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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº _______, DE 2019. 
 

Dispõe sobre a disponibilização de uma lista 
com o nome e foto dos condenados pelo 
crime de violência contra a mulher, e dá 

outras providencias. 
 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
 
 

Artigo 1º - O Artigo 97-B do Regimento Interno, aprovado pela resolução      
nº 2.700 de 2009, passa a vigorar acrescido de mais um inciso e um parágrafo, com 
a seguinte redação: 

 
“Artigo 97-B:  
 

... 
 
X – propor ações de combate a violência contra a mulher devido ao gênero, 

na rede mundial de computadores, no site da Assembleia na parte referente a 
informações da Procuradoria Especial da Mulher. 
 

 
Paragrafo Único: Dentre as ações previstas no Inciso X deste artigo, inclui-se 
lista com o nome das pessoas condenadas por crime de violência contra a 

mulher e feminicídio. 
 
 

Artigo 3º - Esta resolução entra em vigor 60 dias após a data de publicação. 
 
 

 
Vitória - ES, ___/__/2019. 

 

Janete de Sá- PMN 
Deputada Estadual - PMN 
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JUSTIFICATIVA 

 

É sabido que mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil, ou seja, 

aproximadamente 9% das mulheres brasileiras acima de 16 anos já foram 

agredidas. Se adicionarmos agressões verbais essa porcentagem sobe para 29%.   

 

De acordo com estuo feito pelo Ministério da Saúde, 3 (três) entre cada 10 

(dez) mulheres que morreram no Brasil por causas ligadas à violência já eram 

agredidas frequentemente.  

 

Especialistas estimam que cerca de 40% das mulheres assassinadas no 

mundo foram mortas por um parceiro íntimo, e que ser agredida por um parceiro é o 

tipo mais comum de violência sofrida pelas mulheres. 

 

De acordo com a ONU, 6 (seis) mulheres morrem a cada hora em todo o 

mundo vítimas de feminicídio.  

 

Segundo a ONG Action Aid, estima-se que mais de 500 mil mulheres serão 

mortas por seus parceiros ou familiares até 2030. Esse é um número, no mínimo, 

estarrecedor.   

 

Ciente de tamanha crueldade e lamentável realidade, o presente Projeto de 

Lei visa conscientizar sobre os números elevados de violência doméstica contra as 

mulheres e ainda estender a Rede Mundial de Computadores a lista de pessoas que 

cometeram essas agressões, como forma de prevenção de possíveis agressões.  

 

A sociedade tem o direito de saber quem são os condenados por 

comportamentos que podem produzir danos à dignidade e à vida das pessoas que a 

integram. Este é o sentido deste Projeto de Lei 
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Por fim, deve-se salientar que o presente Projeto de Lei atende critérios que 

visam o não ultrapassar limites constitucionais, fazendo com que os dados na 

presente lista sejam excluídos ao fim da pena judicial condenatória. 

 

Diante do exposto, por estar convicta da necessidade e relevância dessas 

medidas, peço aos meus nobres pares o apoio, e os votos necessários para a 

aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

Vitória - ES, ___/__/2019. 

 

Janete de Sá- PMN 
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