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PROJETO DE LEI Nº 001/2022 de 07 de fevereiro de 2022. 
 
Origem:  Poder Legislativo 
Autoria: Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira 

 
Súmula: Dispõe sobre a vedação da nomeação do 
agressor que tiver sido condenado pelas condições 
previstas na lei federal n°. 11.340, de 07 de agosto de 
2006 – lei maria da penha ou na lei federal n°. 13.104, 
de 09 de março de 2015 – lei do feminicídio, para 
qualquer cargo ou emprego público, de qualquer 
natureza no âmbito da administração direta e indireta, 
na pendência do cumprimento da pena, no Município de 
Piên - PR e dá outras providências. 

 
A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
apresenta ao Plenário o seguinte Projeto de Lei: 
 
Art. 1°. Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, 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 n°. 11.340, de 07 de agosto de 
2006 – Lei Maria da Penha ou na Lei Federal n°. 13.104, de 09 de março de 2015 – Lei do 
Feminicídio. 

Parágrafo Único. Inicia-se essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgado, 
até o comprovado cumprimento da pena. 
 
 
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Piên - PR, 07 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

Seandra Cordeiro de Oliveira 
Vereadora 

 
  



CÂMARA MUNICIPAL DE PIÊN 
Rua Amazonas, 170 – fone/fax: 41-3632-1642 

CEP 83860-000 - Piên/Estado do Paraná 
 

JUSTIFICATIVA ao Projeto de Lei n° 001/2022 de 07 de fevereiro de 2022. 
 

Senhores Vereadores, 
 
 
O presente Projeto de Lei visa impedir que condenados por violência contra a mulher 

assumam cargos públicos no Município de Piên, ao vedar a contratação pelo poder público de 
pessoas condenadas por crimes enquadrados na Lei Maria da Penha e feminicídios, dentre 
outros. 

O objetivo central projeto é a criação de medidas para coibir atos de violência e crimes 
contra a mulher, através da impossibilidade do autor que cometeu a violência possa concorrer ou 
assumir cargos públicos. 

A proibição iniciar-se-á com a condenação em decisão transitada em julgado até o 
cumprimento da pena, ou enquanto houver medida protetiva vigente contra o agressor.  

Esta ponderação é feita para que não se prejudique a reinserção social e a reeducação 
do condenado, visto que o período em que o sujeito não poderá trabalhar no poder público 
somente vigora enquanto as medidas previamente citadas estiverem em cumprimento.  

O espírito da lei é que o município dê exemplo, ao prever que não contratará agressores, 
colocando em primeiro lugar a garantia dos direitos das mulheres. O projeto de lei também 
deverá prever que esta condição deverá constar em todos os editais de concursos públicos 
municipais, e os candidatos aprovados deverão apresentar certidão negativa criminal para tomar 
posse, assim como para os cargos de livre provimento e exoneração. No caso de servidores de 
cargos de livre nomeação que forem condenados com decisão transitada em julgado deverão 
imediatamente ser exonerados de seus cargos. Caso necessitem cumprir medida preventiva, 
deverão ser suspensos. 

Além disso, de acordo com Agência Estadual de Notícias (disponível em 
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Numero-de-mortes-violentas-cai-1282-na-comparacao-com-
2020-no-Parana), com atuação preventiva, investigação e planejamento executado pelas forças 
policiais, o número de mortes violentas intencionais (MVI) reduziu em 12,82% nos nove 
primeiros meses de 2021 no Paraná, em comparação com janeiro a setembro do ano anterior.  

O destaque é que em 174 municípios (43% do Estado) não houve ocorrências deste tipo 
de crime neste ano. Em 2020, neste período, foram 154 cidades sem mortes violentas.  

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná. O 
levantamento aponta que o número de casos registrados de janeiro a setembro caiu de 1.651 no 
ano passado para 1.466 no mesmo período deste ano – 187 mortes a menos. O indicador 
Mortes Violentas Intencionais é composto por crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesões 
corporais seguida de morte e feminicídios. 

A redução destes crimes indica o acerto das estratégias adotadas pelas polícias. “A 
redução se deve ao trabalho das forças de segurança, por meio de uma estratégica específica, 
com ação direta e de inteligência policial contra o tráfico de drogas, principalmente, pois 
combatendo este crime, combate-se também o homicídio”, afirmou o secretário da Segurança 
Pública, Romulo Marinho Soares. 

Os quatro crimes analisados apresentaram redução no Estado no comparativo dos 
períodos de 2020 e 2021. No caso de homicídios dolosos, queda foi de 11,59% (de 1.511 para 
1.354). Houve redução de 29,03% nos casos de lesão corporal seguida de morte (de 40 para 
31), de 10,09% em feminicídio (de 55 para 49) e de 28,88% em roubo seguido de morte 
(latrocínio), de 45 para 32. 

Portanto, trata-se da infeliz cultura histórica de violência contra a mulher, que acaba por 
atingir todas as camadas da sociedade. Apesar da nova cultura de exercício de direitos sobre a 
sua própria vida; sendo capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito, entre as 
mulheres, na hora de fazer uma denúncia, ainda há muita superioridade equivocada do 
companheiro que aparece com a ocorrência de violências físicas, psicológicas e financeiras. 

 
Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Seandra Cordeiro de Oliveira 
Vereadora - Republicanos 


