
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 000392/2019
Dispõe sobre a aplicação de multa
administrativa a quem que der causa ao
acionamento e utilização de serviços públicos
de resgate e acolhimento, em decorrência da
prática de atos de violência contra mulher,
criança, adolescente ou idoso, no âmbito do
Estado de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica estabelecida a aplicação de multa administrativa ao agressor que der causa ao
acionamento e utilização de serviços públicos de resgate e acolhimento, em decorrência da
prática de atos de violência contra mulher, criança, adolescente ou idoso, no âmbito do Estado
de Pernambuco.

     Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se:

     I – agressor: a pessoa que, após sentença transitada em julgado, for condenada pela prática
de crime contra mulher, criança, adolescente ou idoso, que deu causa ao acionamento e
utilização dos serviços de resgate e acolhimento;

     II – criança: a pessoa até doze anos de idade incompletos; e adolescente: aquela entre doze
e dezoito anos de idade; nos termos da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente); 

     III – idoso: a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei nº
10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); e

     IV – atos de violência contra mulher, criança, adolescente ou idoso: qualquer ação ou
omissão tipificada em Lei como crime. 

     Art. 2º São considerados serviços públicos de resgate e acolhimento, para os fins do art. 1º
desta Lei, todo e qualquer procedimento disponibilizado pelo Estado de Pernambuco, para
prestar as seguintes assistências às vítimas, entre outros:

     I – serviço de atendimento móvel de urgência;

     II - serviço de policiamento ostensivo, polícia judiciária e de identificação e perícia,
inclusive o exame de corpo de delito;

     III – serviço de busca e salvamento;



     IV – serviço de saúde emergencial;

     V – serviço de apoio jurídico e/ou psicossocial; e

     VI – serviços de abrigo de emergência.

     Art. 3º Após o atendimento à vítima, o órgão que tiver prestado a assistência deverá
confeccionar relatório a partir do qual será instaurado o processo administrativo para
aplicação da multa de que trata esta Lei, observando-se, no que couber, o disposto na Lei nº
11.781, de 6 de junho de 2000.

     Parágrafo único. O relatório a que se refere o caput deste artigo deverá conter descritivo
com os dados da vítima, a relação de serviços prestados e providências adotadas pelo poder
público, sem prejuízo de outras informações necessárias à melhor aplicação desta Lei.

     Art. 4º A multa prevista no art. 1º desta Lei será graduada entre R$500,00 (quinhentos) e
R$ 100.000,00 (cem mil reais), de acordo com as perdas geradas ao erário público, valores
que serão atualizados anualmente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no
exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado por
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

     Parágrafo único. Os valores recolhidos com a aplicação da multa de que trata o caput deste
artigo serão destinados ao Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa Social de
Pernambuco – FESPDS, instituído pela Lei nº 16.595, de 27 de junho de 2019, devendo ser
utilizados para a execução e custeio de programas e políticas públicas voltados ao
enfretamento da violência contra mulher, criança, adolescente e idoso.

     Art. 5º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos
necessários para a sua efetiva aplicação.

     Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Ademais, sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução normativa da presente
iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem implicará na
criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração
pública. Infere-se, portanto, quanto à iniciativa, sua constitucionalidade formal subjetiva.

     Cumpre esclarecer, inicialmente, que a proposta não promove a criação de uma nova pena
pecuniária como consequência da prática de crime ou contravenção,



como já é prevista no Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940) e na Lei das
Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941.), onde a competência para legislar sobre
Direito Penal pertence privativamente à União (art. 22, inciso I, CF/88).

     Trata-se, em verdade, do estabelecimento de multa administrativa a quem, em virtude da
prática de atos de violência contra grupos vulneráreis, der causa ao acionamento e utilização
dos serviços públicos de resgate e acolhimento. São ações ou omissões realizadas pelos
agressores, em virtude da condição de gênero e/ou vulnerabilidade física das vítimas (mulher,
criança, adolescente ou idoso), configurando crimes de caráter covarde, como o estupro e o
feminicídio.

     A prática histórica e contínua de violência contra esses essas vítimas, especialmente a
violência doméstica, familiar e sexual, exige do Poder Público, a construção de uma rede de
acolhimento e enfrentamento cada vez mais complexa e interdisciplinar (ex: Delegacias da
Mulher, do Idoso e da Criança e Adolescente). Em virtude disso, o Estado passa a ter que
investir constantemente em políticas, programas e equipamentos especializados, tão custosos
aos cofres públicos, porém ainda demasiadamente necessários.

     Logo, salutar se faz a criação de mecanismos para o enfrentamento dessas epidemias, que
são consideradas problemas globais pela Organização das Nações Unidas. Nesse sentido,
propomos a aplicação de uma multa administrativa ao agressor, que tendo sua culpabilidade
atestada em sentença judicial transitada em julgada (que se constitui em um mero critério
objetivo para a sua identificação), deverá ser punido com uma multa pecuniária, em virtude
dos prejuízos aos cofres públicos consequentes da prática de sua infração.

     Assim, a medida poderá ter tripla finalidade: amortizar, total ou parcialmente, o erário do
Estado de Pernambuco pelos investimentos em políticas e equipamentos específicos de
combate à violência contra grupos vulneráveis e o custeio pelos serviços de emergência
acionados; punir o agressor pelos danos causados ao Estado e à sociedade como um todo; e
prevenir a prática de novos atos de violência.

     Não sendo uma inovação no ordenamento jurídico pátrio, registramos que a medida já se
encontra em vigor em outros entes federados, como no Espírito Santo (Lei nº 10.358, de 15 de
abril de 2015), no Rio de Janeiro (Lei nº 7.538, de 27 de março de 2017), no Rio Grande do
Norte (Lei n° 10.336, de 16 de janeiro de 2018), e recentemente foi sancionada no Distrito
Federal (Lei nº 6.303, de 16 de maio de 2019), estando em tramitação projeto semelhante na
Assembleia Legislativa de Goiás (PL nº 490, de 21 de maio de 2019).

     Não podemos deixar de ressaltar que a criação da referida multa se insere na esfera de
competência concorrente da União, Estados e do Distrito Federal para legislar sobre Direito
Administrativo (art. 24, CF/88), tratando-se também de uma manifestação do poder de polícia
repressivo e do exercício da função administrativa punitiva pelo Estado. Em outras palavras, o
Estado, perante o caso em concreto, e uma vez verificada, após regular processo
administrativo, a ocorrência da infração administrativa, tem o dever de punir o infrator da
ordem jurídica.

     Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, poder de polícia é "a atividade da
Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar,



com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos
indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo
coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (" non facere ") a fim de conformar-
lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo" ( In Curso
de Direito Administrativo. 25ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 809).

     O poder de polícia repressivo por parte da polícia administrativa tem como observância a
aplicação de multa administrativa pela não observância de formalidades dispostas em lei.

     A cominação de penas para determinadas condutas consideradas ilícitas pelo ordenamento
jurídico é uma forma de coação estatal direta. Na sociedade pós-industrial, houve um aumento
na utilização do Direito Administrativo em sua vertente sancionadora, em detrimento do
Direito Penal, o qual tem como principais características a cominação de penas a
determinadas condutas.

     Assim, o Direito Administrativo sancionador tem como objetivo dar uma resposta
alternativa diante da demanda por segurança advinda da sociedade, como uma necessidade de
maior punição.

     Neste sentido, é inegável que a presente proposição sancionará pecuniariamente, sem
prejuízo da esfera penal, o agressor/administrado, imputando-o uma maior responsabilização,
de modo que a ele sejam atribuídas todas as consequências de seus atos, inclusive, in casu ,
pelos danos ao erário público.

     O PL visa a preservação dos recursos públicos, a proteção dos grupos vulneráveis e a
manutenção dos valores sociais, em busca de uma sociedade fraternal, solidária e pautada na
igualdade entre homens e mulheres. Além disso, a maior responsabilização traz consigo um
efeito dissuasório, agindo para prevenir a violência.

     Não se enquadra, portanto, no presente caso, a interpretação de que tal medida tem
natureza de multa penal, violando o art. 22, I, da Constituição Federal, posto que, conforme
amplamente explicado anteriormente, trata-se de uma multa de natureza administrativa, com
características bem definidas.

     Não prospera, ainda, o argumento de que a referida multa não poderia ser institucionaliza
por lei, pelo fato de que a segurança pública é um direito social fundamental e dever do
Estado, e que os serviços públicos descritos na proposição são de natureza uti universi , não
sendo possível individualizar os beneficiários, como foi abordado no Parecer n° 1429/2015,
emitido pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça desta Nobre Casa, durante a
análise do Projeto de Lei nº 188/2015.

     Ora, de fato não é possível determinar rigorosamente o quantum gasto pelo Poder Público
para custeio dos serviços acionados para atendimento a cada vítima, mas tal lógica se aplica
em casos de fixação de taxas , que possui natureza tributária.

     Segundo o Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), o



tributo é “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito , instituída em lei e cobrada mediante
atividade administrativa plenamente vinculada”.

     A taxa é espécie de tributo vinculado, tendo em vista o critério jurídico do aspecto material
do fato gerador, que Geraldo Ataliba denomina de hipóteses de incidência ( Hipótese de
incidência tributária.  4. ed. Revista dos Tribunais, 1991. p. 128 et seq.).

     In casu, estamos tratando da aplicação de uma multa , que, por essência, constitui sanção
de ato ilícito, sendo seu valor monetário fixado pelo Estado.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima este projeto de lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

 

Sala das Reuniões, em 01 de Agosto de 2019.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 2ª, 3ª, 11ª, 12ª, 14ª comissões.


