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Projeto de Lei (PL) n" 220t2019, que "Institui o Dia de combate ao

Feminicídio no Estado de Mato Grosso".

Deputado THIAGO SILVA

Projeto de Lei (PL) n" 54O]2O2O - Autor Deputado Delegado Claudinei'

substitutivo Integral no 01 - Autor Deputado Thiago silva.
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Edillcio Dante Martins de Oliveira
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Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
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Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei (PL) n." 22012019, de

autoria do Deputado Thiago Silva, que "Institui o Dia de combate ao

Feminicídio no Estado de Mato Grosso", recebido e registrado pela

secretaria de serviços Legislativos, por meio do Processo no 39812019,

protocolo n" 101712019, lido na llu Sessão ordinária (1210312019), sendo

colocada em pauta em 1910312019, tendo seu devido cumprimento de pauta

em2710312019.

Em l7ll2l2o1g, a comissão de Direitos Humanos, Defesa dos

Direitos da Mulher, Cidadania, Amparo a Ciança, ao Adolescente e ao

Idoso, exarou parecer contrário à aprovação do Projeto de Lei ÍLo 22012019,

devido ao fato da proposição não ter apresentado os documentos

comprobatórios conforme preconi zado pela Lei Estadual n' 10'55612017 '

Emlgllol2o2l,recebeuapensamentodoProjetodeLei(PL)n"

s4}l2}zl,autoria Deputado Delegado claudinei, cuja ementa "Institui o dia

estadualdecombateàviolênciacontraamulher,asercomemorado

anualmente em25 de novembro e dá outras providências".

Em06/10/2020,oProjetodeLei(PL)n"54012020,recebeuparecer

favorável à aprovaçã o na 2u reunião ordinária de 2020 da comissão de
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Segurança Pública e Comunitária, tendo sido aprovado em 1'votação pelo

Plenário desta Casa no dia 0110612021'

Posteriormente, a comissão de constituição, Justiça e Redação

exarou parecer favorável ao Projeto de Lei (PL) 54012020 na reunião do

CCJR no dia 17lj8l202l.

Na sessão do dia l}llll2}2l, Deputado Thiago Silva apresentou o

Substitutivo Integral no 01 ao Projeto de Lei (PL) n." 22012019, e estes

retornam a Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher,

Cidadania, Amparo aCnança, ao Adolescente e ao Idoso.

Em 1 lllll2o2l, os autos foram enviados e recebidos pelo Núcleo

Social, conforme artigo 360, inciso III, alínea "c" do Regimento Intemo, à

Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania,

Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, para nova análise e emissão

de parecer quanto ao mérito do Substitutivo Integral no 1 e do seu apenso.

Em apertada síntese, é o relatório.

II _ PARECER:

cabe a esta comissão, de acordo com o Art. 369, inciso vIII, do

Regimento Interno desta casa, manifestar-se quanto ao mérito de todas as

proposições oferecidas à deliberação da casa em assuntos oonoernentes a

Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, cidadania, e Amparo à

Criança, ao Adolescente e ao Idoso.

Analisadososaspectosformais,aproposiçãoseinserenorolde

competência exclusiva do Parlamento Estadual, especificamente no artigo

26, XXVIII da constituição do Estado de Mato Grosso - Promulgada em 05

de outubro de 1989 - D.O. 18/10/1989'
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No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o

Regimento Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de

lei que trate especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será

arquivado.

No tocante a análise acima, a proposição deve ser avaliada sob três

enfoques : oportunidade, conveniênci a e relevânci a so cial'

oportuno é o ato administrativo que compõe os pressupostos de

fato e de direito. o pressuposto de direito é uma disposição legal que a

estrutura disponibiliza e o pressuposto de fato são os acontecimentos que

levam a administração à Ptértica.

um ato é conveniente, quando seu conteúdo jurídico produz

resultado que atenda a finalidade pretendida que é a satisfagão ao interesse

público e relevância social.

o interesse público refere-se ao "bem geral", segue um conceito

central para política, a democracia e a nattreza do próprio governo; já a

relevância social é justamente a verificação da importância da proposta para

a vida da população.

o projeto de lei original, PL no 22Ol2Ol9, de autoria do Deputado

Thiago Silva, tem como objetivo instituir, no dia 25 de novembro, o dia de

combate ao Feminicídio no Estado de Mato Grosso, e também intensificar

as ações de mobilização e prevenção do feminicídio'

Noentanto,pornãoter,inicialmente,anexadoosdocumentos

comprobatórios confofrne preconizado pela Lei Estadual n" 70.55612017, o

projeto de lei foi rejeitado pela Comissão de Direitos Humanos Defesa dos

Direitos da Mulher, Cidadania, Amparo à Criança' ao Adolescente e ao

Idoso.

(6s) 33 I 3-6908

(6s) l3 I l-6909
(6s) 33 I 3-69 I s

AssernbleiaLegislativadoEstadodeMatoGrossoSecretariaParlamentardaMesaDiretora
Edificio Dante Martins de Oliveira Núcleo Social

Sala 204 - 2" piso E-tnail: nuclcosoeial(ri)ul nrt'ror' bt



S,.hMT
COMISSÁO DE DIREITOS HUMANOS, DEFESA DOS DIREITOS DA MULHÉI?, CIDADANIA' AMPARO A

CRIANÇA, AO ADOLESCENTÊ E AO IDOSO

o projeto de lei apenso ao original, o Projeto de Lei n" 54012020, de

autoria do Deputado Delegado Claudinei pretende também instituir o dta 25

de novembro como o Dia Estadual de Combate a Violência Doméstica no

Estado de Mato Grosso, por ser projeto de lei que trata de assunto de forma

semelhante, nos termos do art. 195 do Regimento Interno desta Casa de

Leis, foi apensado ao PL n'22012019'

Vejamos:

AÍt.lg5Asproposiçõesversandosobrematériaaniiogae

interdependente serão anexadas a mais antiga'

§1"AanexagãosefarádeoficiopeloPresidentedaAssembleia
LegislativaouarequerimentodeComissãooudoautordequalquer

das proposições, comunicado o fato ao Plenário'

Insta salientar que, o parágrafo único do art. 194 do Regimento desta

casa determina que o'o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais

de uma lei, exceto quando o subsequente se destine a completar lei

considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa".

Em análise das proposituras percebe-se que o Substitutivo Integral

no 01 ao pL n 22012019 buscou aprimorar o texto da propositura anterior

ao inserir na campaúa do dia 25 denovembro, todas as formas de violência

doméstica contra a mulher, não apenas o feminicídio. contemplado, assim,

de forma ampla e detalhada o tema violência contra mulher, ruma vez que a

violência contra mulher trata-se de um problema social que apresenta várias

vertentes, tais como: física, sexual, psicológica, econômica, cultural, etc'

Assim, o substitutivo Integral n'01 ao Projeto de Lei n" 22012019,

apresentou a seguinte redação:

AÍt. 1". Esta lei institui o Dia de Combate à Violência contra a

Mulher e ao Feminicídio no Estado de Mato Grosso'
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Art. 2". Fica instituído o día 25 de novembro' mesma data

intemacionalmenteinstituídopelaOrganízaçàodasNaçõesUnidas

(OlfU; como o Dia Internacional da Não-Violência Contra a Mulher.

Art.3o.NadatadequetrataoaÍ.2odestaLei,osentespúblicos

estaduais deverão em consonância com a Política Nacional de

CombateàViolênciaContraaMulher,intensificarasaçõesde:

I - difusão de informações sobre o combate ao feminicídio;

II-promoçãodeeventosparaodebatepúblicosobreoCombateà

Violência Contra a Mulher;

III - apresentação de práticas de conscientizaçáo' prevenção e

combate ao feminicídio;

IV_mobilizaçáodacomunidadepafaaparticipaçãonasaçõesde

Prevenção ao feminicídio;

V - divulgação de iniciativas, ações e campanhas de combate ao

feminicídio e violência contra a mulher;

(Grifu nosso)

Importante destacar que, existem diversas terminologias distintas

sobre o tema violência contra as mulheres, como a violência doméstica e a

violência de gênero. Distinguir essa diferença pode permitir as vítimas

ampliar direitos e/ou possibilitar elaborar melhores estratégias políticas no

seu combate e fortalecimento.

A mais conhecida definição legal relativa à violência doméstica e

familiar contra a mulher está contida no art, 5' da Lei Maria da Peúa, é

definida como:

AÍt. 5o Para os efeitos desta Lei configura violência doméstica e

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero

que lhe cause morte, lesão, sofrimento fisico, sexual ou psicológico e

dano moral ou Patrimonial:
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I-noâmbitodaunidadedoméstica,compreendidacomooespaçode

convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,

inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada

porindivíduosquesãoouseconsideramaparentados'unidospor

laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III-emqualquerrelaçãoíntimadeafeto,naqualoagressorconviva

ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafoúnico'Asrelagõespessoaisenunciadasnesteartigo

indePendem de orientação sexual'

Dados da Pesquisa Nacional sobre violência Doméstica e Familiar

contra a Mulher realizada pelo Instituto de Pesquisa Datasenado em

pafcefra com o observatório da Mulher contra a violência (2019) mostra

que.,o percentual de mulheres que declararaÍniiLter sofrido algum tipo de

agressão é de27o/o"t. Além disso, esse estudo aponta que:

(...) Percentual de mulheres agredidas por ex-compaúeiros subiu de

13%o para 37oÁ erfire 2O1l e 2019, incluindo situações em que os

agressores eram ex-maridos e também ex-namorados no momento do

ataque. Números representam um aumento de 284'Á desses casos'

(.. .)

Os resultados dessa investigação mostraram que, alem das 27oÁ que

recoúeceram inicialmente ter sido vítima de violência em algum

momento da vida, outras 9oÁ relataram já ter vivenciado' no último

ano, pelo menos uma das doze situações elencadas provocadas por

parceiro ou ex-parceiro. Assim, pode-se altrmar que pelo menos 367o

das brasileiras já sofreram violência doméstica e que atos como

humilharamulherempúblico,tomarseusalárioououtrassituações

nem sempre são reconhecidos por elas como violência'

()

Tarnbémnosúltimosanoscresoeunasmulheresbrasileirasasensação

de que não são tratadas com respeito' Esse sentimento era apontado
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por35o/oem2013,maschegoua56Yonasondagemmaisrecente'A

ruaéolocalemquepredominaodesrespeito,com4SYodasmengões'

masafamíliatempioradonesseaspecto:chegaasercitadacomo

espaço principal de desrespeito por 3lYo das mulheres'

(...)

O feminicídio é assassinato de uma mulher pelo simples fato de ser

mulher. É marcado pela impossibilidade de defesa da vítima, podendo

ocoffer mutilações, degradação do co{po, torturas, sendo muitas vezes

marcado pelo ódio, desprezo e motivos associados ao menosprezo, o não

cumprimento de uma determinada expectativa sociocultural e discriminação

contra a mulher.

Em análise à matéia, observamos que foi anexado ao substitutivo

Integral no 01 o documento "Justificativa para o Projeto de Lei no

22)l2llg-,assinado pela Presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de

cuiabá, senhora Fabiana Maria Auxiliadora da silva soares, que comprova

a rcalizaçáo da consulta do setor diretamente envolvimento, sendo assim

preenchidos os requisitos exigidos pela Lei Estadual no 10.55612017 '

Desta feita, analisados os aspectos formais e as razões elencadas,

quantoao!@,manifestamo-nospelaaprovaçãodoProjetodeLei(PL)

n" 22012019, nos termos do substitutivo Integral no 01, de autoria do

Deputado THIAGO SILVA. Restando prejudicado o Projeto de Lei (PL)

n" 540t2020, de autoria do Deputado DELEGADO CLAUDINEI, que foi

apensado por se tratar de assuntos semelhantes, considerando o § único do

artigo 194 eo § 1" do artigo 195 do Regimento Intemo desta Casa de Leis'

É o parecer.
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PARECER N"

EMENTA

AUTOR:

APENSADO:

FAVORAVEL A APROVAÇÃO.

E pnrn REJEIÇÃo.

! pnpIUDICIDADE - ARQUIVo.
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III - VOTO DO RELATOR:

070s1202r
o. s. N' 074612021

Referente ao Projeto de Lei (PL) n" 220t2019, que "Institui o Dia de

Combate ao Feminicídio no Estado de Mato Grosso"

Deputado THIAGO SILVA
projeto de Lei (PL) n" 54OI2O2O - Autor deputado Delegado

Claudinei.
suBsrlrurlvo: Substitutivo Integral no 01 - Autor Deputado Thiago Silva

o substitutivo Integral no 01 ao PL n',220t2019 buscou aprimorar

o texto da propositura anterior ao inserir na campanha do dia 25 de

novembro, todas as formas de violência doméstica contra a mulher, não

apenas o feminicídio. Contemplado, assim, de forma ampla e detalhada o

tema violência contra mulher.

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, analisados os aspectos

formais e as razões elencadas, posiciono-me pela APROVAÇÃO do

PROJETO DE LEI (PL) N' 220t2019, nos termos do substitutivo

Integral no 01, de autoria do Deputado THIAGO SILVA. Restando

prejudicado o PROJETO DE LEI (PL) N" 540t2020, de autoria do
-Deputado 

DELEGADO CLAUDINEI, que foi apensado por se tratat de

assunto semelhante, por força do § único do artigo 794 e § 1" do artigo 195

do Regimento Interno desta Casa de Leis'

voTo

SPMD/I'{US/CDHDDMCACAVALMT, em

ASSINATURA DO RELATOR:
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