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 PROJETO DE LEI Nº 320/2011 
 

 
Disciplina a contratação de segurança privada pelas casas noturnas, danceterias 

e estabelecimentos similares instaladas no Estado e dá outras providências. 
 

A Assembleia Legislativa do Estado de Espírito Santo decreta: 

Art. 1º - Ficam obrigadas as casas noturnas, danceterias e estabelecimentos 

similares que utilizam serviços de segurança privada a contratar empresas 
devidamente registradas nos órgãos de segurança pública do Estado e que atendam as 

legislações vigentes para o setor. 

Parágrafo único - Para efeito desta lei, entendem-se por casas noturnas, 

danceterias e similares os estabelecimentos que exploram a atividade de bar, boate, 

clube, teatro, casas de “shows” ou espetáculos e congêneres. 

Art. 2º - São obrigações das empresas de segurança privada contratadas por 

casas noturnas e similares: 
I - garantir a integridade física e moral dos clientes e consumidores; 

II -  utilizar meios não violentos nas eventuais intervenções; 
III - elaborar e manter um plano de segurança, que deverá ser apresentado e 
aprovado pela Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Art. 3º - O agente de segurança ou outra denominação a ele conferida deverá 
permanecer durante toda a prestação do serviço devidamente uniformizado e 
identificado por crachá, com foto, ou similar. 

Art. 4º - A não observância de qualquer um dos dispositivos desta lei, seus 
regulamentos e normas dela decorrentes, sujeita os estabelecimentos às seguintes 

sanções: 
I - notificação por escrito; 
II - multa; 

III - cassação do alvará de funcionamento. 

Parágrafo único - As sanções acima previstas podem ser aplicadas isolada ou 
conjuntamente, levando-se em conta: 

I - a gravidade do fato; 
II - o porte do empreendimento; 

III - os antecedentes do infrator; 
IV - a capacidade econômica do infrator. 
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Art. 5º - O valor da multa corresponderá a: 
I - casas noturnas e similares com capacidade de até trezentas pessoas, 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos VRTE - Valor da Referência do Tesouro Estadual), valor 
cobrado em dobro no caso de reincidência; 

II - casas noturnas e similares com capacidade de trezentas e uma a oitocentas 
pessoas, 8.000,00 (oito mil VRTE - Valor da Referência do Tesouro Estadual), valor cobrado 
em dobro no caso de reincidência; 

III - casas noturnas e similares com capacidade superior a oitocentas pessoas, 
15.000,00 (quinze mil VRTE - Valor da Referência do Tesouro Estadual), valor cobrado em 

dobro no caso de reincidência. 
 
 

 
 

Sala de Sessões, 19 de setembro de 2011. 
 
 

 
 

 
 
 

Deputado Marcelo Santos 
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JUSTIFICATIVA 

 
É de suma importância a regulamentação do serviço de segurança em casas 

noturnas e similares devido aos vários acontecimentos de agressão a consumidores por 
pessoas que se nominam seguranças e acabam prestando pessimamente este serviço. 

A regulamentação visa priorizar, desta forma, o trabalho prestado por 
profissionais da área que, devidamente identificados e preparados (facilitando sua 
visualização e a da empresa prestadora de segurança), prestam seu serviço em 
conformidade com a lei, garantindo a segurança de todos os consumidores. 

Praticamente todos os dias nós assistimos pela mídia a casos absurdos de 

agressão a clientes e consumidores destes estabelecimentos, notadamente bares e 
casas noturnas, o que mostra o despreparo, a truculência e a covardia de verdadeiros 

brutamontes que espancam, humilham e, quando não matam, deixam sequelas 
irreversíveis nas vítimas e traumas nos familiares e amigos. A agressão covarde foi 

flagrada por câmeras de segurança de uma farmácia próxima do estabelecimento de 
lazer. 

É lamentável também o comportamento dos proprietários destes 

estabelecimentos, uma vez que transferem a responsabilidade dessas barbaridades 

para os funcionários e para as empresas de segurança, “esquecendo” que também têm 
boa parcela de culpa. Lembramos que a aprovação desta lei regulamentará as 

atividades nas casas noturnas e similares dificultando assim a prática do “desvio de 
função” ou qualquer tipo de contratação inadequada nas atividades de vigilância 
privada. 

A atividade de segurança privada foi regulamentada em nosso país em 1983 pela 

Lei nº 7.102, que disciplinou a segurança dos estabelecimentos financeiros. Esse 
diploma legal pôs em evidência os fundamentos da segurança patrimonial, ao exigir 

que cada agência bancária tivesse seu próprio planejamento de segurança e 
empregasse dispositivos de proteção física. Foi essa lei que oficializou a profissão de 

vigilante e regulamentou as atividades das prestações desse serviço. 

Ao dispor que o sistema de segurança será definido em um plano de segurança, 

compreendendo vigilância ostensiva com número adequado de vigilantes, sistema de 
alarme, e pelo menos, mais um dispositivo, a referida lei limitou o papel da vigilância e 

o grau de responsabilidade que recai sobre ela no contexto de segurança privada. O 
texto não poderia ser mais claro: vigilância é um dos serviços que integram a 

segurança e sua missão está contida no plano de segurança. 
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A atividade de segurança privada dispõe de um conjunto de técnicas, a começar 

pelo estabelecimento de uma política que valoriza a vida acima de tudo e preconiza e 

execução dos demais serviços de maneira segura e responsável, respeitando e 
preservando a integridade física das pessoas, o meio ambiente, a continuidade 

operacional e o patrimônio, com um mínimo de desgaste para a empresa. 

Por essas razões propomos este projeto de lei, visando à qualidade de 

atendimento à população mineira que, em seus horários merecidos de lazer e 
descanso, frequentam casas noturnas e estabelecimentos congêneres, bem como a 

garantia de um serviço prestado por profissionais devidamente orientados e 
capacitados. 

Projeto semelhante esta tramitando na Assembléia Legislativa do Estado de 

Minas Gerais. 


