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Dispõe, no âmbito do Estado do Mato Grosso,
sobre a proibição de nomeação para cargos em
comissão  de  pessoas  que  tenham  sido
condenadas pela Lei Federal nº 11.340, de 07
de Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

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 Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração pública direta e indireta, bem como em todos
os Poderes do Estado do Estado do Mato Grosso, para todos os cargos em comissão de livre nomeação e
exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas na Lei Federal nº 11.340, de
07 de Agosto de 2006 - Lei Maria da Penha.

Parágrafo Único - Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado, até o
comprovado cumprimento da pena.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Os últimos anos têm sido marcados pelo aumento no número de casos de feminicídios que chegam ao
Poder Judiciário. Desde 2016, quando esses crimes passaram a ser acompanhados pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), a quantidade de processos só cresce. Em 2018, o aumento foi de 34% em relação a 2016,
passando de 3.339 casos para 4.461. As informações foram divulgadas no último dia 08/03, quando se
comemora o Dia Internacional da Mulher.

Os tribunais de Justiça também perceberam crescimento no número de processos pendentes relativos à
violência contra a mulher. Em 2016, havia quase 892 mil ações em tramitação na Justiça. Dois anos depois,
esse número cresceu 13%, superando a marca de um milhão de casos.
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No âmbito do Estado do Mato Grosso, infelizmente, os números são ainda mais alarmantes. Segundo os
dados consolidados pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ/CNJ), o Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso foi o terceiro com o maior crescimento de processos envolvendo casos pendentes de
violência doméstica, num aumento de 42% dentro de período de 2016 a 2018.

O crescimento do número de processos envolvendo feminicídio no Estado do Mato Grosso é ainda mais
assustador, saltando de 69 casos pendentes em 2016 para 307 em 2018, num aumento de 345%.

Tais números, por si só, justificam a necessidade de aprovação do presente projeto que, baseado na
legislação fluminense recentemente sancionado pelo Governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel (Lei
Estadual 8.301/19), visa impedir a nomeação, no âmbito da Administração pública direta e indireta, bem
como em todos os Poderes do Estado do Estado do Mato Grosso, para todos os cargos em comissão de
livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas pela Lei Maria da Penha.

Tal medida representa uma forma do Poder Público contribuir no combate à violência contra a mulher, que
assola todo o Brasil e, em especial, o nosso Estado, afastando dos quadros públicos agressores já
condenados.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental importância, submeto aos nobres pares a presente
proposta a qual solicito o devido apoio para sua análise e aprovação.
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