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APRESENTAÇÃO

O programa “Câmara Itinerante” é iniciativa da 

Câmara dos Deputados para levar os temas nela pau-

tados para estados e municípios, bem como ouvir as 

necessidades locais. Uma Câmara “de portas abertas” 

tem como ponto fundamental a troca de experiências 

e ideias sobre as políticas públicas, encontro entre so-

ciedade e seus governantes para resgatar a importân-

cia do legislador e fortalecer o diálogo e a democracia 

no Brasil.

A Câmara visitará os 26 estados e o Distrito Fe-

deral e abrirá um espaço para ampliar a criação de po-

líticas públicas no país, resultado de ações concretas 

do Parlamento. 

Para cumprir o objetivo de trazer para o debate 

temas atuais, esta cartilha, integrante da série Câma-

ra Itinerante, trata da violência doméstica contra as 

mulheres, um problema que afeta as mais diferentes 

camadas da sociedade, não escolhendo idade ou con-

dição social. 

Em todo mundo, a sociedade civil tem se mobi-

lizado para dar destaque e efetividade à agenda de 

igualdade entre homens e mulheres pela garantia de 

acesso a políticas de proteção as mulheres. 

No Brasil, a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

trouxe significativa alteração no tratamento judicial 
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dado aos agressores de mulheres no âmbito familiar. 

Com a lei, atenuantes da pena como pagamento de 

multas ou cestas básicas não são mais permitidos. 

Além disso, foram estabelecidas medidas de proteção 

de urgência, que garantem à vítima de violência do-

méstica proteção judicial e ações tempestivas como o 

afastamento imediato do agressor do lar. Essas novas 

medidas garantem mais segurança às vítimas e redu-

zem o medo em denunciar.

A Câmara dos Deputados está atenta ao proble-

ma da violência doméstica e busca ações concretas de 

proteção da mulher. Queremos empoderar as mulhe-

res por meio da informação e do conhecimento, pois 

só assim essa luta pode ser vencida. Não se cale dian-

te de uma agressão vista ou sofrida. Denuncie. Conta-

mos com a sua ajuda para construir um país mais igual.

Eduardo Cunha

Presidente da Câmara dos Deputados

Felipe Bornier

Segundo-Secretário da Câmara dos Deputados
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COMO AGIR

PREVINA-SE! 

Informe seus vizinhos ou pessoas próximas sobre a possi-

bilidade de sofrer violência no lar e peça para que a aju-

dem se ouvirem gritos ou presenciarem brigas em sua casa. 

Guarde, na casa de parentes ou amigos, peças de roupas 

e cópias de seus documentos de identificação e de seus 

filhos, caso haja necessidade de fugir do(a) agressor(a). Se 

você sentir que vai ser agredida, permaneça em cômodo da 

casa onde não haja facas, armas de fogo ou outros instru-

mentos que podem ser utilizados para a agressão e tente 

sair o mais rápido possível do local.

PROTEJA-SE! 

Em qualquer caso de violência, atual ou iminente, faça o 

registro do boletim de ocorrência em qualquer delegacia, 

preferencialmente em uma das Delegacias Especializadas 

de Atendimento à Mulher (DEAMs). Se houver necessidade, 

a(o) delegada(o) poderá, de imediato, encaminhar ao juiz o 

pedido de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 

Maria da Penha, tais como o afastamento do(a) agressor(a) 

do lar, a proibição de contato ou aproximação e até mesmo 

o pagamento de alimentos provisórios. Você também pode 

acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. 
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BUSQUE ATENDIMENTO! 

Você também pode procurar atendimento especializado 

em um dos Centros de Referência Especializados de Assis-

tência Social (CREAS), nos órgãos do Ministério Público, da 

Defensoria Pública e no Juizado de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher mais próximo. Se houver risco de 

morte, você e seus filhos poderão ser acolhidos em uma 

Casa Abrigo. Os hospitais públicos prestam atendimento 

integral em caso de violência sexual, garantindo serviços 

de contracepção de emergência (“pílula do dia seguinte”), 

profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS.

DENUNCIE! 

Se você ou outra mulher que você conheça estiver sendo víti-

ma de violência doméstica, LIGUE 180 e fale com a Central de 

Atendimento à Mulher em Situação de Violência. A ligação é 

gratuita, confidencial e você pode ligar de qualquer lugar do 

país, em qualquer dia e a qualquer hora. Esse serviço, criado 

pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República, tem por objetivo receber denúncias de violência, 

reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mu-

lher e orientar as mulheres sobre seus direitos, encaminhando-

-as para outros serviços quando necessário.
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VOCÊ SABIA?

Maria da Penha Maia Fernandes, nascida no 

Ceará, é uma farmacêutica bioquímica que por duas 

vezes foi vítima de tentativa de homicídio praticada 

por seu então marido. Em uma delas, Maria da Penha 

foi atingida por um tiro nas costas enquanto dormia, o 

que a deixou paraplégica. Seu agressor, mesmo julga-

do e condenado pelos crimes, conseguiu a liberdade 

após diversos recursos judiciais. Indignada com essa 

situação, Maria da Penha, em parceria com o Comi-

tê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos 

Direitos da Mulher (Cladem) e o Centro pela Justiça 

e o Direito Internacional (Cejil) denunciou o Brasil na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Or-

ganização dos Estados Americanos (OEA). Essa Co-

missão reconheceu a omissão do Estado brasileiro e 

recomendou a adoção de diversas medidas para tor-

nar mais efetiva a proteção da mulher vítima de violên-

cia doméstica. A edição da Lei nº 11.340/06 foi uma 

das providências adotadas pelo Brasil para cumprir as 

determinações da OEA. 

A violência doméstica 

independe da orientação 

sexual da vítima. Assim, a 

Lei Maria da Penha é apli-

cável desde que a ofen-

“A violência 
doméstica 
independe da 
orientação sexual  
da vítima.”
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dida seja do sexo feminino e sofra qualquer tipo de 

agressão (física, sexual, moral, patrimonial) no âmbito 

de um relacionamento afetivo, inclusive após o térmi-

no. O agressor pode, portanto, ser homem ou mu-

lher e a proteção à ofendida se estende às relações 

homoafetivas.

Pesquisa recentemente realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelou que, no 

Brasil, a maioria dos homicídios de mulheres por razões 

de gênero, ou seja, simplesmente pelo fato de serem 

mulheres, são praticados por seus parceiros íntimos 

e aproximadamente um terço dessas mortes ocorre 

dentro de seus próprios lares. 

Muitas mulheres decidem não denunciar seus 

agressores, geralmente maridos, companheiros ou 

companheiras, por medo, vergonha, dependência 

econômica ou emocional. Diante dessa situação de 

inferioridade que caracteriza a violência doméstica e 

familiar, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no ano 

de 2012, que a ação penal em caso de crime de lesão 

corporal praticado contra a mulher em situação de 

violência doméstica, pouco importando qual seja a 

sua extensão, tem natureza pública incondicionada. 

Isso significa dizer que, em qualquer caso de agressão 

física cometida contra a mulher no âmbito doméstico e 

familiar, o Ministério Público moverá ação penal contra o 

responsável ou a responsável, mesmo que essa não seja 

vontade da vítima. Na prática, essa decisão acabou com a 
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possibilidade de 

a ofendida se re-

tratar nessa hipó-

tese, ou seja, de 

retirar as acusa-

ções contra o(a) 

agressor(a). 

A Lei Maria 

da Penha trouxe 

uma importante 

inovação no to-

cante à punição 

do(a) autor(a) da violência: a proibição da aplicação de 

penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniá-

ria, bem como a impossibilidade do pagamento isola-

do de multa. Assim, quem cometer violência domés-

tica e familiar contra a mulher não poderá substituir 

a pena privativa de liberdade por uma dessas penas 

alternativas, ficando sujeito à prisão, a qual poderá, se 

necessário, ser decretada preventivamente no curso 

do inquérito policial ou da instrução criminal.

“Em qualquer caso 
de agressão física 
cometida contra a 
mulher no âmbito 
doméstico e familiar, 
o Ministério Público 
moverá ação penal 
contra o responsável ou 
a responsável, mesmo 
que essa não seja 
vontade da vítima.”
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PARA ENTENDER MELHOR 
A LEI MARIA DA PENHA

Respeitando os direitos da mulher

Ao longo de nossa história, as mulheres vêm lu-

tando para alcançar igualdade de tratamento e de di-

reitos em relação aos homens. Antigamente, elas não 

podiam exercer determinadas profissões, ou mesmo 

votar. Hoje, a Cons-

tituição Federal 

estabelece que ho-

mens e mulheres 

são iguais em direi-

tos e obrigações, 

inclusive no âmbito 

da família e da so-

ciedade conjugal. 

Apesar dos avanços, ainda há resquícios de uma 

cultura patriarcal que estimula a inferioridade, submissão 

e humilhação das mulheres. Infelizmente, muitas ainda 

enfrentam a desigualdade dentro de seus próprios lares, 

sendo oprimidas por pessoas em quem supostamente 

poderiam confiar, as quais se aproveitam dessa situação 

e usam a violência para impedir o livre exercício de seus 

direitos como cidadãs brasileiras.

“Hoje, a Constituição 
Federal estabelece que 
homens e mulheres 
são iguais em direitos e 
obrigações, inclusive no 
âmbito da família e da 
sociedade conjugal.” 
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Diante dessa triste realidade, foi necessário que o 

Estado agisse no sentido de adotar providências mais 

eficazes para reprimir a violência contra as mulheres. 

Nesse intuito, entrou em vigor, no ano de 2006, a Lei 

nº 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da 

Penha, que criou mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher e estabeleceu me-

didas de assistência e proteção às vítimas, obedecendo 

a uma determinação contida no texto constitucional e 

atendendo a compromissos assumidos pelo Brasil em 

convenções internacionais sobre direitos humanos.

Essa lei deixa claro que “toda mulher, indepen-
dentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, 
idade e religião, goza dos direitos funda-

mentais inerentes à pessoa humana, sendo–lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver 
sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social”.
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O que é violência doméstica? 

De acordo com a Lei nº 11.340/06, “configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qual-

quer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psi-

cológico e dano moral ou patrimonial”.

Dessa forma, protege-se a vítima da forma mais 

ampla possível, e não apenas contra a agressão física. 

A proteção se estende, ainda, a toda e qualquer mu-

lher que tenha sofrido algum tipo de violência basea-

da no gênero.

Para que a ocorrência se enquadre no regramen-

to da Lei Maria da Penha, é necessário que a vítima seja 

do sexo feminino e que a violência tenha sido cometida:

No ambiente doméstico, ou seja, no 

espaço de convívio permanente entre pes-

soas com ou sem vínculo familiar, incluindo 

agregados;

No âmbito familiar, compreendendo 

todos aqueles que se consideram parentes, 

unidos por laços naturais, por afinidade ou 

por vontade expressa; ou

No contexto de qualquer relação íntima 
de afeto na qual o(a) agressor(a) conviva 

ou tenha convivido com a vítima.
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Medidas de assistência à vítima 

As mulheres em situação de violência doméstica 

e familiar contam com o apoio do Estado para preser-

var sua integridade física e psicológica. Para tanto, a 

Lei Maria da Penha prevê, entre outras medidas, a pos-

sibilidade de o juiz determinar a manutenção do víncu-

lo trabalhista da ofendida por até seis meses, quando 

for necessário o afastamento do local de trabalho.

Além disso, em se tratando de violência sexual, 

a lei garante à vítima o acesso aos procedimentos mé-

dicos necessários e aos serviços de contracepção de 

emergência, profilaxia de doenças sexualmente trans-

missíveis e da AIDS. 

Atendimento pela 
autoridade policial 

Qualquer mulher que tenha sofrido ou se en-

contre na iminência de sofrer violência doméstica ou 

familiar pode comunicar o ocorrido à autoridade poli-

cial, que imediatamente adotará as providências cabí-

veis para garantir a proteção da vítima, encaminhá-la 

ao hospital e ao Instituto Médico Legal, se for o caso, 

transportá-la a um local seguro quando houver risco 

de vida e, se necessário, acompanhá-la para assegurar 

a retirada de seus pertences do domicílio familiar.

A autoridade policial deverá, ainda, fazer o regis-

tro da ocorrência, ouvir a ofendida, o(a) agressor(a) e 
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as testemunhas, coletar as provas e determinar a reali-

zação de outras providências necessárias ao esclareci-

mento dos fatos, remetendo todas essas informações 

ao juiz e ao Ministério Público.

Medidas protetivas de urgência

Em caso de urgência, a vítima poderá requerer a 

concessão de medidas protetivas à autoridade policial, 

que encaminhará o pedido ao juiz no prazo máximo de 

quarenta e oito horas. Essas medidas podem ser apli-

cadas a(o) agressor(a), à ofendida ou a ambos, isolada 

ou cumulativamente. 

São medidas que obrigam o(a) agressor(a):

• Suspensão da posse ou restrição do porte de 

arma;

• Afastamento do lar, domicílio ou local de 

convivência;

• Proibição de contato, por qualquer meio de 

comunicação, e de aproximação da vítima, 

de seus familiares e de testemunhas, além da 

proibição de frequentar determinados luga-

res para preservar a integridade física e psi-

cológica da vítima;

• Restrição ou suspensão de visitas aos depen-

dentes menores; e

• Prestação de alimentos provisórios.



Vi
ol

ên
ci

a 
co

nt
ra

 a
 m

ul
he

r: 
su

a 
vo

z 
po

de
 m

ud
ar

 o
 se

u 
de

sti
no

17

Além dessas, o juiz poderá determinar as seguin-

tes medidas de urgência:

• Inclusão da mulher e de seus dependentes 

em programas oficiais e comunitários de 

atendimento; 

• Recondução da ofendida e de seus depen-

dentes ao lar, após o afastamento do(a) 

agressor(a); 

• Afastamento da vítima do lar, sem prejuízo 

dos direitos relativos a bens, guarda dos fi-

lhos e alimentos; 

• Separação de corpos; e

• Proteção patrimonial dos bens da vítima.

Essas providências podem ser decretadas pelo 

juiz de imediato, sem a necessidade de ouvir previa-

mente o(a) autor(a) da violência.

Inovações judiciais

A Lei Maria da Penha buscou garantir mais ra-

pidez no atendimento judicial às vítimas por meio da 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Fami-

liar contra a Mulher. 

Esses Juizados, além de contarem com equipes 

de profissionais especializados, concentram compe-

tência para o julgamento das causas de natureza cível 

e criminal, permitindo que o mesmo juiz possa con-

denar penalmente o(a) agressor(a) e decidir questões 
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relacionadas a indenização, guarda dos filhos e paga-

mento de alimentos.

Vale lembrar que a vítima de violência doméstica e 

familiar tem o direito de utilizar os serviços da Defensoria 

Pública ou da Assistência Judiciária gratuita, nos termos 

da lei, mediante atendimento específico e humanizado.

A Lei MAriA dA PenhA criou os 
juizados de Violência doméstica 
Familiar contra a mulher. eLes 

PerMiteM que o MesMo juiz condene 
PenALMente o Agressor e decidA 

questões reLAcionAdAs A indenizAção, 
guArdA dos fiLhos e PAgAMento 

 de ALiMentos.
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A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS E O 

ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

E FAMILIAR CONTRA 
A MULHER

A Lei Maria da Penha representa um importante 

marco legislativo no que diz respeito à proteção dos 

direitos das mulheres. Sua aprovação na Câmara dos 

Deputados foi fruto de um esforço coletivo dos nossos 

Parlamentares, tendo em vista a urgência e a impor-

tância do assunto. 

Atentos a isso, vários Deputados e Deputadas Fe-

derais já se manifestaram sobre o tema desde a apresen-

tação do projeto que se transformou na Lei nº 11.340/06 

até o presente, havendo registro de mais de quatrocen-

tos discursos e outros pronunciamentos acerca da vio-

lência doméstica, o que, além de incentivar o debate e a 

troca de ideias, busca chamar a atenção da população e 

promover a conscientização no sentido de que as mulhe-

res devem ser tratadas com respeito e dignidade. 

Além da Lei Maria da Penha, outras leis que tra-

tam sobre a violência contra a mulher foram aprovadas, 
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com destaque para a recente Lei nº 13.104, de 2015, 

que tipifica como crime de feminicídio o homicídio 

praticado por razões de gênero, ou seja, quando envol-

ver violência 

doméstica e 

familiar, me-

nosprezo ou 

discriminação 

à condição de 

mulher. 

A punição, nesses casos, é bastante rigorosa, su-

jeitando o(a) autor(a) a uma pena que varia de doze a 

trinta anos de reclusão, sendo aumentada de um ter-

ço até metade nas hipóteses em que o crime ocorrer 

durante a gestação ou nos três meses posteriores ao 

parto; contra pessoa menor de quatorze, maior de ses-

senta anos ou com deficiência; ou, ainda, na presença 

de ascendente ou descendente da vítima. O feminicí-

dio é também considerado crime hediondo.

Historicamente, o Congresso Nacional tem vol-

tado sua atenção para o problema, cabendo ressaltar 

a atuação da Comissão Parlamentar Mista de Inqué-

rito (CPMI), composta por deputados e senadores, 

que nos anos de 2012 a 2013 investigou a situação da 

violência contra a mulher no Brasil, propondo diversas 

alterações nas leis em vigor sobre o assunto.

“A recente Lei nº 13.104, 
de 2015, que tipifica como 
crime de feminicídio o 
homicídio praticado por 
razões de gênero”
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Atualmente, há quase cinquenta projetos de lei 

relacionados ao tema em andamento na Câmara dos 

Deputados, demonstrando que as deputadas e os 

deputados estão empenhados em aperfeiçoar a legis-

lação de proteção às mulheres vítimas de violência. 



Violência contra a mulher
sua voz pode mudar o seu destinoConheça outros títulos da série Câmara Itinerante no portal 

da Câmara dos Deputados: www.camara.leg.br/editora

PARTICIPE, FALE COM O CÂMARA ITINERANTE:

camaraitinerante@camara.leg.br


