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I - Relatório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no

dia 1810712019, sendo posto em segundapauta no dia 0210912020 com o cumprimento da pauta no

dia2310912020, após foi encaminhada para esta Comissão no dia 23/0912020, tudo conforme as fls.

02 e 1lv.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n3 77812019, de autoria do Deputado Xuxu Dal

Molin conforme ementa acima. Visando promover adequações o Autor apresentou a ernenda

modificativa n.o 01 (f1.04).

O Autor em justificativa fundamenta:

3 "O presente projeto de lei tem como finatidade a criação de um programa de

apon a mulher empreendedora rnato-grossense. Tal programa tem como obietivo

oferecer créditos aquelas que são chefes de família e/ou tenham sido vítimas de

violência doméstica.

Atualmente a igualdade de gêneros no mercado de trabalho tem sido tema

discutido, apesar de ainda existir diferença salarial entre homens e mulheres.

Dado este fato, a criação de políticas públicas que assegurem a possibilidade de

crescimento econômico e social destas mulheres se fazfundamental.

Muitas mulheres vivem na informalidade por
instransponíveis, no que tange ao aCeSSo ao

en contrarent bstáculos burocráticos

microcredito Tem crescido o número
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Cumprida a primeira pauta, o projeto foi encamiúado à Comissão de Indústria,
e Turismo que exarou parecer de mérito favorável à aprovação, acatando a emenda n.o

sido aprovado em 1.u votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dia0210912020.

Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça
para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal ejurídico.
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de mulheres que são as provedoras do lar, bem como também existe a parcela desta
população que estão ao lado de companheiros que as violentam fisica e

psiquicamente, por não terem outra fonte de renda. A dependência financeira é um

vínculo perigoso que pode ser quebrado com ajuda do presente projeto de lei."

Comércio
01, tendo

e Redação

É o relatório.

II - AnáIise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação - CCJR, de acordo com o artigo 36 da

Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alínea '0a", do Regimento Interno

desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa.

A presente proposição visa dispor sobre a ciaçáo do Programa de Apoio à Mulher

Empreendedora de Mato Grosso, promovendo o acesso ao crédito, através da Agência de Fomento

do Estado de Mato Grosso - Desenvolve MT, a fim de consolidar o empreendedorismo feminino,

como alternativa a mulher que seja chefe de família.

Preliminarmente, pode se inferir que a matéria vai ao encontro da Constituição Federal,

oportunidade que inclui e fomenta a participação das mulheres no mercado, empreendendo e

conquistando seu espaço merecido no Estado de Mato Grosso.

A Constituição Federal em seu artigo 5o prevê:

Art. 5" Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à

propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta

Constituição;
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Na doutrina e najurisprudência,hâ muito tempo, é pacifico que a igualdade de que trata a
Constituição deve ser observada em seu sentido material, e não apenas formal:

Deve-se, contudo, buscar não somente essa aparente igualdade formal
(consagrada no liberalismo clássico), mas, principalmente, a igualdade
material. Isso porque, no Estado social ativo, efetivador dos direitos
humanos, imogina-se uma igualdade mais real perante os bens da vido,

diversa daquela apenas formalizada emface da lei.

Essa busca por uma igualdade substancial, muitas vezes idealista,

reconheça-se, eterniza-se na sempre lembrada, com emoção, Oração aos

Moços, de Rui Barbosa, inspirada na lição secular de Aristóteles, devendo-

se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de

suas desigualdades.t

O Parlamento, alern de legislar e fiscalizar, têm como propósito a correção de

desigualdades sociais, historicamente determinadas, bem como a promoção da mulher no meio

social e na liwe iniciativa, tal como a proposição do Projeto de Lei analisado.

A política de ação afirmativa adotada pela Projeto de Lei não se mostra desproporcional ou

irrazoâvel, afigurando-se, também sob esse ângulo, compatível com os valores e princípios da

Constituição.

Conforme Jurisprudência pacifica do STF sobre as "ações afirmativas":

"o Estado poderia lançar mão de políticas de cunho universalista - a

abranger número indeterminado de indivíduos - mediante ações de

natureza estrutural; ou de ações aíirmativas - a atingir grupos sociais

determinados - 
por meio ds atribuição de certas vantagens, por tempo

limitado, para permitir a suplantação de desigualdades ocasionadas por
situações históricas particulares. Certificou-se que a adoção de políticas

que levariam ao afastamento de perspectiva meramente formal do princípio

da isonomia integraria o cerne do conceito de democracia. Anotou-se a

superação de concepção estratificada da igualdade, outrora definida

apenas como direito, sem que se cogitasse convertê-lo em possibilidade"

(nf,663/STF).

t L575d Ler.uLa,Pedro Direito constitucional / Pedro [,enza. - 25. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2021. (Coleção

Esquematizado@) 
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Por se tratar de um importante projeto objetivando a inclusão da mulher no mercado e na

liwe iniciativa, possuindo caráter de ação afirmativa ternporária importante paÍa as mulheres do

Estado de Mato Grosso, o presente projeto vai ao encontro da Constituição Federal e Estadual,

merecendo ser debatido e aprofundado pelos Deputados.

E o parecer.
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III

Pelas razóes expostas,

- Deputado Xuxu Dal Molin, bem

Sala das Comissões, em

- Voto do (a) Relator (a)

voto pela aprovação do Projeto de

como de sua Emenda no 1.

JS de cV de2ozr.

n.o 77812019, de autoria do

IV - Ficha de Votação

Projeto de Le
Reunião da Comissão em

Presidente: Deputado
Relator (a): D utado (a)

Voto Relator (a)
77812019, de autoria do DePutado

Xuxu Dal Molin, bem como de sua Emenda no 1.

Identificaçáo do (a) @Posição na Comissão

Relator (a)
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