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MINUTA DE PROJETO DE RESOLUÇÃO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Não é de hoje que as mulheres que ousam ingressar na vida polí�ca sofrem ataques e violências
co�dianas. Há poucos meses tais condutas repugnantes, por si só, tornaram-se crimes. As condutas estão
previstas na Lei 14.192, de 04 de agosto de 2021, que visa combater violência polí�ca contra a mulher.
Pois vejamos:

 
Art. 1º  Esta Lei estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência polí�ca contra a
mulher, nos espaços e a�vidades relacionados ao exercício de seus direitos polí�cos e de suas
funções públicas, e para assegurar a par�cipação de mulheres em debates eleitorais e dispõe sobre
os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha
eleitoral.

Art. 2º Serão garan�dos os direitos de par�cipação polí�ca da mulher, vedadas a discriminação e a
desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de
representação polí�ca e no exercício de funções públicas.

Parágrafo único. As autoridades competentes priorizarão o imediato exercício do direito violado,
conferindo especial importância às declarações da ví�ma e aos elementos indiciários.

Art. 3º Considera-se violência polí�ca contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a
finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos polí�cos da mulher.

Parágrafo único. Cons�tuem igualmente atos de violência polí�ca contra a mulher qualquer
dis�nção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas
liberdades polí�cas fundamentais, em virtude do sexo.

 

A norma em questão, além de conceituar um �po de violência sofrida no co�diano por muitas
parlamentares, candidatas e ocupantes de cargos e funções públicas em geral, �pificou o crime no Código
Eleitoral, sendo o mesmo passível de reclusão:

 
CAPÍTULO II

DOS CRIMES ELEITORAIS

[...]

Art. 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a
cargo ele�vo ou detentora de mandato ele�vo, u�lizando-se de menosprezo ou discriminação à
condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua
campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato ele�vo.  



25/11/2021 17:31 SEI/CMPA - 0308260 - Minuta de PR (Projeto de Resolução)

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=334203&inf… 2/3

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.  

 

Nobres Colegas, o combate a prá�cas tão nefastas passa pela sua criminalização mas, centralmente, pela
construção de uma nova cultura que não tenha a misoginia, o machismo e o menosprezo ou
discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia como pilar de sustentação a fim de
impedir ou de dificultar o desempenho de seus direitos polí�cos.

É preciso que nosso Código de É�ca Parlamentar preveja vedação expressa às prá�cas de violência
polí�ca contra as parlamentares. Não temos dúvidas da necessidade de que sejam reconhecidas
legisla�vamente as diferentes formas de violência polí�ca contra a mulher - �sica, sexual, psicológica,
moral e simbólica -, bem como a mul�plicidade de atores - humanos e ins�tucionais - que podem pra�car
os atos, direta ou indiretamente, contra mulheres com a finalidade de obstaculizar, prejudicar ou
inviabilizar o exercício dos seus direitos polí�cos em razão do gênero. 

Cabe a esta Casa Legisla�va e à municipalidade fazer a sua parte. Por isso, contamos com o apoio de
nossos es�mados pares para vedar a prá�ca de violência polí�ca de gênero neste Parlamento.

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO

 

Inclui o inciso V ao ar�go 4º da Resolução 1.319,
de 18 de julho de 1996, o Código de É�ca
Parlamentar, vedando a prá�ca de violência
polí�ca de gênero.

 

Art. 1º Inclui o inciso V ao ar�go 4º da Resolução 1.319, de 18 de julho de 1996, o Código de É�ca
Parlamentar, que tem a seguinte redação: 

 

Art. 4º ….

[...]

V - assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, vereadora no exercício de
mandato ele�vo, u�lizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça
ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar o desempenho de seu mandato ele�vo (NR).

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

 

VEREADORA BRUNA RODRIGUES

VEREADORA DAIANA SANTOS

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 25/11/2021, às
17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
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2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0308260 e o código CRC 9B1B3E68.

Referência: Processo nº 209.00187/2021-48 SEI nº 0308260

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

