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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI Nº 125/2018 

 

Altera a redação do Anexo II a que se 

refere o art. 1º da Lei Ordinária nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

para acrescentar a Semana Estadual 

de Prevenção e Combate ao 

Feminicídio, a ser realizada, 

anualmente, na quarta semana do 

mês de novembro. 

 

Art. 1º Fica incluído no Anexo II a que se refere o art. 1º da Lei Ordinária 

nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, a quarta semana do mês de 

novembro como a Semana Estadual de Prevenção e Combate ao 

Feminicídio, em alusão ao dia 25 de novembro, instituído pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) como o dia Internacional da 

Não-Violência Contra a Mulher. 

Art. 2º - Considera-se como crime de feminicídio o ato de assassinar 

mulheres pelo simples fato de ser mulher, ou seja, pelo simples fato do 

gênero a que pertence. 

Art. 3º - A Semana Estadual de Prevenção e Combate ao Feminicídio 

terá por objetivos: discutir, divulgar, promover, conscientizar e apoiar 

ações que previnam e combatam a violência contra a mulher.  

Art. 4º- Os órgãos públicos poderão articular com a sociedade civil e 

realizar, de forma ampla e articulada, ações para prevenção e combate 

ao feminicídio, dentre os quais se pode elencar como exemplo palestras, 

projetos, fóruns, mesas redondas que abordem as temáticas e os 

assuntos referentes. 
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Paragrafo único: Deve-se tratar de maneira prioritária os segundos 

temas: 

I - Legislação sobre proteção e direitos femininos; 

II- Difusão de informações sobre como prevenir e combater abusos, 

crimes e todas as formas de violência contra a mulher; 

III- Difusão de informações sobre empoderamento feminino; 

IV- Economia e inclusão produtiva; 

V- Educação inclusiva e não sexista; 

VI- Saúde, direitos reprodutivos. 

 

Art. 5º - Os órgãos competentes deverão fiscalizar, disseminar e fazer 

cumprir esta   lei. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2019. 

 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 

 

A fim de adequar o presente projeto a Legislação vigente, e se utilizando 

de melhor técnica legislativa no momento, apresentamos a presente 

emenda. 

A preservação da integridade física e psicológica da mulher, a proteção, 

a defesa de seus direitos e garantias são ações que devem ser 

perseguidas de forma perene e intensa, enquanto ação pública, 

principalmente nas sociedades ainda dominadas por valores machistas 

ou patriarcais como o Brasil.      

 

Diversos direitos e garantias estão sendo galgados através do amparo 

legal público, ao longo dos anos, em nosso  país. Dois desses exemplos 

são a implantação da Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06 e a Lei 

13.104/2015, que alteando o Código Penal Brasileiro, tipificou o 

feminicídio como homicídio qualificado, incluindo-o  no rol dos crimes 

hediondos.  

 

Apesar de todas essas e outras conquistas no campo jurisdicional, as 

estatísticas mostram uma realidade bem difícil de ser compreendida e 

superada, havendo a urgente necessidade de ações mais concretas de 

fiscalização e orientação por parte do poder público e da sociedade como 

um todo.  

 

Com base nos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2017, 

a cada duas horas morre uma mulher vítima de feminicídio no Brasil, o 

que equivale a 4,8 mortes a cada 100 mil mulheres.  

 

Do mesmo modo, segundo estimativas do Mapa da Violência 

(2015),entre os anos de 1980 a 2013, cerca de 110 mil mulheres foram 

vitima de homicídio. 
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Vale dizer que, na maioria dos casos, as mulheres são vítimas dos 

próprios familiares (50,3%) ou dos próprios parceiros ou ex-parceiros 

(33,2%). 

 

 Ainda segundo um levantamento feito pelo G1, O Espírito Santo 

registrou a maior taxa de feminicídios do Sudeste e a terceira maior do 

Brasil em 2017. A taxa no estado foi de 2 mortes a cada 100 mil 

mulheres, quatro vezes maior do que a taxa do país, de 0,5. 

 

Também foi apurado no Estado do Espirito Santo que no ano de 2018 

ocorreram 17 mortes de mulheres enquanto em 2019, apenas até o mês 

de fevereiro, já ocorreram 12. Tal informação é alarmante e mostra a 

urgência de políticas públicas para enfrentar tais atos de covardia. 

  

Vale ressaltar também que, apesar de o feminicídio ser um crime que 

tem na sua base o ódio e o preconceito contra a mulher por sua própria 

condição de ser mulher, existem outros aspectos que impactam 

diretamente nesses atos, como as condições socioeconômicas, maior 

dependência de suporte econômico ou ausência de recursos próprios.  

 

Desta forma, além de alertar a sociedade sobre direitos e garantias, é 

imprescindível fortalecer caminhos para a conquista de maior autonomia 

por parte dessas mulheres.   

 

A Semana de prevenção e combate ao feminicídio no Estado do Espírito 

Santo deverá ser realizada a cada ano, na quarta semana do mês de 

Novembro, em alusão ao dia 25 de Novembro, instituído pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) como o dia Internacional da 

Não-Violência Contra a Mulher.  

Identificador: 370034003400350034003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



                                                                            
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete da Deputada Estadual Janete de Sá 
Av. Américo Buaiz, 205, gabinete 601 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950 

Telefones (027) 3382-3551 / 3382 3552 / FAX 3382-3553 
Email: janetedesa@al.es.gov.br 

 

 

Assim, diante da realidade sobre o feminicídio no Estado do Espirito 

Santo, há que se viabilizar estratégias que possam diminuir tais 

ocorrências. Do mesmo modo, acreditamos que a informação, a 

conscientização, e o envolvimento conjunto entre o  poder público e a 

sociedade se configura como um caminho viável para minimização   de 

muitos desses complexos problemas de nossa sociedade. 

 

 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL 
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