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INSTITUI NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO
GROSSO AS “PATRULHAS MARIA DA PENHA”
COM O OBJETIVO DE PREVENIR E COIBIR A
VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º  Ficam instituídas, no âmbito do Estado de Mato Grosso as “Patrulhas Maria da Penha” para atuarem
no enfrentamento á violência domestica e familiar contra a mulher, conforme previsto no Plano Nacional de
Segurança Publica/2017.

§ 1º Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art.5º da Lei
nº 11.340/2006);

§2º Configura unidade doméstica o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive as esporadicamente agregadas.

Art. 2º As “Patrulhas Maria da Penha” deverão contar com atendimento policial especializado ás mulheres
vitimas da violência domestica e tem como objetivos:
I- Garantir a efetividade da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha);
II- Integrar ações, metas e compromissos estabelecidos no Plano Nacional de Enfrentamento á Violência
contra as Mulheres; 
III- Estabelecer relação direta com a comunidade, assegurando o acompanhamento e atendimento as
mulheres vitimas de violência domestica e familiar.
IV- Garantir o cumprimento das medidas protetivas estabelecidas pela Lei nº11. 340/2006 e concedidas pela
justiça às mulheres vitimas de violência domestica e familiar.

Art. 3º O patrulhamento deverá ocorrer periodicamente, podendo ser, após mapeamento da violência e da
necessidade, semanalmente.

Art.4º As “Patrulhas Maria da Penha” serão compostas por Policiais Militares, preferencialmente da



Companhia de Policia Feminina.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A violência doméstica é um fenômeno de extrema gravidade, que impede o pleno desenvolvimento social e
coloca em risco mais da metade da população do País – as 103,8 milhões de brasileiras contabilizadas na
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, do IBGE.

O estudo "Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres" mostra que 50,3% das mortes violentas de
mulheres no Brasil são cometidas por familiares. Desse total, 33,2% são parceiros ou ex-parceiros. Outro
dado importante do estudo é o local do homicídio: 27,1% deles acontecem no domicílio da vítima, indicando
a alta domesticidade dos assassinatos de mulheres. Outros 31,2% acontecem em via pública, e 25,2%, em
estabelecimento de saúde.

E ainda, dados do “Atlas da Violência 2016”, coloca Mato Grosso em 5ª lugar no ranking de mortes violentas
de mulheres. Com base nos dados atuais, se comparados com os do ano de 2013, constatou-se que as
mulheres continuam sendo as maiores vítimas dos crimes de estupro (82,8%), ameaça (65,9%) e lesão
corporal dolosa (63,6%). O mesmo acontece em relação aos delitos de tentativa de estupro (90,3%), violação
de domicílio (63,5%), supressão de documento (56,8%), calúnia, injúria e difamação (72,3%) e
constrangimento ilegal (59,6%), adicionados às análises desde a última versão desse estudo. 

O PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, lançado em 05/02/2017 pelo Governo Federal focaliza
na integração, coordenação e cooperação entre Governo Federal, Estados e sociedade e, entre outros, tem
como objetivo a redução de homicídios dolosos, feminicídios e a violência contra a mulher.

Entre as medidas previstas encontra-se a efetivação da “Patrulha Maria da Penha” nos Municípios, com
infraestrutura e equipamentos cedidos pelo Ministério da Justiça e efetivo pelos Estados ou Municípios, e em
locais predominantemente georeferenciados com os endereços das vítimas protegidas com medidas
restritivas em relação aos agressores.

Entre as atribuições da Patrulha Maria da Penha elencadas no Plano Nacional, estão: identificar os casos
mais graves; fiscalizar o cumprimento das Medidas Protetivas de Urgência (MPU); orientar e esclarecer as
dúvidas das vítimas; realizar rondas periódicas, atuando preventivamente; confeccionar certidões que
integrarão os inquéritos e informar a vitima quando seu agressor é colocado em liberdade. A idéia central é
monitorar e proteger as mulheres que tenham recorrido a medidas restritivas contra agressores e fazer com
que funcione em todas as capitais brasileiras. 

A Lei nº 11.340/2016, popularmente chamada de Lei Maria da Penha determina a responsabilidade do
Estado na prevenção e proteção das mulheres agredidas, bem como a punição dos agressores, porem, a
realidade mostra índices crescentes neste tipo de crime e a necessidade de um “reforço” na prevenção e
enfrentamento. E aqui entra a instituição das Patrulhas Maria da Penha. Existente em cidades brasileiras dos
Estados do Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, etc., o programa Patrulha Maria da Penha agora com
reforço do Governo Federal em infraestrutura e equipamentos, deve se estender por todo o território
brasileiro.

Nobres pares, para a mulher, quebrar o silêncio sobre sua situação de violência é uma decisão muito grave e
difícil. Por isso, os serviços de atendimento precisam estar bem equipados e com capacidade de acolhimento,
prevenção e proteção às mulheres. Por todo e exposto, com o objetivo de unir esforços, fomentar projetos e
acatar determinação nacional, submeto presente matéria à apreciação dos Nobres Pares que integram esta
Casa de Leis na expectativa de que, após regular tramitação, seja ao final aprovada.
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