CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete do Deputado Fábio Félix - Gab 24

PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº , DE 2021
(Autoria: CPI do Faminicídio)

Altera o art. 276 da Lei Orgânica do
Distrito Federal para acrescer a criação do
Observatório de Violência Contra a
Mulher e Feminicídio entre os mecanismos
do Poder Público voltados ao dever de
estabelecer políticas de prevenção e
combate à violência e à discriminação.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA:
Art. 1º O art. 276 da Lei Orgânica do Distrito Federal passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso VII:
“VII – criação do Observatório de Violência Contra a Mulher e Feminicídio, para
proceder à concertação entre interlocutores institucionais de relevância no tema, elaborar
relatório de políticas públicas, formular adequado instrumento para acompanhar sua
execução e instruir, com dados pertinentes, o debate de planos distritais a serem adotados
pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.”
Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entre em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A presente Proposta de Emenda à Lei Orgânica tem o fito de instituir o Observatório de
Violência Contra a Mulher e Feminicídio.
A violência contra a mulher é ainda um fato notório em nossa sociedade. Mesmo após muita luta
pelos direitos das mulheres, o imaginário machista, misógino, racista e patriarcal que subalterniza o
feminino nunca deixou de operar em todas as dimensões sociais. Houve avanço em termos legislativos e
comportamentais nas últimas décadas; hoje, no campo legal, em diversos países, as mulheres estão
amparadas equitativamente em relação os homens. Entretanto, apesar desses ganhos, as estatísticas
demonstram o quanto a violência de gênero ainda ocupa papel estruturante no fazer cotidiano de nossas
sociedades, em especial no Brasil.
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Levantamento dado a público através do Atlas da Violência 2020, produzido pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), aponta que, no Brasil, em 2018, em média, a cada duas horas uma
mulher foi assassinada, totalizando 4.519 vítimas, o que representa uma taxa de 4,3 homicídios para cada
100 mil habitantes do sexo feminino. No Distrito Federal, especificamente, a situação não é menos
alarmante. Em 2018, passamos a ocupar o quinto lugar entre as unidades da Federação com a maior taxa
de feminicídios por grupo de 100 mil mulheres, conforme apontou o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Estes dados demonstram crescimento de
52,3%, já que em 2017, o DF ocupava a 10ª posição no ranking. Para se dimensionar o quanto os crimes
de ódio contra mulheres têm se avolumado, constatou-se que, só entre janeiro e agosto de 2019, a cada
quatro dias, uma mulher do Distrito Federal sofreu tentativa de feminicídio.
Em contexto de pandemia, no qual o isolamento social vem sendo adotado como medida de
contenção à proliferação da COVID-19, pesquisadores apontam um aprofundamento ainda mais
consistente em relação aos casos de feminicídio e episódios de violência física, moral, verbal, psicológica,
contra mulheres. Até outubro de 2020, durante o primeiro ano da pandemia do novo coronavírus e suas
repercussões no Brasil, os casos de feminicídio aumentaram oficialmente 1,9%. O número representa 3
assassinatos contra mulheres por dia, nesse período.
Como grande parte destes crimes ocorre em contexto de intimidade, é possível que haja enorme
subnotificação em relação aos registros, já que a coabitação com o autor das práticas inibe a procura às
autoridades competentes para registro e denúncia dos casos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, dos feminicídios ocorridos no país em 2018, por exemplo, 88,8% foram praticados pelos próprios
companheiros das mulheres.
Neste cenário, é urgente que, além de medidas coercitivas do campo penal, o Estado disponha de
iniciativas de controle e conscientização capazes de subverter o imaginário que suporta e alimenta as
ações cotidianas de violência de gênero. Os órgãos públicos precisam estar articulados de forma conjunta,
programaticamente e consistente a fim de ampararem vítimas, punirem, bem como promover a
ressocialização dos agentes das práticas delituosas.
Ademais, o poder público deve estar munido em termos financeiros e de recursos humanos para
produzir políticas públicas de conscientização e formação, as quais promovam, a médio e longo prazo, a
mudança do imaginário machista, racista e misógino que, hoje, em grande medida, motiva crimes contra
mulheres.
Orientada pelos dados postos e pelos objetivos esperados, a CPI apresenta esta Proposta de
Emenda à Lei Orgânica. Trata-se de acrescer ao art. 276, que determina ser “ dever do Poder Público
estabelecer políticas de prevenção e combate à violência e à discriminação, particularmente contra a
mulher, o negro e as minorias (...) ”, mais um dos mecanismos por meio dos quais alcançará o desiderato.
Busca-se instituir um Observatório multissetorial, transversal e com participação da sociedade civil, que
busque fiscalizar e elaborar relatório da violência contra a mulher, especialmente a violência fatal, e
monitorar a efetividade das políticas públicas de combate à violência contra as mulheres.
Assim, por todo exposto, buscando contribuir de forma consistente com a superação do número
crescente de feminicídios e casos de violência contra a mulher no DF, a CPI do Feminicídio conclama os
(as) nobres pares desta Casa a apoiarem a presente Proposta de Emenda à Lei Orgânica.
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