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Esta publicação é resultado do trabalho re-
alizado pelos organismos de política para as mu-
lheres do Congresso Nacional e tem a intenção 
de apresentar a Lei Maria da Penha, esclarecen-
do e informando a amplitude de sua proteção e 
como proceder em casos de violência.

A Lei Maria da Penha é completa, define 
e amplia o conceito de violência doméstica in-
dependente da orientação sexual; cria os juiza-
dos e equipamentos específicos para agilidade na 
concessão e aplicabilidade de medidas protetivas; 
contempla acolhimento e acompanhamento das 
mulheres, além de ações pedagógicas.

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei 
Maria da Penha, foi aprovada com grande esfor-
ço. A partir dela, as normas e legislação brasileira 
passaram a admitir a violência contra a mulher 
como uma violação aos direitos humanos. Uma 
conquista que merece ser celebrada e reconhe-
cida por seu avanço na esfera legislativa. No as-
pecto político e social, foi um êxito quando o 
enfrentamento à violência passou a ser tratado 
como uma política de estado - infelizmente, for-
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temente ameaçada hoje pelo desmonte das políticas de proteção e apoio 
às mulheres, pelo corte de orçamento da SPM, pela suspensão do repasse 
de recursos aos estados e municípios, pelo abandono da rede de atendi-
mento e pela redução de direitos trabalhistas. Sim, tudo isso compromete 
a autonomia das mulheres, aumenta a vulnerabilidade, fortalece a cultura 
machista e misógina que vivemos e reforça a desigualdade entre homens 
e mulheres. O caminho foi longo, não podemos retroceder!

Estudos realizados no Nordeste brasileiro com 10 mil mulheres 
sobre violência doméstica e familiar revelam que 27% das entrevis-
tadas foram vítimas de violência doméstica e 17% 
já sofreram violência física. O Nordeste é uma 
das regiões com maior desigualdade social. 
A pesquisa também avalia o perfil socioe-
conômico de prevalência da violência, in-
dicando a complexidade e maior vulnerabi-
lidade entre as mulheres negras e de menor 
escolaridade. Um aspecto interessante e 
alarmante demonstrado na pesqui-
sa é a perspectiva da Transmissão 
Intergeracional da Violência Do- 
méstica (TIVD). A cada 10 mu- 
lheres que cresceram em um lar 
violento, 4 sofreram o mesmo 
tipo de violência em sua vida 
adulta. O mesmo se repete em 
relação aos parceiros que 
presenciaram violên-

cia em sua infância ou adolescência. O estudo sugere maior incidência 
de violência doméstica em lares onde a mulher, seu parceiro ou ambos 
estiveram expostos à violência, uma repetição de padrão.

De acordo com o Fórum de Segurança Pública, em 2016, 29% 
das brasileiras relatam ter sofrido algum tipo de violência; 4,4 mi-
lhões foram agredidas fisicamente, um total de 503 mulheres por hora. 
Portanto, é preciso estabelecer políticas e ações efetivas para combater a 
violência. A violência contra a mulher afeta a sociedade como todo.

E uma forma cada vez mais comum de violência é aquela viven-
ciada pelas mulheres na Internet. Neste nosso primeiro mandato, tive-
mos a honra de propor alguns projetos de lei voltados para o direito 
da mulher e que terão um impacto muito significativo nas nossas vidas. 
Um deles, a Lei n° 13.642, sancionada em abril de 2018, trata de um 
tema muito atual, que é a misoginia espalhada na Internet. Recorrente-
mente, nos chegam relatos de mulheres vítimas de perseguição e difa-
mação virtual, como aconteceu com a professora universitária e femi-
nista Lola Aronovich, vitimada por um ataque cibernético que resultou 
em perseguição física e virtual, trazendo inúmeros prejuízos à sua vida 
profissional e pessoal. Em sua homenagem, chamamos a lei de Lola. 

Para combater esse tipo de crime, ainda tão difícil de ser punido, 
nossa lei atribui à Polícia Federal a competência para investi-

gar delitos dessa natureza.
Vamos banir a violência, rom-

per com o silêncio, com 
toda forma de preconcei-
to e machismo! A Lei Ma-
ria da Penha é uma con-

Foto: Deputada Luizianne Lins, relatora da Comissão 
Mista de Combate à Violência Contra a Mulher

Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado
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Luizianne Lins
Deputada Federal (PT-CE)

quista de todas as mulheres! Viver sem violência é um direito!!! 
Para voltar a sonhar e fazer renascer a esperança de uma sociedade livre 
de preconceitos, justa e igualitária é preciso estar ao lado da democracia. 
E essa democracia só se faz com a igualdade de gênero. Espero que essa 
cartilha seja instrumento encorajador para retirar mulheres da cotidiana 
situação de violência presente em nossa sociedade e capaz de cicatrizar 
corpo e alma das dores sofridas.

A CADA 11 MINUTOS

A CADA 2 HORAS

POR DIA

uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil

um estupro ocorre no Brasil

uma mulher é assassinada no Brasil

10 estupros coletivos ocorrem no Brasil

Fonte: Relógios da Violência – Instituto Maria da Penha

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública/ 2016

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública/ 2016

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública/ 2016

* Fonte: Pesquisa Ipea/ 2013

** Fonte: Instituto Patrícia Galvão

dados de violência por tempo

dados de violência nas pesquisas de opinião

30%

65,1%

67%

76%

acreditam que “Mulher que usa roupa provocativa não pode 
reclamar se for estuprada” *

acreditam que “Mulher que é agredida e continua com o 
parceiro gosta de apanhar” *

dos homens consideram que a impunidade é o principal 
motivo para que um homem cometa uma violência sexual **

das mulheres consideram que a impunidade é o principal 
motivo para que um homem cometa uma violência sexual **

A CADA 2 SEGUNDOS

DADOS GERAIS SOBRE A
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
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48% DOS CASOS

65,3% DOS CASOS

66% DOS CASOS

74% DOS CASOS

52% DAS MULHERES AGREDIDAS

é de violência sexual - 1 a cada 10 mulheres

de feminicídio são mulheres negras

é de violência física - 7 a cada 10 mulheres

a violência é cometida diária ou semanalmente

não tomaram qualquer atitude

dados de violência em porcentagens

Fonte: Instituto DataSenado/ 2015

Fonte: Instituto DataSenado/ 2015

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública/ 2016

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública/ 2015

Fonte: Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180/ 2015

127 SUICÍDIOS 500 CASOS
ocasionado pela divulga-
ção de imagens online

de crimes contra a 
honra na internet

Fonte: Secretaria da Mulher/ 
2015-2017

Fonte: Secretaria da Mulher/ 
2015-2017

dados de violência na internet

Com a universalização do acesso à internet, as mulheres também 
passaram a ser vítimas de agressões virtuais, ataques machistas e misó-
ginos, motivados por intolerância e ódio.

Crimes cibernéticos de ódio a mulheres recorrentemente são de 
alta complexidade, pois frequentemente os sites são hospedados em 
servidores fora do Brasil. Esse tipo de crime costuma ser praticado por 
meio de fóruns e sites dedicados exclusivamente à difusão de conteú-
dos misóginos, mas também ocorre por meio da perseguição e ameaça 
virtual a pessoas que publicam conteúdo feminista na internet e pela 
propagação de fotos e vídeos que expõem a intimidade de mulheres.

Por isso, a deputada Luizianne Lins (PT/CE) apresentou, em 
2016, o Projeto de Lei nº 4614 - o PL Lola, que foi aprovado em 2018 
na Câmara  e no Senado, virando lei (n° 13.642/2018) em abril de 2018.

A Lei Lola acrescenta às atribuições da Polícia Federal a compe-
tência de investigar crimes cibernéticos que difundam conteúdo misó-
gino, ou seja, aqueles que propagam ódio às mulheres. Adotar medidas 
que possam conter a propagação de conteúdo misógino no espaço vir-
tual é extremamente necessário como mais uma medida de proteção à 
integridade da mulher.

O que é a Lei Lola - n° 13.642/2018?
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A Lei no 11.304/2006 leva o nome de uma mulher que, como 
tantas outras, sofreu violência em um lar brasileiro. “Maria da Penha” é, 
portanto, uma justa homenagem à biofarmacêutica cearense Maria da 
Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após ter sofrido duas ten-
tativas de homicídio por seu marido, e que lutou para a criação de uma 
lei que contribuísse para a redução da violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

Certamente, o avanço não virá apenas com as leis, mas com a 
efetivação das normas nelas contidas. Essa jornada envolve o Poder 
Público e toda a sociedade civil, por meio da mudança da cultura ma-
chista e do esforço para o fim da impunidade dos agressores.

Atualmente, tramitam no Congresso Nacional várias propostas 
de alteração da lei, que devem ser amplamente debatidas juntamente 
aos movimentos feministas e de mulheres e ao lado de especialistas que 
trabalharam e lutaram durante décadas para elaborar e alcançar essa 
conquista.

O caminho é longo, a luta é todo dia.

Por que "Lei Maria da Penha"?

É “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial”. Lei Maria da Penha, Art. 5º.

O que é violência doméstica e familiar?

O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Entre 
1980 e 2013, mais de 100 mil brasileiras foram mortas apenas por serem 
mulheres (Mapa da Violência 2015). Em 2015, diante desse cenário, da 
pressão da sociedade e atendendo à recomendação da Comissão Parla-
mentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher, o Brasil define 
legalmente o feminicídio como homicídio qualificado e inclui no rol dos 
crimes hediondo. (Lei do Feminicídio)

Feminicídio é a maior expressão das diversas violências sofridas pe-
las mulheres e reforça a desigualdade na relação de poder entre os gêneros. 
Comumente são crimes com condutas exageradamente cruéis. É “o assas-
sinato de uma mulher cometido por razões da condição de sexo feminino”.

O que é a Lei do Feminicídio – n° 13.104/2015?
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O maior número de casos de violência doméstica e familiar contra 
a mulher é cometido por homens: maridos, companheiros ou namora-
dos. Está presente em todas as classes sociais. Os motivos podem ser 
os mais diversos: ciúmes, ressentimento, inveja, prepotência, machismo, 
competição, frustração, rejeição... Muitas vezes os atos de violência não 
possuem motivo.

Existe um perfil dos agressores?

A desigualdade histórica e sociocultural entre homens e mulheres 
pode ser uma das razões. Mais forte fisicamente, ele, ao longo dos sécu-
los, se considerou superior e a “força bruta” falava mais ato em momen-
tos de frustração.

Esta realidade vem mudando paulatinamente. Mas os passos da 
caminhada ainda estão no início, basta observar o machismo expresso e 
amplamente divulgado pela mídia por meio de músicas e programas de 
TV. Além disso, são muito comuns comentários e piadas nas rodas de 
amigos que colocam a mulher em situação de inferioridade intelectual ou 
como um mero objeto de desejo sexual.

A cultura de superioridade masculina, associada ao senso comum 
de que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, estimula as 
práticas de violência doméstica contra as mulheres que, quase sempre, 
são silenciadas por vergonha ou por medo.

Por que ainda hoje existe esse tipo violência? O que fazer para mudar a cultura da violência?

Primeiramente, garantir a aplicação da lei. Antigamente, as mulhe-
res não tinham esse amparo, pois a legislação era carregada de crenças 
falsas relacionadas à desigualdade e ao machismo, atribuindo aos homens 
papéis de liderança, decisão e detenção da propriedade (inclusive a espo-
sa).

Com a evolução dos costumes, as leis foram se alterando aos pou-
cos, desde a instauração de nossa República, no final do século XIX e 
durante todo o século XX, até chegarmos à Constituição de 1988 e ao 
novo Código Civil.

Ao longo desse tempo, dezenas de lei surgiram não apenas para 
defende a mulher da violência doméstica e familiar, mas também para 
promover os seus direitos e afirmar sua igualdade perante os homens.

A violência pode acontecer na residência da vítima. Em geral, é 
praticada por pessoas que têm algum tipo de vínculo, inclusive por quem 
apenas ocasionalmente se agrega à casa, como tio, filho, irmão, padrasto, 
vizinho, amigo, etc. A violência também pode ocorrer em quaisquer ou-
tros meios familiares, formados por parentes ou aparentados da vítima.

Em que lugar a mulher mais sofre violência?
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Outro ponto importante é que a Lei Maria da Penha não exclui do 
seu âmbito de proteção a prática de violência em relações homoafetivas 
entre mulheres. Uma mulher pode também ser agredida por outra no 
âmbito do lar e da família.

A Lei pode também incriminar mulheres?

A violência pode ocorrer fora do âmbito famíliar e não se limita a 
um ambiente físico, pois há casos em que basta a existência de uma relação 
íntima de afeto com agressor, independentemente de coabitação, como o 
caso de namorados ou relacionamentos eventuais.

A convivência não precisa ser cotidiana, nem atual, basta que a víti-
ma mantenha ou tenha mantido em algum momento uma relação de afe-
tividade ou convivência com o agressor. Ou seja, mesmo que o vínculo te-
nha sido temporário, esporádico ou eventual, fica caracterizada a violência 
doméstica. Portanto, não é necessário que o agressor more na mesma casa 
da vítima.

A violência fora do ambiente doméstico também 
se enquadra na lei?

São cinco tipos de atitudes violentas contra as mulheres: física, 
psicológica, sexual, patrimonial e moral.

A violência física é representada por qualquer ato que prejudique 
a saúde ou a integridade do corpo da mulher. É praticada com o uso da 
força física, não acidental, que causa lesão à vítima, podendo incluir o uso 
de armas. São tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, 
cortes, estrangulamento, lesões por armas ou objetos, exigência de inges-
tão de medicamentos desnecessários ou inadequados, álcool, drogas ou 
outras substâncias, inclusive alimentos.

Normalmente, a violência física apresenta um padrão cíclico, 
chamado de “Ciclo de Espiral Ascendente de Violência”. Este é marcado 
por três fases: a fase da tensão, a fase da explosão e a fase da lua-de-mel. 

A fase da tensão é prévia ao ataque e manifesta-se no tom de voz, 
na comunicação, como ataques e insinuações. A fase da explosão traz a 
ira, a reação desproporcional, sem razão aparente, e as agressões físicas. 
A fase da lua-de-mel é o momento posterior à descarga agressiva. É 
uma fase de manipulação afetiva, do pedido de desculpas, de presentes e 
de promessas. 

A vítima precisa entender que a chamada “fase da lua-de-mel” não 
marca o fim da violência, como deseja, mas, muito provavelmente in-
tensifica o ciclo, que se repetirá, com as fases ficando mais curtas e a 
violência mais intensa. 

A violência psicológica é bastante ampla e resulta de qualquer 

Quais são os tipos de violência determinados 
pela lei?
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ato que coloque em risco o desenvolvimento psicoemocional 
da mulher. É toda ação ou omissão que causa ou visa causar 
dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da 
pessoa. 

Inclui insultos constantes, humilhação, desvalo-
rização, chantagem, isolamento de amigos e familiares, 
ridicularização, rechaço, manipulação afetiva, exploração, 
negligência (atos de omissão a cuidados e proteção contra 
agravos evitáveis como situações de perigo, doenças, gravi-
dez, alimentação, higiene), ameaças, privação ar-
bitrária da liberdade (impedimento de trabalhar, 
estudar, cuidar da aparência pessoal, gerenciar o 
próprio dinheiro), confinamento doméstico, críti-
cas pelo desempenho sexual. É o assédio moral, que 
ocorre com a humilhação, a manipulação e contro-
le por parte do agressor.

A violência sexual inclui qualquer ação 
cometida para obrigar a mulher, por meio da for-
ça física, coerção ou intimidação psicológica, a 
ter relações sexuais ou presenciar práticas sexuais 
contra a sua vontade. Ocorre em uma variedade 
de situações como estupro, sexo forçado no casa-
mento, abuso sexual infantil, abuso incestuoso e 
assédio sexual. Também acontece quando a mu-
lher é obrigada a se prostituir, a fazer aborto ou a 
usar anticoncepcionais.

A violência patrimonial, econômica ou financeira, 
ocorre quando o agressor retém, subtrai, parcial ou totalmente, 
destrói os bens pessoais da vítima, seus instrumentos de tra-

balho, documentos e valores, como joias, roupas, veículos, 
dinheiro, a residência onde vive e até mesmo animais de es-
timação. Também se configura quando o agressor deixa de 

pagar a pensão alimentícia ou de participar nos gastos básicos 
para a sobrevivência do núcleo familiar, quando usa recursos 
econômicos da idosa, tutelada ou incapaz, destituindo-a de 

gerir seus próprios recursos e deixando-a sem provi-
mentos e cuidados.

Por fim, a violência moral ocorre quando 
a mulher sofre com qualquer conduta que con-
figure calúnia, difamação ou injúria praticadas 
por seu agressor. A calúnia ocorre quando este 

afirma falsamente, que a mulher praticou um 
crime que ela não cometeu. Já a difamação 
ocorre quando o agressor atribui à mulher 
fatos que maculem a sua reputação. Por 
sua vez, a injúria acontece nos casos em 
que o agressor ofende a dignidade da mu-

lher chamando-a, por exemplo, de ladra, va-
gabunda, safada, prostituta. Este tipo de violên-

cia vem comumente ocorrendo pela internet, por 
meio das redes sociais, como Facebook e Instagram.
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A mulher em situação de violência 
deverá procurar assistência nas unidades da 
Rede de Enfrentamento à Violência contra a 
Mulher: 

a) Centros de Referência de Atendi-
mento à Mulher (CRAMs): são espaços de 
acolhimento e acompanhamento psicológico 
e social a mulheres em situação de violência, 
que também fornecem orientação jurídica e 
encaminhamento para serviços médicos ou 
casas abrigo;

b) Casas Abrigo (Casas de Aco-
lhimento Provisório ou “Casas-de-Pas-
sagem”): oferecem asilo protegido e aten-
dimento integral (psicossocial e jurídico) a 

Estou vivendo em situação de violência. Como 
posso ser atendida?

A mulher 
pode procurar 
centros de 
atendimento, 
casas abrigo 
e centros de 
assistência 
social.

A pena ao agressor nesse caso será aumentada em 30% se a vítima 
for mulher com deficiência.

A violência contra a mulher com deficiência 
recebe tratamento diferenciado?

mulheres em situação de violência doméstica (acompanhadas ou não dos 
filhos) sob risco de morte. O período de permanência nesses locais varia 
de 90 a 180 dias, durante o qual elas serão orientadas a reunir as condições 
necessárias para retomar a vida de forma autônoma. O encaminhamento 
é feito pelas Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAMs).

c) Centros de Referência da Assistência Social (CRAS): uni-
dades públicas que desenvolvem trabalho social com as famílias, com 
o objetivo de promover um bom relacionamento familiar, o acesso aos 
direitos e à melhoria da qualidade de vida.

d) Centros de Referência Especializados em Assistência So-
cial (CREAS): são serviços públicos especializados e continuados a fa-
mílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos (vio-
lência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial) com o objetivo de 
dar à família o acesso a direitos socioassistenciais, por meio da potencia-
lização de recursos e capacidade de proteção.

Ao procurar ajuda perante o Poder Judiciário, será assegurado a você:
a) acesso prioritário à remoção quando servidora pública; 
b) manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento 
do local de trabalho, por até seis meses.

Além disso, você poderá ser incluída nos cadastros de programas 
assistenciais do governo federal, estadual e municipal, conforme informa 
o art. 9º da da Lei Maria da Penha.

Quais são os meus direitos? Eles serão mesmo 
garantidos?
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É parte do programa ‘Mulher, Viver sem Violência’ do governo 
federal, lançado em março de 2013, com o objetivo de cobrir o país com 
serviços públicos integrados, inclusive nas áreas rurais. Em março de 
2014, o Ligue 180 transformou-se em disque-denúncia, com capacidade 
de envio de denúncias para as Secretarias de Segurança Pública com có-
pia para o Ministério Público de cada estado. 

Além disso, existem Núcleos da Mulher nas Defensorias Públicas 
na maior parte dos estados, assim como Promotorias Especializadas e 
Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A lei ainda garante o acesso aos benefícios decorrentes do desen-

O que é a rede nacional de enfrentamento à 
violência contra a mulher?

A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 - é uma ferra-
menta importantíssima para auxiliar a mulher vítima da violência.

O Ligue 180 foi criado pela Secretaria de Políticas para as Mulhe-
res da Presidência da República (SPM-PR) para servir de canal direto de 
orientação sobre direitos e serviços públicos para as mulheres em todo o 
país, em especial as que sofrem com a violência doméstica e familiar. A 
ligação é gratuita.

O que é o "Ligue 180"? volvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracep-
ção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis 
(DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros 
procedimentos médicos necessários nos casos de violência sexual.

Para proteger as mulheres das diversas formas de violência, a Lei 
Maria da Penha inovou e trouxe um elenco de medidas protetivas de ur-
gência contra o agressor e a favor da vítima.

Ao submeter seu pedido de medida protetiva, a mulher será atendida 
pelo Poder Judiciário, preferencialmente perante os Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com Juízes especializados, o que 
permite um julgamento mais rápido.

A Lei Maria da Penha instituiu, ainda, a competência mista dos Juiza-
dos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Isso permite que 
o mesmo juiz julgue criminalmente o agressor, e decida, ao mesmo tempo, 
questões de direito civil e de família, como a guarda de filhos, o pagamento 
de alimentos à vítima e aos filhos e a indenização dos prejuízos resultantes 
da agressão.

Outra grande novidade da Lei Maria da Penha, que vinha sendo mui-
to exigida pela sociedade, é a proibição de condenar o agressor apenas ao 
pagamento de cestas básicas. A pena de prisão não pode ser substituída 
pelo pagamento de multa ou pela prestação de serviços, pois não se apli-
cam os institutos da Lei n° 9.099, de 1995, a Lei dos Juizados Especiais.

O que são as medidas protetivas de urgência?
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Tanto as delegacias comuns quanto asespecializadas da mulher 
oferecem o atendimento. Atualmente, todos os vinte e seis estados brasi-
leiros e o Distrito Federal, possuem delegacias especializadas no atendi-
mento à mulher vítima de violência doméstica e familiar.

Ao sofrer qualquer tipo de violência, mesmo ameaças verbais, a 
mulher deve se dirigir à autoridade policial que deverá garantir proteção 
policial, quando necessário, comunicando de imediato ao 
Ministério Público e ao Poder Ju-
diciário.

A autoridade policial 
deverá encaminhar a mu-
lher ao hospital ou posto 
de saúde e ao Instituto 
Médico Legal, se neces-
sário; deverá fornecer 
transporte para ela e 
seus dependentes para 
abrigo ou local seguro, 
quando houver risco 
de vida; ainda, deverá 
acompanha-la para as-
segurar a retirada de 
seus pertences do local 
da ocorrência ou do domicílio familiar.

Posso ser atendida em qualquer delegacia?

A prisão poderá ser decretada de imediato. É a chamada prisão pre-
ventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, tam-
bém decretada pelo juiz sempre que o agressor ameaçar a vítima ou as 
testemunhas, ou atrapalhar as investigações. 

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, o juiz poderá aplicar ao agressor de imediato as seguintes medidas 
protetivas de urgência:

  I - suspensão da posse ou restrição do porte 
de armas;
II - afastamento do lar ou do local de con-

vivência com a vítima;
III - proibição de determinadas condutas, 
como: a) aproximação da vítima, de seus 
familiares e das testemunhas, fixando o li-
mite mínimo de distância; b) contato com 
a vítima, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação (ligações te-
lefônicas, mensagens, e-mail); c) frequentar 
determinados lugares a fim de preservar a in-

tegridade física e psicológica da vítima;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos de-

pendentes menores de idade, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar;

  V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

O agressor poderá ser preso rapidamente?
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Além disso, o juiz poderá deferir medidas protetivas de urgência à 
própria mulher e seus filhos, como:

I – encaminhá-la com os dependentes a programa oficial ou comunitá-
rio de proteção ou de atendimento;
II - determinar o retorno dela e dos dependentes ao respectivo lar, após 
afastamento do agressor;
III - determinar o afastamento da vítima do lar, sem prejuízo dos direi-
tos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos.

Quanto aos aspectos de proteção patrimonial dos bens da socie-
dade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz 
poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas:

I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à víti-
ma;
II - proibição temporária para a celebração de contratos de compra, 
venda e locação de propriedade em comum;
III - suspensão das procurações conferidas pela vítima ao agressor;
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por 
perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência domés-
tica e familiar.

O que vai acontecer com meus pertences?

Como visto, a Justiça é dura com o agressor e existem diversas me-
didas que podem ser determinadas pelo Juiz, com o objetivo de afastar a 
vítima da situação de violência e coibir novas ocorrências.

Com a Lei Maria da Penha, ficou mais difícil a mulher desistir do 
processo judicial, por ter perdoado o seu agressor.

Antes de a lei entrar em vigor, era muito 
comum a vítima se retratar e perdoar o com-
panheiro e, muitas vezes, ele voltava a agre-
di-la, em um contínuo ciclo vicioso. Hoje, a 
reconciliação da mulher com seu agressor 
não extingue as ações penais decorrentes de 
violência doméstica e familiar. 

Em outras palavras, a mulher pode até 
se reconciliar e voltar a conviver com seu 
cônjuge, mas ele continuará a responder na 
Justiça pela agressão cometida, podendo che-
gar até a ser condenado. Este entendimento 
foi dado pelo Supremo Tribunal Federal ao 
decidir que, nos casos de lesão corporal, a 
agressão transforma-se em delito de caráter 
público, não cabendo à Justiça aceitar a re-
tratação e cessar o processo por iniciativa da 
vítima. 

A pena ao agressor pode ser abrandada?

A mulher 
pode até se 
reconciliar 

com seu 
cônjuge, mas 

ele continuará 
a responder 

na Justiça 
pela agressão 

cometida.
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Ou seja: a Lei reconheceu na integridade física e psicológica da 
mulher não mais uma “coisa”, que, como todas as “coisas”, está sempre 
à disposição do “dono”, mas, antes, um ser tão importante, de extrema 
humanidade, que, por princípio público, não se pode ofender.

Certamente. Desde a criação da lei, as mulheres que vivem em si-
tuação de violência doméstica e familiar possuem instrumentos eficazes 
para enfrentar seus agressores e prevenir a ocorrência de novas violações.

Caberá à própria mulher se conscientizar de que esse tipo de vio-
lência é crime punido severamente e buscar romper o ciclo de humilha-
ção e agressão que a cerca.

O caminho para se desvencilhar da opressão é árduo, mas sabe-
mos que mulheres podem ser cada vez parceiras e solidárias com outras 
mulheres.

Portanto, colaborar para construir uma rede de proteção, compar-
tilhando informações e experiências é também uma forma de contribuir 
para o fim da violência. 

Coragem, perseverança e confiança nas instituições, nos familiares 
e nos amigos próximos são virtudes necessárias no trajeto em busca de 
uma vida, plena e digna.

Posso mesmo confiar na aplicação da Lei Maria 
da Penha?

PL Mais Recurso Mulher – PLP 238/2016: A proposta autoriza 
que municípios, estados e Distrito Federal, ainda que inadimplentes 
com o Governo possam receber repasses federais destinados a ações 
de combate à violência contra a mulher. Atualmente, a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal permite apenas ações de saúde, educação e assistên-
cia social.

PL Dandara – PL 7292/2017: O projeto pretende incluir o homicí-
dio de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e trans-
gêneros (LGBTcídio) no rol dos crimes hediondos. 

PL Crime sexual – PL 8989/2017: Acrescenta ao rol de condutas 
típicas do crime de estupro, outros atos libidinosos além da conjunção 
carnal.

Nossos projetos prioritários nesse âmbito
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Boa Viagem

Cidade

Crato

Fortaleza

Fortaleza

Iguatu

Itapipoca

Juazeiro do Norte

Limoeiro do Norte

Centro de Referência da 
Mulher (CRM) Francisca 
Ivani Cipó Ramalho

Nome do Serviço

Centro de Referência da 
Mulher (CRM)

Centro de Referência da 
Mulher e Atendimento 
a mulher em Situação 
de Violência Francisca 
Clotilde

Centro Estadual de 
Referência e Apoio à 
Mulher  (CERAM) - 
Fortaleza

Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher 
(CRAM) Valquíria 
Correia Martins

Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher 
(CRAM)

Centro de Referência 
Regional da Mulher 
(CRRM)

Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher 
(CRAM)  Tânia Bandeira 
Dantas Oliveira

(88) 3427.1166

Telefone

(88) 9992.9249
(88) 9435.7833

(85) 3214.5883
(85) 3105.3516

(85) 3101.2383

(88) 3581.1226
(88) 3510.1650

(88) 3631.5950
Ramal 1097

(88) 3587.2736

(88) 9739.0808

Rua Teófilo 
Amaro, nº 367 – 
Centro

Endereço

Rua José 
Carvalho, n° 376 
- Centro

Rua Pe Francisco 
Pinto, nº 363 – 
Benfica Próximo 
a Farmácia Santa 
Branca

Rua Pe Francisco 
Pinto, nº 363 – 
Benfica Próximo 
a Farmácia Santa 
Branca

Rua Guilhardo 
Gomes de Araujo, 
s/n

Av. Anastácio 
Braga, nº 1234 - 
Fazendinha

Rua Santa Luzia, 
nº 1660 – São 
Miguel

Av. Coronel José 
Nunes, S/N

Contatos da Rede de Atendimento às Mulheres 
em Situação de Violência no Ceará

Cidade

Maranguape

Mauriti

Quixadá

Redenção

Tauá

Tianguá

Viçosa do Ceará

Nome do Serviço

Centro de Referência da 
Mulher (CRM)

Centro de Referência 
e Atenção à Mulher 
(CRAM)

Centro de Referência da 
Mulher e Cidadania – 
Funcionando no CREAS

Centro de Referência da 
Mulher (CRM) Helena da 
Silva Matos

Centro de Referência 
da Mulher (CRM) Maria 
Neide Gomes Jataí

Centro de Referência da 
Mulher (CRM)

Centro de Referência 
Especializado no 
Atendimento a Mulher 
em Situação de 
Violência (CREAM)

Telefone

(85) 3341.0870

(88) 9916.2221

sem número

(85) 9607.6114

(88) 3437.4255
(88) 3437.3856 

(88) 3671.1129

(88) 3632.1278

Endereço

Rua Abreu Costa, 
nº 102 – Próximo 
ao Hospital 
Gonzaguinha de 
Maranguape

Rua Capitão 
Miguel Santas, 
s/n
Próximo ao 
Fórum

Avenida José 
Caetano de 
Almeida, 801 – 
Lagoa

Rua Ludo Geron, 
S/N

Avenida José 
Valdemar Rêgo, 
Nº 556

Rua Sargento 
Evaldo, s/nº
Referência: 
vizinha a antiga 
Casa da Cultura 
e próximo ao 
DETRAN  - Santo 
Antônio

Prédio do CREAS           
Loteamento 
Manuel Joana, 
s/n  -Bairro 
de Fátima  
Referência 
Antigo Sítio do 
Comum
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Datas Comemorativas

24.02

07.08

30.01

21.06

27.04

23.09

10.12

08.03

29.08

21.03

06.09

25.11

30.04

10.10

13.05

20.11

Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil

Lei Maria da Penha

Dia Internacional da Não Violência e da Paz

Dia de Luta por uma Educação Não-Sexista e Sem Discriminação

Dia Nacional da Empregada Doméstica

Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de 
Mulheres e Crianças

Dia Internacional dos Direitos Humanos / Encerramento da 
Campanha dos Dezesseis Dias de Ativismo

Dia Internacional da Mulher

Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

Dia Internacional Contra a Discriminação Racial

Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher

Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher

Dia Nacional da Mulher

Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher

Dia Nacional da Luta contra o Racismo

Dia Nacional da Consciência Negra / Início da Campanha 16 
dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, no 
Brasil.



Quem é a Deputada Federal Luizianne Lins?

 Deputada Federal pelo Partido dos Trabalha-
dores (PT), eleita para a legislatura 2015/2019, Lui-
zianne Lins é autora de 13 projetos de lei, dois dos 
quais voltados para as pessoas com deficiência (PL 
9582/2018 e PL 7290/2017).
 Criou a Frente Parlamentar Mista em Defesa 
das Políticas Públicas de Juventude, é membro do 
Diretório Nacional do PT e atualmente é titular da 
comissão de Direitos Humanos. Relatora da Comis-
são Mista de Combate à Violência Contra a Mulher 
desde 2015, promoveu inúmeros debates, além de 
diligências a municípios com alto índice de femini-
cídio ou casos emblemáticos de violência contra a 
mulher.
 Foi prefeita de Fortaleza por duas gestões 
(2005/2012). Também pelo Partido dos Trabalhado-
res, foi vereadora (1996/2002) e Deputada Estadual 
(2002/2004). É Jornalista e professora concursada 
do curso de Comunicação Social da Universidade 
Federal do Ceará desde 1995, hoje licenciada.


