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PROJETO DE LEI Nº _______ DE 2022 

Autoria: DRA. MAYARA PINHEIRO REIS 

 

Altera, na forma que específica, a Lei nº 

5.343 de 14 de dezembro de 2020, que 

“DETERMINA a comunicação, por parte dos 

condomínios residenciais, conjuntos 

habitacionais e congêneres, sobre os casos 

de agressões domésticas contra mulheres, 

na forma que especifica, no âmbito do 

Estado do Amazonas” e dá outras 

providências.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS      

DECRETA 

 

Art. 1º Altera os artigos 1º, 2º, inciso II do artigo 4º e artigo 5º da Lei nº 5.343/2020, 

que passarão a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1º Os condomínios residenciais, 

conjuntos habitacionais e congêneres ficam 

obrigados a comunicar à Delegacia 

Especializada de Defesa da Mulher, 

pessoalmente ou anonimamente por meio do 

DISQUE 190, sobre casos de agressões 

domésticas contra mulheres no âmbito do 

Estado do Amazonas. 
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Art. 2º Aquele que presenciar os casos de 

agressões deverá notificar de imediato a 

autoridade policial por meio do DISQUE 190, 

e logo após ao síndico ou à administração 

para que o caso conste no livro de 

ocorrência, devendo ter o seu sigilo 

assegurado.  

... 

 

Art. 4º (...) 

II – Se dá omissão resultar caso de lesão 

corporal grave ou morte deverá ser aplicado 

multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). 

 

... 

 

Art. 5º Todo aquele que dispuser de uma 

medida protetiva deverá comunicar o síndico 

ou a administração do respectivo 

condomínio, conjunto habitacional ou 

congênere, sendo permitida à outra parte a 

busca de pertences individuais 

acompanhado/a de uma autoridade policial.  

 

Art. 2º Ficam acrescidos os artigos 6º e 7º à Lei nº 5.343/2020, na forma abaixo: 
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Art. 6º Havendo um mandado de prisão a 

ser cumprido ou em caso de flagrante delito 

o porteiro ficará isento de anunciar a 

chegada das autoridades policiais. 

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

publicação. 

 

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei estabelecendo as normas 

necessárias ao seu fiel cumprimento.  

 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, EM MANAUS, 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

 
Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada- PP 

2ª Vice-Presidente 
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JUSTIFICATIVA 
 

O Projeto de Lei, ora apresentado, visa a alterar a Lei nº 5.343/2020, que 

determina a comunicação, por parte dos condomínios residenciais, conjuntos 

habitacionais e congêneres, sobre os casos de agressões domésticas contra 

mulheres no âmbito do estado do Amazonas. 

Após esta lei passar a vigorar apenas dois casos foram registrados nos locais 

citados, por isso é importante avaliar a execução do que foi proposto frente à 

importância do que esta sendo defendido, ou seja, a integridade física da mulher e a 

sua vida.   

É notório que muitas pessoas ainda se sentem intimidadas em denunciar o 

vizinho agressor e é por isso que esta alteração propõe também resguardar aquele 

que denuncia. 

Infelizmente, em muitos casos de violência contra a mulher há a reincidência 

e o agravo das agressões, com isso a integridade física da mulher ou sua vida se 

encontram em estado extremo de vulnerabilidade. A maioria das vítimas não 

possuem forças físicas e psicológicas para se retirar da presença do agressor, por 

isso a denúncia é significativa para a polícia fazer o seu trabalho e à preservação da 

integridade física da mulher. 

O enfrentamento às múltiplas formas de violência contra as mulheres é uma 

importante demanda no que diz respeito às condições mais dignas e justas para 

este grupo, sendo um dever do Estado e da sociedade enfrentar todas as formas de 

violência contra estas. Coibir, punir e erradicar todas as formas de violência devem 

2022.10000.00000.9.003428 / Pg. 9



5 

 
Gabinete Deputada Dra. Mayara Pinheiro Reis 

 

 
 

ser preceitos fundamentais de um Estado que preze por uma sociedade justa e 

igualitária entre todos. 

E nesse sentido, pelos motivos acima apresentados, conto com o apoio e 

aprovação pelos Nobres Pares do projeto de lei ora apresentado. 

 

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, EM MANAUS, 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

 
Dra. Mayara Pinheiro Reis 

Deputada- PP 

2ª Vice-Presidente 
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