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Dispõe  sobre  informações  constantes  dos
Portais  de Transparência  do Estado de Mato
Grosso, relativas a lotação de servidoras sob o
alcance  de  medidas  protetivas  determinadas
pelo Poder Judiciário.

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 Esta Lei dispõe sobre informações constantes dos Portais de Transparência do Estado de Mato
Grosso, relativas a lotação de servidoras sob o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder
Judiciário.

Art. 2º Serão suprimidas das informações obrigatórias constantes dos Portais de Transparência do Estado
de Mato Grosso, aquelas relativas a lotação de servidoras que estejam sob o alcance de medidas protetivas
determinadas pelo Poder Judiciário.

Parágrafo único A servidora que pretenda suprimir informação de sua lotação deverá apresentar
certidão narrativa expedida pelo Poder Judiciário no órgão responsável pela gestão do Portal
Transparência, comprovando sua condição protetiva.

Art. 3º As informações suprimidas por força desta Lei poderão ser obtidas por meio de pedido de informação,
formulado nos termos das legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa dispor sobre informações constantes dos Portais de Transparência do Estado de
Mato Grosso, relativas a lotação de servidoras sob o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder
Judiciário.
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A violência doméstica e contra a mulher é uma infeliz realidade na sociedade moderna.

Existem casos de servidoras que são obrigadas a deixar seus lares, família e suas cidades para fugir de
seus agressores, mas, continuam correndo risco de se tornarem vítimas, já que o perseguidor pode
localizá-las no Portal Transparência do Governo do Estado.

Ao tomar conhecimento de sua lotação, cidade e local de trabalho, o agressor tem condições de agir de
surpresa e atentar contra a integridade física e psicológica da servidora pública.

O projeto visa proteger as servidoras que estejam sob a guarda de medidas protetivas determinadas pelo
Poder Judiciário, da divulgação de sua lotação no Portal de Transparência do Poder Público.

A Justiça brasileira recebeu, em 2015, 263.426 novos processos referentes a violência doméstica e familiar
contra a mulher. O número é 10% maior que o de 2014, quando ingressaram 239.930 novos casos nos
tribunais estaduais. Os dados dizem respeito a ações criminais relacionadas à Lei Maria da Penha (Lei n.
11.340/2006) e foram divulgados pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de
Justiça (DPJ/CNJ), que vem trabalhando no levantamento de informações, no âmbito da Justiça, sobre a
aplicação da lei, considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) uma das melhores do mundo na
proteção à mulher.

A pesquisa, ainda não concluída, também apurou o número de medidas protetivas aplicadas pela Justiça e
confirmou um quantitativo semelhante ao verificado em termos de judicialização. Segundo o levantamento,
somente em 2015, ao menos 328.634 medidas protetivas foram aplicadas para salvaguardar a vida de
mulheres ameaçadas pela violência dos companheiros ou ex-parceiros, pai ou irmãos. O número supera
também em 10% os dados de 2014, quando foram aplicadas 298.701 medidas protetivas.

Em consonância com o art. 39 da Constituição Estadual, a iniciativa de lei que verse sobre a matéria de que
trata o projeto em tela é permitida a parlamentar.

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.     

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 18 de Fevereiro de 2019

 

Guilherme Maluf
Deputado Estadual
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