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PROJETO DE LEI N° ,DE 2015

"Disp6e sobre mecanismos de inibigao da
violencia domestica e familiar contra a mulher,
seus familiares e/ou testernunhas no ambito do
Estado de Sao Paulo, por meio de
rnonitoramento eletronico de agressor e multa,
em caso de utilizagao de servigos prestados
pelo Estado".

( A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE sAo PAULO DECRETA:

Artigo 1!! Esta Lei disp5e sobre mecanismos de inibic;ao da violencia

domestica e familiar contra a mulher, sells familiares lou testemunhas,

por meio cle monitoramento eletronico e multa contra agressor que esteja

cumprindo alguma das Medidas Protetivas de Urgencia, constante cia Lei

Federal n9 11.340, de 7 de agosto de 2006, bem como de medicla cautelar

diversa da prisao, nos termos do inciso IX clo art. 319 do C6digo de

Processo Penal, na redaC;ao dada pela Lei Federal nQ 12.403, de 5 de maio

de 2011.

(
Art. 2Q Considera-se violencia contra a mulher, para efeitos desta Lei, os

delitos estabelecidos na legislac;ao penal e, em especial, os previstos nos

arts. 59 e 7Qda Lei Federal nQ11.340, de 07.8.2006.

Artigo 3Q' 0 agressor de violencia. domestica e familiar contra a mulher

podera ser obrigado a utilizar equipamento eletronico de monitoramento

para fins de fiscalizaC;ao imediata e efetiva das Meclidas Protetivas de

Urgencia, constantes da Lei Federal nQ11.340/2006.
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§ 1!! 0 agressor devera ser instrufdo sobre 0 usa do equipamento

eletronico de monitoramento e dos procedimentos para fins de

fiscaliza~ao efetiva da medida de afastamento.

§ 2!! 0 agressor que fizer uso do equipamento eletronico de

monitoramento tera preferencia na participa~ao nos servic;:osde educac;:ao

ou reabilita~ao, de que trata 0 inciso V do art. 35 da Lei Federal nQ

11.340/2006.

Art. 4!! A mulher ofend ida sera informada sobre 05 procedimentos para

fins de fiscaliza~ao efetiva da medida de afastamento.

Art. 5!! Para 0 desenvolvimento da presente a~ao de monitoramento

eletronico de agressor de violencia domestica e familiar, os 6rgaos

competentes deverao firmar termo de parceria com 0 Tribunal de Justi~a

de Sao Paulo no sentido de garantir a efetividade de medidas protetivas as

mulheres vftimas de violencia domestica, previstas na Lei Federal n.

11.340/2006, no ambito territorial do Estado de Sao Paulo.

Art. 6!! Nos termos do "caput" do artigo lQ da presente lei, 0 ambito de

atua~ao da presente a~ao de monitoramento eletronico de agressor de

violencia domestica e familiar sera 0 Estado de Sao Paulo.

Paragrafo unico. 0 infrator da medida judicial protetiva devera ser

encaminhado a autoridade policial competente para as medidas legais

cabfveis.

Art. 7!! As despesas decorrentes da execu~ao desta Lei correrao por conta

dos valores arrecadados com as multas contra os agressores de violencia
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domestica e familiar contra a mulher, alem de dotac;6es or<;:amentarias

proprias, suplementadas se necessario.

Artigo 82 Fica estabelecido multa contra 0 agressor, toda vez que os

servic;:os prestados pelo Estado forem acionados para atender mulher

ameac;ada ou vitima de violencia.

( Paragrafo unico. Respondera pela multa 0 autor do ato da ameac;a ou da

violencia contra a mulher que der causa ao acionamento dos servic;os

prestados por orgaos ou agentes publicos.

Art. 9Q Para efeitos desta Lei, considera-se acionamento de servic;o PLlblico

todo e qualquer deslocamento ou servic;o efetuado por agentes e orgaos

publicos, abaixo descritos, para providenciar assistencia de qualquer

natureza a vitima:

1- requisic;ao por equipamento eletr6nico de monitoramento.

( II - servic;o de atendimento movel de urgencia;

111- servi<;osde identificac;:ao e perfcia (exame de corpo delito);

IV - servic;o de busca e salvamento;

V - servic;o de policiamento;

VI- servic;o de polfcia judicia ria;

Art.lOQ Fixa-se 0 valor da multa em 100 (cern) UFESPs.

Paragrafo unico. as valores recolhidos por meio das cobranC;asde multas

referidas nesta Lei serao revertidos em polfticas publicas e aC;6esvoltadas
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a redu<;:ao da violencia contra a mulher, notadamente as a<;:5es

relacionadas ao monitoramento eletr6nico de agressor de violencia

domestica e familiar.

Art. U!! Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;:ao,revogadas as

disposi<;:5esem contra rio.

JUSTIFICATIVA

Dados oficiais do governo federal mostram que, a cada mes, 472 mulheres

sao assassinadas no Brasil, 0 que da um assassinato a cada hora e meia.

De acordo com 0 Mapa da Violencia de 2012, desde 1980 ocorreram mais

de 91 mil assassinatos de mulheres. Em oposi<;:aoa conquista de direitos, 0

que foi observado pelo estudo foi 0 crescirnento da violencia contra a

( mulher.

Diante disso, as autoridades brasileiras resolveram reagir. No plano

federal, editou-se a Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006, denominada

simplesmente Lei Maria da Penha, e depois foi promulgada a Lei n. 12.403,

de 05 de maio de 2011, que alterou a reda<;:aodo artigo 319 do Codigo de

Processo Penal. Nos pianos estaduais e municipais, diversas iniciativas

foram desenvolvidas para dar efetividade as medidas protetivas de

urgencia previstas no arcabou<;:ojurfdico federal.
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(

Neste contexto, alguns estados e municfpios implementaram inovadores

mecanismos de inibi~ao da violencia contra a mulher. Cite-se, por

exemplo, 0 fornecimento do denominado "botao do panico" no Estado do

Espfrito Santo. A iniciativa capixaba surtiu um significativo efeito positivo

no combate a violencia domestica, contribuindo para a redu~ao desta

forma de violencia no ambito de uma unidade cia Federa~ao que era

apontada como a mais violenta dentre todas as unidades da Federa~ao.

Cumpre destacar que em 2013 a iniciativa capixaba ganhou 0 prestigioso

premio Innovare, concedido a praticas inovadoras que modernizam a

Justi~a brasileira. 0 "botao do panico" do Estado do Espfrito Santo tem

sido destaque mundo afora. Jornais da Fran~a, Africa e Russia destacaram

a iniciativa do Tribunal de Justi~a do Espfrito Santo cujo objetivo e de dar

efetividade a fiscalizac;:ao de medidas protetivas concedidas com base na

Lei nQ11.340, conhecida popularmente por Lei Maria da Penha.

No entanto, alguns crfticos do "botao do panico" sListentam que este

mecanismo de inibi~ao da violencia domestica poderia ser utilizado

indiscriminadamente pela mulher, em situa~5es atfpicas, ou ate mesmo a
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amea!;a do acionamento do "botao do panico" como um instrumento de

injusta intimida!;ao do potencial agressor.

Destarte, ha experiencias inovadores de monitoramento eletronico de

agressor de violencia domestica e familiar contra a mulher, seus familiares

e/ou testemunhas que implementam as chamadas "tornozeleiras",

tambem conhecidas como "tornozeleiras do panico", a serem utilizadas

pelos agressores, ao inves da vftima, como ocorre no "botao do panico".

(

A implementa!;aO dos novos sistemas de monitoramento eletronico de

agressor de violencia domestica e familiar contra a mulher acarretara

custos aos cofres publicos. E justo que esses valores sejam efetivamente

suportados pelos agressores, e nao pelos contribuintes, que certamente

incluem as proprias vftimas das agress5es e seus familiares.

E inegavel 0 interesse publico no presente projeto, motive pelo qual

submeto a esta casa para aprOVa!;ao.

Sala das Sessoes, ern

~2m
,

SPL· C6digo de Originalidade: 1258295 130515 1540


