
ESTADO DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÍ

PROJETO DE LEI N" 011/2021, de 07 de maio de 2021.

"ACRESCE DISPOSITIVO NA LEI N", 427/2013,

VEDANDO A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM

COMISSÃO DE CONDENADOS PELA LEI A".

11.340, DE AGOSTO DE 2006 - LEI MARIA DA

PENHA E PELA LEI N". 13.104/2015, DE 09 DE

MARÇO DE 2015 - LEI DO FEMINICÍDIO, NO

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARAÍ-TO.

Os Vereadores que subscrevem o presente, no uso de suas atribuições legais,

observando e respeitando os termos regimentais apresentam o seguinte Projeto de Lei:

Art. r. Fica acrescido o § 9®, ao inciso U do Art. 2° da Lei n°. 427/2013, que passa

a vigorar com a seguinte redação:

"§ 9®. crimes previstos na Lei Federal n°. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei

Maria da Penha) e na Lei n°. 13.104/2015, de 09 de março de 2015 —Lei doFeminicídio".

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as

disposições em contrário.

Câmara Municipal de Guarai-TO, 07 de maio de 2021.

Gleídson Bueno

Vereador

NlIoTí'arinha

Vereador
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores;

A proposta que ora apresentamos visa impedir a contratação de pessoa em cargo

comissionado, previsto no Art. 37, II, da Constituição Federal, que tenha sido condenado,

em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes

tipificados como de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Com a alteração em epígrafe, pretende-se proteger a probidade administrativa, bem

como vedar a possibilidade de condenados em colegiados pelos crimes de violência

doméstica e familiar contra a mulher, assumir cargos na administração pública. Justifica-

se a medida também em atenção ao princípio geral da moralidade explícito na

Constituição Federal.

A possibilidade legal de nomeação e investidora em cargo público a pessoas em

condição de condenados pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher

pode acarretar situações de patente violação desse estruturante princípio da administração

pública.

Vale ressaltar que o Ministro do STF, Luiz Edson Fachin, declarou válida uma lei

municipal de Valinhos-SP que barra a nomeação de condenados com base na Lei Maria

da Penha para ocupar cargos públicos, alegando justamente que ao vedar a nomeação de

agentes públicos condenados com base na Lei Maria da Penha, a norma "impôs regra

geral da moralidade administrativa, visando concretude aos princípios da Constituição

Federal.
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Nesta mesma esteira de pensamento, a Ordem dos Advogados do Brasil, que por meio

de sua Comissão da Mulher Advogada do Conselho Federal, aprovou súmula, em 18 dc

março de 2019, onde proíbem bacharéis condenados em casos de violência doméstica

contra mulheres de obter a inscrição na Ordem, afirmando que envolvidos neste tipo de

agressão não tem idoneidade moral para advogar, conforme teor abaixo;

"Súmula da Ordem dos Advogados do Brasil:

Requisitos para a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados

do Brasil. Inidoneidade moral. A prática de violência contra a

mulher, assim definida na "Convenção Interamericana para

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher -

'Convenção de Belém do Pará' (1994)", constitui fator apto a

demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição de

bacharel de Direito nos quadros da OAB, independente da

instância criminal, assegurado ao Conselho Seccional a análise de

cada caso concreto.

Ressalte-se que a situação exige medidas efetivas, pois a realidade é GRAVE e

segundo o sítio Relógios da Violência do Instituto Maria da Penha: A CADA 2

SEGUNDOS, UMA MULHER É VÍTIMA, DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU VERBAL NO

BRASIL, sendo que essa estatística insiste em fazer parte da realidade do país, mesmo

depois da criação da Lei Maria da Penha que fará 15 (quinze) anos no mês de agosto do

corrente ano.

Também, segundo o relatório da ONU Mulheres, há um alerta para o aumento dos

casos de violência doméstica durante a pandemia de CovÍd-19 em diversos países.

Conforme fundamento desta proposição, é justo que se apliquem as normas

impeditivas a quem for condenado, em decisão transitada em julgada ou proferida por
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órgão judicial colegiado pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher,

impedindo seu acesso ao serviço público, que deve prezar por garantir à sociedade a

administração que merece, ou seja, a correta gestão da coisa pública, O projeto visa

também dar efetividade ao Princípio da Moralidade na Administração Pública, previsto

no art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, esta proposta é uma forma dos poderes legislativo e executivo não se

portarem alheios aos crescentes índices de violência doméstica e familiar contra a mulher,

bem como das mortes violentas de mulheres por razões de gênero.

Eis as razões que justificam a formulação desta propositura, para cuja aprovação

pedimos o indispensável apoio dos nobres Pares.

Câmara Municipal de Guarai-TO, 07 de maio de 2021.

Gleídson Bueno

Vereador

Nilo

Vereador
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PROJETO DE LEI N" 011/2021, de 07 de maio de 2021.

"ACfíFSCE D/SPOSmVO NA LEI N". 427/2013,

VEDANDO A NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM

COMISSÃO DE CONDENADOS PELA LEI N".

1L340, DE AGOSTO DE 2006 - LEI MARIA DA

PENHA E PELA LEI N". 13,104/2015, DE 09 DE

MARÇO DE 2015 - LEI DO FEMINICÍDIO, NO

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE GUARAÉTO.

Os Vereadores que subscrevem o presente, no uso de suas atribuições legais,

observando e respeitando os termos regimentais apresentam o seguinte Projeto de Lei;

Art V. Fica acrescido o § 9°, ao inciso 11 do Art. 2° da Lei n®. 427/2013, que passa

a vigorar com a seguinte redação:

"§ 9". crimes previstos na Lei Federal n®. 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei

Maria da Penha) e na Lei n® 13.104/2015, de 09 demarço de 2015-Lei do Feminicídio".

Art. 2". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as

disposições em contrário.

Câmara Municipal de Guaraí-TO, 07 de maio de 2021.

Gleidson Bueno

Vereador

Nilo Farinha

Vereador
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores;

A proposta que ora apresentamos visa impedir a contratação de pessoa em cargo

comissionado, previsto no Art. 37,11, da Constituição Federal, que tenha sido condenado,

em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado pelos crimes

tipificados como de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Com a alteração em epígrafe, pretende-se proteger a probidade administrativa, bem

como vedar a possibilidade de condenados em colegiados pelos crimes de violência

doméstica e familiar contra a mulher, assumir cargos na administração pública. Justifica-

se a medida também em atenção ao princípio geral da moralidade explícito na

Constituição Federal.

A possibilidade legal de nomeação e investidora em cargo público a pessoas em

condição de condenados pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher

pode acarretar situações de patente violação desse estruturante princípio da administração

pública.

Vale ressaltar que o Ministro do STF, Luiz Edson Fachin, declarou válida uma lei

municipal de Valinhos-SP que barra a nomeação de condenados com base na Lei Maria

da Penha para ocupar cargos públicos, alegando justamente que ao vedar a nomeação de

agentes públicos condenados com base na Lei Maria da Penha, a norma "impôs regra

geral da moralidade administrativa, visando concretude aos princípios da Constituição

Federal.
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órgão judicial colegiado pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher,

impedindo seu acesso ao serviço público, que deve prezar por garantir à sociedade a

administração que merece, ou seja, a correta gestão da coisa pública, O projeto visa

também dar efetividade ao Princípio da Moralidade na Administração Pública, previsto

no art. 37 da Constituição Federal.

Ademais, esta proposta é uma forma dos poderes legislativo e executivo não se

portarem alheios aos crescentes índices de violência doméstica e familiar contra a mulher,

bem como das mortes violentas de mulheres por razões de gênero.

Eis as razões que justificam a formulação desta propositura, para cuja aprovação

pedimos o indispensável apoio dos nobres Pares.

Câmara Municipal de Guaraí-TO, 07 de maio de 2021.

Gleídson Bueno

Vereador

Nilo K^irinha

Vereador


