
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002612/2021

Concede às mulheres de baixa renda vítimas
de violência doméstica e familiar a gratuidade
nos veículos do Sistema de Transporte
Coletivo Intermunicipal de Passageiros do
Estado de Pernambuco (STCIP/PE), e dá
outras providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º É assegurada às mulheres de baixa renda vítimas de violência doméstica e familiar,
na forma, nos limites e sob as condições estabelecidas nesta Lei, a gratuidade temporária das
passagens em transportes coletivos no âmbito das linhas integrantes do Sistema de Transporte
Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco (STCIP/PE).

     § 1º Considera-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero, independem de orientação sexual, que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, nos termos da Lei Federal nº
11.340, de 7 de agosto de 2006.

     § 2º O direito à gratuidade estabelecido por esta Lei será assegurado à mulher vítima de
violência doméstica e familiar com renda mensal não superior a 1/2 (meio) salário mínimo
vigente, que esteja em atendimento contínuo em órgão, secretaria, coordenadoria ou centro de
referência (federal, estadual ou municipal), especializado no atendimento às vítimas de
violência doméstica e familiar.

     § 3º O direito ao benefício instituído por esta Lei será assegurado pelo prazo mínimo de 90
(noventa) dias, podendo ser renovado pelo mesmo período mediante a comprovação da
continuidade no atendimento pelas instituições de que trata o § 2º, exceto caso cesse a
condição de baixa renda, hipótese em que a gratuidade poderá ser imediatamente revogada
pelo órgão competente.

     § 4º A beneficiária da gratuidade assegurada por esta Lei será identificada por meio de
carteira de livre acesso ao STCIP/PE, concedido sem qualquer ônus, podendo ser substituído
por outro dispositivo eletrônico ou mecanismo estabelecido pelo órgão competente.

     § 5º A gratuidade assegurada por esta Lei não é extensiva às linhas de transportes
opcionais do STCIP/PE.

     § 6º O benefício estabelecido nesta Lei não é cumulativo com outras gratuidades



total e/ou parciais, concedidas para acesso aos veículos do STCIP/PE, devendo, em caso de
duplo benefício, ser validado prioritariamente aquele que possuir caráter contínuo.

     § 7º Na hipótese do duplo benefício ser caracterizado pela gratuidade cumulativa
concedida às pessoas idosas e/ou com deficiência, o benefício assegurado nesta Lei será
revogado, preservando-se a gratuidade pela condição de idoso e/ou pessoa com deficiência e,
quando necessário, a extensão do benefício da gratuidade aos filhos ou dependentes legais da
mulher vitimada, nos termos do § 8º.

     § 8º É assegurada a extensão do benefício da gratuidade aos filhos ou dependentes legais
da mulher vítima de violência doméstica e familiar de baixa renda, que sejam menores de 18
(dezoito anos) ou incapazes, mediante a apresentação de parecer ou laudo técnico expedido
pela equipe psicossocial das instituições indicadas no § 2º, que ateste a impossibilidade
socioeconômica da beneficiária em custear o seu transporte e/ou deixá-los sob o cuidado de
terceiros.

     Art. 2º A concessão do benefício de que trata esta Lei será solicitada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:

     I – 02 (duas) fotos 3x4 recentes e coloridas, com fundo branco;

     II – comprovante de residência em nome da beneficiária ou declaração atestando a
condição de acolhimento em abrigo público, expedida pelo órgão responsável pelo serviço;

     III – fotocópia da Cédula de Identidade - RG e do Cadastro de Pessoa Física - CPF;

     IV – parecer ou laudo técnico expedido por órgão, secretaria, coordenadoria ou centro de
referência (federal, estadual ou municipal), especializado no atendimento às vítimas de
violência doméstica e familiar, que ateste a sua carência socioeconômica e necessidade de
atendimento contínuo na rede de proteção à mulher; e

     V – boletim de ocorrência ou termo de deferimento de medida protetiva expedida pelo juiz
da comarca competente, que indique a condição de vítima de violência doméstica e familiar.

     Parágrafo único. Na hipótese de a beneficiária não dispor de comprovante de residência em
seu nome, poderá substituí-lo por declaração de domicílio expedida por associação de
moradores, unidade de saúde da família ou pela equipe psicossocial do órgão, secretaria,
coordenadoria ou centro de referência (federal, estadual ou municipal), especializado no
atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar.

     Art. 3º A carteira de livre acesso ao STCIP/PE deverá conter:

     I – nome completo da beneficiária;

     II – data de nascimento da beneficiária;



     III – número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF da beneficiária;

     IV – número do cartão;

     V – data de emissão e validade do benefício;

     VI – declaração de "direito a acompanhante”, quando se tratar da hipótese do § 8º do art.
1º; e

     VII – fotografia de tamanho 3X4 da beneficiária;

     Parágrafo único. Fica vedada qualquer menção ou indicação na carteira de livre acesso ao
STCIP/PE, da condição de vítima de violência doméstica e familiar da beneficiária.

     Art. 4º O benefício da gratuidade estabelecida nesta Lei deverá ser revisto a cada 90
(noventa) dias, a partir de sua concessão, para avaliação da continuidade das condições que
lhe deram origem.

     § 1º É de responsabilidade da beneficiária comparecer ao órgão responsável pela emissão
da carteira de livre acesso ao STCIP/PE, com a finalidade de obter a sua renovação.

     § 2º A falta de comparecimento da beneficiária para a renovação do benefício implicará na
suspensão imediata dos efeitos da gratuidade concedida até ulterior confirmação da
continuidade das condições que lhe deram origem.

     Art. 5º O uso indevido do benefício de que trata a presente Lei acarretará o cancelamento
automático da carteira de livre acesso ao STCIP/PE, com apreensão do respectivo documento
durante o período de apuração dos fatos, sem prejuízo da comunicação dos fatos às
autoridades competentes e das sanções penais cabíveis.

     § 1º Entende-se por uso indevido do benefício de que trata o caput a utilização da carteira
de livre acesso ao STCIP/PE que contenha adulteração, violação ou fraude de qualquer
natureza, inclusive, a sua utilização por terceiros ou de forma irregular.

     § 2º As penalidades dispostas no caput deste artigo não excluem a aplicação das
penalidades civis e penais cabíveis, que serão avaliadas pelas autoridades competentes.

     § 3º Em qualquer caso, deve ser assegurado à usuária infratora o direito à ampla defesa.

     Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos
necessários para a sua efetiva aplicação.

     Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da



Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa,
uma vez que seu conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada
privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não foram
incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem como
não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     Registramos, de imediato, os precedentes normativos de matérias análogas, que foram
aprovados por esta Nobre Casa Parlamentar, que resultaram na Lei nº 7.766/1978, originada
de Projeto de Lei de autoria do Deputado Manoel Gilberto , que concede transporte gratuito
em todos os ônibus do Estado aos ex-combatentes; na Lei nº 11.519/1998, originada de
Projeto de Lei de autoria do Deputado Pedro Eugênio , que assegura gratuidade no transporte
público para pessoas idosas, pessoas com deficiência, estudantes da rede pública de ensino, e
paciente renais e transplantados (acrescido pela Lei nº 12.115/2001, originada de Projeto de
Lei de autoria da Comissão de Saúde e Assistência Social ); e na Lei 12.045/2001, originada
de Projeto de Lei de autoria do Deputado João Paulo , que concede gratuidade nos transporte
coletivos intermunicipais às pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental (que foi
reformada pela Lei n° 17.132, de 18 de dezembro de 2020, originada de Projeto de Lei de
autoria do Deputado João Paulo).

     No mérito, destacamos:

     Apresentamos o presente Projeto de Lei no intuito de estabelecer política pública de apoio
às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar de baixa renda, que não possuem
condições financeiras de se deslocar de sua residência ou casa abrigo até o local em que se
encontra localizado o equipamento de apoio jurídico e psicossocial às vítimas, bem como
outros órgãos onde também encontrará suporte do Estado para romper o ciclo da violência, a
exemplo de agências de emprego, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Judiciário.

     São frequentes os relatos de assistentes sociais, psicólogas, advogadas e agentes públicos e
privados que atuam no enfrentamento à violência de gênero, no que tange a falta de condições
da vítima para pagar o valor da passagem de ônibus para realizar o atendimento na rede de
proteção.

     Esse fato é tão recorrente em todo país, que o município do Rio de Janeiro lançou no dia
31 de agosto deste ano, o cartão de passagens para mulheres vítimas de violência doméstica
intitulado de “Move-Mulher”, no valor de R$ 24,30. De acordo com a Prefeitura do RJ, o
valor seria suficiente para que a vítima faça seis viagens. O benefício deverá ser usado para
que mulheres possam acessar locais onde



possam conseguir auxílio.

     Apesar de louvável a iniciativa da Prefeitura do Rio, acreditamos que esse valor é
insuficiente para que a mulher vitimada possa se transportar para todos os locais da rede de
proteção. Por isso, propomos que a isenção na tarifa de ônibus que integram o Sistema de
Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do Estado de Pernambuco (STCIP/PE),
tenha para ela a validade de 3 meses (90 dias), podendo ser renovado por igual período
enquanto perdurar a necessidade atendimento na rede de proteção.

     Além disso, propomos também que o benefício seja estendido aos seus filhos e
dependentes legais, quando ela não tiver condições de deixá-los aos cuidados de terceiros
enquanto realiza o atendimento na rede de proteção. Tudo deverá ser atestado pela equipe
psicossocial do equipamento que a estiver atendendo.

     Esta proposta legislativa é de fundamental importância, uma vez que instrumentaliza mais
um mecanismo de financiamento de políticas públicas de combate à violência de gênero, que
foi considerada pela ONU como uma pandemia global.

     Registramos que dados inéditos do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação), do Ministério da Saúde, publicados recentemente pela Folha de São Paulo
(09/09/2019), apontam que, no Brasil, a cada quatro minutos, uma mulher é agredida por ao
menos um homem e sobrevive, porém carregando as sequelas e estigmas da violência de
gênero.

     Sob esse cenário, cabe a todos os entes federados assumirem compromisso direto com a
agenda de gênero. Cumpre recordar que a Constituição de 1988 estabelece como objetivos da
nossa República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 3º, I e IV).

     Destacamos, ainda, a congruência dessa proposta com a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará” –
Decreto nº 1.973, de 1996), da qual o Brasil é signatário, que assegura, dentre outros pontos,
que toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública como na
esfera privada (artigo 3º), que se respeite sua integridade física, mental e moral (art. 4º, “b”),
direito que se respeite a dignidade à sua pessoa e a que se proteja sua família (art. 4º, “e”).

     A Lei Maria da Penha estabelece, em seu art. 8º, que a política pública que visa coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de
ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-
governamentais, tendo por diretriz a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério
Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde,
educação, trabalho e habitação; e a assistência à essas vítimas 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 (art. 9º).



     Assim sendo, cabe à União, Estados e Municípios promoverem e desenvolverem ações,
projetos e programas que, de maneira institucionalizada e coordenada com as diferentes
agendas sociais e a rede de apoio, contribuam para a redução dos índices da violência de
gênero.

     Certamente, temos vivenciado, ao longo dos últimos anos, um avanço legislativo no
combate à violência contra as mulheres, principalmente no âmbito penal. No entanto, ainda
estamos distante de uma conjuntura social ideal. Assim, não podemos nos furtar de adotar
todas as medidas, inclusive as legislativas, ainda que de caráter programático, capazes de
contribuir para a melhoria da condição social da mulher.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala das Reuniões, em 01 de Setembro de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 9ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª comissões.


