


 

 

 

 

 

 

Projeto   de  Lei   nº 020/2021 

 
 
EMENTA: “VEDA A NOMEAÇÃO, NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DE PESSOAS 
CONDENADAS PELA LEI FEDERAL Nº 11.340, DE 07 DE 
AGOSTO DE 2006 – LEI MARIA DA”.  

 

 

 

 

SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTO  À  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  SEGUINTE: 

 

    

   ARTIGO 1º: Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração 

Pública do Município de Jardinópolis, para todos os cargos efetivos e em comissão, de 

livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições 

previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. 

 

   Parágrafo único: Inicia-se a vedação tratada no caput deste artigo 

com o trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatório. 

 

  Artigo 2º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

   Jardinópolis, 03 de Setembro de 2021. 

 

                   Edson Rogério Vizu 
Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
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JUSTIFICATIVA 
 

   A presente matéria visa proibir a a nomeação, no âmbito da 

Administração Pública Municipal, para todos os cargos efetivos e em comissão, de livre 

nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido condenadas nas condições previstas 

na Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha, a partir do 

trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatório. 

   O Monitor da violência contra as mulheres aponta que a cada hora, 

45 medidas protetivas foram solicitadas em 2021. Números apontam que pedidos 

motivados por violência doméstica caíram no início da pandemia, mas voltaram a crescer 

depois.  

   A Legislação de proteção às mulheres completou 15 anos e a 

violência contra as mulheres passou a fazer parte do debate público como pratica que não 

deve ser tolerada ou legitimada.  

   Neste período o enfrentamento aos diferentes tipos de violência 

contra a mulher foi se consolidando, a exemplo da Lei Maria da Penha em 2006, da 

mudança na lei do estupro em 2009, da lei do feminicídio em 2015 e da mais recente lei de 

importunação sexual de 2018. 

   Se os avanços legislativos são uma grande conquista dos 

movimentos de mulheres, as políticas públicas implementadas para garantir o seu 

cumprimento ainda se mostram frágeis. Na nossa sociedade permanece o enorme desafio 

em garantir que as mulheres em situação de violência de fato tenham acesso a justiça. 

   Importante destacar a presença dos requisitos de 

legalidade/constitucionalidade da matéria, pois em situação idêntica, em recente decisão, o 

ministro Edson Fachin, do STF, deu provimento ao RE 1.308.883 para reconhecer a 

constitucionalidade da lei aprovada do município de Valinhos/SP versando sobre o tema 

em questão, conforme acórdão em anexo. 

   Portanto, por se tratar de matéria de grande envergadura social, conto 

com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação do presente projeto. 

   Jardinópolis, 03 de Setembro de 2021. 

 

   Edson Rogério Vizu 
Vereador - Câmara Municipal de Jardinópolis - SP 
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