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Dispõe sobre medidas de prevenção e combate
ao  abuso  sexual  de  mulheres  nos  meios  de
transporte  coletivo  no  âmbito  do  Estado  de
Mato Grosso, e dá outras providências.

        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 Os serviços de transportes coletivos de passageiros, prestados no território do Estado de Mato
Grosso, deverão adotar ações afirmativas, educativas e preventivas ao abuso sexual e violência contra a
mulher, sofridos no interior dos ônibus.

Art. 2º Deverão ser fixados no interior dos veículos de transporte coletivo cartaz com a seguinte orientação:
Abuso sexual no ônibus é crime e a mulher que tiver o seu corpo tocado por desconhecidos deve denunciar,
seguindo estas orientações:

Primeiro passo: gritar em sinal de advertência para que as pessoas ao redor percebam o que está
acontecendo;

Segundo passo: buscar reunir o máximo de informações sobre o agressor para ajudar na identificação: um
sinal físico, roupa específica ou tatuagem etc.

Terceiro passo: fazer o registro da ocorrência da violência na delegacia.

Art. 3º As empresas de transporte coletivo deverão, em parceria com setores públicos ou instituições não
governamentais de defesa dos direitos das mulheres, realizar a capacitação e treinamento dos trabalhadores
do transporte público coletivo de passageiros, com foco na orientação sobre como agir nos casos de abuso
sexual contra mulheres.

Art. 4º Para efeitos da presente Lei, as câmeras de vídeo monitoramento e o sistema GPS dos ônibus
deverão ser disponibilizados para que as mulheres possam reconhecer os assediadores e identificar o exato
momento do abuso sexual, devendo ser disponibilizados para a efetivação da denúncia de abuso sexual
junto aos órgãos de repressão do Estado.
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Art. 5º O não cumprimento estabelecido na presente lei acarretará, à empresa infratora, multa no valor de
1000 (um mil) UFERMT, aplicada em dobro, em caso de reincidência.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Dentre as medidas reivindicadas pelo movimento, está a necessidade das empresas prestadoras de serviço,
começarem a contribuir com a prevenção da violência, por meio de campanhas de orientação as mulheres
vítimas e do treinamento dos seus funcionários.

É necessário esclarecer em toda extensão de nosso Estado que as formas de abuso sexual cometidas nos
ônibus é crime, e deve ser combatido como as demais formas de violência, preconceito e discriminação
contra as mulheres.

Nenhuma mulher deve suportar calada ter seu corpo tocado por um desconhecido sem seu consentimento,
tendo como desculpa as condições de proximidade impostas pelo transporte público, especialmente porque
este ato é passível de punição e precisa ser denunciado.

De acordo com a ONU, “A violência contra as mulheres não está confinada a uma cultura, uma região ou um
país específicos, nem a grupos de mulheres em particular dentro de uma sociedade. As raízes da violência
contra as mulheres decorrem da discriminação persistente contra as mulheres”

E para tanto, neste processo de luta contra a discriminação, contar com o apoio e esclarecimento das
empresas prestadoras de serviço,será um passo importante no enfrentamento da violência contra mulher.

Para as empresas serão medidas de baixo impacto financeiro, uma vez que já existe na maioria dos veículos,
sistema de segurança digital, sendo apenas necessário fixar cartazes de realizar a orientação dos
trabalhadores quanto as assistência das mulheres vítimas.

Por outro lado, estarão realizando um serviço de relevante alcance social e de promoção da dignidade da
pessoa humana.

É dever do Estado promover o combate e prevenção à violência contra a mulher, sendo portanto este o
principal fundamento do projeto de lei que propomos para ser analisado por este Parlamento.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Agosto de 2017

 

Jajah Neves
Deputado Estadual
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