
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 783/2021 à técnica legislativa, às normas gramaticais, 

ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, e ao 

disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 

107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao texto da matéria, que deverão 

ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 783/2021 

 

Determina que o sexo biológico será o único critério 

definidor para o uso de banheiros de instituições públicas, 

privadas e de estabelecimentos comerciais e congêneres no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica determinado que o sexo biológico será o único critério definidor para o uso de 

banheiros de instituições públicas, privadas e de estabelecimentos comerciais e congêneres no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, o sexo biológico diz respeito às características biológicas 

que a pessoa tem ao nascer, incluindo-se cromossomos, genitália, composição hormonal, entre 

outras, que, em um primeiro momento, infere que a pessoa pode nascer macho ou fêmea. 

 

Art. 2º O não cumprimento do disposto sujeitará as instituições, os estabelecimentos e congêneres 

citados nesta Lei às seguintes penalidades: 

 

I – advertência; 

 

II – multa entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual – VRTEs. 

 

Parágrafo único. Em caso de reincidência, o valor da multa será duplicado. 

 

Art. 3º As sanções previstas no art. 2º serão aplicadas por órgão e/ou entidade estadual definidos 

em Decreto. 

 

Parágrafo único. Sendo descumprido o que está estabelecido nesta Lei, o usuário deverá, de 

imediato, comunicar aos órgãos e/ou à entidade estadual que serão definidos em Decreto. 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003400320031003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2021. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

 

Em 23 de novembro de 2021. 

 

__________________________ 

Luciana Maria F. O. de Souza 

Diretor de Redação – DR  

(Em Exercício) 
 

Ernesta/Luciana 

ETL nº 725/2021 
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