
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.638, DE 04 DE MARÇO DE 2009. 
 

Cria o Disque Denúncia de Pedofilia no 
âmbito da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº l.600, de 11 de 
dezembro de 1991, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica criado o Disque Denúncia de Pedofilia no âmbito da Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. 
 
Art. 2º As denúncias efetivadas por meio de ligação gratuita (0800) serão 
registradas no âmbito da Comissão Permanente e sua autoria constituirá 
informação sigilosa. 
 
Art. 3º Toda denúncia validada pela Comissão Permanente será repassada 
às autoridades policiais e/ou ao Ministério Público, passando a se constituir 
denúncia da própria Comissão. 
 
Art. 4º A Assembleia Legislativa promoverá ampla divulgação do Disque 
Denúncia de Pedofilia, inclusive por meio de sua página institucional na 
internet.  
 
§ 1º A divulgação prevista neste artigo abrangerá o número do telefone 0800 
a gratuidade da ligação, o resguardo do sigilo da autoria da denúncia e 
informações sobre a caracterização do crime de pedofilia, inclusive as 
normas editadas por meio da Lei Federal nº 11.829, de 25.11.2008, no 
sentido de criminalizar a aquisição e a posse de material de pornografia 
infantil e outras condutas relacionadas à pedofilia na internet. 
 
§ 2º A Assembleia Legislativa firmará convênios com órgãos públicos ou 
parcerias com a iniciativa privada para promover a divulgação de que trata 
este artigo. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 04 de março de 2009. 
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