
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002608/2021

Altera a Lei nº 11.892, de 11 de dezembro de
2000, que cria o Programa Primeiro Emprego,
bem como o Fundo de Incentivo ao Programa
Primeiro Emprego - FIPE, e dá outras
providências, a fim de ampliar o seu alcance
para mulheres desempregadas que viviam sob
dependência financeira de seus ex-
companheiros, nos termos que indicam.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 11.892, de 11 de dezembro de 2000, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 1º Fica criado o Programa Primeiro Emprego, com o objetivo
de incentivar e viabilizar o acesso ao mercado de trabalho de
jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, e mulheres que viviam sob
dependência financeira de seus ex-companheiros e que não dispõem
de fonte de renda fixa.” (NR)

“Art. 2º Serão beneficiários do Programa Primeiro Emprego: (NR)

I – os jovens que atenderem aos seguintes critérios: (NR)

a) ter idade entre 16 e 24 anos; (AC)

b)  não possuir experiência profissional anterior; (AC)

c) estar inscrito no Programa Primeiro Emprego, através da Agência
do Trabalho/SINE. (AC)

II – as mulheres desempregadas que atenderem aos seguintes
critérios: (NR)

a) não possuir experiência profissional anterior; (AC)

b) ter vivido sob a dependência financeira de seus ex-companheiros
ao longo do casamento ou união estável, não



dispondo de fonte de renda fixa de qualquer natureza, mormente pensão alimentícia ou pensão
pós morte; (AC)

c) estar inscrita no Programa Primeiro Emprego, através da Agência
do Trabalho/SINE. (AC)

Parágrafo único. Para os fins do disposto no inciso II do caput,
deverão ser priorizadas as mulheres que se encontravam em
situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei
Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.” (AC).

“Art. 6º ...............................................................................................

............................................................................................................

§ 2º .....................................................................................................

............................................................................................................

V - acompanhar os beneficiários e beneficiárias do Programa
Primeiro Emprego; e, (NR)

.............................................................................................................”

“Art. 7º Fica instituído o Fundo de Incentivo ao Programa Primeiro
Emprego, doravante denominado FIPE, vinculado à Secretaria da
Fazenda do Estado de Pernambuco - SEFAZ, destinado a prover
recursos que garantam a concessão de bônus às empresas
participantes do Programa, com o intuito de viabilizar o acesso ao
mercado de trabalho de jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, e
mulheres que estiveram sob dependência financeira de seus ex-
companheiros e que não dispõem de fonte de renda. (NR)

.............................................................................................................”

     Art. 2º 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 remanescente 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.

     No mérito, registramos:

     Nosso projeto objetiva ampliar o alcance do Programa Primeiro Emprego do
Governo do Estado, voltando-o também para as mulheres que viviam sob
dependência financeira de seus ex-companheiros e que não dispõem de fonte de renda
fixa. Nosso olhar se estabelece sobre aquelas que dedicaram suas vidas à atividade
doméstica, sem nunca ter se inserido no mercado de trabalho, principalmente as cujas
oportunidades foram tolhidas em virtude de terem vivido sob o ciclo da violência
doméstica e familiar.

     Para entender a natureza desse Projeto, precisamos nos debruçar sobre o fato de
que, ao longo da história, as mulheres foram tratadas como indivíduos inferiores em
relação aos homens, cujos direitos sociais, políticos e econômicos foram negados. Foi
necessária a luta incessante dos movimentos sociais feministas para que esses direitos
fossem conquistados, ao passo em que hoje a militância é pela sua manutenção.

     Dentre esses direitos, destacamos o de trabalhar e de empreender. Liberdades que
aos olhos menos atentos podem parecer, atualmente, como já conquistadas pelas
mulheres. No entanto, frisamos que apesar da sua existência formal nas leis que
integram o ordenamento jurídico brasileiro, as sequelas deixadas pela cultura
machista, patriarcal, misógina e sexista em nossa sociedade ainda se arrastam pelo
tempo, impedindo na prática que as mulheres de fato conquistem espaços não-
domésticos, como o do mercado de trabalho. Ainda serão necessárias muitas décadas
para que a balança da igualdade e equidade de gênero seja finalmente nivelada.

     Estamos falando das milhares de brasileiras que dedicaram e ainda dedicam suas
vidas a vida doméstica, cuidando da casa, dos filhos e do companheiro. Muitas,
inclusive, são vítimas de violência psicológica, patrimonial e moral pelos seus
maridos. Quando elas se divorciam, viúvam ou finalmente rompem o ciclo da
violência, veem-se desamparadas pelo Estado, pela família e por amigos.

     Não é à toa que uma das linhas de enfrentamento da violência contra mulher é dar
condições financeiras para que as vítimas possam sair da relação abusiva – vale
lembrar que a casa, o aluguel, a feira, os gastos com saúde, etc., na maioria das vezes
são integralmente custeados pelo agressor.

     Mesmo quando não há violência doméstica e familiar envolvida, por



estarem inseridas em uma construção cultural que segmenta lugares e papéis de homens e
mulheres, algumas passam a vida toda vivendo em relacionamentos infelizes por não terem
outra opção. Afinal, para onde poderiam ir e como irão se manter sem renda, formação
acadêmica, qualificação e experiência profissional?

     Nesse momento, é essencial a atuação incisiva do Estado, para resgatá-las do vazio
deixado em seu passado. Essas mulheres precisam se apoio psicossocial, jurídico e
econômico. Ou seja, o Estado precisa resgatar a cidadania delas, através de políticas
públicas de gênero.

     A nossa meta, registra-se aqui, é voltada para um futuro onde não haja a
necessidade de haver políticas públicas como essas, pois acreditamos que até lá já
tenhamos alcançado a tão sonhada igualdade e equidade entre homens e mulheres.

     Mesmo que os movimentos feministas e a atuação do sistema de Justiça estejam
em constante busca por equidade e igualdade em todos os espaços e aspectos
econômicos e sociais, os índices de violência doméstica, física, moral, psicológica,
sexual, simbólica, patrimonial e também intelectual contra as mulheres seguem altos.

     A implantação da Lei Maria da Penha foi um marco histórico e prevê um
importante conjunto de mecanismos necessários ao empoderamento feminino de
mulheres que são ou foram vítimas de violência de qualquer natureza, confirmando
que a independência e autonomia financeira é um fator que interfere drasticamente no
desfecho do quadro de violência.

     Com efeito, sem independência financeira, as vítimas seguem no relacionamento,
mesmo que estejam claros os sinais de que romper a relação com o agressor é a única
e melhor saída. Contudo, para conseguir se livrar do ciclo da violência, há
necessidade de poder econômico e estabilidade financeira mínima.

     Assim, concluímos dizendo que: a aprovação dessa Proposta de Lei se constituirá
em importante marco para a busca pela igualdade e equidade de gênero em
Pernambuco, no entanto, registramos que é um avanço tardio, pois quantas mulheres
já foram massacradas e elas foram negadas a primeira oportunidade de emprego?

     Com a aprovação desse projeto, vislumbrando um futuro melhor para homens e
mulheres, em que nenhum de nós se veja novamente desamparado pelo Estado e pela
sociedade como um todo.

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 25 de Agosto de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo



Deputada

 
Às 1ª, 2ª, 3ª, 11ª, 12ª, 14ª comissões.


