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Dispõe sobre procedimento quanto à posse ou
porte de arma dos indivíduos que praticarem
violência doméstica e familiar contra a mulher,
no  âmbito  do  Estado  de  Mato  Grosso  e  dá
outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 42 da Constituição
Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Em todos os casos de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher, feito o registro da
ocorrência, a autoridade policial deverá verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de
fogo.

Art. 2º Caso seja constatado o registro de porte ou posse de arma de fogo em nome do agressor, de que
trata o art. 1º desta Lei, a autoridade policial deverá incluir tal informação no expediente apartado que será
remetido ao juiz, com o pedido da vítima para a concessão de medidas protetivas de urgência,
especialmente, a suspensão da posse ou restrição do porte de arma nos termos do inciso VI-A do art. 12,
combinado com o inciso I do art. 22, ambos da Lei Federal n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006.

Art. 3º Esta lei será regulamentada de acordo com o art. 38-A da Constituição Estadual.

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

JUSTIFICATIVA

No dia 25 de novembro foi comemorado o Dia Internacional para Eliminação da Violência contra as Mulheres.
A data é usada para chamar atenção para o tema, alertando para os efeitos negativos de diversos tipos de
violência, como o assédio sexual e o feminicídio.

A primeira lei do País voltada para o combate à violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha – Lei nº
11.340, de 07 de agosto de 2006 com o objetivo de "criar mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher", englobando o atendimento às vítimas, instituições de acolhimento e
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medidas legais de proteção.

Muito já se avançou no que se refere à punição de agressores de mulheres, através da Lei Maria da Penha e
dos mais variados esforços realizados pela sociedade civil organizada e pelo Poder Público.

Entretanto, infelizmente, todos os dias nos deparamos com notícias que relatam casos de abuso, violência e
morte de mulheres causados, principalmente por seus companheiros.

De acordo com o último Atlas da Violência, lançado em 2019, entre 2007 e 2017 houve um aumento de
30,7% dos casos de feminicídio. Em 2017, foram 4.936 casos registrados, maior quantidade da década.
Destes, 1.407 ocorreram em residências e pouco mais da metade (2.583) envolveu o uso de arma de
fogo.

Portanto, toda e qualquer medida protetiva que possa a prevenir o feminicídio e garantir a vida das mulheres
vítimas de violência, deve ser aceita como urgente e necessária.

Sendo este o objetivo deste projeto que visa implantar, em âmbito estadual, medida urgente de proteção às
mulheres para suspender ou restringir a posse de arma do agressor nos termos do inciso III do art. 12,
combinado com o inciso I do art. 22, ambos da Lei Federal n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006.

Quanto à competência legislativa para propor a matéria, é importante enfatizarmos, que a mesma não se
encontra no rol taxativo de assuntos de iniciativa privativa do Governador do Estado, cabendo a qualquer
parlamentar a sua autoria.

É o que dispõe nossa Constituição Estadual, em seu art. 39, caput, abaixo transcrito:

“Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou
Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à
Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.”

Por sua vez, a Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, prevê, em seu artigo 8°, que "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".

Nesse sentido, entendemos ser legítima a iniciativa parlamentar para propor o Projeto de Lei.

Quanto ao mérito, o almejamos com a propositura da matéria é assegurar, por lei, mais uma medida de
proteção às mulheres vítimas de violência.

É importante destacarmos que, recentemente, foi publicado o Decreto Federal nº 9.685, de 15 de janeiro de
2019, que flexibilizou a posse e a aquisição de armas de fogo de uso permitido, ao ampliar as hipóteses de
presunção de sua efetiva necessidade.

Nesse sentido, havendo a possibilidade de ampliação da população com posse de armas de fogo no Estado
de Mato Grosso acreditamos ser necessária a adoção de medidas voltadas ao aperfeiçoamento da
legislação vigente, com o intuito de conferir proteção efetiva às mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar.

Esta matéria também leva em conta as determinações contidas no inciso VI-A do artigo 12, bem como no
inciso I do artigo 22, ambos da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, que
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versam sobre as medidas protetivas de urgência que podem ser solicitadas pela vítima, sobre a suspensão
da posse ou restrição do porte de armas, com a comunicação ao órgão competente.

Assim, por acreditarmos que a adoção da medida, objeto desta proposição, terá relevância inestimável na
proteção das mulheres apresentamos este Projeto de Lei, contando com a compreensão e o apoio dos
nobres pares para sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Novembro de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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