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 Porto Alegre, 02 de dezembro de 2019. 

 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 57.692/2019. 
 
 
 
I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita análise e 
orientação quanto ao Projeto de Lei, de iniciativa parlamentar, cuja ementa versa: 
“Dispõe sobre a garantia do direito de preferência das mulheres vítimas de violência 
doméstica à matrícula e à transferência dos filhos”.  
 
 
 
II.  Sob a ótica da competência:  
 
 Deve ser destacado que o Município possui competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local, bem como para organizar e prestar os serviços 
públicos de interesse local (art. 30, I, Constituição da República). Além disso, é de 
competência comum dos entes federativos proporcionar os meios de acesso à 
educação e à cultura, e combater as causas e fatores de marginalização, promovendo a 
integração social dos setores desfavorecidos (art. 23, V e X, Constituição da República).  
 
 Sob a ótica da iniciativa legislativa: 
 
 Destaca-se que, na obra “A Lei, seu Processo de Elaboração e a 
Democracia”, André Leandro Barbi de Souza1 ensina o seguinte: 

A regra indica que o exercício de iniciativa de uma lei é geral. Encontra-se 
disponível ao parlamentar, a uma bancada, a uma comissão legislativa 
permanente ou especial, ao chefe do governo e aos cidadãos. Há situações, 
no entanto, em que o exercício da iniciativa de uma lei é reservado. Nessas 
hipóteses, apenas quem detém competência para propor o projeto de lei 
pode apresentá-lo. (grifou-se) 

 O projeto de lei apresentado pode ser objeto de iniciativa parlamentar, 
uma vez que não invade competência reservada a Chefe do Poder Executivo. Ademais, 
encontra amparo na Lei nº 11.340 de 2006. 
 

 Quanto à matéria abordada: 
 

1  A Lei, seu Processo de Elaboração e a Democracia. Porto Alegre: Livre Expressão, 2013, p. 31-32. 
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 A lei nº 11. 340 de 2006, Lei Maria da Penha, foi recentemente alterada, 
através da sanção da Lei nº 13.882, de 2019, em iniciativa proposta por Deputada 
Federal, e passou a incluir nas previsões de assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar, as seguintes medidas: 
 

Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 
será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas 
públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 
(...) 
§ 7º 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. (Incluído pela Lei nº 13.882, de 2019) 
§ 8º Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes 
matriculados ou transferidos conforme o disposto no § 7º deste artigo, e o 
acesso às informações será reservado ao juiz, ao Ministério Público e aos 
órgãos competentes do poder público.(Incluído pela Lei nº 13.882,  de 2019) 

 
 Portanto, verifica-se que o projeto de lei apresentado visa consolidar em 
âmbito municipal diretrizes já dispostas na Lei Maria da Penha. 
 
 Ademais, ao dispor sobre, apenas, quanto à prioridade para matrícula 
ou transferência, não cria expectativa de direito, nem mesmo ultrapassa as atribuições 
de competência parlamentar. E ainda, garante que a vítima de violência doméstica, 
que se vê forçada a uma mudança repentina de domicílio, terá assegurada prioridade 
para matricular seus dependentes em instituição de educação básica. 
 
  

 
III.  Diante do exposto, conclui-se pela viabilidade jurídica do Projeto de Lei 
em análise, uma vez que encontra amparo na Lei nº 11.340 de 2006 e assegura a 
assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. 
 
 O IGAM permanece à disposição.  
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