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PROJETO DE LEI N° '2 'fg

APROVADO PRELIMINARMENTE
~ PUBLICAÇÃO E, POSTERIORMENTE
A COMIS_SÃO DE CONSTo USTIÇA
E REDAÇAO
Em Ol. I 2.'0

no DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO, NA HIPÓTESE DE

ENQUANTO VIGORAR O ESTADO DE

CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO

DECRETO LEGISLATIVO N° 501, DE 25 DE MARÇO

DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO

COVID-19, DE QUE O REGISTRO DA OCORRÊNCIA

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA

A MULHER, CRIMES PRATICADOS CONTRA

CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSOS E PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA POSSAM OCORRER POR MEIO

DA INTERNET OU DE NÚMERO DE TELEFONE DE

EMERGÊNCIA, NO ESTADO DE GOIÁS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° • Durante a vigência de estado de calamidade pública reconhecido pelo

decreto legislativo n° 501, de 25 de março de 2020, em decorrência da pandemia do

covid-19, na hipótese dos estados e municípios:
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I - O registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher e crimes

praticados contra a criança adolescente e idoso, poderá ser realizado por meio da

internet ou de número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de

segurança pública;

11- A oitiva da ofendida será imediata e feita, preferencialmente, em sua residência,

obser:vado, tanto quanto possível, o art. 1O-A da Lei nO11.340, de 7 de agosto de 2006.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

Em virtude do surto global do covid-19, e a consequente declaração de Pandemia

pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020, em que recomenda a

isolamento social, quarentena das pessoas e o fim das aglomerações de pessoas como

a finalidade de evitar a contaminação em massa da população mundial. O presente

projeto de lei tem o intuito de permitir que o registro da ocorrência de violência doméstica

e familiar contra a mulher, crimes praticados contra criança, adolescente e idoso possam

ocorrer por meio da internet ou de número de telefone de emergência designado para tal

fim pelos órgãos de segurança pública.

Entendemos que, em períodos tão desafiadores e quando tudo se torna mais

difícil e angustiante, devam ser ampliados os canais de acesso às autoridades policiais

para registro de ocorrências de violência doméstica e familiar contra as mulheres,

crianças, adolescente e idosos. Se não o fizermos, correremos o risco de assistir

passivamente a uma explosão inédita de casos de agressões contra mulheres, incluindo

feminicídios, sem fornecer os meios para repressão a esses crimes e proteção às

vítimas.

Diante do assombroso cenário que já bate a nossa porta, propomos este projeto

de lei para permitir que, enquanto persistir uma situação de calamidade pública, o

registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulheres seja feito por

meio da internet ou de número de telefone de emergência. Além disso, fará possível a

oitiva imediata da ofendida em seu domicílio, em segurança. No contexto da crise

pandêmica que vivemos, também contribuirá para a redução do número de pessoas em

circulação na capital goiana e seus municípios, assim, para o combate à doença que já

é considerada uma das mais devastadoras da contemporaneidade.

Pelos motivos expostos, pedimos aos nobres colegas de parlamento a aprovação

do presente projeto de lei.
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Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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1" 110 DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO, NA HIPÓTESE DE

ENQUANTO VIGORAR O ESTADO DE

CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO

DECRETO LEGISLATIVO N° 501, DE 25 DE MARÇO

DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO

COVID-19, DE QUE O REGISTRO DA OCORRÊNCIA

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA

A MULHER, CRIMES PRATICADOS CONTRA

CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSOS E PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA POSSAM OCORRER POR MEIO

DA INTERNET OU DE NÚMERO DE TELEFONE DE

EMERGÊNCIA, NO ESTADO DE GOIÁS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° - Durante a vigência de estado de calamidade pública reconhecido pelo

decreto legislativo nO501, de 25 de março de 2020, em decorrência da pandemia do

covid-19, na hipótese dos estados e municípios:
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11- A oitiva da ofendida será imediata e feita, preferencialmente, em sua residência,

observado, tanto quanto possível, o art. 1O-A da Lei nO11.340, de 7 de agosto de 2006.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA
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!:t Delega
'j Adri, Accors;

Em virtude do surto global do covid-19, e a consequente declaração de Pandemia

pela Organização Mundial da Saúde no dia 11 de março de 2020, em que recomenda a

isolamento social, quarentena das pessoas e o fim das aglomerações de pessoas como

a finalidade de evitar a contaminação em massa da população mundial. O presente

projeto de lei tem o intuito de permitir que o registro da ocorrência de violência doméstica

e familiar contra a mulher, crimes praticados contra criança, adolescente e idoso possam

ocorrer por meio da internet ou de número de telefone de emergência designado para tal

fim pelos órgãos de segurança pública.

Entendemos que, em períodos tão desafiadores e quando tudo se torna mais

difícil e angustiante, devam ser ampliados os canais de acesso às autoridades policiais

para registro de ocorrências de violência doméstica e familiar contra as mulheres,

crianças, adolescente e idosos. Se não o fizermos, correremos o risco de assistir

passivamente a uma explosão inédita de casos de agressões contra mulheres, incluindo

feminicídios, sem fornecer os meios para repressão a esses crimes e proteção às

vítimas.

Diante do assombroso cenário que já bate a nossa porta, propomos este projeto

de lei para permitir que, enquanto persistir uma situação de calamidade pública, o

registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulheres seja feito por

meio da internet ou de número de telefone de emergência. Além disso, fará possível a

oitiva imediata da ofendida em seu domicílio, em segurança. No contexto da crise

pandêmica que vivemos, também contribuirá para a redução do número de pessoas em

circulação na capital goiana e seus municípios, assim, para o combate à doença que já

é considerada uma das mais devastadoras da contemporaneidade.

Pelos motivos expostos, pedimos aos nobres colegas de parlamento a aprovação

do presente projeto de lei.
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Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente,

j;L~'! ~,'" ,/1
~' •. OV ~jv!J~'61

---
Delegada Adriana Accorsi

Deputada Estadual
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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PROCESSO N. 	: 2020002653 

INTERESSADO 	: DEPUTADO DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

: Dispõe sobre a permissão, na hipótese de calamidade pública 

reconhecida pelo Decreto Legislativo n°. 501, de 25 de março 

de 2020, em decorrência da Pandemia do COVID-19, de que o 

registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra 

a mulher, crimes praticados contra criança, adolescente, idoso 

e pessoas com deficiência possam ocorrer por meio da internet 

ou de número de telefone de emergência, no Estado de Goiás 

e dá outras providências. 

RELATÓRIO 

Versam os autos sobre projeto de lei, de autoria da ilustre 

Deputada Delegada Adriana Accorsi, dispondo sobre a permissão, na hipótese de 

calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo n°. 501, de 25 de março de 

2020, em decorrência da Pandemia do COVID-19, de que o registro da ocorrência de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes praticados contra criança, 

adolescente, idoso e pessoas com deficiência possam ocorrer por meio da internet ou 

de número de telefone de emergência, no Estado de Goiás e dá outras providências. 

De acordo com a justificativa, o presente projeto de lei objetiva 

ampliar os canais de acesso às autoridades policiais para registro de ocorrências de 

violência doméstica e familiar contra as mulheres, crianças, adolescente e idosos, para 

não correr o risco de assistir passivamente a uma explosão inédita de casos de 

agressões contra mulheres, incluindo feminicidios, sem fornecer os meios para 

repressão a esses crimes e proteção às vítimas. 

A justificada assevera ainda que no contexto da crise 

pandêmica que vivemos, o projeto de lei também contribuirá para a redução do 

número de pessoas em circulação na capital goiana e seus municípios, assim, para o 

combate à doença que já é considerada uma das mais devastadoras da 

contemporaneidade. 



• 

A proposição foi encaminhada a esta Comissão 

Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para análise e parecer.  

Essa é a síntese da presente propositura. 

Observa-se que a propositura em pauta revela matéria 

pertinente à proteção de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com 

deficiência, que está inserida, constitucionalmente, no âmbito da competência 

legislativa concorrente (CF, art. 24, XII, XIV e XV), razão pela qual cabe a União 

estabelecer normas gerais e aos Estados exercer a competência suplementar, sendo 

que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

No presente caso, constata-se que o projeto de lei em análise 

não se insere no âmbito de normas gerais. Trata-se de uma questão especifica, 

inserida no âmbito da competência concorrente dos Estados (CF, art. 24, XII, XIV e 

XV). 

Assim, analisando a proposição em pauta, constata-se que ela 

é compatível com o sistema constitucional vigente, tendo em vista que foram 

observadas, neste caso, as normas que regem essa matéria. 

Por tais razões, somos pela constitucionalidade e juridicidade 

da presente propositura,e, no mérito, por sua aprovação. É o relatório. 

SALA DAS COMISSÕES, em 09 de junho de 2020. 

R ES DE MOURA 
De utada Estadual 

(PSDB/GO) 
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DESPACHO
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DISPÕE SOBRE A PERMISSÃO, NA HIPÓTESE DE ENQUANTO VIGORAR O 
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO DERETO 
LEGISLATIVO N° 501, DE 25 DE MARÇO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA 
PANDEMIA DO COVID-19, DE QUE O REGISTRO DA OCORRENCIA DE 
VOLÊCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, CRIMES 
PRATICADOS CONTRA CRIANÇA, ADOLESCENTE, IDOSOS E PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA POSSAM OCORRER POR MEIO DA INTERNET. 

INTERESSADO: DEP.' DELEGADA ADRIANA ACCORSI 

ASSUNTO: 

ESTADO DE GOIÁS 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAJOR ARAÚJO 

PROCESSO N: 	2020002653 

RELATÓRIO 

Cuida os presentes autos sobre projeto de lei de autoria da DEPUTADA DELEGADA 

ADRIANA ACCORSI, que visa os registros de ocorrências de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, crimes praticados contra criança, adolescentes e idosos, sejam feitos pela internet. 

Consonante ao projeto em tela, e verificando a sua importância, tendo em vista a 

facilidade de registrar tais crimes através da rede mundial de computadores, trazendo mais segurança aos 

denunciantes e evitando os deslocamentos até as delegacias. Tal projeto irá fomentar ainda mais ainda as 

denuncias contra essas pessoas. 

No que se refere à competência legislativa, a Constituição Federal de 1988, notadamente, 

em seu Art. 61, estabelece o seguinte: 

"Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição." 

No mesmo sentido, a Constituição Estado de Goiás em seu Art. 20, preconiza o seguinte: 

"Art. 20. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta e na Constituição da República. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n°45, de 10-11-2009)" 

Verifica-se que a presente matéria está circunscrita no âmbito da competência 
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eputa o ES dual 

constitucional assegurada ao Parlamentar, de sorte que, a proposta ora apreciada exsurge adequada aos 

mandamentos da Constituição Federal de 1988 e da Constituição do Estado de Goiás, razão porque 

pugnamos pela constitucionalidade e juridicidade da proposição em tela, e, no 

mérito, por sua aprovação. 

É o relatório. 

SALA DAS SESSÕES, em de 	de 2020. 

Palácio Alfredo Nasser — Alameda dos Buntis, n" 231, Anexo II, Gab. 20, Setor Oeste - CEP: 74019-900 Tel.: (62) 3221-
3202, 3221-3216, 3221-3218. Fax: 3221-3217, Cel.: (62) 8413-1874 

E-mail:  maiorarauioeassembleia.go.ciov.br  
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