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PROJETO DE LEI Nº 380/2011 

 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hotéis, motéis, pousadas, pensões e 

demais estabelecimentos congêneres do Estado do Espírito Santo a afixarem 
em local visível da recepção, cartaz informando ser proibida a hospedagem 

de criança ou adolescente, salvo se comprovadamente autorizada ou 
acompanhada de seus pais ou responsáveis” 

 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DECRETA: 

 
 

Art. 1o Ficam os hotéis, motéis, pousadas, pensões e 
estabelecimentos congêneres estabelecidos no Estado obrigados a afixar, em 

local visível da recepção, cartaz de no mínimo 30 cm x 30 cm, informando 
ser proibida a hospedagem de crianças ou adolescentes desacompanhados 

de seus pais ou responsáveis. 
 

Parágrafo único. O cartaz deverá conter os seguintes dizeres: 
“É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotéis, motéis, 

pensões, pousadas ou estabelecimentos congêneres, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsável – Art. 82 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei 8.069, de 13/07/1990). Em caso de suspeita de 

descumprimento da lei, denuncie discando 190.” 
 

 
Art. 2º O descumprimento do disposto no artigo anterior 

implicará as seguintes penalidades: 
 

I- notificação; 
 

II- multa de 500 (quinhentos) Valores de Referência do Tesouro 
Estadual - VRTEs; 
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III- após notificação da multa contida no inciso II deste artigo, 

multa de 50 (cinqüenta) VRTEs, por dia de descumprimento. 
 

 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

 

 
Sala das Sessões, 16 de novembro de 2011. 

 
 

 
 

 
 

 
 

MARCELO COELHO 
Deputado Estadual-PDT 
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J U S T I F I C A T I V A 
 

O Estado do Espírito Santo adota como principio de Ordem Social e Cidadania o dever 
de assegurar à criança e ao adolescente a efetivação de seus direitos referentes à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à integridade física e moral. 
 
As notícias sobre tráfico de crianças e prostituição infantil se tornaram rotina nos meios 
de comunicação de diversas regiões do país e ainda parecem estar distantes da 
realidade de nosso Estado. Contudo, para diversos segmentos da sociedade, como 
educadores, profissionais da saúde ou o próprio poder público, têm voltado sua atenção 
para os problemas sociais que envolvem crianças e suas famílias, em meio à 
desagregação familiar, o consumo de drogas, o tráfico de drogas, a prostituição, o que 
tem levado à manutenção de políticas públicas para a proteção das famílias que se 
encontram nestas situações de extrema vulnerabilidade social. 
 
É preciso mais, é necessário criar uma força tarefa em toda a região para coibir o 
problema, essa é uma medida necessária e concreta para o enfrentamento desses 
graves problemas que envolvem crianças e adolescentes. 
 
O atual projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes, em hotéis, 
motéis, pensão ou estabelecimentos congêneres alertando a sociedade e possibilitando 
mais atenção, inibindo assim a ação dos aliciadores e dos indivíduos que hoje exploram 
sexualmente as nossas crianças e adolescentes. 
 
Destarte, o presente o instrumento vem ao encontro do que preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990: 

“Art. 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, 
pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado 
pelos pais ou responsável.” 

 
E ainda: 
 

“Art. 250.  Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou 
responsável, ou sem autorização escrita desses ou da autoridade judiciária, em 
hotel, pensão, motel ou congênere 
Pena – multa.  
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§ 1º  Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade 
judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 
(quinze) dias.  
§ 2º  Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 (trinta) dias, o 
estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada.  

 

Contamos com o apoio dos nobres Pares na aprovação deste Projeto de Lei que pode 

ser um modesto, mas importante passo desta Casa de Leis para manter o espírito 

latente por medidas de proteção que visam por a salvo os direitos das crianças e 

adolescentes de qualquer violação ou mesmo ameaça de violação. 

 

 

 

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2011. 

 

 

 

 

 

MARCELO COELHO 

Deputado Estadual-PDT 

 


