Denúncia de Violência Contra a Mulher, 

por meio de placa informativa com o número da Central de 

Atendimento à Mulher (Disque 180), na forma que especifica.” 

No que concerne à análise da Constitucionalidade formal, cumpre 

discorrer sobre os seguintes aspectos: competência legislativa; espécie 

normativa; competência para iniciativa da matéria; demais requisitos 

formais atinentes ao processo legislativo, em especial, o regime inicial 

de tramitação, o quórum para sua aprovação e o processo de votação 

a ser utilizado. 

A competência para legislar sobre a matéria é do Estado do 

Espírito Santo, porquanto os arts. 18 e 25 da Constituição Federal 

asseguram autonomia aos Estados-membros (auto-organização, 

autoadministração e autogoverno). 

Apenas ressaltar, também, que os Estados-membros possuem 

três espécies de competências legislativas. A remanescente/residual 

ou reservada, a delegada pela União e a concorrente-suplementar. 

Saliente-se que os doutrinadores pátrios classificam de diversas 

maneiras a competência legislativa estadual. 

Não vislumbro qualquer vício, seja formal seja material. Embora o 

art. 61, caput, da Constituição da República, seja referido como a 

norma que veicula a iniciativa geral ou concorrente, os órgãos ali 
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mencionados são competentes para iniciar a formação de norma 

versando sobre todas as matérias de natureza legislativa. 

A matéria examinada tem relevância e merece prosseguir, uma 

vez que não prevejo ofensa ao art. 61, § 1º, CF/88, c/c 63 parágrafo 

único, CE/89, não invade a competência do Chefe do Poder Executivo, 

embora exista grande controvérsia no que diz respeito à iniciativa. 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral 
da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 

II - disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos 
Territórios; 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;               (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) 

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da 
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público 
e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, 
observado o disposto no art. 84, VI;             (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001) 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência 
para a reserva.    

Em sintonia, encontra-se o artigo 63 da Constituição Estadual do 

Estado do Espírito Santo, in verbis: 

Art. 63  A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão 

da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, 
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satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015. 

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do 

Estado as leis que disponham sobre:  

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou 

aumento de sua remuneração;  

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar; 

II       - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do 

Corpo de Bombeiros Militar; Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

12, de 20 de agosto de 1997. 

III - organização administrativa, matéria tributária e  orçamentária, 

serviços públicos e pessoal da administração;   

III      - organização administrativa e pessoal da administração do 

Poder Executivo; Redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 

de junho de 2001. 

IV      - servidores  públicos  do  Poder  Executivo,  seu  regime  

jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 

reforma e transferência de militares para a inatividade;  

V       - organização  do  Ministério  Público,  da  Procuradoria-

Geral  do Estado e da Defensoria Pública;  

VI      - criação, estruturação  e  atribuições  das  Secretarias  de  

Estado  e órgãos do Poder Executivo. 

Como se vê não se encontra entre as matérias elencadas nesses 

dispositivos, nenhuma referência que se possa interpretar como 

atribuidora de competência privativa ao Governador para iniciar o 

Processo Legislativo, cuja matéria diz respeito à especificação no plano 

estadual ou atinente à tema prioridade de atendimento – em seu 

sentido mais específico. Nada se verifica neste aspecto que impeça o 

projeto de prosperar. 
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Nota-se que o interesse geral protegido pela norma não se 

restringe ao Poder Executivo, na medida em que seus efeitos se 

estendem por todo território capixaba. Portanto, inserindo-se a norma 

no âmbito da competência geral do Estado, não há razão para ser 

reconhecida a existência de vício algum. 

Em relação ao tema da presente proposição, qual seja a 

divulgação do serviço de Disque Denúncia de Violência Contra a 

Mulher, por meio de placa informativa com o número da Central de 

Atendimento à Mulher (Disque 180), em todos os estabelecimentos, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, com as seguintes disposições: 

Art. 1º Fica obrigatória, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, a divulgação do serviço de Disque 

Denúncia de Violência Contra a Mulher, nos 

seguintes estabelecimentos: 

I - hotéis, motéis, pensões, pousadas e outros que 

prestem serviços de hospedagem; 

II - restaurantes, lanchonetes, padarias, mercados 

e minimercados e similares; 

III - bares e casas noturnas de qualquer natureza; 

IV - clubes sociais e associações recreativas ou 

desportivas, que promovam eventos com entrada 

paga; 

V - agências de viagens, rodoviárias e demais 

estações e locais de transporte em massa; 

VI - salões de beleza, casas de massagem, 

academias de dança e ginástica, e demais 

atividades correlatas; 

VII - postos de serviços de autoatendimento, 

postos de abastecimento de veículos e demais 

locais de acesso público; 
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VIII - prédios comerciais e ocupados por órgãos e 

serviços públicos. 

Parágrafo único. A obrigatoriedade de que trata 

esta Lei deve ser estendida aos veículos em geral 

destinados ao transporte público intermunicipal. 

Art. 2º Fica assegurada ao cidadão a publicidade 

do número de telefone do Disque Denúncia de 

Violência Contra a Mulher, da Central de 

Atendimento à Mulher, por meio de placa 

informativa, afixada em locais de fácil acesso, com 

leitura nítida e que permita aos usuários dos 

estabelecimentos a compreensão de seu 

significado. 

Art. 3º Os locais especificados nesta Lei deverão 

afixar placas contendo a seguinte frase, nos 

moldes do Anexo Único desta Lei: “Violência 

contra a mulher é crime / Denuncie: disque 180 / 

Central de Atendimento à Mulher”. 

Parágrafo único. As placas deverão ser afixadas 

em local de maior trânsito de clientes ou usuários, 

devendo ser confeccionadas no formato 25cm 

(vinte e cinco centímetros) de largura por 20cm 

(vinte centímetros) de altura, texto impresso com 

letras proporcionais às dimensões da placa, de 

fácil compreensão e contraste visual que 

possibilite a visualização nítida. 

Art. 4º A inobservância da obrigação contida nesta 

Lei sujeitará o estabelecimento infrator às 

seguintes sanções: 

I - advertência (por escrito da autoridade 

competente); 

II - multa no valor de 01 (um) salário mínimo por 

infração, dobrada a cada reincidência. 
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Art. 5º Os valores arrecadados por meio das 

multas aplicadas em decorrência do 

descumprimento desta Lei serão aplicados em 

programas e campanhas de prevenção à violência 

contra a mulher. 

Art. 6º Os estabelecimentos especificados no art. 

1º, para se adaptarem às determinações desta Lei, 

terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua 

publicação. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.” 

Num segundo passo, verifica-se que as iniciativas direcionadas  

no combate da violência contra a mulher vem ganhando espaço em 

todo o Brasil, mais ainda encontra dificuldade em sua divulgação, dai 

que a recepção das iniciativas de âmbito estadual devem ser recebidas 

em complemento as demais iniciativas de âmbito nacional. 

O Ligue 180 acolhe os registros, analisa e encaminha as 

denúncias de violações dos direitos humanos das mulheres 

relacionadas aos seguintes grupos e subgrupos de violações: 

Grupos de Violação 

1. Violência Doméstica e Familiar – Lei nº 11.340/2006 

(Lei Maria da Penha) 

2. Assédio - Código Penal Brasileiro – Artigo 216-A – Lei 

nº 10.224/2001 

3. Feminicídio - Lei nº 13.104/2015 

4. Importunação Sexual - Código Penal Brasileiro – Artigo 

215-A – Lei nº 13.718/2018 

5. Tráfico de Mulheres - Código Penal Brasileiro – Artigo 

149-A – Lei nº 13.344/2016 

6. Cárcere Privado - Código Penal Brasileiro – Artigo 148 

– Lei nº 10.446/2002 

7. Violência contra Diversidade Religiosa - Código Penal 

Brasileiro – Artigo 208 

8. Violência no Esporte 
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9. Homicídio - Código Penal Brasileiro – Artigo 121 

10. Violência Institucional  

11. Violência Física - Código Penal Brasileiro – Artigo 

129 

12. Violência Moral - Código Penal Brasileiro – Artigos 

138, 139 e 140 

13. Violência Patrimonial  

14. Violência Policial 

15. Violência Psicológica  

16. Violência Obstétrica  

17. Violência Sexual 

18. Violência Virtual – Código Penal Brasileiro – Artigo 

154-A – Lei nº 12.737/2012 

19. Trabalho Escravo – Código Penal Brasileiro – Artigo 

149 – Lei nº 10.803/2003 

20. Atendimento Internacional  

21. Outras Violações 

 Subgrupos de Violação 

 Violência contra Mulheres Negras - Discriminação 

racial ou étnico-racial – Lei nº 12.288/2010 

 Violência contra Mulheres Idosas - Lei nº 10.141/2003 

 Violência contra Mulheres Lésbicas, Bissexuais e 

Transexuais 

 Violência contra Mulheres com deficiência – Lei nº 

13.146/2015 

 Violência Contra Mulheres em Restrição de 

Liberdade  

 Violência Contra Mulheres em Situação de Rua -

 Decreto nº 7.053/2009 

 Violência contra Mulheres Comunicadoras e 

Jornalistas   

 Violência contra Mulheres Imigrantes, Emigrantes e 

Refugiadas - 

 Violência contra Mulheres de Comunidades: das 

Águas, Árabes, do Campo, Ciganas, da Floresta, 
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Indígenas, Judaicas, Quilombolas, Rurais, 

Tradicionais entre outras; 

Desta forma, não vejo dificuldade para tramitação da matéria 

examinada, porque não existe óbice, uma vez que não esbarra na 

competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, “ex vi” do art. 63, 

parágrafo único, da Constituição Estadual. 

Ademais, o projeto não ofende dispositivos das Constituições 

Federal e Estadual, em especial aos relacionados aos direitos e 

garantias fundamentais, a exemplo da coisa julgada, do direito 

adquirido e do ato jurídico perfeito. Respeitado está, ainda, o princípio 

da isonomia. 

A espécie normativa adequada é de lei ordinária, porque lei 

ordinária é a clássica manifestação do povo representado; “é o ato 

legislativo típico”. Assim como as diversas emanações do Poder 

Legislativo, veiculam normas gerais e abstratas.  

No que diz respeito ao quórum para aprovação da matéria e o 

respectivo processo de votação será na forma regimental, alcançado o 

quórum para votação de Projetos de Lei, conforme dispõe o art. 277, § 

1º do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

No que norteia a técnica legislativa empregada na elaboração da 

proposição, registra-se que a mesma atende satisfatoriamente os 

preceitos: (a) da Constituição Federal, (b) da Constituição Estadual, (c) 

da Lei Complementar Federal n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, (d) da 

Lei Complementar Estadual nº 168, de 01 de dezembro de 1999 e (e) 

da Resolução Estadual n° 2.700/2009 (Regimento Interno desta Nobre 

Assembleia Legislativa). 

Quanto ao estudo técnico proveniente da Diretoria de Redação 

(DR) da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, cabe 

informar que o mesmo encontra-se nos autos.  

Em tal estudo verificou-se pontos pertinentes de mera adequação 

da redação do texto do projeto de lei. Assim, por ser a alteração 

proposta de pequena e simples correção de redação do texto, deve a 
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mesma ser aproveitada quando em elaboração do Autógrafo de Lei, 

extraído na hipótese de aprovação do presente projeto. 

Assim, há de se concluir no sentido de que o Projeto de Lei nº 

741/2019 é materialmente constitucional, pois trata de matéria-objeto 

passível de tratamento pelo Poder Legislativo. Formalmente, também 

se conclui pela constitucionalidade, pois não invade a reserva legal do 

Chefe do Executivo. 

 Diante do exposto, e nos termos das considerações aduzidas, 

opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 

LEGALIDADE E BOA TECNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 

741/2019 com a emenda modificativa, de autoria do ilustre 

Deputado Doutor Hércules, nos termos da fundamentação supra. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 23 de setembro de 2019. 

 

Valmir Castro Alves 
Procurador Legislativo 
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