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Dispõe  sobre  o  afastamento  do  local  de
trabalho, de forma remunerada, das servidoras
da Administração Pública Estadual, Direta ou
indireta  e,  das  servidoras  da  Assembleia
Legislativa de Mato Grosso vítimas de violência
doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,  sem
pre ju ízo  das  medidas  de  proteção  e
assistenciais previstas na Lei nº 11.340/2006.

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 assegurado, quando for necessário, o afastamento do local de trabalho, sem prejuízo de
vencimento, remuneração ou de qualquer outro direito ou vantagem legal, das servidoras públicas da
Administração Pública Estadual, direta ou indireta e, das servidoras da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso, vítimas de violência doméstica, sem prejuízo das medidas de proteção e assistenciais previstas na
Lei nº 11.340/2006.

Art. 2º O recebimento integral da remuneração pela mulher vítima de violência estabelecido nesta lei será
efetuado por até seis meses, conforme previsto no inciso II, §2º, do Art. 9º da Lei 11.340/2006.

Parágrafo Único - A remuneração será concedida à servidora pública, vítima de violência doméstica, que
teve seu afastamento do local de trabalho assegurado dentre as medidas protetivas, concedidas pela
autoridade judiciária, conforme disposto no inciso III do art. 12, e nos artigos 18 e 19, todos da Lei
11.340/2006.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Iniciativa Legislativa, na modalidade de Projeto de Lei Ordinária, que tem por fim, assegurar,
quando necessário, o afastamento remunerado do local de trabalho, das servidoras públicas da
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Administração Pública Estadual, Direta ou indireta e, das servidoras da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso, vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem prejuízo das medidas de proteção e
assistenciais previstas na Lei nº 11.340/2006.

Com fulcro no Art. 8º, da Lei 11.340/2006, (Lei Maria da Penha), a "política pública que visa coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais,(...)".

Neste cerne, o Art. 3º, §2º, da lex em comento, afirma que cabe à família, à sociedade e ao poder público
criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos das mulheres. A ideia é assegurar às
mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Como se vê, também cabe ao Estado de Mato Grosso, criar ações que assegurem às mulheres as condições
para o exercício efetivo dos direitos acima expostos.

Com fundamento no Art. 9º, §2º, II, da Lei nº 11.340/2006, o juiz assegurará à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, a manutenção do vínculo
trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses.

Entretanto, não existe previsão legal, tanto na legislação federal, quanto na legislação estadual, que o
referido afastamento seja remunerado, impondo a criação de medida legal para que a mulher vítima de
violência doméstica, quando necessário, seja afastada do local de trabalho de forma remunerada, como
medida de assegurar às vítimas, o exercício efetivo de seus direitos.

Nesse sentido, a presente iniciativa vem ao encontro daquilo que propõe a Lei Maria da Penha, que é
garantir às mulheres, vítimas de violência doméstica, dentre outros direitos, o efetivo exercício do Direito à
vida, segurança e das necessidades básicas que te garantam a proteção integral.

Em relação ao mérito do presente projeto de lei, insta salientar que o mesmo encontra-se revestido de
grande interesse público, pois alcança grande repercussão social. Quanto ao aspecto constitucional, não
restam dúvidas que a presente iniciativa não apresenta óbice ao comando constitucional e muito menos ao
comando infraconstitucional, impondo sua aprovação como medida de direito e da mais lídima justiça.

Posto isto, é síntese necessária para justificar a presente medida legislativa.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Setembro de 2019

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual
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