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INSTITUI O DIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA  MULHER  E  AO  FEMINICÍDIO  NO
ESTADO DE MATO GROSSO.

        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 institui o Dia de Combate à Violência contra a Mulher e ao Feminicídio no Estado de Mato
Grosso.

Art. 2º. Fica instituído o dia 25 de novembro, mesma data internacionalmente instituído pela Organização
das Nações Unidas (ONU) como o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher.

Art. 3º. Na data de que trata o art. 2º desta Lei, os entes públicos estaduais deverão em consonância com a
Política Nacional de Combate à Violência Contra a Mulher, intensificar as ações de:

I – difusão de informações sobre o combate ao feminicídio;

II – promoção de eventos para o debate público sobre o Combate à Violência Contra a Mulher;

III – apresentação de práticas de conscientização, prevenção e combate ao feminicídio;

IV – mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção ao feminicídio;

V – divulgação de iniciativas, ações e campanhas de combate ao feminicídio e violência contra a mulher;

Art. 4º. A Sociedade Civil Organizada poderá promover campanhas, debates, seminários, palestras, entre
outras atividades, para conscientizar a população sobre a importância do Combate ao Feminicídio, na forma
tentada ou consumada, e demais formas de violência contra a mulher.

Art. 5º. Durante o Dia de Combate ao Feminicídio os estabelecimentos estaduais e municipais de ensino
deverão realizar atividades de acordo com o disposto no Art 3º desta Lei, em especial quanto a
conscientização, denúncia e prevenção.

Art. 6º. O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio instituído por esta lei terá periodicidade anual e fica
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incluída no calendário oficial do Estado de Mato Grosso.

Art. 7º. Fica revogada a Lei Estadual nº. 9.961 de 29 de julho de 2013.

Art. 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, surgiu da necessidade de inibir os casos de
violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense Maria da
Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma
tentativa de assassinato.

O julgamento de seu caso demorou justamente por falta de uma legislação que atendesse claramente os
crimes contra a mulher.

Hoje, a lei 11.340/2006 considera o crime de violência doméstica e familiar contra a mulher como sendo
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial”.

O balanço, divulgado em agosto de 2021 pelo Ministério dos Direitos Humanos (MDH), mostra que por meio
do Ligue 180, canal para denúncias de violência contra a mulher, recebeu 72.839 notificações apenas no
primeiro semestre deste ano. A violência física foi o crime mais registrado no período, com 34 mil casos,
seguido da violência psicológica, com 24.378, e da violência sexual, correspondendo a 5.978 casos.

No Mato Grosso, os casos de feminicídio em 2017 aumentaram 55,1%  em comparação com os crimes
registrados em 2016, segundo o 12º Anuário Brasileiro de Segurança. Posteriormente, entre janeiro a
setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas.

O feminicídio é um crime de gênero cometido contra mulheres, quando há violência doméstica e familiar, e
menosprezo ou discriminação à condição da mulher.

A lei foi incluída no Código Penal como uma modalidade de homicídio qualificado e entrou em vigor no dia 9
de março de 2015.

Tendo em vista os dados assustadores, é necessária a tomada de medidas pelo Poder Público para
conscientizar a população mato-grossense da triste realidade e da necessidade de combate ao feminicídio.

A proposta de instituição da data é para intensificar ações de prevenção e enfrentamento a esses tipos de
crimes contra a mulher no estado de Mato Grosso, buscando diminuir tão graves números.

Haja vista que esse tema vem sendo tratado com prioridade pela atual gestão do Estado, as políticas de
enfrentamento à violência contra a mulher, desenvolvidas pelo Governo do Estado, têm auxiliado na redução
dos índices de violência contra este público [1].

Contando ainda com manifestações sociais neste ano de autoridades como a Primeira-Dama Virgínia
Mendes : “É preciso que todos atuem no combate à violência contra mulher. Só assim teremos uma
sociedade onde homens e mulheres serão realmente tratados de forma igual e com direitos respeitados”.[2]
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Escolhemos o dia 25 de novembro por ser a data instituída internacionalmente pela ONU, como o Dia
Internacional da Não-Violência Contra a Mulher.

Por todo o exposto e pela relevância do tema, contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação da
presente proposta.

[ 1 ]
http://www.sesp.mt.gov.br/-/17530514-politicas-de-enfrentamento-a-violencia-contra-a-mulher-resultam-na-re
ducao-de-casos-de-feminicidios

[ 2 ]
http://www.mt.gov.br/-/16260777-primeira-dama-virginia-mendes-intensifica-acoes-de-combate-a-violencia-co
ntra-mulher

 

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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Deputado Estadual
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