
§ 1º São circunstâncias atenuantes:
I – a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;
II – ter procurado o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar imediatamente as
consequências do ato;
III – concordar o infrator primário em participar de atividades de educação sanitária pelos
órgãos competentes, pelo prazo que lhe for determinado;
IV – ter o infrator sofrido coação para a prática do ato;
V – a infração cometida não incorrer diretamente em risco para a saúde pública, o meio
ambiente ou a produção agropecuária;
VI – não ter o infrator cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses anteriores à
ocorrência da infração;
VII – cumprir integralmente termo de ajuste de conduta nos prazos fixados;
VIII – a comunicação prévia do ato, pelo infrator, aos órgãos competentes.
§ 2º São circunstâncias agravantes:
I – cometer a infração para obter vantagem pecuniária;
II – coagir outrem para a execução material da infração;
III – ter a infração consequências danosas à saúde pública, ao consumidor, ao meio ambiente
ou à produção agropecuária;
IV – deixar de tomar as providências de sua alçada tendentes a evitar ou minorar o dano,
quando tenha conhecimento de ato lesivo à saúde pública, ao meio ambiente ou à produção
agropecuária;
V – agir de má-fé, fraudar, adulterar ou falsificar artigos regulamentados, documentos,
informações ou rótulos;
VI – ameaçar ou desrespeitar o servidor no desempenho de suas competências legais;
VII – valer-se de sábados, domingos e feriados, bem como de horários que possam dificultar
ou impedir a ação fiscalizatória, para cometer infrações.

CAPÍTULO IX
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Art. 25. As infrações a esta Lei, seu regulamento e atos normativos complementares serão
apuradas em processo administrativo próprio, definido em regulamento, observados os
princípios e as regras gerais da Lei de processo administrativo adotada pelo Distrito Federal e
o seguinte:
I – motivação de todos os atos administrativos;
II – comunicação formal ao infrator ou ao interessado:
a) dos autos de infração;
b) das decisões do processo, após análise de defesas prévias, recursos, pedidos de
reconsideração e demais petições dirigidas aos órgãos e entidades públicas;
III – acesso a todas as peças dos autos, observadas as regras de sigilo;
IV – direito ao contraditório e ampla defesa assegurado;
V – prazo razoável para impugnação, defesa prévia, recursos, apresentação de provas e
contraprovas, bem como para a prática dos demais atos processuais;
VI – dever de decidir em 2 instâncias administrativas dentro dos prazos legais.
Art. 26. Os atos administrativos e processuais decorrentes da aplicação desta Lei e de seu
regulamento podem ser formalizados, tramitados, comunicados e transmitidos em formato
digital, conforme disciplinado pela administração pública, observados os princípios do
devido processo legal.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. São remuneradas as atividades de defesa sanitária vegetal, mediante a cobrança de
taxa a ser definida em legislação específica.
Art. 28. A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural fica
autorizada a firmar acordos, convênios e termos de cooperação regionais, nacionais ou
internacionais para a execução de ações e programas de defesa sanitária vegetal.
Art. 29. O Poder Executivo deve regulamentar o disposto nesta Lei no prazo de 180 dias, a
contar da data de sua publicação.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31. Revoga-se a Lei nº 4.885, de 11 de julho de 2012.

Brasília, 03 de agosto de 2021
132º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA

LEI Nº 6.933, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
(Autoria do Projeto: Comissão Parlamentar de Inquérito do Feminicídio)

Estabelece diretrizes para a instituição do Programa Monitoramento Integrado de
Medidas Protetivas de Urgência, no Distrito Federal.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, FAÇO SABER QUE A CÂMARA
LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECRETA E EU SANCIONO A
SEGUINTE LEI:
Art. 1º Ficam estabelecidas diretrizes para a instituição do Programa Monitoramento
Integrado de Medidas Protetivas de Urgência, no Distrito Federal.
Art. 2º Para os fins desta Lei, nomeia-se Monitoramento Integrado de Medidas Protetivas
de Urgência a estratégia de unificar os esforços de monitoramento eletrônico já
realizados e o encaminhamento para a rede de atendimento às mulheres em situação de
violência, a fim de garantir maior eficácia às medidas protetivas de urgência constantes
da Seção IV, da Lei federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.
Art. 3º São princípios da implementação do Monitoramento Integrado:
I – a natureza jurídica autônoma das medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei
Maria da Penha, independentemente da existência de processo criminal ou ação principal
contra o agressor;

II – a integração da rede de atendimento, com vistas à promoção de autonomia das
mulheres em situação de violência e à responsabilização e reeducação dos autores;

III – a promoção de ações educativas voltadas ao conjunto da população sobre os tipos
de violência contra as mulheres previstos na Lei Maria da Penha e sobre o papel do
Estado e da sociedade em sua erradicação;

IV – a vedação às práticas de violência institucional que resultam na culpabilização da
mulher pela violência sofrida ou na revitimização por sucessiva inquirição sobre o
mesmo fato em âmbito criminal, cível e administrativo, nos termos que dispõe o art. 10-
A, § 1º, III, da Lei federal nº 11.340, de 2006;

V – a intersetorialidade entre as políticas públicas executadas no atendimento às
mulheres em situação de violência doméstica e familiar, em especial nas áreas de
educação, assistência social, segurança pública, saúde e mobilidade urbana, para
potencializar as garantias de direitos.

Art. 4º São objetivos deste monitoramento assegurar o direito humano de viver sem
violência doméstica e familiar das mulheres e coibir a reincidência e a escalada da
violência verificável no aumento de registros de crimes de descumprimento de medidas
protetivas de urgência, inscritos no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Art. 5º As diretrizes deste programa são:

I – o incentivo à realização de estudos de caso pela rede local para a formulação de
planos de segurança para mulheres sob medida protetiva de urgência e para a avaliação
periódica de fatores de risco;

II – a orientação para solicitação e deferimento pelas autoridades competentes da medida
protetiva de urgência de atendimento psicossocial, em grupo ou individual, do agressor,
nos termos do art. 22, VII, da Lei Maria da Penha, desde a primeira intervenção do
Estado na relação e não somente ao final do deslinde processual penal;

III – a observância da competência híbrida (cível e criminal) dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, para que, quando cabível, haja o deferimento de
medidas protetivas de alimentos provisionais e de restrição ou suspensão de visitas aos
dependentes e sejam realizadas ações de divórcio ou dissolução da união estável,
conforme dispõem os arts. 14 e 22 da Lei Maria da Penha, a fim de garantir celeridade à
prestação jurisdicional e evitar a revitimização da mulher;

IV – a integração do monitoramento eletrônico de autores e mulheres em situação de
violência, que coíbe a aproximação e o contato, com o encaminhamento a atendimento
psicossocial pelos serviços da rede, a exemplo dos ofertados nos Centros Especializados
de Atendimento à Mulher – Ceams, nos Núcleos de Atendimento às Famílias e aos
Autores de Violência Doméstica – Nafavds, nos núcleos do Pró-Vítima e nos Centros de
Referência Especializada em Assistência Social – Creas;

V – a realização de visitas domiciliares para acompanhamento in loco dos casos de maior
gravidade encaminhados pelo Poder Judiciário à Prevenção Orientada à Violência
Doméstica e Familiar – Provid, da Polícia Militar;

VI – a disponibilização de tablets e aparelhos celulares para que as equipes lotadas em
atendimentos in loco possam acessar as informações do Banco Nacional de Medidas
Protetivas de Urgência – BNMPU/CNJ que são disponibilizadas ao Ministério Público, à
Defensoria Pública e aos órgãos de segurança pública e assistência social.
Art. 6º São exemplos de ações a serem implementadas no âmbito do Programa
Monitoramento Integrado de Medidas Protetivas de Urgência:
I – oferta de capacitação continuada a servidoras e servidores que atuam no atendimento
a mulheres em situação de violência e a autores sobre os tipos de violência contra as
mulheres, as modalidades de medidas protetivas de urgência e sua importância na
garantia de direitos;
II – promoção de campanha permanente sobre o caráter autônomo das medidas protetivas
de urgência e seu papel na prevenção da reincidência e da letalidade da violência de
gênero;
III – monitoramento da adesão voluntária de mulheres sob medida protetiva de urgência
e do encaminhamento de autores ao monitoramento eletrônico e aos atendimentos
psicológicos e socioassistenciais ofertados pelo Monitoramento Integrado de Medidas
Protetivas de Urgência;
IV – realização de estudos periódicos sobre a solicitação e o deferimento de medidas
protetivas, sobre os atendimentos realizados pelos serviços e sobre a eficácia das medidas
protetivas de urgência em prevenir a reincidência da violência e os feminicídios.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir da sua publicação.

Brasília, 03 de agosto de 2021
132º da República e 62º de Brasília

IBANEIS ROCHA
 

DECRETO Nº 42.356, DE 03 DE AGOSTO DE 2021
Dispõe sobre a alteração da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 100, incisos VII, X e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o art. 3º, incisos I e
II, da Lei nº 2.299, de 21 de janeiro de 1999, a Lei nº 6.525, de 1º de abril de 2020, o
Decreto nº 40.610, de 08 de abril de 2020 e nos termos do Processo SEI 00080-
00128693/2021-49, DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal.
Art. 2º Os cargos relacionados no Anexo I ficam transferidos para o Banco de Cargos, de que
trata a Lei nº 6.525, de 1º de abril de 2020, e o Decreto nº 40.610, de 8 de abril de 2020.
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