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Estabelece o sexo biológico como critério para
definição do gênero dos esportistas em
competições profissionais no âmbito do Estado
de Mato Grosso, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42, da
Constituição Estadual, e art. 168, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, aprova e
o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o sexo biológico estabelecido como o critério definidor do gênero dos esportistas em competições
esportivas profissionais no âmbito do Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no prazo disposto no art. 38-A da Constituição Estadual, revogando-se todas
as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Preambularmente, respeitadas as disposições do art. 25, da Constituição Federal, a presente proposição é
de competência legislativa comum dos Estados, segundo ditames do art. 23, I, e competência legislativa
concorrente dos Estados, segundo ditames do art. 24, IX, §2º, todos da Constituição Federal, estando, pois,
em harmonia com o RI-ALMT, eis que não afronta seu art. 155, não havendo causa de prejudicidade (art.
194), tão pouco invasão das competências do Executivo Estadual, consoante arts. 39 e 66, da Constituição
do Estado de Mato Grosso.
Para evitar que, em diversas modalidades esportivas, pessoas do sexo biológico masculino passem a
integrar e a atuar em equipes femininas, causando desequilíbrio e injustiça no resultado das competições,
este projeto de lei deve ser aprovado.
Frise-se que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo aprovou o Projeto de Lei nº 346/2019 e que o próprio Supremo Tribunal Federal – STF – também já se
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manifestou no sentido de que a autonomia das agremiações desportivas não confere a elas um regime de
independência, vale dizer, de absoluta desvinculação jurídica em face da autoridade normativa do Estado,
especialmente naquilo que ao poder público compete disciplinar, validamente, mediante lei (STF, ADI nº
3.045, rel. min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 10/8/2005).
Tendo como preocupação a proteção física das pessoas biologicamente definidas como mulheres em
práticas esportivas, já que elas são dotadas de capacidades físicas mais comedidas do que as transexuais,
principalmente no que se refere à velocidade e à força física, o sexo biológico deve ser o critério definidor do
gênero dos competidores.
Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.
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