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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
360/2019

Matéria: PLL 86/2019
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE VEREADOR. DISPÕE 
SOBRE A PREFERÊNCIA DE MATRÍCULA E DE 
TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA DE DEPENDENTES DE 
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. VÍCIOS FORMAIS INEXISTENTES. DIREITOS JÁ 
GARANTIDOS EM LEI DE ÂMBITO NACIONAL 
CONTROLE DE JUSTIFICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE. 
CRISE LEGISLATIVA EVIDENCIADA. ORIENTAÇÃO 
DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa; para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n9 86, de 22 de novembro de 2019, de autoria de 
vereador, que Dispõe sobre a garantia do direito de preferência das mulheres vítimas de violência 
doméstica à matrícula e à transferência dos filhos ou de crianças e adolescentes sob sua guarda, 
nas escolas da rede municipal de ensino de Carazinho.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei dispõe que toda mulher vítima de violência doméstica e 
familiar de natureza física, psicológica e/ou sexual terá direito de preferência de matrícula e 
transferência de matrículas de seus filhos menores, crianças e adolescentes, sob sua guarda 
definitiva ou provisória, nas escolas da rede municipal de ensino de Carazinho. Para garantir tais 
direitos, a mulher deverá apresentar ao órgão competente pela matrícula ou transferência das 
escolas municipais, a cópia do boletim de ocorrência, lavrado pela autoridade policial, no qual 
conste a intenção de representar judicialmente contra o suposto agressor ou a cópia da decisão 
judicial que concedeu a medida protetiva de urgência, que serão mantidos em sigilo pela 
instituição escolar.

A competência material é do Município de Carazinho, pela existência de 
interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, encontra-se correta, por não ser privativa 
do Prefeito Municipal2.

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
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O instrumento utilizado, do mesmo modo, está certo, já que não envolve
matéria a ser disciplinada via lei complementar3.

No mérito.

A Lei Federal n2 11,340/2006, conhecida, nacionalmente, como Lei Maria 
da Penha, com a redação conferida pela recente Lei Federal ns 11.882/2019, prevê, no parágrafo 
sétimo do artigo 99, que "A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem prioridade 
para matricular seus dependentes em instituição de educação básica mais próxima de seu 
domicílio, ou transferi-los para essa instituição, mediante a apresentação dos documentos 
comprobatórios do registro da ocorrência policial ou do processo de violência doméstica e familiar 
em curso", e, no parágrafo oitavo do mesmo artigo, que "Serão sigilosos os dados da ofendida e de 
seus dependentes matriculados ou transferidos conforme o disposto no § 7S deste artigo, e o 
acesso as informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos órgãos competentes do 
poder público".

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade 
de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, 
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino 
fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do património histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual.

(Redação dada pela Emenda Constitucional n? 53, de 2006)

2 (LOA) Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
li - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III -criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
3 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ is Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 22 As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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Assim, cotejando ambas as redações, percebe-se que o objeto da minuta 
de lei já está contemplado pela norma de âmbito nacional, de modo que despicienda a existência 
da pretensa lei local.

Portanto, a partir de um controle de justificabilidade ou de 
sustentabilidade, expressões, de origem alemã, empregadas pelo min. Gilmar Mendes no RE 
635.659-SP {21/8/2015), tem-se que a futura lei contraria o princípio constitucional da 
razoabiiidade, visto que a decisão legislativa de sua criação deixa de observar os dados objetivos 
então existentes, só servindo de contribuição para a chamada crise legislativa ou inflação 
legislativa, que nada mais é do que a expansão do processo legiferante, visando à produção de leis 
em excesso4.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opina-se pela inviabilidade
técnico-jurídica do PLL n9 86/2019.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 02 de dezembro de 2019.

\ í1Luís Fernando Bourscheid
Procurador do Peder Legislativo 
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4 BIFFE JUNIOR, João; LEITÃO JUNIOR, Joaquim. Concursos públicos: terminologias e teorias inusitadas. Rio de Janeiro: 
Forense. São Paulo: Método, 2017, p. 177.
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