


PROCURADORIA DA MULHER
NOS MUCÍPIOS



A Procuradoria na Câmara dos Deputados  

Criada em 21 de maio de 2009 pela Resolução nº 10

✓ Com objetivo de proteger os direitos da mulheres, principalmente
contra a violência e descriminação, apoia e incentiva aplicação da Lei
Maria da Penha;

✓ Fortalecimento da representatividade feminina na politica,
fortalecimento do papéis do legislativo de debater, legislar e fiscalizar.



✓ A procuradoria da mulher no legislativo municipal tem o objetivo
de fortalecer a rede de proteção e combate a violência e
descriminação contra as mulheres em nossa sociedade, qualificar
os debates, receber e encaminhar aos órgãos competentes as
denúncias e anseios da população

✓ A criação de uma procuradoria da Mulher nos municípios busca
garantir maior representatividade, visibilidade às mulheres na
política.

Por que criar uma Procuradoria da 
Mulher no legislativo local?



PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DA 
PROCURADORIA DA MULHER



CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Procuradoria da Mulher recebe as denúncias de violência contra a 

mulher de diversas naturezas e identifica as autoridades competentes 
para lidar com cada caso.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
O Ministério Público Federal funciona 

como fiscal da lei e pode ser convidado 
a acompanhar as denúncias de 
violência contra a mulher que 

envolvam a Justiça em nível federal

STF, STJ e CNJ
Quando há processos que necessitam de 

acompanhamento especial da sua 
tramitação, a Procuradoria da Mulher 

aciona o STF, o STJ ou o Conselho 
Nacional de Justiça.

MINISTÉRIOS
Nos casos de violação de direitos da mulher ou violência 

doméstica, tanto o Ministério da Justiça quanto a Secretaria 
Nacional de Políticas para as Mulheres são chamados a 

acompanhar. Outros ministérios também podem ser 
notificados, como o de Relações Exteriores.



ESTADOS E DF
As denúncias recebidas na 

Procuradoria da Câmara podem ser 
encaminhadas às assembleias dos 

estados, caso existam providências a 
serem tomadas na esfera estadual.

Se a assembleia já possui uma 
procuradoria, ela encaminha as 
denúncias recebidas aos órgãos 

competentes.
Quando não há procuradoria local, a 

Procuradoria da Câmara faz esses 
encaminhamentos.



MUNICÍPIOS
As Câmaras Municipais também são notificadas das denúncias para acompanhar os casos

dentro de sua área de atuação.
Por meio da procuradoria local as câmaras podem acionar a prefeitura, as secretarias

municipais, as delegacias, ou qualquer outro órgão que seja pertinente ao andamento da denúncia.



Cada câmara de vereadores tem autonomia para discutir a estrutura
que compará a procuradoria

Qual a Estrutura de uma Procuradoria da Mulher?

Quem poderá ser Procuradora da Mulher?

No caso de não haver nenhuma mulher parlamentar eleita na câmara, um 
vereador poderá ser o proponente do projeto, e, inclusive, ocupar os 
cargos de procurador especial da mulher e de procurador adjunto, 
garantido atuação de uma servidora no acolhimento. 

Deverá ser uma das vereadoras eleitas que esta criando o órgão onde 
não foi criado.



Qual o mandato da Procuradora da Mulher?

A procuradoria deverá acompanhar o tempo
de mandato do Presidente da Casa Legislativa. 

Na Câmara dos Deputados, por exemplo : 
o mandato é de 02 anos e serem eleitas 

entre as vereadoras. 



Modelo 
de 

Projeto 
de 

Resolução



Procuradorias da Mulher instaladas no Brasil

✓ 26 Estados e no Distrito Federal;

✓ Dos 5.570 municípios do Brasil, apenas 
em 261 estão instaladas procuradoria da 
mulher. 



Agronômica, Balneário Camboriú, Blumenau, Bombinhas, Camboriú,
Campos Novos, Canelinha, Canoinhas, Curitibanos, Florianópolis, Fraiburgo,
Garopaba, Itajaí, Itapema, Itapiranga, Itapoá, Lages, Mafra, Maravilha,
Navegantes, Palhoça, Penha, Piçarras, Porto Belo, São Bento do Sul, São
José, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Tijucas.

32 Procuradorias em Santa  Catarina

Recentemente Instaladas: 

Jaraguá do Sul (20/07/2021) 
Campos Novos ( 23/07/2021)
Santo Amaro da Imperatriz (05/08/21)



A REPRESENTATIVIDADE FEMININA NA POLÍTICA

No Brasil, as mulheres ocupam apenas 15,2% dos assentos na Câmara e
12,4% no Senado

✓ Dos 513 Deputados Federais eleitos, apenas 77 são mulheres. (Amazonas,
Maranhão e Sergipe sem representação.)

✓ No Senado Federal dos 81 senadores, apenas 13 são mulheres.
✓ Dos 40 Deputados estaduais eleitos em SC, apenas 6 são mulheres.

SANTA CATARINA ELEIÇÕES 2020*

✓ Dos 2993 Vereadores Eleitos, 575 são mulheres, desse total apenas 27
presidem o Poder Legislativo;

✓ E em 20 Câmaras Municipais não temos nenhuma mulher eleita.



VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Você sabia ? 

Em 2020 , mais 13 milhões de mulheres disseram ter sido alvo de ofensa,
agressão física ou sexual.

Isto quer dizer que a cada MINUTO de 2020, 25 brasileiras sofreram
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

1 em cada 3 mulheres no mundo era vítima de violência íntima. Com a
pandemia, essa situação se agravou.

E 1 em cada 04 mulheres foi vítima de algum tipo de violência na
pandemia no Brasil. Fonte: Inteligência em Pesquisa e Consultoria - Ipec 



Tipos de Violência Doméstica e Familiar

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) define cinco formas 
de violência doméstica e familiar. 

São elas:

✓ Violência física;

✓ Violência psicológica;

✓ Violência sexual;

✓ Violência patrimonial; e

✓ Violência moral;



Como caracterizar a violência 
doméstica e familiar 

A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio no
Brasil e no mundo.

Trata-se da violência que mata, agride ou lesa a mulher.
Esse tipo de violência pode ser cometido por qualquer pessoa, inclusive

por outra mulher, que tenha uma relação familiar ou afetiva com a vítima.
Com isso, os agressores geralmente moram na mesma casa que a

mulher em situação de violência.
Pode ser o marido, o companheiro, pai, mãe, tia e filho, por exemplo.



VIOLÊNCIA

CONTRA A

MULHER



Propostas aprovadas na Câmara para coibir a Violência Contra a Mulher

Neste ano, passou pelo Plenário projeto que aumenta a pena para crime de 
feminicídio.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

Sancionada a Lei nº 14.149/2021, que institui o Formulário Nacional de
Avaliação de Risco, desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

O formulário é destinado à prevenção e ao enfrentamento de crimes e de
demais atos de violência doméstica e familiar praticados contra a mulher.



Sancionada a Lei 14.188 de 2021

Inclui no Código Penal o crime de violência psicológica - dano emocional
“Que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões”.

O crime pode ocorrer por meio de ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do
direito de ir e vir ou qualquer outro método.



A Lei 14.188 de 2021, também define o programa de cooperação
Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de
enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher



Projeto de Lei 3855/20 foi aprovado no dia 01 de Julho, “Agosto Lilás” .
Que institui como mês de proteção à mulher a fim de conscientizar a

população pelo fim da violência contra a mulher. O texto vai agora ao Senado.

Campanha de Combate à Violência Doméstica Contra a Mulher 



Lei que Criminaliza Stalking é sancionada

Sancionada a Lei 14.132/21 que insere ao Código Penal o artigo 147-A, com a
tipificação do crime de perseguição, comumente conhecido pela expressão advinda do
inglês, Stalking.

O crime é definido como perseguição reiterada, por qualquer meio, como a
internet (cyberstalking), que ameaça a integridade física e psicológica de alguém,
interferindo na liberdade e na privacidade da vítima.

Majorantes - Casos em que a pena será aumentada pela metade quando o
Stalking for praticado contra Criança, Adolescente, Idoso; contra a Mulher, por razões de
gênero.



Mudanças na Lei Maria da Penha

Entre 2019 a 2021
08 leis foram sancionadas com o intuito de aperfeiçoar a Lei Maria da Penha,

(completou 15 anos / Agosto ).
O levantamento é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

(MMFDH).
Normas publicadas em 2021, relacionadas à Lei Maria da Penha.

✓ Lei 14.132/21, que inclui artigo no Código Penal para tipificar os crimes de perseguição
(Stalking);

✓ Lei 14.149/21, que institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, com o intuito de
prevenir feminicídios;

✓ Lei 14.164/21 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir
conteúdo sobre a prevenção à violência contra a mulher nos currículos da educação
básica, além de instituir a Semana Escolar de Combate à violência contra a Mulher, a ser
celebrada no mês de março.



A Violência Contra a Mulher é uma das principais
preocupações da Sociedade.

Lutar e Defender os Direitos das Mulheres é uma
luta permanente e dever de todos.

Diga Não à Impunidade. 
Central de Atendimento à Mulher 

Disque 180



Lei 13.257/2016 – MARCO 
LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA




