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COMO SURGIU A IDEIA...



ATC nº 04/2016

O Ato determina que os contratos de prestação de serviços
continuados e terceirizados do Senado Federal reservem o mínimo de
2% (dois por cento) das vagas, desde que o contrato envolva 50
(cinquenta) ou mais trabalhadores, para mulheres em situação de
vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica ou
familiar. Ressalta-se que as empresas devem manter a identidade das
trabalhadoras contratadas em sigilo.

CRIAÇÃO DO PROGRAMA

2%
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Instituir o Programa de Assistência a 
Mulheres em Situação de Vulnerabilidade 
no órgão (Comissão Especial ou Grupo de 
Trabalho) e designar o gestor responsável. 
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Estabelecer acordo de cooperação técnica com 
Secretaria/Instituição responsável pela política 
de atenção a mulheres vítimas de violência.

Incluir cláusula específica no Edital de 
licitação/contrato de percentual mínimo 
de x %, cujo objeto seja a prestação de 
serviços de mão de obra.

Encaminhar prévia do edital 
para avaliação do jurídico 
do órgão (análise interna).

COMO IMPLANTAR O PROGRAMA - PASSO A PASSO
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O Órgão gestor encaminha o Edital publicado a 
Secretaria/Instituição para conhecimento. E, 
posteriormente, informando a quantidade de postos 
de trabalho, bem como os dados da empresa 
vencedora (contato telefônico e endereço).
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A empresa declarada vencedora do certame deverá, 
entre as obrigações do contrato, entrar em contato com 
a Secretaria/Instituição para obter a relação nominal de 
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

O gestor do contrato no órgão faz o contato com 
a empresa para obter a listagem das mulheres 
selecionadas e realiza as lotações dentro do 
órgão de acordo com a necessidade.

COMO IMPLANTAR O PROGRAMA - PASSO A PASSO



NORMATIVOS
• ATO DA COMISSÃO DIRETORA NO 4, de 2016
Institui o Programa de Assistência a Mulheres em situação de vulnerabilidade econômica em decorrência

de violência doméstica e familiar.

• ATO DA DIRETORIA-GERAL NO 22, de 2016
Estabelece os procedimentos para cumprimento do disposto no Ato da Comissão Diretora nº 4 de 2016,
inclusive quanto à formalização de parcerias com instituições públicas.

• ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2017/0012
Acordo de Cooperação técnica que entre si celebram a União, por intermédio do Senado Federal e o
Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos - SEDESTMIDH, visando estabelecer as diretrizes do programa de
assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade Econômica em decorrência de violência doméstica
e familiar.



NORMATIVOS
• Projeto de Lei do Senado n° 244, de 2017
Altera a Lei nr 6.019 de 3 de janeiro de 1974 para estabelecer a reserva de vagas para mulheres
submetidas a situação de violência doméstica e familiar ou em situação vulnerabilidade social no quadro
de empregados das empresas prestadoras de serviços a terceiros.

• PARECER Nº 075/2017-ADVOSF - Processo nº 012561/2016-71 (Volume 1)
Quanto ao objeto da futura contratação, observa-se que ele se enquadra na definição de serviços
comuns, previsto no parágrafo único, do art. 1º, da Lei nº 10.520/2002, já que seus padrões estão
objetivamente definidos na minuta do edital, segundo especificações usuais de mercado.

• CONTRATO N° 0027/2017
Que entre si celebram, de um lado, a UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL e do outro, a empresa
ECOLIMP – SERVIÇOS GERAIS EIRELI, para a prestação de serviços de motorista (sem veículo), ajudante e
atendente para a condução dos veículos locados pelo Senado Federal, bem como os de sua propriedade,
e operação de atividades de transporte.



RESULTADOS DO PROGRAMA



“Apenas com autonomia e independência financeira é 
possível mantê-las afastadas do ciclo de violência. 

Portanto, o Ato tem como objetivo dar oportunidade 
para que consigam se inserir no mercado de trabalho”. 

Ilana Trombka
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ACOLHIMENTO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

Número de mulheres 
assistidas, atualmente, pelo 
Programa no Senado Federal32



LEI DE LICITAÇÕES

• A Lei nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, tem por objetivo estabelecer novas 
normas gerais de contratações e licitações para as administrações públicas, tanto
da União, Estados e Munícipios, e suas autarquias e fundações.

• O parágrafo 9º do art. 25 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos
inclui um dispositivo inspirado no Programa de Assistência a Mulheres em 
Situação de Vulnerabilidade Econômica em Decorrência de Violência Doméstica 
e Familiar, que reserva 2% das vagas de serviços terceirizados a mulheres vítimas de violência 
doméstica. Esta iniciativa é adotada pelo Senado desde o ano de 2016.

• A nova lei permite que os editais de licitações acrescentem percentual mínimo de 
contratação de mulheres vítimas de violência doméstica, a fim de incluí-las no mercado de 
trabalho para que a autonomia econômica as afaste do agressor.
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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Tema: “Violência Doméstica: um desafio para os formuladores de políticas públicas”.

Hipótese: “A inserção de mulheres no mercado de trabalho diminui a violência doméstica”.

Para testar a hipótese, foi elaborado um indicador, denominado Job Confidence Degree (JCD), com
colaboradores terceirizados do Senado Federal:

• Grupo A: mulheres atendidas pelo Programa de Assistência à Mulheres em Situação de
Vulnerabilidade Econômica em Decorrência de Violência Doméstica do Senado Federal;

• Grupo B: mulheres que prestam serviços terceirizados ao Senado, porém não atendidas pelo
programa;

• Grupo C: homens que prestam serviços terceirizados ao Senado.



Após teste de medianas das respostas dos grupos e regressões lineares chegou-se às seguintes
conclusões:

• O Grau de Confiança no Emprego (JCD) dos grupos foram, respectivamente, 0,500 (A), 0,250 (B)
e 0,250 (C);

• O JCD para das mulheres que foram vítimas de violência doméstica (Grupo A) é superior ao dos
demais grupos. Isso evidencia que as mulheres que ingressaram no mercado de trabalho por
meio do Programa de Assistência à Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Econômica em
Decorrência de Violência Doméstica e Familiar, mulheres essas que já vivenciaram os efeitos e
consequências da violência doméstica, acreditam que o emprego é uma ferramenta válida
para diminuir a violência contra a mulher;

• Os demais grupos (B e C), em menor grau, acreditam também que o emprego diminui a violência
doméstica;

• Os valores encontrados confirmam a hipótese de pesquisa (A inserção de mulheres no mercado
de trabalho diminui a violência doméstica).

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

CONCLUSÃO
A literatura internacional demonstra 
que a mulher depender 
economicamente do marido é um dos 
fatores preditores da violência 
doméstica. Nesse sentido, políticas 
públicas que visem a independência 
econômica da mulher, como o 
Programa de Assistência a Mulheres 
Vítimas de violência Doméstica e 
Familiar instituído pelo Senado Federal, 
devem ser incentivadas e pensadas 
pelos tomadores de políticas públicas.

Grupo A

Grupo B

Grupo C



ADESÃO DE OUTROS ÓRGÃOS

• Assembleia Legislativa do Maranhão/MA, (7/2015).
• Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte/RN,

(2/2017).
• Câmara Legislativa do Distrito Federal/DF, (12/2017).
• Assembleia Legislativa de Goiás/GO, (7/2018).
• Câmara Municipal de São Paulo/SP, (8/2018).
• Ministério Público do Distrito Federal e Territórios –

MPDFT, (11/2018).
• Assembleia Legislativa de Santa Catarina/SC,

(9/2019).
• Prefeitura de São José (SC), (5/2021).
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Palestra no Conselho da Mulher 
Empreendedora e da Cultura 
(CMEC) da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP) e da Federação 
das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp).

Palestra Equidade de Gênero e a 
Garantia de Oportunidades para 
Todos, Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe (Alese), sessão 
especial em homenagem ao mês da 
mulher.

Conversa com gestoras do SEBRAE, 
que integram o Programa Mulheres 
de Negócios do SEBRAE, sobre as 
principais iniciativas da Casa voltadas  
para a promoção da equidade de 
gênero. 

Palestra Associação Brasileira das 

Mulheres de Carreira Jurídica de 

Santa Catarina (ABMCJ/SC), 

Florianópolis/SC.
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REALIZAÇÃO DE PALESTRAS EM TODO O BRASIL



Indicação da diretora-geral, Ilana
Trombka, ao Prêmio Viva 2018*, como
uma das finalistas na categoria
Autonomia econômica e
empreendedorismo, que reconhece os
esforços de instituições e pessoas que
contribuíram para o enfrentamento à
violência contra a mulher.

INDICAÇÃO AO PRÊMIO VIVA 
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* Prêmio Viva - idealizado pela revista Marie Clarie e pelo Instituto Avon



OBRIGADA!
ILANA TROMBKA

Ilana@senado.leg.br 

Ilana_trombka

Ilana Trombka

CONHEÇA MAIS SOBRE O PROGRAMA


