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I - Relâtório

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no
dla 13103/2019, sendo colocada em segunda pauta no dia 1610212022, tendo seu devido
cümpimento no dia 0910312022, após foi encamiúada para esta Comissão no dra 14/03/2022,
teldo apoÍtado no dia 15/03/2022, tudo conforme as folhâs n.o 02 e 27lveÍso.

Submete-se a esta Comissão o Projeto dc Lei n." 220/2019. de attoria do Deputado Thiago
Silva, nos termos do substitutivo integal n.o 01, apenso o Projeto de Lei t." 540/2020 de autoriâ do

Deputado Claudinei.

De acoldo com o plojoto crn rcfcrôncia, nos terrnos do substitutivo intcgràl n.'01. ll
finalidadc é instituir o Dia cle Co[rbate à Violência contÍa a Mulhcr c ao F-erninicidio no Estado dc
Mato Grcsso.

O Aulu' da l)roposição em justilicaliva assiln cxpõc:

"Á Lei Matia da Penha, sancionada en 7 de agosto de 2046, sutgiu dct

necessidade de ínibir os casos de ,riolência do»téstical no Brusil. O none Jiri
escolhido en honenagem à íarfiacêuíica cearense Maria dd Penha Maia
Femande:, que soíreu dgre$ões do ex-marído por 23 anos e lcou pardplégictt
após una teníativa de assassi dlo.
O julganenlo de seu caso demorou jusld lenle por ialta de uma legislação gue

atendesse cldra ellte os crimes contra a mulher.

P aÍ eceí n." 453 12022/ CCIR

Referente ao Projeto de Lei n.'22012019, que "INSTITUI O DIA DE
COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER E AO
FEMINICiDIO NO ESTADO DE MATO GROSSO.". (nos termos
do Substitutivo Integral n.'01)

Autor: Deputado Thiâgo Silva

Atrcrr5ô: Pl r." 54rt )rr)r) dc JLtôria,lo D
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Hoje, d lei I1.3,10/2006 consideftl o cfime Íle riolência íloméstica eíamilidr coníru
a mulher co lo se do "qualquer ação ou omissiio baseada no gênero que lhe
cause rnorle, lesão, soÍrimenío Jísico, setual ou psicológico e dano morul ou

Patrimonial".
O balanço, dirulgado en agosto de 2A2l pelo Mnisíério dos Díreitos Hunanos
(MDH), mostra que pot meio do Ligüe 180, cdrl.tl pdla denúncias de violência
contra a mulher, rccebea 72.839 nolifcações ape as no prinpiro semestre deste
ano. A t'iolêncía ÍsicÍt íoí o Lrime ,nais rcgístratlo no período, com 34 nil cdsos,

seguido da úolência psicológica, co 2,1.378, e da violêncid sexual,
correspondendo a 5.978 ca.tos.
No Mato Grosso, os casos de -feninicídío en 2017 aumentaran 55,1aÁ enl
comparaÇão com os crines registrados em 2016, .\egndo o 12" Anairio Brasileiro
de Segurança. Posteriotmente, entre janeiro a selenbro de 2019, 6l mulheres

Íordn ossassifiadas.
O .feminicídío é un crine de gênero comet lo contra nulhere:, quando há
úolêncid doméstica e .familidr, e ,nenosprezo ou discriminaÇão à condição da
mulher.
A leifoi íncluírta no Código Penal cotno umo modalidade de honicídio qualiÍicado
e ento entígot no día 9 de arço de 2015.
Tendo em visla os dados assustadores, é necessáría a lonada de nedLlas pelo
Poder Público para conscientizar a população mato-grossense da tisle rcalidade
e da necessidade de comhate aoÍenínicidio.
A proposta de instituição da data é para inlensiicar ações de pret)efição e

enÍrefil.ú\e1llo d esses Íipos de cines cofilta a mulher no estado de MaÍo Grosso,
buscando dímínuir tdo graves números.
Haja úsía que esse tema vem sendo lratado cott ptioidade peld alual gesíão do
Estado, as políticas de enírentamenío à violência contra a mulher, desenrobidas
pelo Go.remo do Es[ado, ,êm auxiliado na reduÇão dos índices de violência contra
este público I t].
(....)

Cumprida a primeira pauta, os autos foram remetidos à Comissão de Direitos Humanos,
Cidadania e Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso ío dia 0l/04/2019, que solicitou ao

nobre Deputado viâ memoraüdo (fl.05) que atenda â Lei n.' 10.556 de 29 de junho de 2017 (que
Íixâ critérios para instituição de dâtâs comemorativas no âmbito do Estado de Mato Grosso). Ato
continuo, a Comissão exarou parecer de médto contrfuio à aprovação (fls. 06 a 09), tendo em vista
que o Deputado não atendeu a solicitação para preencher os requisitos presente na legislação.

Posterionncntc, durarlte a tramitação, Íbi apcnsaclo aos autos o Pro.jeto de Lei 540/2020, de

aLúoria do Deputado Delegâdo Claudiiei, no dia 20/10/2021 (fl. 09v), por tratar dc matéria
scmelhantc.

Seguidamcntc, o Dcputado Thiago Silva apreseitou o Substitutivo lntegral n.'01 de sua

autoria parajuntar-se aos autos em 10/11i2021 (fls. l0 a 13).

^\,. 
André Arlônio Maqgi, n " 06. Sc«r A CP,\ CEP:7E049-901 Cuiabá MT(lM)



EsrADo DE MaÍo GRosso

ASSEMBLEta LEGrsLATrva Do EsraDo DE MATo GRosso
Secrêtaria Parlamentâr da Mesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Por conseguintc, os autos foram rcenviados a manifcstação da Cornissão de Mérito, a qual
exilrou palcccr de lnérito favorável i\ ap.ovaÇão do PL r1.'220l20i9, nos tcflnos do Substitutivo
Iitegral n.'01, e peiâ prejudicialidâde do Projcto de Lei n.'540/2020, dc autoda do Deputado
Delegâdo Claudinei, tendo sido aprovado cm 1." votação pelo Plenário desta Casa cle Leis no dia
16t02/2022.

Após os autos foram encarninhados a csta Comissão de Constituição, Justiça c Rcdação
para análise c parccú quanto ao aspccto collstitucional, legal ejuridico.

E o relatório.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de acordo com o àftigo 36 d.r
Constituição do Estado dc Mato Grosso, e arligo 3ó9, inciso l, alinea "a", do Regimcnto lntcnx)
dcsta Casa de Leis - l{lALMT, opirar quanto ao aspeclo collstitrLcional, legal e jutidico sobre todas
as proposiçôes ol'erecidas à dclibcração do Plená1io desta Casa de Leis.

Preliminannente, o Projeto de Lei n.'540/2020 cm apenso, não será objeto de análise por
pafie destâ Comissão, já quc o mesmo foi prejudicado pela Comissão de Mé to.

tsur alhlisc ao plesente Projeto de Lei, nos termos do Substitutilo lntegr.al Ir." 01. o
objetivo da propositura é instituil o Dja dc Combatc à Vjolô cja contra a Mulher e ao Ferninicidio
no Estado de Mato Crosso, conÍbllnc os artigos l." c 2.":

Arl. 1". Esto lei instiíui o Dia de Conhate à Violêncía coníra a Mulher e ao
Fen|inicidio no Esíado de Maío Grosso.

.,ltt. 2". l-n\t itlstituído o di« 25 de noyc»tbro rcsnkt data intcrruLíÍ»tdna ta
in.\titüílo pela Organizaçãa dus Nu\:õas Unidds IONU) «» o o Diu ltúerndciuúl
da Não-Violônctu Contra a Mulher.

Dc proôrnio, os requisitos exigidos pela Lei n." 10.556/2017 q\e "Fixu critlt it) purd
itlslilltição de datus conlefioroíitús no iiúlbiÍo do Estada le Mato (;r'oJlo' rcstaraln cumpridos,
confonnc sc obscrvam nos docurnentos acostados as fls. 13 a 18 da proposição.

Ademais, analisando a propositura, se verifica que não viola a reserva de iniciativa, (art.
61, §1" da CF/88), tampouco trata de matérias exclusivamente reservâdâs a outros Entes da
Federação, podendo, portanto, ser regulamentada pelo Estado de Mato Grosso, conforme estâbelece
a Constituição Federal:

Av. André Antônio Mâggi, n.'06, SetorA CPA CEP 78049 901 Cuiabâ MTtlMl 
O
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"Art- 25. Os Esíddos otg.tltiza -[e e regen-se pelds CotlsÍítuições e leis q e
adolare , obseryados os princípios desÍd ConstíÍuição.

§ I" São rcsenddds aos Est.tdos as competências que não lhes sejan yedadas por
esta Cotlslilüição. "

Inicialmente, devc-sc dizel que o Brasil é siglatário da Convenção de Bclár do Pará
(Collvenção lntcramcricana para Prcvct]ir', Puúir e Lrradicar a Violôncia Contra a Mulher, adotada
pela OEA crn 1994) sendo considerada violência contra a mulher- qualquer aÇão ou conduta,
baseada no gêncro, que caLLse mortc. dano ou softimento Íisico, sexual ou psicológico à mulhcr,
tanto no âmbito público como no privado.

A reÍêrida convcnção a1iüna que a violôucia contra a ntulhcÍ constitui violação dos direitos
hurnanos c liber'dades lindarncntais e limita total oLL parciallnente a observâncra, Eô7o c c\crcicin
de tais direitos c libcrdades.

Visando protegcr c conl'erir uln tratâmenb igualitário cntrc os holncns c as nrulheres Â

Cbnstituição Federal estabeleccu no art. 5", inciso I, clue homens e mLllheres são igu.ris em direitos e

obrigações, para Flavia Piovesanl "Ao lado do dircito à igualdadc, sur-gc, tambén como direito
trndanental,oclireitoàdiferença. lmpoúaorespeitoàciilêrençaeàcliversidaclc,oquclhcs
assegura ulr tr-ataDento especial-" Justificando-sc assirn a cxistônciâ dc um dia especifico para
coibir a violência contÍa a mulher, que ultrapassa os portões da violência dornéstica, atingindo â
violência no al11biente de trabalho entre outros.

A convenção de Bclóm do Paâ traz ainda um rol de direilos das mulheres que devem ser
protegidos c galantidos pelos Estados, direito dlr scr protcgida pcrantc a lci c da lcr.

DIREITOS PROTEGIDOS

A ito 3

Toda mulhet tem direito a ser liyre de yiolência, tanto na esfera pública cono na esÍera

44ice1

Toda ulhü ten dircito ao rccanheênne to, deslute, exercício e proteção de todos os

.lireitos huma as e liberdúdes coflsagrudos em todos os inttunentos rcgiondis e
interuacionais relativos aos dneitos hunanos. Eíes dirciíos dbrunqem, entre outÍos:

a. .tueih aquese respeite suavida;

I Piovesân, Flâvia. Disponivel: huos:11\v$,$,.eürcri.liÍi.ius.brrevisraemeri onlin./cdicocs/rcvisra5T/rc\isla57 70 pdf,

êcesso em 04/08/202I.

Av. André Antônio Maggi, n.'06, SetorA CPA CBP:78049-901 Cuiabá MT(JM)
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b. dneib a qae se rcspeite sua integridadeÍsica, nental e norcl;

c. dneib à liberdade e à seguranÇa pessoais:

d. dírcito a nãa ser subnetilla a to ru;

e- direito a que se rcspeite a dignidade inercnte à sua pessaa e a que se prcteja suú
família:

í direito a igual prcteção perunte a lei e da lei;

E- direito a rec 60 sinples e úpido pela e tibunal conpetente que a pnteja conttu
dtos que violen seus dircitos;

h lircito dc livrc a\rccn\ào:

i- direito à libe ade de prcfalsaÍ a própria religião e as próptias üença8 de aco o
.oü d lei: e

.i- direito a ter igualdade de acesso às funçõe.s púbtials de seu pak e a panicip nos
assunros públicas, incl siye na tonada de der:isões.

Attiso 5

Toda nulher poderá exercer livre e plenanenre seus dircitas ciyis, políticos, econónicas,
sociair e cukurais e contará can a total ptuteçãa des.res direitas consaglados nos
instrunentos Íegionais e internacionais sobrc dircitas hunanos Os Estados Pades
reconhecem q1!e a yialêncid contra a nulher inpede e anula o e:íercício desses dneibí

A iso 6

O diíeito de toda nulher aser lture deialência dbanqq entrcoutos:

a. o dircito da mulhet a set livre de todas asíomas de disoininaçàa; e

b. o dneito da muther a ser ralarizdda e educada tivrc de padtões estereotipados de
canportamekto e costumes sociais e culturais baseados en conceitas de iníeíiotidade ou
subordinaÇão.

Além da garantia dos direitos, os Estados também possuem devercs, e devem se empenhar
na implementação de politicas públicas destinadas a erradicar a violência contla as mulheres, em
todas âs suas acepções. Vejamos quais são esses deveres, segundo â Convenção de Belém do Pará:

DEVtrRf,S DOS trSTAIOS

44icd

Àv. 
^rxtré ^rlônio 

Maggi, n.'0íj, Seror^ CP^ CEP:780,19-901 Cuiabá i\41(JM)
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Os E íados Pate! candenan todas as fornús de úoLência contru a nulhel e canvêm em
adôta. por todos as neios apropriados e sem àemora, políticas destinatlas a prcwnir, punir
e erradicat tulúolência e a empenhahse en:

a. absterse de qualquer ato a pútica de riolência conia a mulher e relar pot que as
duloridades, seusíu cionórios e pessoal, ben co lo agentes e institltições públicos ajam de
cotíittüidade con essa obtigaçõo;

b. agb cot o derida zelo para prcftnir, iwestiqat e punb ayiolência cadra a nulher:

c. incarporur na sua lesislação inte a namas penah, ciyis, adninistrati,ras e de outru
natureza, que seiam necessárids paru pre|eni\ punir e errddicat a úolência contru a mulher,
bem cano adotú ds nedidas adninistratiras adequadas queforcn aplicáteis:

d- adatar medidas jutídicas .rue eriaü do dgÍessot q e se dbsíenhd de ?etseguit,
intinidat e anedçal a nulhet ou de íazer uso de qualquer nétodo que danilique ou ponha
em peligo sua yida ou integtidade au danírtque sua prcptiedade:

e. tonat ta.1N os úedidT adequadds, íncl stue legistaíiyas, patd no.lilicat ou abolb leis
e resulanentas úsentes ou üodifalr pniticas iúídicas ou consuetudináias que rcspdtdeü a
petsistênciae a toleÍô cía.la úalência co tÍadn her:

f estabelecer procedinentas furídicas justos e ejicazes para a mulher sujeitada a
vialência, inctusire, entre ouios, medidas de proteção, juízo apoúüno e efetbo acesso a tais

8. enabelcccr hecakisno\ jutlic,ais c atlnini\trutivos kcccrstuio! para asscgurar qur a
nulher sujeitada a violência tenha eÍetivo acesso a t*tituiçãa, repdaÇão da dano e outros
neios .le coüpeBdçõojustas e efcdzes;

h- adotar as medidas |egistatbas ou de outra natureza necessárias à rigência desta

Artiso 8

Os Esíados Pa es con'êm en adoía\ progrcssi'anente, nedidas especíJicas, inclusive
prcgranas destinadas a:

a. pronoftt o conhecinento e a obsen,incia do direito da nulher a uma |ida liwe de
violênciae o dneib da nulher aque se rcspeiteü e prctejan seL' dírcitas hunanos;

b. nodilicat os padtõ^ sociais e cuhutais de conduta de homens e núlhercs, inclusive a

Íornulação de prasranas for ais e nãa lbwais ddeq ados a todos os ntuek do processo
educacional, afn de cohbatet prccanceitos e coshtmes e todas as outrut púíicas haseadds

nú pre issa da infetioíidatle o, superiaridade de qualquer dos gêneros ou nas papéis
estereotipados para o honen e a nulhel, que leqitimem ou eaacerben a úolência coklÍa d

c. pronorer d educ.lção e trcinanenlo de tado o pessot judiciárío e policial e .renais

íuncionátias Íesponsáreis pela uplicação da lei, ben codo da pessodl encaftegado da

Av An.hé,\rLônio Magsi. n " 0ó. Serü A (lPA CLP] 780,19-901 Cuiabá M I (Jlvl)
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implenentação de políticas.le prc,,'enção, puniçãa e ena.licaÇAo da riolêncid conna a
nulher:

d. prestar seniços especializados optopÍiodos à mulhet sujeitada a ,riolêncía, pot
internédio de entidades dos setarcs público e pttuada, inclusiye abrieos, seniços de
oientdçãoÍamiliat, Eúfidoíor o caso, e atendinento e custódia dos nenores aÍetados:

e- prchow e apoiar proyana! de educação gowrnanentais e pttuaàoq ddlinadas a
conscientizat a público paru os ptoblenas da yiolência cantra a mulher, recursos j"lidicos e

rcparaçAa relaciona.los con a,sa v iolôncid;

l. praporcion à »rulhet sujeitada a úoléncia acesso a prcyanas ejicazes de
reabilitaçõo e treinamento que lhe pemitdh patuícipar plenanenÍe dd vida público, pritoda
e social:

g- incenÍirdt as neios de cotnunícaçda a que Jbít»uleü .lirchizes adequa.tN de
divulgação, que conbibua patu d eftadicação da úolência codra a nulher em todas as
suas fornat e enalteçan o tu\peito pela dignidade da mulhet

h. assee11rut a pesqüisa e coleta de estatístictis e outrus i,{ormações relewntes
concenentes 6 cautos, consequêncidt e lreqnência da |iolência contru a mulher, alim de
avaliar a eliciênêia das edidas tonadas para prereni\ punir e enadicat a violêkcia contÍa
a nulher, bem comofotm lü e implenentat as nu.lanços necessátias: e

i. prcnoveÍ a caopeÍaçãa inte acional pdru o intercânbio de ideias e experiências, ben
cano a decução de pr Íaü6.lstínados à proteção da mulhersujeitada ariolência-

A íso 9

Para a adoção das nedidas a que se reÍete este capítulo, as Estddd, Pa es lewfio
especialmente en ?nnta a sihtação da mulher rulnetínel a úolêncn 7or \tu tuç'u. angen
étuica ou condiÇao de migante, de rcl giada ou de derlacada, entre outros
motivos. Tambén será cansiderada sujeitada a úolência a gelãnte, defciente, neno4 idosa
ou en situação sócio-econôni da{avorÍtueL, aÍetada pot situaÇões de conÍito armado ou
de privação da libedade.

Dessa fonna, é possível vislumbrar que a proposta está em conformidade com as norrnas
nacionais e intemâcionais, visto que a violê[cia contra a mulher ultrapassa os limites do ambiente
doméstico e deve ser coibido em todos os ambientes.

Convém, poÍ fim destacar que a proposta, nos teÍmos do substitutivo integral n.'01, está

instituindo o "Dia de Combate à Violência contrâ a Mulher e ao Feminicidio no Estado de Mato
Grosso", revogando para isso a Lei Estadual n." 9.961 de 29 de julho de 2013, que haviâ instituído o
"Dia Estadual de combate a Violência Doméstica contra a Mulher", visto que violência contla a
mulher possui um sentido amplo, atiogindo todos os tipos de violência, inclusive o Feminicídio.

Poflanto, não sc vcrifica óbicc à aproYaçiio do pÍcscntc projeto.

É o pa.ec"..

A!. André Antônio Mâssi, n.'06. SetoÍA CPA C[P:78049'901 Cuiabá MT(JM)
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lll - Yoto do (â) Rclator (a)

Pelas razõos cxpostas! voto fâvorável à aprovação do Projeto de Lei n.'220/2019, Íos
telmos do Substitutivo Intcgrâl n.u 01, dc autoria cla Deputacio Thiago Silva, restando
prejudicado o Projeto de Lci n." 5,10/2020 dc autoria do Ileputado Claudinei em apenso.

SdlJ Ll,r{ C., rt\\'ic.. crr dc ,lc 2U,,12.

IV - l'icha de Votâção

Voto l{elator (a

Pclas Íazôcs cxpostas, \rcto favorável à apr-ovaçào do PÍojcio de Lei n." 22012019, nos termos do
Suhstitutivo lntegr:rl n,' 01, de alrtolia do Dcputaclo lhiago Silva, rcstando prejudicâdo o

Proieto de Lei 11." 540/2020 de autoria do Dcputado Claudinei em al]cnso.

jeto de Lei n." 220/201 9 (Apcnso P L 540/2020) Parecer n.' 453/2022
l{eunião cla Comissão em

Idcntificação clo (a) Deputado (a

À\,. André ADróDio Masgi, n."06. SetorA CPA CI'-P:?8049-901 Cuiabá MT(JM)


