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PARECER Nº 1711/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0244/14. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Noemi Nonato, que altera a 
Lei nº 15.203, de 18 de junho de 2010, para determinar a integração dos serviços públicos no 
atendimento à mulher vítima de violência doméstica ou familiar, no âmbito da Cidade de São 
Paulo. 

A proposta merece prosperar. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos, inexistindo, ainda, 
qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de lei que versem sobre a matéria em 
questão, uma vez que a reserva de iniciativa para projetos de lei que disponham sobre a 
prestação de serviço público foi abolida do citado diploma legal, através da Emenda nº 28, de 
14 de fevereiro de 2006. 

Nesse sentido, sobre a inciativa de leis que tocam à administração dos interesses 
gerais da comunidade, é que ensina Sérgio Resende de Barros: 

(...) o princípio que preside à estruturação da iniciativa legislativa em correlação com a 
administração pública estabelece que a administração dos interesses gerais da comunidade é 
externa e acessível a todos os Poderes o Estado, tocando a cada um deles agir segundo a sua 
função precípua, ao passo que a administração dos interesses peculiares e internos de cada 
um dos Poderes não é acessível senão a ele próprio, privativamente, para garantir a sua 
autonomia. (in: http://www.srbarros.com.br/pt/iniciativa-legislativa-em-materia-
administrativa.cont) 

Com efeito, o legislador pátrio, com a edição da Lei Maria da Penha (Lei federal nº 
11.340/06), procurou, por meio de tal iniciativa, diminuir os efeitos dos casos de violência 
doméstica mediante uma série de medidas protetivas e de assistência à ofendida. 

Traduzindo o propósito da mencionada lei, seu art. 3º assegura uma série de direitos e 
se constitui em norma programática para o desenvolvimento de políticas públicas com vista a 
"garantir os direitos humanos das mulheres", além disso, o art. 4º, atribui à lei uma 
interpretação pautada nas condições peculiares das mulheres em situação de violência 
doméstica, senão vejamos: 

Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos 
direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao 
acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária. 

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 
das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias 
para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se 
destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. (grifamos) 
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Neste prisma, o artigo 29 da Lei federal prevê a atenção multidisciplinar, especializada 
no atendimento psicossocial, jurídico e de saúde da mulher. Assim, mostra-se juridicamente 
adequada a proposta em análise, tendo em vista os objetivos da Lei "Maria da Penha". 

Cumpre observar que a proposta em comento, assim como vários dispositivos da Lei 
Maria da Penha, não objetiva obrigar o Poder Público a adotar determinada conduta, mas 
pauta diretrizes programáticas a serem seguidas para efetivar um direito garantido por norma 
federal. 

Além disso, a proposta prevê a integração de serviços com objetivo ao bem estar da 
mulher vitimada, como p. ex. a orientação do trabalho e renda no mesmo local, dispositivo este 
que encontra parâmetro interpretativo no inciso II, do parágrafo 2º do art. 9º da Lei Federal, que 
prevê a manutenção do vínculo trabalhista quando necessário o afastamento do local de 
trabalho, por até 6 meses. 

A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE, nos termos do 
substitutivo, que visa adequar o texto à melhor técnica legislativa e retirar da proposta serviços 
de competência de outros entes federados. 

 

SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0244/14. 

Altera, o art. 1º da Lei nº 15.203 de 18 de junho de 2010 e insere os incisos VIII e IX ao 
mesmo artigo, para determinar a integração dos serviços públicos no atendimento à mulher 
vítima de violência doméstica ou familiar, no âmbito da Cidade de São Paulo, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 15.203, de 18 de junho de 2010, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1º As mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar terão direito aos 
serviços públicos de forma integrada, preferencialmente na Assistência Médica Ambulatorial - 
AMAS, compreendendo também o acesso as informações pertinentes, e, toda política pública 
Municipal sobre o tema, deve ter como diretrizes:" (NR). 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº15.203, de 18 de junho de 2010, passa a vigorar acrescido dos 
incisos: 

"VIII - o atendimento integrado terá como com objetivo oferecer amplo acesso aos 
serviços públicos, compreendendo as áreas de saúde, assistência social, acolhimento, 
abrigamento e orientação do trabalho, emprego e renda no mesmo local; 

IX - a centralização no atendimento da Assistência Médica Ambulatorial - AMAS deverá 
possibilitar mais qualidade e rapidez no socorro às vítimas de violência doméstica ou familiar, e 
não impedirá a recepção em qualquer outra unidade da rede". 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º O Poder Público regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar de sua publicação. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 07/10/15. 

Alfredinho - PT 

David Soares - PSD (Relator) 
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Arselino Tatto - PT 

Abou Anni - PV 

Ari Friedenbach - PHS 

Conte Lopes - PTB 

Eduardo Tuma - PSDB 

Sandra Tadeu – DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/10/2015, p. 120-121 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

