
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei  nº 017/2021 – LEGISLATIVO  

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria da vereadora Dalva Cristina Siqueira dos Santos, protocolado na Casa 

Legislativa no dia 13/08/2021 e encaminhado para parecer. 

  O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, mas padece de vício de   

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem do projeto, para fins de 

garantir prioridade de encaminhamento a vaga de emprego constante no cadastro do PAT - Posto 

de Atendimento ao Trabalhador, e de cursos profissionalizantes ministrados pelo órgão 

municipal competente, às mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica, de natureza 

física, sexual ou moral. 
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 É certo que uma lei federal disciplina a matéria, ou seja, lei nº 11.340-06 (Lei Maria da 

Penha), no Capítulo II – DA ASSITÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR, especificamente no artigo 9º descreve todo o rol de assistência, 

inclusive de manutenção do vínculo de emprego (§ 2º, inciso II). 

  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na ADIN nº 2157148-45.2020.8.26.0000, 

Acordão - registro: 2021.0000133260, o Desembargador Relator deixou consignado que não é 

um assunto de interesse exclusivamente local: 

 

 

 Por fim, compre lembrar que o artigo 1º da matéria visa garantir prioridade de 

encaminhamento a vaga de emprego constante no cadastro do PAT, em detrimento de todos os 

demais desempregados, que certamente também possuem um certo grau de necessidade, ferindo 

dessa forma o  princípio da isonomia, que dentro do direito, nada mais é do que a equalização 

das normas e dos procedimentos jurídicos entre os indivíduos, garantindo que a lei será aplicada 

de forma igualitária entre as pessoas, levando em consideração suas desigualdades para a 

aplicação dessas normas. 

 A comissão entende que o projeto de lei nº 017/2021, do Legislativo, não está apto para 

ser apreciado pelo Plenário, por padecer de vício – inconstitucionalidade - e deve 
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primeiramente, antes de ser enviado as demais comissões, ser submetido ao Plenário, para os 

fins do § 1º do artigo 177 do Regimento Interno1. 

 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 02 de setembro de 2021. 

 

 

       (Assinatura Eletrônica) 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

 

  (Assinatura Eletrônica)                                     (Assinatura Eletrônica) 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 

 

                                                           
1  -  Art. 177 - Quando qualquer proposição for atribuída a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer 

separadamente, sendo a Comissão de Justiça e Redação ouvida sempre em primeiro lugar, observado o disposto 

no artigo 84 deste Regimento Interno. 

 Par. 1º - Concluindo a Comissão de Justiça e Redação, pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, 

deve o parecer ir a Plenário para ser discutido e votado, procedendo-se: 

 a) ao prosseguimento da tramitação do processo, se rejeitado o parecer. 

 b) à proclamação da rejeição do projeto e ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer. 

 Par. 2º - Respeitado o disposto no parágrafo anterior, o processo sobre o qual deva pronunciar-se mais de uma 

comissão, será encaminhado diretamente de uma para outra, feitos os registros nos respectivos protocolos. 
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Assinaturas
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Assinou

José Eduardo Gomes Junior
Assinou

Leandro Moretti Serrano
Assinou

Log

03 set 2021, 08:54:45 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 8df59053-dd63-4b00-ae29-

0d7535bacf6e. Data limite para assinatura do documento: 03 de outubro de 2021 (08:53).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

03 set 2021, 08:54:48 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.

03 set 2021, 08:54:48 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.

03 set 2021, 08:54:48 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Leandro Moretti Serrano e CPF 215.786.148-30.

03 set 2021, 09:00:59 Edson Rogério Vizu assinou. Pontos de autenticação: email

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 130.053.548-22. IP:

177.52.87.187. Componente de assinatura versão 1.136.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 set 2021, 09:51:53 Leandro Moretti Serrano assinou. Pontos de autenticação: email

leandromoretti@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 215.786.148-30. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.136.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 03 de setembro de 2021. Versão v1.3.2.

8df59053-dd63-4b00-ae29-0d7535bacf6e
Página 1 de 2



03 set 2021, 10:58:13 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:

177.71.25.174. Componente de assinatura versão 1.136.1 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

03 set 2021, 10:58:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

8df59053-dd63-4b00-ae29-0d7535bacf6e.

Hash do documento original (SHA256): 4cc4347b43562764d73a855e4c067b225553944ea17339586844203364699915

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 8df59053-dd63-4b00-ae29-0d7535bacf6e, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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