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Indica ao Governador do Estado e a Secretaria
do Estado de Segurança Pública que se faça o
cumprimento Lei Federal Complementar nº 144,
de 15 de maio de 2014 e a Lei Complementar nº
558  do  Estado  de  Mato  Grosso,  de  29  de
dezembro  de  2014  onde  regulamenta  a
aposentadoria da mulher servidora policial no
estado de Mato Grosso.

Nos termos do Artigo 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro a
Mesa Diretora, após ouvido o soberano plenário, que encaminhe expediente indicatório ao
Excelentíssimo Governador do Estado de Mato Grosso Senhor Pedro Taques e ao
Secretário de Estado Fábio Galindo Silvestre, que se faça o cumprimento Lei Complementar
nº 144, de 15 de maio de 2014 sancionada pela Presidente da Republica Dilma Rousseff e a Lei
Complementar nº 558 do Estado de Mato Grosso, de 29 de dezembro de 2014 onde
regulamenta a aposentadoria da mulher servidora policial no estado de Mato Grosso.
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Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Esses profissionais exercem atividades de alto risco. Em seu dia a dia lidam com homicidas,
traficantes, latrocidas, enfim todo tipo de criminoso e por isso não podem ter o mesmo
tratamento na concessão de aposentadoria. Um ano a mais de trabalho para eles representa
um ano a mais de risco de morte eminente.

LEI COMPLEMENTAR Nº 144, DE 15 DE MAIO DE 2014

(...)

Atualiza a ementa e altera o art. 1o da Lei Complementar
no 51, de 20 de dezembro de 1985, que "Dispõe sobre a
aposentadoria do funcionário policial, nos termos do art.
103, da Constituição Federal", para regulamentar a
aposentadoria da mulher servidora policial.

A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

(...)

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15
(quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher."
(NR)

(...)

LEI COMPLEMENTAR Nº 558, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 - D.O. 29.12.14.

Acrescenta parágrafo único ao Art. 2º da Lei
Complementar nº 401, de 22 de junho de 2010.

(...)

Art. 1º - ...

“Art. 2º (...)

Parágrafo único A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que
se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da
idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos,
15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo
jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se
encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do
cargo ou função.”

(...)

O cumprimento da Lei Complementar 558/2014 se justifica pela necessidade de estabelecer a
efetividade do princípio da isonomia entre os servidores que exercem atividade estritamente
policiais constantes no art. 2º da Lei Complementar nº. 401/2010, posto que, às servidoras do
sexo feminino deve temporariamente ser deferido tratamento compatível com a sensibilidade
das mulheres que são muito mais afetadas pelo estresse da atividade policial que os homens,
dada a formação natural das mulheres.

Não obstante a existência da regulamentação pela a Presidência da República, a Constituição
Federal deixa claro o princípio da igualdade que pressupõe que as pessoas colocadas em



situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. De acordo com texto original, é
necessário "dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades”.

O tratamento igualitário entre homens e mulheres, previsto no inciso I, do artigo 5º da
Constituição Federal, pressupõe que o sexo não possa ser utilizado como discriminação com o
propósito de desnivelar substancialmente homens e mulheres, entretanto pode e deve ser
utilizado com a finalidade de atenuar os desníveis social, político, econômico, cultural e jurídico
existentes entre eles. (13003)
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