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Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz 

em bares, restaurantes e casas noturnas no município 

de Taubaté, informando que Abuso Sexual é crime. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

             Art. 1º Os Bares, Padarias, Restaurantes e Casas Noturnas do município de 

Taubaté, ficam obrigados a afixar cartaz informando que Abuso Sexual é crime. 

 

            Art. 2º O cartaz referido no artigo anterior deverá obedecer às seguintes 

especificações: 

 

  I – ter, no mínimo, a dimensão de 50 cm de largura por 50 cm de altura; 

             II – ser afixado em local visível, de preferência na área destinada à entrada de 

clientes; 

            III – o cartaz deverá conter o texto:  

 

 

“ABUSO SEXUAL É CRIME” 

( Estupro - Código Penal - Art. 213.  Constranger alguém, mediante 
violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 

com ele se pratique outro ato libidinoso).  

MULHER, A CULPA NÃO É SUA. 

 

DENUNCIE  ! ! 

Ligue para 190 – Polícia Militar 

ou  

procure a  

Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher para registrar 

um Boletim de Ocorrência 
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            Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                     Plenário Jaurés Guisard, 05 de setembro de 2017. 
 
       Vereadora Loreny – PPS  
 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
                          Quase toda mulher já foi vítima de um assédio sexual. Comumente 

conhecido como “cantadas de rua”, o assédio sexual pode ser entendido como uma 

manifestação sexual ou sensual alheia à vontade da pessoa a quem se dirige. São 

abordagens grosseiras, cantadas abusivas e posturas inadequadas que causam 

constrangimento, humilhação e medo. Podem vir na forma de palavras, gestos, 

olhares, toques não consentidos, entre outros. 

 

                         Muitas vezes, nossa sociedade interpreta o assédio como paquera, 

elogio ou brincadeira, naturalizando um comportamento machista que é muito 

danoso para as mulheres. Não raro, a culpa pelo assédio sofrido é colocado na 

própria vítima, como se suas roupas, o local onde está, o horário em que está na 

rua, a falta de companhia masculina, entre outros, fossem motivos para justificar a 

atitude do agressor. 

 
                          O mais recente caso de assédio sexual no transporte público de São Paulo e 

a repercussão da decisão da Justiça e do Ministério Público de liberar o agressor trouxeram 

à tona o debate da violência de gênero. 

 
                          Por qual razão um homem com ao menos 15 passagens pela polícia é solto 

após ejacular no pescoço de uma mulher dentro de um ônibus?  

 
                          O crime, registrado pela Polícia Civil como estupro, foi convertido pelo juiz 

em contravenção penal, considerado um delito de menor gravidade.                           

 
                       Uma mulher que foi assediada sexualmente pode registrar boletim de 

ocorrência em qualquer delegacia de polícia (preferencialmente uma delegacia da 

mulher). Não é obrigatório estar acompanhada de advogada(o) para realizar a 

denúncia, embora seja altamente aconselhável. Isso porque vivemos em uma 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/mulher-sofre-assedio-sexual-dentro-de-onibus-na-avenida-paulista.ghtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/justica-manda-soltar-homem-que-assediou-mulher-em-onibus-e-tem-5-passagens-por-estupro.ghtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/nao-vai-parar-diz-delegada-em-bo-de-junho-de-homem-que-ejaculou-em-mulher-em-onibus.ghtml
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sociedade machista, na qual o pensamento de que o assédio se trata de paquera ou 

elogio muitas vezes se reflete também nas instituições policiais e judiciárias, fazendo 

com que o caso daquela mulher possa ser tratado como algo de pequena 

importância ou até mesmo tratado com a falta de tecnicidade necessária. 

 

 
                         Denunciar é extremamente importante para que a polícia tome providências e 

tire de circulação os criminosos praticantes de assédio sexual contra as mulheres. Também 

é preciso que as mulheres se empoderem dos mecanismos legais e dos serviços já 

existentes para publicizar, politizar e romper essa situação de violência e, 

paralelamente a isso, lutar coletivamente por uma verdadeira rede de enfrentamento 

à violência contra a mulher e, na utopia desejada e alcançável, por uma sociedade 

livre de quaisquer opressões. 

 

  Assim sendo, submeto a presente propositura à avaliação dos Nobres 

Pares, solicitando apoio e o voto favorável à aprovação da mesma. 

 

     Vereadora Loreny - PPS 


