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RESUMO 
 
 

 
 
GRECCHI, Lizzie Martins. The Maria da Penha law and its guarantee the 
protection of the dignity of the human person in cases of violence against 
women, one in psychological violence. Work of conclusion of course 
(Monography - Graduation in Law). Green City College, 2017. 
 
O presente estudo objetiva identificar como a Lei Maria da Penha garante a proteção 
da dignidade da pessoa humana nos casos de violência contra mulher, focando na 
violência psicológica, uma das mais difíceis de ser detectada. Para melhor 
conhecimento, foram descritos conceitos de dignidade da pessoa humana, violência 
contra mulher, feminicídio, e Lei Maria da Penha. A metodologia utilizada foi do tipo 
descritiva bibliográfica, com coleta de dados através de leis, livros, artigos 
relacionados ao assunto bem como a análise foi qualitativa, uma vez que permite 
identificar a qualidade dos dados coletados para melhor interpretação. Foi possível 
concluir que o país está enfrentando uma crise de violência contra a mulher, mas as 
autoridades competentes e os legisladores estão adequando as leis para garantir o 
direito fundamental a vida e a integridade da mulher.  
 
Palavras-chave: Violência; Mulher; Dignidade da Pessoa Humana; Lei Maria da 
Penha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

8 
 

ABSTRACT 
 
 
 

 
GRECCHI, Lizzie Martins. The Maria da Penha law and its guarantee the 
protection of the dignity of the human person in cases of violence against 
women, one in psychological violence. Work of conclusion of course 
(Monography - Graduation in Law). Green City College, 2017. 

 
The present study aims to identify how the Maria da Penha Law guarantees the 
protection of the dignity of the human person in cases of violence against women, 
focusing on psychological violence, one of the most difficult to detect. For better 
knowledge, concepts of dignity of the human person, violence against women, 
feminicide, and Maria da Penha Law were described. The methodology used was 
descriptive bibliographical type, with data collection through laws, books, articles 
related to the subject as well as the analysis was qualitative, since it allows identifying 
the quality of the data collected for better interpretation. It was possible to conclude 
that the country is facing a crisis of violence against women, but the competent 
authorities and legislators are adjusting the laws to guarantee the fundamental right to 
the life and the integrity of the woman.7 
 
 
Keywords: Violence; Woman; Dignity of human person; Maria da Penha Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos a mulher foi conquistando seu espaço na sociedade, 

entretanto, ainda são vítimas de muito preconceito, seja no ambiente familiar, 

profissional, social. Apenas após a Segunda Guerra Mundial a mulher passou a poder 

trabalhar e a ter poucos direitos, apesar de limitados a luta das mulheres percorreu 

até que conseguissem votar e fazer suas escolhas. 

Mesmo com todas as conquistas as mulheres ainda têm dificuldade de 

derrubar uma barreira que a sociedade construiu: a violência contra mulher. A 

violência contra a mulher é fruto de uma construção social de desigualdade entre os 

gêneros. Vista na sociedade como frágil, a mulher sempre foi tratada com 

desvalorização. E não é raro ouvir relatos ainda hoje. 

As consequências que atingem uma vítima de violência doméstica são 

nefastas. Muito se houve falar da violência física e sexual, mas a violência psicológica 

se encontra em todos os tipos de violências relacionadas à mulher, e atinge não 

somente a vítima como também todos os familiares que presenciam e convivem com 

tal prática. 

Ainda que o legislador tenha positivado os direitos de igualdade, nada impede 

que o homem agrida sua mulher dentro do âmbito familiar. A violência psicológica é 

silenciosa, o que impede a sua identificação, dificultando sua denúncia. 

Noticiários e até mesmo telenovelas demonstram o drama vivido por muitas 

mulheres principalmente no ambiente familiar e impactado na violência psicológica. 

As mulheres se sentem coagidas, recuadas, pressionadas, mesmo 

independentes, bem resolvidas, responsáveis, ainda são alvo de uma sociedade 

injusta e que pouco tem valorizado e respeita sua integridade. 

As mulheres ainda são vítimas de abusos das mais diversas formas sendo a 

violência psicologia, a mais traumatizante e difícil de ser detectada e comprovada. 
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Pesquisas no decorrer dos anos, demonstram a necessidade de medidas 

protetivas para que cesse este tipo de delito, há carência de auxílio psicológico, social 

e jurídico, e deficiência de políticas públicas para que o Estado intervenha em favor 

da mulher. 

A violência psicológica atinge a vítima da pior forma possível, de dentro para 

fora, causando doenças e maior vulnerabilidade a mulher, em casos extremos, 

chegando à pratica do suicídio. 

Mesmo com as lutas diárias para uma vida mais digna e ainda que assegurada 

na Constituição, é visível o desnivelamento social entre homens e mulheres, 

deixando-as em um degrau a baixo que os homens.  

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo identificar como a Lei Maria 

da Penha garante a proteção da dignidade da pessoa humana nos casos de violência 

contra mulher, focando na violência psicológica, uma das mais difíceis de ser 

detectada. Como metodologia foi utilizado o tipo descritiva bibliográfica, método 

indutivo, com coleta de dados através de leis, livros, artigos relacionados ao assunto 

bem como a análise foi qualitativa, uma vez que permite identificar a qualidade dos 

dados coletados para melhor interpretação. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. BREVES RELATOS SOBRE A ORIGEM DO DIREITO DAS 

MULHERES 

 

A violência contra a mulher é fruto de uma construção social e cultural que há 

séculos é reforçada e se faz muito presente entre homens e mulheres. Sendo 

representada de forma inferior aos homens, as mulheres percorrem um longo caminho 

até conseguir alcançar seus direitos. 

 

As desigualdades de gênero são resultados de uma construção 
sociocultural secular, não encontrando respaldo nas diferenças 
biológicas da natureza. Assim, num sistema de sujeição, dominação e 
de poder, passa-se a considerar natural a desigualdade construída 
socialmente1. 

 

Na antiguidade a mulher representava um ser quase que exclusivamente para 

reprodução, sendo receptoras e passivas. Jostein Gaarder interpreta a visão que 

Aristóteles tinha das mulheres, consideradas “homens incompletos”. Essa visão 

perpetuou durante a Idade Média passando esse pensamento para a Igreja2.  

Enquanto os homens ocupavam os espaços sociais, políticos e econômicos 

às mulheres eram reservados unicamente o ambiente doméstico. Essa própria divisão 

entre homens e mulheres deu início a ideia de sua inferioridade social, nascendo então 

o patriarcalismo, ideologia na qual o homem é a maior autoridade. 

Entre as mulheres que lutaram pelos seus direitos durante a Revolução 

Francesa destaca-se Olympe de Gouge3. Gouge foi uma defensora da democracia e 

dos direitos das mulheres. Na sua obra "Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã" de setembro de 1791, desafiou a conduta injusta da autoridade masculina e 

da relação homem-mulher que se expressou na Declaração dos Direitos do Homem 

                                                           
1 CAMPOS, Amini Hadad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das mulheres. Curitiba, 
PR: Juruá, 2011. 
2 GAARDER, Jostein. O Mundo de Sofia: Romance da Hitória da Filosofia. Tradução de Leonardo 
Pinto Silva. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
3 GOUGES, Olympe de. Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Disponível em: 
<http://www.siefar.org/docsiefar/file/Gouges-D%C3%A9claration.pdf>. Acesso em 06 out. 2017. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
http://www.siefar.org/docsiefar/file/Gouges-D%C3%A9claration.pdf
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e do Cidadão durante a Revolução Francesa. Porém, devido aos escritos e atitudes 

pioneiras, foi executada. 

Com a revolução industrial e a consolidação do capitalismo as mulheres 

passaram a querer a igualdade entre os gêneros. Em 1857, operarias de uma fábrica 

se organizaram culminando uma greve por melhores condições de trabalho, essas 

operarias foram trancadas e centenas morreram queimadas4. 

A luta pelo direito das mulheres começou a ter resposta somente no século 

XIX de forma mais eficaz. Ainda hoje a luta feminina continua em busca da conquista 

de seus direitos de forma igualitária com o homem. Porém muitas vezes esta luta é 

vã. 

 

2.2. DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

A personalidade é uma característica do ser humano, assim como sua 

dignidade. 

As características e atributos do ser humano são singulares a ele, e isso é o 

que difere este ser das demais pessoas.  

Moraes e Cardin5 afirmam que “Cada um tem o direito de ver protegido aquilo 

que de mais próprio nele existe, desde o nascimento até seu completo 

desaparecimento, e este amparo vem de forma jurídica, através dos direitos da 

personalidade”. 

Estes são conhecidos como os direitos fundamentais, que existem desde os 

tempos antigos, e aos poucos foram tomando sua parte na doutrina jurídica e sendo 

moldado lentamente com a evolução da humanidade. 

Tendo como uma importante peculiaridade os direitos da personalidade, 

sendo este intransmissível, irrenunciável e com um propósito de preservação da vida 

humana. 

Os direitos da personalidade são conhecidos à pessoa humana tomada em si 

mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no ordenamento jurídico 

                                                           
4 ÁLVAREZ GONZALEZ, Ana Isabel. As origens e a comemoração do Dia Internacional das 
Mulheres. São Paulo: SOF / Expressão Popular, 2010. 
5 MORAES, Carlos Alexandre; CARDIN, Valéria Silva Galdino Cardin. Novos Direitos e Direitos da 
Personalidade. 1ª Ed. Maringá – Pr: Clichetec, 2013.p. 12. 
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exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como vida, a higidez física, a 

intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos6. 

Ao que concerne os direitos da personalidade, ousamos mencionar o direito 

natural e positivo, onde se destaca o direito natural, com fonte e direitos extraídos da 

natureza humana, direitos estes, que são pré-existentes e estão garantidos no 

ordenamento jurídico.  Quanto ao direito positivo, menciona que tais direitos inerentes 

à pessoa, podem variar com a interferência de diversos aspectos, sendo natureza 

histórica, étnica, onde a partir dessa premissa, juridicamente legitimando, 

conhecemos como direitos da personalidade. 

Algumas teorias justificam os direitos da personalidade, sendo possível citar 

a teoria Monista, que sustenta a tese de um único direito que envolve todos que 

estariam possivelmente relacionados a ele. 

Já na teoria Pluralista, ela identifica diversas vertentes e ramificações para 

personalidade, sendo cada uma deles garantidora de proteção separadamente. 

Quanto às pessoas jurídicas, o art. 52 Código Civil, expressa o seguinte 

“aplica-se as pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade". 

Este chamado direito da personalidade, é caracterizado por dotações 

peculiares que estão intimamente ligados a pessoa, e seus efeitos de direito, tem 

eficácia erga omnes, pois são absolutos e atingem uma coletividade, tendo assim um 

direito ao respeito a estes direitos. 

São também considerados direitos indisponíveis, com caráter de 

extrapatrimonialidade, são imprescritíveis e impenhoráveis. Estes direitos tem a 

característica de vitaliciedade, pois acompanha a pessoa do nascimento a morte, 

sendo permanentes e inatos. 

Luís Roberto Barroso7 dispõe que “[...] extrai do princípio da dignidade da 

pessoa humana os denominados direitos da personalidade, reconhecidos a todos os 

seres humanos e oponíveis aos demais indivíduos e ao Estado”.  

A indisponibilidade pode ser citada por César Fiuza8 como “[...] direitos que 

não podem ser transferidos a terceiros.” Relata ainda sobre os direitos disponíveis 

                                                           
6 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
7 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. 2ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p, 253) 
8 FIUZA, César. Direito Civil – Curso Completo. 9 edição. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2006. P, 
173. 
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“[...] os autorais, os direitos à imagem, ao corpo, aos órgãos, etc., por meio de 

contratos de concessão, de licença ou de doação.”. 

Os direitos das mulheres, ou a proteção a sua dignidade contra as diversas 

formas de violência, pode ser respaldado no artigo 5º da Constituição, através dos 

direitos fundamentais, a proteção a vida e a dignidade. 

 

2.3. A VIDA COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

 

O direito à vida tem destacado relevo à qualquer tipo de direito fundamental e 

é possível identificar esta vertente em nossa Constituição Federal, que trata deste 

direito não apenas pelo nascimento, mas principalmente de toda forma de garantia e 

respeito sobre a dignidade do direito a sobrevivência. 

Apenas em caso de guerra declarada, a Constituição Federal em seu art. 5º, 

XLVII, traz a exceção quanto à admissão a pena de morte pena de morte. 

O direito humano à vida compreende um “princípio substantivo”, em que o seu 

direito é pleno e deve ser respeitado, sendo que não é permitida a privação da vida 

de qualquer ser humano.  

 

Não estão em saber quais, quantos são esses direitos, qual a sua 
natureza e o seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, 
absolutos ou relativos; mas sim qual é o modo mais seguro para 
garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 
sejam continuamente violados 9. 

 

 Valério de Oliveira Mazzuoli que o direito à vida é básico ou fundamental 

porque “o gozo do direito à vida é uma condição necessária do gozo de todos os 

demais direitos humanos” 10. 

Partindo da premissa de que o a vida é um direito fundamental, o ser humano 

tem as garantias da disposição de todos s meios apropriados de subsistência e padrão 

de vida que seja decente. Partindo da ideia assinalada no Código Civil Brasileiro, “o 

                                                           
9BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. p. 30 
10MAZZUOLI, Valério de Oliveira. A proteção internacional dos direitos humanos e o Direito 
Internacional do meio ambiente. Disponível em: 
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32790-40564-1-PB.pdf. Acesso em: 
18/04/2017. 
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primeiro pertence à área dos direitos civis e políticos; o segundo, à dos direitos 

econômicos, sociais e culturais”. 

Assim sendo, o direito fundamental à vida pertence num primeiro momento ao 

domínio dos direitos civis e políticos e, em outro momento, ao dos direitos econômicos, 

sociais e culturais. 

Os direitos fundamentais surgiram para que se possam restringir os abusos 

contra a vida e efetivar a dignidade da pessoa humana dentro do ordenamento 

jurídico. 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, 1966 que traz o direito à 

vida como sendo inerente à pessoa humana. Convenção Americana de Direitos 

Humanos, 1969, toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua vida11.  

É papel do Estado promover a efetivação dos direitos fundamentais e 

preservar a dignidade da pessoa humana, protegendo a vida em todas as suas 

formas, em especial neste estudo, as mulheres. 

Percebe-se então o direito à vida não somente no ordenamento jurídico, bem 

como no ordenamento internacional, através das convenções pelo mundo se tratando 

de um bem indisponível. 

 

2.4. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Justamente por ser fundamental, é que o princípio da dignidade torna-se 

independente de efeitos jurídicos e de normativas. 

O respeito à dignidade humana constitui princípio fundamental.12 Todo e 

qualquer ser humano deve ter sua dignidade respeitada e isto inclui seus valores, 

crença, sexo, nacionalidade, raça, cor, etc. 

A Constituição Federal em seu art. 1º, III, aduz como um dos princípios 

fundamentais que constituem o Estado Democrático de Direito, o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

                                                           
11DIAS, José Francisco de Assis. Aborto? Sou Contra: os argumentos anti-abortistas de Noberto 
Bobbio. Maringá: Humanistas Vivens, 2011. p. 62-63. 
12 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 1999. 
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Como direitos individuais e como direitos e garantias fundamentais, o art. 5º 

da CF, traz a inviolabilidade do direito à vida, a segurança e igualdade.13 

Neste sentido, é importante analisar a introdução do princípio da dignidade da 

pessoa humana no que tange o texto da constituição, para que o mesmo seja 

efetivamente protegido pelos órgãos públicos de uma maneira geral e principalmente 

pelos órgãos jurídicos. 

É visível a expressão da dignidade em vários textos jurídicos bem como na 

Constituição Federal, em diversos aspectos, como por exemplo o disposto no art. 226, 

§7º da CF, onde dispõe que a família e seu planejamento são pautados no princípio 

da dignidade da pessoa humana, e logo em seguida no art. 227 da CF, ainda se vê 

que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 14 

 

O princípio da dignidade está contido, mesmo que com uma linguagem 

diferenciada, em diversos artigos da constituição, o que o torna de importância 

fundamental para toda uma sociedade. Liberdade, igualdade e solidariedade são 

consideradas os valores que estão associados no que diz respeito à dignidade 

humana. 

O mesmo artigo descrito na Constituição tem em seu texto o objetivo 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (inciso IV). Assim, todas as pessoas são 

iguais e merecedores de consideração por parte do Estado. 

Cabe observar que o princípio da dignidade da pessoa humana é um direito 

garantido, ele é inerente à uma condição humana. Assim, a manifestação de Luiz 

Flávio Gomes, apud Ingo Wolfgang Sarlet: 

                                                           
13 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em 07/05/ 2017. 
14Ibid. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm%3e
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A dignidade da pessoa humana, na condição de valor fundamental 
atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais, exige e pressupõe 
o reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de todas as 
dimensões. Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os 
direitos fundamentais que lhes são inerentes, em verdade estar-se-á 
negando-lhe a própria dignidade.15 

 

Deve-se encarar a dignidade da pessoa humana como um direito absoluto, e 

este deverão ser irrestritos. Este entendimento conota uma série de direitos do 

homem, os quais ainda não foram positivados, fazem parte da essência do homem. 

Plácido e Silva apud Ivone Ballao Lemisz, relata o seguinte: 

 

[...] dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, 
consideração), em regra se entende a qualidade moral, que, possuída 
por uma pessoa serve de base ao próprio respeito em que é tida: 
compreende-se também como o próprio procedimento da pessoa pelo 
qual se faz merecedor do conceito público; em sentido jurídico, 
também se estende como a dignidade a distinção ou a honraria 
conferida a uma pessoa, consistente em cargo ou título de alta 
graduação; no Direito Canônico, indica-se o benefício ou prerrogativa 
de um cargo eclesiástico. 16 

 

A evolução do pensamento humano é que faz com que se reconheça a 

proteção da dignidade da pessoa humana, e está acoplada a existência do homem, 

mesmo algumas culturas não reconhecendo este direito inerente a condição humana, 

ela já está presente na consciência humana. 

 

 

 

 

                                                           
15 Luiz Flávio Gomes, apud Ingo Wolfgang Sarlet. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa 
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2008, p. 88-89.  
16 PLACIDO E SILVA apud LEMISZ. Ivone Ballao. O Princípio da Dignidade da pessoa humana. 
Disponível em: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5649/O-principio-da-dignidade-da-pessoa-
humana. Acesso em: 03/03/2017. 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5649/O-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5649/O-principio-da-dignidade-da-pessoa-humana
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2.5. A CONCEPÇÃO DE PESSOA DE ACORDO COM O PENSAMENTO 

DE SÃO TOMÁS DE AQUINO 

 

Tomás de Aquino considera que a pessoa é a realidade e a distinção, sendo 

um assunto metafísico. Assim, ele toma como premissa que cada indivíduo é 

originário da criação divina, cada criatura é única. 

A Teoria de Tomás de Aquino tem papel no direito natural absoluto, onde se 

considera que o governo, a sociedade, o direito, tudo isso é fruto do pecado e a igreja 

deve ser a guardiã da Lei de Deus. 

O que concerne à natureza, de acordo com Aristóteles, seria como um 

princípio de movimento. É possível, assim, definir a natureza, como ser substancial, 

considerado como primeiro princípio operativo, ou seja, é o ser considerado como 

primeiro princípio das operações das quais ele é a causa ativa ou sujeito passivo.17 

O entendimento de Tomás de Aquino, é que não havia outra forma onde fosse 

possível identificar a divindade das pessoas, a não ser esclarecer a relação dos 

homens com o mundo. Ele afirmava ainda que:  

 

Não há distinção em Deus, a não ser em virtude das relações de 
origem. Contudo, em Deus a relação não é como um acidente inerente 
ao sujeito, mas é a própria essência divina, de tal modo que a subsiste 
do mesmo modo como subsiste a essência divina. Assim como a 
divindade é Deus, a paternidade divina é Deus Pai, que é a pessoa 
divina: portanto, a pessoa divina significa a relação enquanto 
subsistente, isto é, significa a relação na forma da substância, que é a 
hipóstase subsistente na natureza divina, embora aquilo que subsiste 
na natureza divina outra coisa não seja senão a natureza divina.18 

 

São Tomás de Aquino então estabelece a pessoa como uma relação 

metafísica, onde ele descreve a metafísica como um ramo de conhecimento pela 

busca da essência das coisas. 

Toda pessoa tem direito a sua essência, ao respeito a sua dignidade, o 

respeito ao seu direito fundamental a vida e sua personalidade. 

 

                                                           
17MORAES, Walter. Concepção Tomista da Pessoa, um contributo para a teoria do direito da 

personalidade. RT 590/23, dez./1984.  
18 Ibid. 
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2.6. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 1969 (PACTO 

DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA) 

 

Com o propósito de consolidar um regime de liberdade pessoal e de justiça 

social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais; nasce o Pacto de San 

Jose da Costa Rica. 

Este pacto reconhece os direitos da pessoa humana, razão de proteção 

internacional. Seus princípios foram consagrados na Carta da Organização dos 

Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e 

na Declaração Universal dos Direitos do Homem, e que foram reafirmados e 

desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como 

regional;19 

Contudo, não somente a Constituição Federal do Brasil, mas também os 

acordos internacionais garantem os Direitos Humanos e a inviolabilidade do direito a 

vida. O Pacto de San Jose da Costa Rica em seu art. 4º dispõe:  

 

Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito 
deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da concepção. 
Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 20 

 

Este pacto foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro através do 

Decreto 678/1992 e tem força de norma constitucional. 

O art. 17º da Convenção dispõe ainda “A família é o elemento natural e 

fundamental da sociedade e deve ser protegida pela sociedade e pelo Estado”. 

 

 

 

 

                                                           
19PACTO DE SAN JOSE DA COSTA RICA. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso em 
09 de abril. 2017. 
20Ibid. 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm%3e.%20Acesso
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2.7. DOCUMENTOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS DAS 

MULHERES 

 

Podem-se citar alguns documentos históricos que ajudaram a impulsionar os 

direitos das mulheres. Documentos estes que ajudaram e ajudam na luta pelos direitos 

igualitários entre homens e mulheres, tais como: 

• A Carta das Nações Unidas de 1945, que foi elaborada logo após 

o término da Segunda Guerra Mundial, e é de estrema importância para os Direitos 

Humanos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o seu princípio 

mais importante é que os direitos do homem e mulheres são universais, indivisíveis e 

inalienáveis. Na carta o ONU pede a colaboração internacional para problemas 

sociais, econômicos, culturais e de caráter humanitário.21 

• A Convenção Interamericana Sobre a Concessão dos Direitos 

Civis à Mulher de 1948, promulgada no Brasil por meio do decreto no. 31.643, de 23 

de outubro de 1952, garante a mulher os mesmos direitos civis do homem22. 

• Em 1953 houve a Convenção sobre os Direitos Políticos da 

Mulher que determina o direito igualitário de votar, concorrer a cargos públicos em 

eleições, ocupar e exercer postos públicos entre homens e mulheres. Esta convenção 

foi aprovada no Brasil e novembro de 1955 e promulgada em setembro de 1963.23 

• A I Conferência Mundial sobre a Mulher de 1975 reconheceu o 

direito da mulher à integridade física, e autonomia de decisão sobre seu próprio corpo 

e o direito à maternidade opcional.24 A II Conferência Mundial sobre a Mulher ocorreu 

em Copenhague, e avaliou os progressos nos primeiros cinco anos desde a primeira 

                                                           
21 BRASIL. DECRETO Nº 19.841, DE 22 DE OUTUBRO DE 1945. Promulga a Carta das Nações 
Unidas. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm>. Acesso 
em: 12 julho 2017. 
22 Convenção Interamericana Sobre A Concessão Dos Direitos Políticos À Mulher, 1948, Bogotá. 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/convencao-
interamericana-sobre-a-concessao-dos-direitos-politicos-a-mulher.html>. Acesso em 12 julho 2017. 
23 Convenção Sobre Os Direitos Políticos Da Mulher, 1953. Disponível em: 
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/convencao-sobre-os-direitos-
politicos-da-mulhe.html>. Acesso em: 12 julho 2017. 
24 I Conferência Mundial Sobre A Mulher, 1975, CIDADE DO MÉXICO. Disponível em: 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference%20rep
ort%20optimized.pdf>. Acesso em: 12 julho 2017. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2019.841-1945?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d19841.htm
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/convencao-interamericana-sobre-a-concessao-dos-direitos-politicos-a-mulher.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/convencao-interamericana-sobre-a-concessao-dos-direitos-politicos-a-mulher.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/convencao-sobre-os-direitos-politicos-da-mulhe.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direitos-da-Mulher/convencao-sobre-os-direitos-politicos-da-mulhe.html
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference%20report%20optimized.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Mexico/Mexico%20conference%20report%20optimized.pdf
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Conferência Mundial sobre a Mulher25. E na III Conferência são aprovadas algumas 

estratégias voltadas para o progresso da mulher.26 

• A Convenção Para Eliminar Todas as Formas de Discriminação 

Contra a Mulher – CEDAW, aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1979, 

tendo entrado em vigor em 1981, é a lei internacional dos direitos das mulheres. Ela 

baseia-se no compromisso dos Estados signatários de promover e assegurar a 

igualdade entre homens e mulheres e de eliminar todos os tipos de discriminação 

contra a mulher. Atualmente, 173 países (mais de dois terços dos membros da ONU) 

ratificaram a Convenção27. 

• Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, a Agenda 21 em seu art. 24º 

dispõe:  

Pede-se urgência aos Governos para que ratifiquem todas as 
convenções pertinentes relativas à mulher, se já não o fizeram. Os que 
ratificaram as convenções devem fazer com que sejam cumpridas e 
estabelecer procedimentos jurídicos, constitucionais e administrativos 
para transformar os direitos reconhecidos em leis nacionais e devem 
tomar medidas para implementá-los, a fim de fortalecer a capacidade 
jurídica da mulher de participar plenamente e em condições de 
igualdade nas questões e decisões relativas ao desenvolvimento 
sustentável28. 

 

• Na II Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena e 1993 

ouve a inclusão do dispositivo:  

 

Os direitos do homem, das mulheres e das crianças do sexo feminino 
constituem uma parte inalienável, integral e indivisível dos direitos 
humanos universais. A participação plena e igual das mulheres na vida 
política, civil, econômica, social e cultural, em nível nacional, regional 

                                                           
25 II Conferência Mundial Sobre A Mulher, 1980, Copenhague. Disponível em: 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Copenhagen/Copenhagen%20Full%2
0Optimized.pdf>. Acesso em: 12 julho 2017. 
26 III Conferência Mundial Sobre A Mulher, 1985, Nairóbi. Disponível em: 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Optimized.
pdf>. Acesso Em: 12 Julho 2017. 
27 Convenção Para Eliminar Todas As Formas De Discriminação Contra A Mulher, 1979. 
Disponível em: <http://www.agende.org.br/docs/File/convencoes/cedaw/docs/Convencao.pdf>. Acesso 
em: 05 set. 2017. 
28  Conferência Das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente E Desenvolvimento, 1992, Rio de 
Janeiro. Disponível em: < http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-
rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-
paises.aspx>. Acesso em: 05 set. 2017. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Copenhagen/Copenhagen%20Full%20Optimized.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Copenhagen/Copenhagen%20Full%20Optimized.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Optimized.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/otherconferences/Nairobi/Nairobi%20Full%20Optimized.pdf
http://www.agende.org.br/docs/File/convencoes/cedaw/docs/Convencao.pdf
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
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e internacional, e a erradicação de todas as formas de discriminação 
com base no sexo constituem objetivos prioritários da comunidade 
internacional29. 

 

• A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher - Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 

1995. Define como violência contra a mulher “qualquer ato ou conduta baseada nas 

diferenças de gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na esfera privada”30.  

 
A IV Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim em 1995 foi 
assinada por 184 países a Plataforma de Ação Mundial da 
Conferência, propondo objetivos estratégicos e medidas para a 
superação da situação de descriminalização, marginalização e 
opressão vivenciadas pelas mulheres, constituído um programa mais 
completo sobre o direito das mulheres, identificando doze áreas 
criticas de preocupação a saber: pobreza; ambiente; violência; 
economia; saúde; meninas; educação; conflito armado; direitos 
humanos; meios de informação; tomada de decisões; mecanismos 
institucionais. A conferência instaurou uma agenda de reivindicações 
como a efetivação dos compromissos políticos assumido pelo governo 
e sobre a interrupção voluntaria da gravidez31. 

 

A ONU criou em 2010 a ONU Mulheres que é a nova liderança global em prol 

das mulheres e meninas.32 Destinada a promover o empoderamento da mulher e a 

igualdade de gênero. A violência contra a mulher vem sendo discutida e repercutida 

no mundo inteiro, porém a falta de conscientização e de conhecimento entre muitos 

outros motivos impede que a mulher tenha seu direito garantido. Até mesmo por 

motivos religiosos e culturais de alguns países e heranças de décadas passadas onde 

a mulher era sempre subordinada ao homem. 

O início do século XX deu lugar ao movimento feminista no Brasil, onde as 

mulheres tiveram inúmeras conquistas, sendo lhes permitido alcançar cargos mais 

elevados, o direito de voto e candidatura, e em 2011 pela primeira vez chegar à 

                                                           
29 II Conferência Mundial De Direitos Humanos, 1993, Viena. Disponível em: 
<http://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%
C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20s
obre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf>. Acesso em: 05 set. 2017. 
30 Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir E Erradicar A Violência Contra A Mulher, 1995, 
Belém. Disponível em: <http://www.agende.org.br/docs/File/convencoes/ belem/docs/convencao.pdf>. 
Acesso em: 05 set. 2017. 
31 IV Conferência Mundial Sobre A Mulher, 1995, Beijing. Disponível em: 
<http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en>. Acesso em: 05 set. 2017. 
32 ONU MULHERES. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/. Acesso em: 05 set. 2017. 

http://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf
http://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf
http://www.oas.org/dil/port/1993%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20Ac%C3%A7%C3%A3o%20adoptado%20pela%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20de%20Viena%20sobre%20Direitos%20Humanos%20em%20junho%20de%201993.pdf
http://www.agende.org.br/docs/File/convencoes/%20belem/docs/convencao.pdf
http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en
http://www.onumulheres.org.br/
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Presidência da República Federativa do Brasil. Mas apesar de todos os documentos 

e conquistas, a violência contra o gênero não cessou, ao contrário, a ocorrência é uma 

realidade que não escolhe classe social ou nível de instrução. Em 2012 foi instaurada 

a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com o objetivo de aperfeiçoamento das 

políticas públicas de combate à violência contra a mulher.33  

 

2.8. LEI Nº 11.340/2006 NOMINADA DE LEI MARIA DA PENHA 

 

Há onze anos, no Brasil, uma nova lei traçou um rumo diferente, a Lei Maria 

da Penha que é considerada pela ONU uma das melhores legislações do mundo para 

o combate à violência contra a mulher. Com isso, o Brasil destacou-se 

internacionalmente com políticas governamentais de ações para questões de 

gênero34. 

Intitulada como Lei Maria da Penha, foi promulgada a Lei 11.340 de 2006, 

com o intuito de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Esta Lei 

estabelece que qualquer caso de violência doméstica e intrafamiliar seja investigado 

como crime através de inquérito policial e remetida ao Ministério Público. A partir 

dessa legislação foram criados Juizados Especializados de Violência Doméstica 

contra a Mulher para julgar esses crimes, no caso das cidades que ainda não possuem 

esses Juizados são julgados nas Varas Criminais.35 

O texto foi resultado de um processo de discussões entre um conjunto de 

ONGs, reformulada e enviada ao Congresso Nacional que a aprovou por unanimidade 

e posta em vigor em 22 de setembro de 2006. 

A Lei é considerada uma das mais modernas do mundo, segundo as ONGs 

que a recomendaram, pois esta tornou possível a prisão preventiva e flagrante dos 

agressores, sem penas alternativas e encaminhamento às mulheres agredidas e seus 

dependentes a programas e serviços de proteção e de assistência social. 

Porém, foi preciso que algo grave acontecesse para que fosse pensado em 

um respaldo que coibisse tais brutalidades. O nome dessa lei homenageia e referencia 

                                                           
33 Ibid. 
34  SOUZA. Tamires. Em 10 anos a Lei Maria da Penha, 21,8 mil denúncias viraram inquéritos. 

Disponível em: <http://www.diariodecanoas.com.br/_conteudo/2016/08/noticias/regiao/373380-em-10-

anos-da-lei-maria-da-penha-21-8-mil-denuncias-viraram-inqueritos.html. Acesso e, 05 set. 2017 
35 BRASIL. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 05 set. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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uma brasileira que teve a atenção de toda sociedade, inclusive de entidades 

internacionais: Maria da Penha Maia Fernandes, que lutou por vinte anos até 

conseguir ver seu agressor ser preso.  

Maria da Penha, biofarmacêutica, nascida no Ceará. Foi casada com Marco 

Antônio Herredia Viveiros, professor colombiano, e sofreu sua primeira tentativa de 

assassinato quando levou um tiro dado pelo próprio marido enquanto dormia, este tiro 

a deixou paraplégica. Em uma segunda tentativa seu marido a empurrou da cadeira 

de rodas e tentou eletrocutá-la no chuveiro.36 

A denúncia de tal ato só foi apresentada ao Ministério Público um ano após o 

ocorrido, porém o julgamento durou mais tempo ainda, oito anos após o crime. Entre 

idas e vindas, o processo de Maria da Penha durou anos e em 1996 ele foi julgado e 

condenado a dez anos, porém não cumpriu toda a pena. 

Maria da Penha conseguiu chegar a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos, que tomou repercussão 

internacional e pressionou a justiça brasileira para tomar uma decisão, e pela primeira 

vez na história foi considerado um crime de violência doméstica. 

Em agosto de 2006 a Lei 11.340/06 entrou em vigor levando o nome de Lei 

Maria da Penha. Hoje, Maria da Penha, atua na coordenação de estudos da 

Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência no Ceará. 

Para Ricarde, a Lei 11.340/2006: 

 

Reforça o princípio de isonomia e, apesar das críticas de alguma ala 
de machistas convictos, esta lei não estabelece qualquer 
desigualdade, mas, ao contrário, leva-a em consideração, pois os 
estudos demonstram que a mulher é a grande vítima da violência 
doméstica e familiar e o homem, é o agressor na maioria dos casos37. 

 

Todavia, apesar de a lei incriminar a violência contra a mulher, a efetivação 

da coibição da violência contra a mulher ainda está longe de ser alcançada, pois ainda 

                                                           
36 PORTAL BRASIL. Maria da Penha. 2012. Disponível em: <ib.adnxs.com/tt?id=3662631 
&referrer=http%3A%2F%2Fwww.brasil.gov.br%2Fgoverno%2F2012%2F04%2Fmaria-da-penha-
&cb=141 5459062030>. Acesso em: 05 set. 2017. 

37 RICARDE, Ana Lucia. A mulher, o direito e a família. IBDFAM, 2009. Disponível em: 
<http://www.fundamentalpsychopathology.org/uploads/files/ii_congresso_internacional/mesa
s_redondas/ii_con._a_mulher_elastico.pdf>. Acesso em: 23 ago. 2017. 
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a muito a se avançar nas leis e medidas protetivas para garantir a dignidade das 

mulheres. 

 

3. MODALIDADES DE VIOLÊNCIA 

 

A cada dia se ouve mais notícias de violência contra as mulheres, são diversas 

modalidades de agressões que abalam a dignidade da mulher e atacam 

principalmente seu direito a vida e vida com integridade. Dentre as modalidade, pode-

se citar: 

a.  Violência Física 

 

A violência física, apontada com o maior índice de denúncias é o uso da força 
com o objetivo de ferir. Conforme artigo 7º inciso I da Lei nº 11.340/2006 violência 
física é entendida como:  

 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal.38 

 

É o tipo de conduta com maior facilidade de interpretação, pois é visível, 

através de marcas deixas no corpo da mulher como evidencia e prova. Também a que 

mais tem índice de denúncias e campanhas para precaução e formas de defesa.  

 

b. Violência sexual 

Considerado qualquer ato ou tentativa de ato sexual indesejado, toque, 

carícias ou comentários que causam desconforto ou receio. 

 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que 
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

                                                           
38 BRASIL. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 05 set. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.39 

 

Com entendimento no artigo 7º inciso II da lei nº 11.340/2006, a violência 

sexual não está somente ligada a penetração forçada, abrange também a tentativa de 

estupro, a sedução, o atentado violento ao pudor e o ato obsceno. 

Ocorre quando o agressor abusa do poder que possui sobre a vítima para 

obter gratificação sexual. Este tipo de violência engloba também o medo, a vergonha 

e até mesmo a culpa. Devido as estes fatos, muitas vezes se oculta este tipo de 

agressão 

Pode se citar como exemplo de violência sexual a pornografia de vingança, 

ato que expõe publicamente fotos e vídeos íntimos. A pornografia de vingança, pode 

se enquadrar dentro da violência, sexual, moral e também psicológica, visto que a 

vítima é atingida de várias formas com tal ato. Ainda que não exista uma legislação 

específica para punir tal agressão, ela pode ser amparada na Lei Maria da Penha e 

no Código Penal Brasileiro, cabendo ação criminal e cível. 

 

c. Violência patrimonial 

 

A violência patrimonial é definida no inciso IV do artigo 7º da Lei nº 

11.340/2006. 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades;40 

É o tipo de violência que limita a liberdade da mulher de possuir seus bens 

podendo se agravar para os recursos de sobrevivência. 

 

 

 

                                                           
39 BRASIL. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 05 set. 2017. 
40 Ibid. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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d. Violência moral 

 

Descrita inciso V do artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria41 

 

Isto implica em xingamentos e insinuações que ofendem a conduta moral da 

mulher. 

 

e. Violência psicológica 

 

A violência psicológica, está descrita no Inciso II do artigo 7º da Lei nº 

11.340/2006 da seguinte forma: 

 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir 
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e 
à autodeterminação;42 

 

 Esse tipo de violência, geralmente, está presente na antecedência dos outros 

tipos. Embora descrita na Lei, à violência psicológica é a segunda com o maior índice 

de denúncias, e a punição do agressor é mais difícil já que não deixa marcas visíveis.  

 Fonseca descreve a violência psicológica da seguinte forma: 
 

 
Violência Psicológica: evidenciada pelo prejuízo à competência 
emocional da mulher, expresso através da tentativa de controlar suas 
ações, crenças e decisões, por meio de intimidação, manipulação, 
ameaças dirigidas a ela ou a seus filhos, humilhação, isolamento, 
rejeição, exploração e agressão verbal. Sendo assim, é considerado 

                                                           
41 Ibid p. 27. 
42 Ibid p. 27. 
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violento todo ato que cause danos à saúde psicológica, à 
autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal, como por exemplo, 
negar carinho, impedi-la de trabalhar, ter amizades ou sair de casa. 
São atos de hostilidade e agressividade que podem influenciar na 
motivação, na autoimagem e na autoestima feminina.43 
 
 

 A mulher tem como momentos de tranquilidade, quando estão fora a trabalho, 

ou estudando, ou longe do ambiente familiar, onde não sofrem opressão, ameaças, 

manipulação, caracterizado principalmente pelas mulheres dependentes de seus 

companheiros, ou pela necessidade financeira, ou pelos filhos, entre outros fatores 

que corroboram para que a mulher se submeta a condição de prisioneira de seu 

próprio lar sujeita a humilhações, xingamentos, coação, opressão, pela habilidade do 

infrator em encontrar seu ponto fraco e usá-lo como instrumento de posse, controle e 

poder contra a mulher. 

 

4. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  

 

A violência familiar aponta na maioria dos casos como praticada por homens 

com vínculo afetivo, parentesco ou pessoa conhecida. Geralmente o agressor é 

aquele que tem o dever de cuidar da mulher e se utiliza de afeto para empregar a 

violência44. 

Na maioria dos casos de violência o agressor demonstra ciúmes e sentimento 

de traição de forma intensa, alegando ser o motivo pela violência. O agressor busca 

equilíbrio através da dor do outro, acreditando trazer sua valorização. Assim sendo é 

transferida a culpa para a companheira não se reconhecendo como agressores e não 

demonstrando arrependimento. Umas das características é o sentimento de grandeza 

e egocentrismo45, Hirigoyen (2010) aponta o agressor como perverso narcisista, 

megalomaníaco e paranoico46. 

                                                           
43 FONSECA, Paula Martinez da; LUCAS, Taiane Nascimento Souza. Violência doméstica contra a 
mulher e suas consequências psicológicas. 2006. 21 f. Monografia (Curso de Graduação em 
Psicologia). Salvador/BA: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 2006. Disponível em: 
<http://newpsi.bvs-psi.org.br/tcc/152.pdf.> Acesso em: 13/08/2017. 
44 MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Vulnerabilidade a Violência Intrafamiliar: in: LIMA, Fausto 
Rodrigues; SANTOS, Claudiene. Violência Doméstica: Vulnerabilidade e desafios da intervenção 
Criminal e Multidisciplinar. Rio de Janeiro Lumem Juris, 2010. 
45 HIRIGOYEN, Maria France. Assédio Moral: a Violência Perversa no Cotidiano. 12. Ed Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil 2010. 
46 Ibid. 
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Ocorre, que o agressor acredita realmente que a mulher é culpada pela 

agressão, alegando que seu comportamento é improprio ou que não atende às suas 

expectativas. Essa atitude vai confirmar o que descreve Schraiber (2002) sobre “O 

agressor credita o êxito do relacionamento ao comportamento do companheiro. Assim 

se o relacionamento não dá certo o motivo é do outro.” 47  

Para Goleman o sujeito nega seus verdadeiros motivos através da 

racionalização, cobrindo e bloqueando o impulso que provocou o ato violento, 

substituindo-o por outro que inventou.48 

Podemos evidenciar que os conflitos em relação a assuntos familiares são 

usados como desculpas para que haja agressão. Também há a violência pelo ponto 

de vista da dominação, onde a mulher deve ser subordinada ao seu marido. A 

violência pode ser vista como ação de autoridade, passando a ser utilizada como 

maneira de manifestar sua dominação sobre a mulher, negando a liberdade da 

mesma. 

A conduta de violência também se associa a naturalização desse 

comportamento, muitas vezes vivenciado ou presenciado na infância.49  

Muitas vezes os autores da agressão alegam serem vítimas das mulheres, 

dizendo que a companheira apresentou comportamento agressivo anteriormente, e 

que seu ato seria apenas uma resposta as agressões verbais, físicas e psicológicas 

da mulher. Todavia estudos encontraram que este tipo de violência contra o homem 

é desencadeado após algum ato de violência cometido pelo companheiro.50  

Quando o autor da agressão se diz ser o causador da agressão alega que 

usam bebida alcoólica, sugerindo que este pode contribuir para os desentendimentos 

e agressões. Há também a dificuldade financeira, que usam como desculpa para o 

desentendimento. Morrison e Biehl afirmam que a causa que influencia, diretamente 

                                                           
47 SCHRAIBER, L. B. Violência contra a mulher: estudo em uma unidade de atenção primária à 
saúde. São Paulo: Departamento de Medicina da USP, 2002. 
48 GOLEMAN, D. Mentiras essenciais, verdades simples: a psicologia da auto-ilusão. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2003.  
49 BANDEIRA, Lourdes Maria. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de 

investigação. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

69922014000200008>. Acesso em: 18/10/2017. 
50 SILVA, Anne Caroline Luz Grüdtner da. Violência Conjugal: O Perfil E O Relato Dos Parceiros 

No Inquérito Policial. Disponível em: < 

http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1372991923_ARQUIVO_fazend

ogenero-violenciaconjugal.pdf>. Acesso em: 18/10/2017. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922014000200008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922014000200008
http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1372991923_ARQUIVO_fazendogenero-violenciaconjugal.pdf
http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1372991923_ARQUIVO_fazendogenero-violenciaconjugal.pdf
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ligada a violência conjugal, está mais próximo ao estresse causado por insegurança 

econômica do que ao baixo nível socioeconômico51. 

 

 

4.1.  O FEMINICÍDIO COMO FORMA DE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER 

 

O feminicídio é uma forma de violência contra a mulher causado por razões 

de condição de gênero feminino, é a violência, assassinato ocorrido pelo simples fato 

de ser mulher, sexo frágil, menosprezo, discriminação, que levam ao ódio pela mulher.  

O art. 121, § 2o, VI do Código Penal Brasileiro, qualifica o homicídio pelo 

gênero feminino, com aumento de pena: 

 

Feminicídio 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 
............................................................................................. 
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino 
quando o crime envolve: 
I - violência doméstica e familiar; 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
.............................................................................................. 
Aumento de pena 
.............................................................................................. 
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a 
metade se o crime for praticado: 
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 
anos ou com deficiência; 
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR) 

 

Após a Lei Maria da Penha, o Código Penal sofreu alteração onde tipificou os 

crimes como violência doméstica, a agressão praticada dentro do ambiente familiar 

traz diversas consequências e malefícios psicológicos para saúde da mulher. 

Para Maria Amélia Teles e Mônica de Melo: 

 

[..] a violência de gênero representa “uma relação de poder de 
dominação do homem e de submissão da mulher. Demonstra que os 
papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da 

                                                           
51 MORRISON, A. R.; BIEHL, M. L. A família ameaçada: violência doméstica nas Américas. Rio de 
Janeiro: FGV, 2000. 
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história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem 
relações violentas entre os sexos.52  

  
 Não é de hoje que o feminicídio está sendo discutido como uma violenta causa 

de morte por questões de gênero, uma violência que o país está enfrentando, pois 

trata-se de um homicídio doloso contra a vida da mulher, o legislador trouxe formas 

de qualificar este crime, como um crime hediondo. 

 A mulher, ser vulnerável, tem o apoio do Ministério Público, que é responsável 

por oferecer a denúncia contra este tipo de crime que afeta a integridade física, moral 

e psicológica da vítima. 

 O Senado discutiu o feminicídio da seguinte forma: 

 

A importância de tipificar o feminicídio é reconhecer, na forma da lei, 
que mulheres estão sendo mortas pela razão de serem mulheres, 
expondo a fratura da desigualdade de gênero que persiste em nossa 
sociedade, e é social, por combater a impunidade, evitando que 
feminicidas sejam beneficiados por interpretações jurídicas 
anacrônicas e moralmente inaceitáveis, como o de terem cometido 
“crime passional”. Envia, outrossim, mensagem positiva à sociedade 
de que o direito à vida é universal e de que não haverá impunidade. 
Protege, ainda, a dignidade da vítima, ao obstar de antemão as 
estratégias de se desqualificarem, midiaticamente, a condição de 
mulheres brutalmente assassinas, atribuindo a elas a 
responsabilidade pelo crime de que foram vítimas.53 

 
  

 As autoridades precisam auxiliar na identificação do agressor e a reinserir a 

mulher ao convívio social, pois este tipo de violência precisa ser tratado com o rigor 

da lei, a fim de proteger a dignidade da pessoa humana, a discriminação pelo gênero 

que envolvem as mulheres. 

 O Novo Código de Processo Civil - NCPC/2015, em seu Art. 297, destaca o 

importante apoio ao enfrentamento da violência doméstica familiar, onde motiva a 

necessidade de uma medida protetiva que garanta caráter de urgência a fim de evitar 

qualquer tipo de agressão contra a mulher, senão vejamos: 

 

                                                           
52 TELES, Maria A. de Almeida. MELO, Mônica. O que é violência contra a mulher. São Paulo: 

Brasiliense, 2002. 
53 BRASIL. Senado. Projeto de Lei nº 292, de 2013. Com a finalidade de alterar o Código Penal 
para inserir o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio. Disponível em 
<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/07/18/crime-de-feminicidio-podera-ser-incluido-
no-codigo-penal>. Acesso em 16 out. 2017. 
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Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 
adequadas para efetivação da tutela provisória. 
(...) 
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 
mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de 
protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea 
para asseguração do direito” . 

 

 

 O rol de medidas protetivas destacadas na Lei Maria da Penha, juntamente 

com o NCPC/2015, trazem esperança nas tutelas de urgência na garantia de proteção 

ás mulheres, esta natureza cautelar assegura o direito da mulher à vida, tornando-se 

uma importante ferramenta de combate ao crime e a violência contra mulher. 

 

4.2. PERFIL DA VÍTIMA 

 

A mulher vítima da agressão se torna tal porque é designada pelo agressor, 

que a escolhe sem características específicas. É fragilizada pelo companheiro, que a 

crítica e critica os que estão a sua volta isolando-a de todos para que ele seja o único 

perto dela. Esta mulher se torna insegura de seus valores e propensa a acreditar na 

sua condição de inferioridade. 

A vítima não é qualificada por classe social, nem raça ou cor, ela pode ser 

encontrada em todas as idades e também em qualquer tipo de relação. Muitas 

mulheres já sofreram alguma violência, seja no trabalho em casa na rua ou na escola. 

Qualquer palavra dita à mulher que a ofenda é considerada agressão. 

Maria France Hirigoyem entende que as vítimas alimentam a esperança de 

que outro mude que compreenda o sofrimento que está infringindo, que se arrependa, 

e passam a se sentir responsáveis por esta mudança.54 

A vítima assume a culpa do agressor, tentando justificar agressão. Já 

manipulada conserva-se como um objeto útil, alvo de agressões, mesmo que seu 

desejo seja de se livrar dessa experiência dolorosa. Freud (1924) classificou isso 

como masoquismo moral, onde a vítima busca o fracasso e o sofrimento tentando 

satisfazer uma necessidade de punição.55 

 

                                                           
54 HIRIGOYEN, Maria France. Assédio Moral: a Violência Pervensa no Cotidiano. 12. Ed Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil 2010. 
55 FREUD, S. Le problème économique du masochime. Pari. PUF: 1924. 
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4.3. EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

 

Como citada anteriormente, a violência psicológica está descrita no Inciso II 

do artigo 7º da Lei nº 11.340/2006. Esta violência procura atingir a mulher em sua 

saúde psicológica, através de humilhações, ameaças, isolamentos, críticas, 

intimidações entre outros. A violência psicológica não deixa hematomas e marcas 

visíveis no corpo, assim a vítima tem dificuldade de denunciar seu agressor. 

Antes mesmo da Lei Maria da Penha ganhar formatação sendo incluso a 

questão da violência psicológica, Maria Amélia Azevedo (1985) interpreta Richards e 

Purdy (1980) em sua obra, definindo esta ação como um abuso psicológico 

relacionado a insultar a mulher, negando afetividade e não aprovando suas 

realizações, gritar com ela, culpá-la por todos os problemas familiares, fazer lhe 

ameaças com violência, fazer sempre críticas negativas à sua conduta como mãe, 

esposa e profissional, exigir toda a atenção da mulher si, contar-lhe suas aventuras 

com outras mulheres, ameaçar a mulher com maus tratos para os filhos, deixando-a 

em um ambiente de medo, renuncia, confusão, isolamento e estresse e/ou apresente 

outros sintomas de doenças mentais e suicídio.56 

O Conselho Nacional de Justiça classifica violência psicológica como toda: 

 

Ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, 
comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de 
intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, 
isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde 
psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal57·.  

 

A violência psicológica é uma categoria negligenciada em vista da violência 

física, pois a própria mídia destaca a violência doméstica apenas como física.  

Para Rovinsky (2004) citada por Vera Lúcia N. Moreira, a agressão física é 

facilmente reconhecida, já a agressão psicológica não deixa não deixa marcas visíveis 

                                                           
56 AZEVEDO, Maria Amélia. Mulheres espancadas: a violência denunciada. São Paulo: Cortez 
Editora, 1985. 
57 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Formas de violência contra a mulher. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/pj-lei-maria-da-penha/formas-de-violencia>. Acesso em: 11 
out. 2017. 
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e as vezes, nem mesmo a vítima consegue identificá-la, pois a vítima é brutalmente 

manipulada58. 

A violência psicológica antecede todos os outros tipos de violência, pois 

interfere na sua saúde mental, e sua integridade. Não deixa marcas aparentes, e em 

alguns casos a própria mulher agredida não reconhece ou identifica a agressão. 

Acredita serem apenas discussões entre o relacionamento, ou é manipulada a 

acreditar ser a culpada por tal agressão.  

O agressor é submete a mulher à sua vontade, pois tem a necessidade de 

controlá-la. Buscando, assim, destruir a sua autoestima. São feitas críticas constantes 

que a fazem acreditar que tudo que faz é errado, de nada entende, não sabe se vestir 

nem se comportar socialmente. É levada a acreditar que não sabe administrar a casa 

ou cuidar dos filhos. Alega que ela não tem bom desempenho sexual leva ao 

afastamento da intimidade e à ameaça de abandono59. 

Acaba se tornando uma violência silenciosa e sutil, o que dificulta sua 

divulgação e queixas nas delegacias de mulheres, a consequência é a violência cada 

vez mais frequente, mais forte e tendo muitas vezes a violência física como 

continuidade60. 

A violência psicológica progride a cada dia por não ser identificada, deixando 

sequelas a todos os envolvidos como a baixa autoestima, a perda de seu valor próprio, 

sua vaidade, sua autonomia. Independente da relação com a violência física, a 

violência psicológica pode causar danos físicos, não é raro a vítima se queixar de 

dores crônicas em várias partes do corpo, distúrbios alimentares, problemas 

musculares e ósseos, problemas menstruais, e uma série de outros problemas físicos. 

Por não ter início repentino, a vítima não percebe a princípio a agressão que 

sofre e aos poucos se torna maior e mais frequente. Ela então se encontra em um 

meio de conflito, onde o agressor da violência psicológica conhece as fragilidades da 

vítima, e as utiliza para rebaixá-la e humilhá-la. 

                                                           
58 MOREIRA, Vera L. N. Marcas (In) Visíveis: Uma análise dos sentimentos construídos pela 
mulheres para a violência psicológica. Belo Horizonte. 2009. 
59 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007 
60 SILVA, L. L.; COELHO, E. B. S.; CAPONI, S. N. C.. Violência silenciosa: Violência psicológica 
como condição da violência física doméstica. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1414-2832007000100009&lng=es&userID=-
2>. Acesso em: 03 out. 2017. 
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Hoje ele agride, ofende e humilha, e ao dia seguinte agrada dando presente, 

se mostrando arrependido do que fez e falou, a mulher acredita e perdoa, mas assim 

que o agressor se exaltar acontecerá tudo de novamente, a frequência de brigas 

aumenta e com o passar dos dias os pedidos de desculpa por parte do homem cessão 

e neste momento a mulher passa a se sentir culpada e passa a se desculpar. 

Consequentemente após essa violência psicológica, muitas vezes vem a física, moral, 

sexual e patrimonial. 

A mulher não consegue se afastar dessa situação por uma série de razões 

econômicos, sociais, e culturais.  Elas sentem-se obrigadas a cuidar das crianças, 

sofrem vergonha e culpa, mas, em nenhuma situação sente prazer. 

As sequelas deixadas são muitas vezes piores do que na violência física, a 

mulher não se sente bem consigo mesma, e as palavras ditas a ela ficam em sua 

memória, torturando-a diariamente e consequentemente afetando seu desempenho 

como mãe, esposa, trabalhadora. Perde o desejo pelos cuidados que antes tinha 

consigo mesma. 

 

A mulher vítima de violência sofre consequências danosas em sua 
saúde de forma imediata ou tardia. Em razão de sua fragilidade torna-
se menos segura de seu valor e dos seus limites pessoais e mais 
propensa a aceitar a condição de inferioridade como parte de sua 
condição de mulher. 61 

 

A violência psicológica atinge tão brutalmente a mulher que causa danos tanto 

psicológicos como também físicos como distúrbios funcionais, dores no corpo, 

desrregularização de hormônios e o transtorno pós-traumático. 

 

O transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) é um distúrbio da 
ansiedade caracterizado por um conjunto de sinais e sintomas físicos, 
psíquicos e emocionais em decorrência de o portador ter sido vítima 
ou testemunha de atos violentos ou de situações traumáticas que, em 
geral, representaram ameaça à sua vida ou à vida de terceiros. 
Quando se recorda do fato, ele revive o episódio, como se estivesse 
ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e 

                                                           
61 PITTA, T. C.; OLIVEIRA, C. R. T. O Silêncio das Inocentes: Da Necessária Intervenção Estatal 
por meio de Políticas Públicas. Rev. Fac. Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 61, pp. 175 - 211, jul./dez. 
2012.Disponivel 
em:<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/violencia_psiquica_contra_a_mulher_a_necessar
ia_atuacao_estatal_por_meio_de_politicas_publicas.pdf>. Acesso em: 08 set. 2017. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/violencia_psiquica_contra_a_mulher_a_necessaria_atuacao_estatal_por_meio_de_politicas_publicas.pdf
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sofrimento que o agente estressor provocou. Essa recordação, 
conhecida como revivescência, desencadeia alterações 
neurofisiológicas e mentais62. 

 

A violência psicológica se instala de maneira insidiosa, dificultando constata-

la, fazendo ocorrer sua absolvição dos males causados. A vítima fica com o 

psicológico fragilizado. O fato dos danos psicológicos serem causados em longo prazo 

dificulta a reabilitação da vítima que toma consciência quando seus limites já foram 

invadidos. 

Além dos efeitos e sequelas na mulher que é vítima de agressão psicológica, 

há também repercussão na família que convive dentro desse ambiente agressivo e 

desestruturado.  

As crianças que presenciam a violência conjugal enfrentam riscos 
mais elevado de apresentarem ansiedade, depressão, baixo 
rendimento escolar, baixa autoestima, pesadelos conduta agressiva e 
maior probabilidade de sofrerem abusos físicos, sexuais e 
emocionais63. 

 

Em estudo com crianças com comportamento agressivo em Rondônia, 

Batista, Oliveira e Pires (2011) ponderaram que a criança cresce acreditando ser a 

violência um ato normal por acontecer no seu dia a dia, muitas vezes leva esse fato 

para si quando mais velho, reiniciando a círculo vicioso dentro de sua própria casa, 

seguindo o exemplo que cresceu vivenciando. Ela aprende um estilo de conduta 

agressivo, se habituando à violência64. 

O menino se torna agressivo com sua parceira quando mais velho, e a menina 

que cresce vendo a mãe ser humilhada se submetem da mesma forma. 

Os eventuais filhos desse casal são vítimas diretas da violência, e, por 
receberem os reflexos da relação violenta entre os pais, acabam por 

                                                           
62 VARELLA, D. Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Disponível em: 
http://drauziovarella.com.br/letras/e/transtorno-do-estresse-pos-traumatico/. Acesso em: 03 de out. 
2017. 
63 DAY, V. P. et al. Violência doméstica e suas diferentes manifestações. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rprs/v25s1/a03v25s1>. Acesso em: 06 de out. 2017. 
64 BATISTA, E.C.; OLIVEIRA, B.A.; PIRES, S.L. A Influência da Família na Aquisição de Modelos 
Agressivos pelas Crianças. 2011. Disponível em: https://psicologado.com/psicologia-
geral/desenvolvimento-humano/a-influencia-da-familia-na-aquisicao-de-modelos-agressivos-pelas-
criancas. Acesso em: 03 de out. 2017. 
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https://psicologado.com/psicologia-geral/desenvolvimento-humano/a-influencia-da-familia-na-aquisicao-de-modelos-agressivos-pelas-criancas
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viver em um ambiente hostil e pouco saudável para o seu 
desenvolvimento65. 

 

A criança é modelada de acordo com o que vê, vivencia, aprende com o 

decorrer do tempo. Se ela cresce e um ambiente desestruturado e agressivo, tende a 

enxergar como atos comuns e repeti-los posteriormente, procurando em seu futuro 

parceiro, características que de seus genitores. 

A violência atinge todos os que a presenciam, mas a vítima direta é a mais 

prejudicada e sua reabilitação deste ato nefasto muitas vezes demora ou nem chega 

a acontecer. 

A vítima da violência psicológica para que tenha uma reestruturação necessita 

de ajuda médica, necessita reconhecer a agressão e aceitar a encarar a vida de outra 

forma. 

Sair da culpa possibilita que a pessoa se reaproprie do próprio 
sofrimento, e só posteriormente, depois de ter sido afastado do 
sofrimento, quando ela estiver feito a experiência da cura, é que 
poderá voltar à sua história pessoal e tentar compreende por que 
entrou nesse tipo de relacionamento destrutivo, por que não soube 
defender-se 66·. 

 

A vítima não pode apagar o passado e as agressões vivenciadas, porém é 

possível reconstruir, onde essa mesma agressão é vista como um elemento 

estruturante, a vítima ao lembrar-se da agressão analisa a situação sem fugir das 

lembranças e aceitando-as com uma nova perspectiva. 

Fiorelli e Mangini (2011) consideram que: 

 

Vítimas eternas encontram, no que as prejudica, a motivação para 
seguir em frente. O conflito faz parte de sua maneira de ser e constitui 
eficaz mecanismo psicológico de defesa contra outros dramas do 
psiquismo que, sem eles, se tornariam insuportáveis. No mínimo o 
conflito representa o antídoto mais eficaz para enfrentar a 

                                                           
65 SILVA, Larissa Ribeiro da. Lei Maria da Penha: violência, medo e amor. da denúncia ao perdão. 
Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 14 nov. 2013. Disponivel em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver= 2.45836&seo=1>. Acesso em: 03 out 2017 
66 HIRIGOYEN, Maria France. Assédio Moral: a Violência Pervensa no Cotidiano. 12. Ed Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil 2010. 
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insensibilidade do espelho, esse inimigo mortal que, diariamente, 
cumprimenta a todos na intimidade do banheiro67. 

 

O psicológico da mulher e da sua família é abalado quando há relações de 

violência entre o casal, o que pode ser apontado que não somente a ação jurídica 

dada pela Lei Maria da Penha é necessária, mas também é preciso um 

acompanhamento psicológico para diminuir as sequelas sofridas. 

Quando a Lei descreve a violência psicológica como qualquer conduta capaz 

de causar à mulher diminuição de sua autoestima, abrange também sua autoimagem, 

na forma como a mulher se vê diante da relação e da própria vida. 

 

5. A ATUAÇÃO DO ESTADO 

 

5.1. DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 

Por meio das medidas protetivas de urgência, o legislador procurou trazer 

uma proteção maior às vítimas de agressão intrafamiliar.  A legislação tutelou a mulher 

vítima de agressão e ainda proporcionou o amparo legal. 

 

Cabe a autoridade policial a partir do consentimento da vítima, 
requerer em nome desta a concessão das medidas protetivas de 
urgência. A vítima ao procurar a autoridade policial deve ser 
informada de seus direitos, entre eles estão o direito a requerer 
as medidas protetivas de urgência. Sendo assim, estando a 
vítima em situação de risco e necessitando de proteção a 
autoridade dele informá-la dos procedimentos e requerê-las em 
nome da vítima, caso esta queira.68 

 

A Delegada de Polícia Gracieli Firmino da Silva Sumariva (2007), citada por 

Carla Matiello e Rafaela Tibola (2013) explica que:  

 

A atuação da autoridade policial compreende-se a prestar o 
atendimento preliminar nos casos de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, devendo adotar as providências 
pertinentes de polícia judiciária, bem como viabilizar a remessa 

                                                           
67 FIORELLI, José Osmir; MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia jurídica. 3. ed. São Paulo, 
SP: Atlas, 2011. 
68 MATIELLO, C.; TIBOLA, R. C. U. (In)eficácia das medidas protetivas de urgência da Lei nº 
11.340/2006 . Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3680, 29 jul. 2013. Disponível em: <http://jus. 
com.br/artigos/25018>. Acesso em: 12 out 2017. 
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do pedido das medidas protetivas de urgência pela vítima, em 
expediente apartado, ao Poder Judiciário. Sendo assim, a 
delegada de polícia desempenha uma atividade instrumental no 
sentido de viabilizar a celeridade da concessão desta medida 
cautelar69. 

 

Devemos dizer que a autoridade policial apenas encaminha as medidas em 

nome da vítima, se está o quiser, para que o magistrado às conceda, podendo ser 

também requeridas pelo Ministério Público em favor da ofendida, como consta no 

artigo 19 da lei nº 11.340/2006. 

 

Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser 
concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a 
pedido da ofendida. 
§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas 
de imediato, independentemente de audiência das partes e de 
manifestação do Ministério Público, devendo este ser 
prontamente comunicado. 
§ 2º As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada 
ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer 
tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos 
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados. 
§ 3º Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a 
pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de 
urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender 
necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu 
patrimônio, ouvido o Ministério Público70. 

 

Na maioria das vezes os juízes concedem as medidas protetivas de urgência, 

porém há aqueles que indeferem alegando falta de provas e indícios. Devemos 

lembrar que os casos de violências domésticas ocorrem sempre em quatro paredes, 

dentro do seu ambiente familiar, onde não há testemunhas nem provas materiais de 

agressão, o que dificulta à comprovação, em muitos casos a prova é apenas o que a 

agredida relata. 

A mulher só está segura quando o seu agressor recebe o documento em suas 

mãos, obrigando o afastamento dele com a vítima. Porém o que muito ocorre é o 

descumprimento dessas medidas protetivas, agressor volta a perturbar a vítima nos 

casos em que se mantém solto. A partir do momento em que o agressor se aproxima 

                                                           
69 Ibid. 
70 BRASIL. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 06 out 2017. 
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da vítima novamente e ignora a medida protetiva, a vítima de agressão pode ligar para 

a polícia sendo o seu ex-companheiro detido. Assim temos o artigo 313, III do Código 

de Processo Penal: 

 

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 
decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, 
de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra 
a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de 
urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)71. 

 

E o artigo 20 da lei 11.340/2006 cita a prisão preventiva do agressor caso se 

faça necessário: 

 

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 
caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, 
a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 
autoridade policial72. 

 

A prisão preventiva embora necessitada muitas vezes não ocorre, pois o 

legislador não acredita ser necessário. A vítima muitas vezes volta a ser agredida 

neste tempo, ou acabam voltando para seus cônjuges. 

A partir do momento em que o sujeito se aproxima e a vítima não denunciar 

novamente, a medida protetiva é cessada e não tem mais validade alguma. Esses 

atos de perdão tiram a veracidade da mulher, que, na maioria dos casos, voltam a ser 

agredidas por seus parceiros. 

 

5.2. ASSISTÊNCIA À MULHER VÍTIMA DE AGRESSÃO 

 

A Lei Maria da Penha evidencia a importância da assistência à mulher vítima 

de agressão.  

                                                           
71 BRASIL. DECRETO-LEI Nº 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Código Processo Penal. 
Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651852/inciso-iii-do-artigo-313-do-decreto-lei-n-
3689-de-03-de-outubro-de-1941>. Acesso em: 06 set. 2017. 
72 BRASIL. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 06 set. 2017. 
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Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e 
as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no 
Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, 
entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso. 

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas 
assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 
§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: 
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante 
da administração direta ou indireta; 
II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o 
afastamento do local de trabalho, por até seis meses. 

§ 3º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do 
desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de 
contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos 
casos de violência sexual73. 

 

O artigo demonstra de forma clara o dever do juiz de incluir a vítima em 

programas assistenciais, ajudando-as de forma efetiva a voltar a ter uma vida normal 

e ativa, trabalho, vida social e ainda garante benefícios aos seus filhos. 

Hoje existem alguns órgãos competentes para dar esse auxílio às vítimas de 

agressão, como o CRAM – Centro de Referência e Atendimento à Mulher.  

 

O Centro de Referência exerce importante papel de articulador dos 
serviços, organismos governamentais e não governamentais que 
integram a rede de atendimento às mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, em função da violência de gênero74. 

 

                                                           
73 BRASIL. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 06 set. 2017. 
74Coordenação Municipal da Mulher. Disponível em: 
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O CRAM tem como objetivo oferecer atendimento psicológico, social, jurídico, 

orientação e informação sobre os serviços disponíveis para prevenção e proteção. 

Também auxilia no apoio jurídico a cada caso específico. 

Há ainda o CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social que se configura como uma unidade pública e estatal de abrangência municipal 

e regional, que oferta serviços especializados e continuados a famílias e indivíduos 

em situação de ameaça ou violação de direitos75. 

O CREAS que além de ofertar serviços e ações de proteção básica, possui 

função de gestão territorial da rede de assistência social básica, promovendo a 

organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos 

processos nele envolvidos. 

Entre outras grandes e importantes organizações e centros de referência com 

o intuito de apoiar a sociedade no combate e nas denúncias de violência contra a 

mulher 

 

5.3. A PROTEÇÃO A DIGNIDADE DA PESSOA E A DIFICULDADE DE 

IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NA MULHER 

 

Devido ao princípio da intervenção mínima, o Direito Penal atua somente nos 

casos mais graves, quando os demais ramos do direito não são mais capazes de 

proteger o bem tutelado. Ficando assim, a disposição de outros ramos do direito 

quando, estes fracassam nas barreiras protetoras. 

Gonzalo Quintero (1981), citado por Tatiana C. P. Pinto e Ivan A. Ruiz (2012) 

nos ensina que:  

 

O direito penal só deve intervir nos casos de ataques muito graves aos 
bens jurídicos mais importantes e as perturbações, mais leves de 
ordem jurídica são objeto de outros ramos do direito76. 

 

                                                           
75 Ministério Do Desenvolvimento Social E Combate À Fome. Assistência Social: Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/assistenciasocial /proteçãoespecial/creas>. Acesso em: 16 set. 2017. 
76 RUIZ, I. A. PINTO, T. C. P. Dormindo com o Inimigo: Da violência psíquica contra a mulher e a 
proteção insuficiente da ordem jurídica brasileira. Revista Jurídica Cesumar-Mestrado, v. 12, n1, 
Jan/Jul., 2012. 
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Desta forma, o Direito Penal deve dar uma atenção especial à violência que 

ocorre contra as mulheres em ambiente doméstico, visto que só ele é capaz de 

protegê-la e preservar seu direito. 

A integridade psíquica da mulher é um direito da personalidade onde o 

legislador deve se atentar, pois decorre da dignidade da pessoa humana e uma vez 

atingida é necessário uma tutela especial de proteção. 77 

Já quanto à pena, ou bem apenas retribuirá (mediante privação de 
bens jurídicos imposta ao criminoso) o mal do crime com seu próprio 
mal, restaurando assim a justiça, ou bem intimidará a todos (pela 
ameaça da sua cominação e pela execução exemplar) para que não 
se cometam (mais) crimes78. 

 

O tipo penal da Lei 11.340/2006 traz proteção a integridade psicofísica, porém 

não traz punição ao agressor que atinja a saúde psicológica da mulher. Não havendo 

tipo incriminador o Estado não consegue punir o agressor. 

 

Considerar que a punição do agressor está condicionada à agressão 
física é tornar letra morta a proteção especial conferida à mulher. É o 
mesmo que o Estado dizer que em “briga de marido e mulher ninguém 
mete a colher” e permitir que ela permaneça presa na teia da violência 
sem qualquer amparo proteção e principalmente socorro79. 

 

É necessária a criminalização da violência psicológica, com a tipificação penal 

é que pode ser possível a prevenção de tal agressão. O agressor se sentirá intimidado 

e pensará duas vezes antes de agredir a vítima 

A intervenção do Estado é dever fundamental para fazer valer os direitos da 

mulher vítima de agressão bem como sua dignidade que é direito garantido pela 

Constituição Federal: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

                                                           
77 Ibid. 
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III - a dignidade da pessoa humana80. 

 

Como direito da mulher, é inadmissível a inércia do Estado que tem o dever 

de interferir. A violência psicológica só será combatida quando houver um 

envolvimento estatal para prevenção da agressão, como tratamento adequado para 

as vítimas de violência psicológica e os demais afetados pelo ato imprudente. 

Embora a Constituição brasileira assegure a igualdade entre homens e 

mulheres, essa realidade está longe de ser alcançada. Assim, a diferença ainda 

existente demonstra uma necessidade de proteção a mulher, o que confirma o 

tratamento diferenciado e efetivo principalmente no ambiente doméstico. J. J. Gomes, 

Canotilho e Vital Moreira descrevem isto como: 

 

A obrigação de diferenciação para se compensar a desigualdade de 
oportunidades significa que o princípio da igualdade tem uma função 
social, o que pressupõe o dever de eliminação ou atenuação, pelos 
poderes públicos, das desigualdades sociais, econômicas e culturais, 
a fim de se assegurar a igualdade jurídico-material. É nesse sentido 
que se devem interpretar algumas normas da Constituição que 
estabelecem ‘discriminações positivas81. 

 

A lei considera o Poder Público como o primeiro interessado no combate 

contra a agressão à mulher sendo assim é dever aplicar a proteção antes mesmo de 

ocorrer à violência, para não gerar consequências mais danosas. 

O artigo 8º da Lei Maria da Penha prevê políticas públicas que visam coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de um conjunto articulado de 

ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-

governamentais. Cabe a aplicação do artigo para a violência psicológica. É dever do 

Estado e direito da sociedade, ter uma condição de vida digna e de proteção82. 

A importância da atuação do Estado além da proteção da vítima é a 

consciência de que o delito tem seu diferencial uma vez que é praticado por alguém 

                                                           
80 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p.  
81 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. São 
Paulo, SP: Revista dos Tribunais, 2007. 
82 BRASIL. LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 20 set. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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da convivência da vítima, e esta proximidade faz com que inicie um ciclo de violência 

resultando em consequências maiores. 

Estudos indicam que uma em cada quatro mulheres no mundo, são vítimas 

de violência doméstica, diminuindo seus anos de vida devido a doenças físicas, metais 

e até mesmo à morte. 

Visto a dificuldade de se caracterizar a violência psicológica, é necessário ao 

Estado uma atenção maior e buscar meios de identificar e provar tais agressões, como 

laudos, exames, prontuários médicos de profissionais que atendam a vítima. 

Devemos entender que a violência psicológica é a fonte e o caminho para que 

outros tipos de violência ocorram, sendo assim, quanto antes a cessar menor o dano 

caudado a mulher, e menor a probabilidade de iniciar um círculo vicioso. 

Ainda que exista o artigo oitavo na Lei Maria da Penha, e mesmo com algumas 

Políticas Públicas, elas não são suficientes para a violência psicológica. A mulher 

vítima de agressão ao pedir apoio, consegue a bolsa família, acompanhamento 

psicológico, entre outras ajudas, porém a necessidade vai muito além. Ao ser agredida 

pelo seu companheiro a mulher se encontra sozinha, sem vínculo social algum, para 

ela voltar a ter uma vida ativa e ser auto suficiente a imposição de políticas públicas 

que alcancem esse objetivo é fundamental. 
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6. CONCLUSÃO  

 
 
 O presente trabalho teve por objetivo identificar como a Lei Maria da Penha 

garante a proteção da dignidade da pessoa humana nos casos de violência contra 

mulher, focando na violência psicológica, uma das mais difíceis de ser detectada. 

 O presente estudo possibilitou observar que não se pode ignorar que muitas 

das mortes ocorridas em mulheres, acontecem no ambiente doméstico familiar, com 

seus parceiros ou membros da família, entretanto a questão do feminicídio, homicídio 

covardemente ocasionado pela questão do gênero feminino, foi brevemente relatado, 

recebendo uma atenção especial devido a agressão que a sociedade e o país enfrenta 

em relação as mulheres, onde foi possível verificar que tanto a Lei Maria da Penha, 

como outros dispositivos legais, estão sendo alterados, como mostrou o art. 294 do 

NCPC/2015, a fim de garantir uma tutela de proteção e garantias a saúde, vida e 

dignidade da mulher, prevenindo de qualquer ato do agressor, seja por violência física, 

moral, psicológica, sexual, patrimonial. 

A Lei Maria da Penha tem como pretensão, combater de forma repreensiva e 

preventiva, a violência de qualquer tipo, contudo não se mostra totalmente eficiente 

tendo em vista que deixa lacunas a respeito da pratica de agressão psicológica contra 

a mulher. Após onze anos de vigência a violência ainda se mostra realidade na vida 

de mulheres, apesar de progressos significativos. 

A violência psicológica é uma realidade diária na vida de muitas brasileiras. 

Para combater essa violência é necessário que ocorra uma interferência estatal para 

uma elaboração de tipo penal especifico de punição.  

A falta de denúncia por parte da mulher contra o homem é o fator que mais 

gera a impunidade aos autores das agressões. O medo, a insegurança, a 

dependência são fatores que fazem com que a mulher não tenha coragem em 

denunciar o agressor.  

Mesmo com a Lei Maria da Penha definindo políticas públicas a serem 

adotadas, a deficiência nas medidas protetivas contra a violência psicológica é notória. 

O legislador não se atentou a este fato, que ocorre em todos os outros tipos de 

agressão contra a mulher, e muitas vezes pior do que qualquer violação em sua 

integridade física, pois a violência psicológica é a mais difícil de ser detectada, pois a 
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mulher fica submissa aos comandos do agressor, em estado emocional de coação, 

não percebendo em muitas vezes o grande mal que está sendo causado. 

A Lei Maria da Penha tem o papel de punir os infratores, já o feminicídio possui 

como agravante o atentado a vida, o homicídio, sendo o direito à vida e integridade, 

um direito garantido pela Constituição Federal como rol dos direitos fundamentais, 

devendo ser respeitado e tendo o Estado como protetor e garantidor destes direitos. 

As leis instituídas para finalidade de proteção a integridade e dignidade da 

mulher, bem como as mudanças que estão aos poucos sendo feitas, colaboram para 

o país caminhar rumo à uma nova realidade. 

A violência psicológica, fator de destaque neste estudo, é uma das mais 

difíceis de ser detectada e precisa principalmente da coragem e consciência da mulher 

em denunciar o infrator, uma vez que o Estado garante sua proteção pelas medidas 

protetivas de caráter de urgência, desde que exista a denúncia ou o conhecimento da 

agressão. 

A violência psicológica e todo tipo de violência contra a mulher, é hoje tratada 

como uma questão de saúde pública devida a violação dos direitos humanos.  

A violência psicológica traz marcas emocionais de humilhação, intimidação, 

isolamento, ameaça, ocasionando doenças psicossomáticas que podem levar a 

mulher ao estado de desespero, medo, diminuição da autoestima, podendo levar até 

ao suicídio. 

O presente estudo permitiu identificar como ocorre a violência psicológica 

contra mulher, onde seus agressores aproveitam de seu ponto fraco, como filhos, 

dependência econômica e financeira, medo, para repreender, oprimir, coagir, tornar a 

mulher submissa, deter o controle absoluto sobre seus atos e na maioria das vezes, 

as mulheres se sentem tão frágeis que não percebem os danos psicológicos que estão 

sofrendo. 

A intervenção através das leis e dos órgãos de proteção são extremamente 

necessários, pois como o visto, muitas mulheres não tem coragem de denunciar seus 

agressores, a Lei Maria da Penha, é um importante instrumento de proteção as 

mulheres, fazendo garantir o que está disposto na Constituição Federal, os direitos 

fundamentais, a integridade, a dignidade da pessoa humana, no que diz respeito às 

mulheres. 
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As medidas protetivas são da mesma forma, importante instrumento garantidor 

da efetividade da proteção as mulheres vítimas de agressão no ambiente doméstico 

e familiar, respeitando e preservando o bem maior que é a vida. 

Por fim, ressalta-se que, a realização do presente estudo trouxe à tona um 

conhecimento mais aprofundado de como ocorre a violência contra mulher, 

principalmente a violência psicológica e a importância da coragem da mulher e dos 

órgãos de proteção e das leis, para garantir a efetividade do seu direito a vida e 

integridade, saúde psíquica, física e moral, mostrou também que mesmo devagar, aos 

poucos o país caminha para combater este tipo de crime e violência. 
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8. ANEXO A – LEI Nº 11.340/2006 

 

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006. 

Vigência 

(Vide ADI nº 4427) 

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do 

art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 

dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher; altera o Código de Processo 

Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; 

e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 

Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar. 

Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais 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. 

Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, 

à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, 

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária. 

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das 

mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo 

exercício dos direitos enunciados no caput. 

Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, 

especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm#art46
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4424&processo=4424
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
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TÍTULO II 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial:                        (Vide Lei complementar nº 150, de 2015) 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou 

se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida, independentemente de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação 

sexual. 

Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos 

direitos humanos. 

CAPÍTULO II 

DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 

corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e 

diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 

degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 

que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter 

ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; 

que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 

qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus 

direitos sexuais e reprodutivos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm#art27vii
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IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 

destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 

valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 

injúria. 

TÍTULO III 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR  

CAPÍTULO I 

DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO 

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á 

por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 

com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, com a 

perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às conseqüências e à freqüência 

da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados 

nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da 

família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica 

e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do 

art. 221 da Constituição Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas 

Delegacias de Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica 

e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e 

dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção 

de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por 

objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a 

mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de 

Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às 

questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito 

à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art221iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art221iv
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IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos 

relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência 

doméstica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO II 

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de 

forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência 

Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e 

políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica 

e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. 

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar 

sua integridade física e psicológica: 

I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou 

indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, 

por até seis meses. 

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o 

acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços 

de contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e 

cabíveis nos casos de violência sexual. 

CAPÍTULO III 

DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE POLICIAL 

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências 

legais cabíveis. 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao descumprimento de medida 

protetiva de urgência deferida. 

Art. 10-A.  É direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial 

e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente do sexo feminino - 

previamente capacitados.                   (Incluíd pela Lei nº 13.505, de 2017) 

§ 1o  A inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de 
violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes 
diretrizes:                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
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I - salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua 
condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar;                   (Incluído pela 
Lei nº 13.505, de 2017) 

II - garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a 
eles relacionadas;                  (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

III - não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos 
âmbitos criminal, cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida 
privada.                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

§ 2o  Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha 
de delitos de que trata esta Lei, adotar-se-á, preferencialmente, o seguinte 
procedimento:                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

I - a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os 
equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar 
ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida;                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 
2017) 

II - quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em 
violência doméstica e familiar designado pela autoridade judiciária ou policial;                   (Incluído 
pela Lei nº 13.505, de 2017) 

III - o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a 
mídia integrar o inquérito.                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade 

policial deverá, entre outras providências: 

I - garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público 

e ao Poder Judiciário; 

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

III - fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando 

houver risco de vida; 

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local 

da ocorrência ou do domicílio familiar; 

V - informar à ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da 

ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo 

daqueles previstos no Código de Processo Penal: 

I - ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo, se 

apresentada; 

II - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
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III - remeter, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido 

da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência; 

IV - determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros 

exames periciais necessários; 

V - ouvir o agressor e as testemunhas; 

VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes 

criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais 

contra ele; 

VII - remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. 

§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter: 

I - qualificação da ofendida e do agressor; 

II - nome e idade dos dependentes; 

III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 

§ 2o  A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de ocorrência 

e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por 

hospitais e postos de saúde. 

Art. 12-A.  Os Estados e o Distrito Federal, na formulação de suas políticas e planos de 

atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, darão prioridade, no âmbito da 

Polícia Civil, à criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), de Núcleos 

Investigativos de Feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das 

violências graves contra a mulher. 

Art. 12-B.  (VETADO).                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

§ 1o  (VETADO).                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

§ 2o  (VETADO.                   (Incluído pela Lei nº 13.505, de 2017) 

§ 3o A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa da mulher 
em situação de violência doméstica e familiar e de seus dependentes.                   (Incluído pela Lei nº 
13.505, de 2017) 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm#art2
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TÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de 

Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso 

que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. 

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça 

Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos 

Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme 

dispuserem as normas de organização judiciária. 

Art. 15.  É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o 

Juizado: 

I - do seu domicílio ou de sua residência; 

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda; 

III - do domicílio do agressor. 

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta 

Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada 

com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. 

Art. 17.  É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de 

penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que 

implique o pagamento isolado de multa. 

CAPÍTULO II 

DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 18.  Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas: 

I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência; 
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II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o 

caso; 

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. 

Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do 

Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

§ 1o  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, 

independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser 

prontamente comunicado. 

§ 2o  As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão 

ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos 

nesta Lei forem ameaçados ou violados. 

§ 3o  Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder 

novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à 

proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. 

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão 

preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação da autoridade policial. 

Parágrafo único.  O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a 

falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a 

justifiquem. 

Art. 21.  A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, 

especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado 

constituído ou do defensor público. 

Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. 

Seção II 

Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor 

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta 

Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes 

medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, 

nos termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 
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a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

distância entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da 

ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 

atendimento multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. 

§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na 

legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a 

providência ser comunicada ao Ministério Público. 

§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições 

mencionadas no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz 

comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas de urgência 

concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor 

responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de 

prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. 

§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a 

qualquer momento, auxílio da força policial. 

§ 4o  Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos §§ 

5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). 

Seção III 

Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou 

de atendimento; 

II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 

afastamento do agressor; 

III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, 

guarda dos filhos e alimentos; 

IV - determinar a separação de corpos. 

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade 

particular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: 
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I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; 

II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de 

propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; 

IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. 

Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 

II e III deste artigo. 

CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Art. 25.  O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais 

decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Art. 26.  Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário: 

I - requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de 

segurança, entre outros; 

II - fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação 

de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis 

no tocante a quaisquer irregularidades constatadas; 

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

CAPÍTULO IV 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência 

doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta 

Lei. 

Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos 

serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial 

e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. 

TÍTULO V 

DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR 
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Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados 

poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por profissionais 

especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. 

Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem 

reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de 

orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os 

familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

Art. 31.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá 

determinar a manifestação de profissional especializado, mediante a indicação da equipe de 

atendimento multidisciplinar. 

Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos 

para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, as varas criminais acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as 

causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as 

previsões do Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente. 

Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas criminais, para o processo e 

o julgamento das causas referidas no caput. 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 34.  A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser 

acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do serviço de assistência judiciária. 

Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no 

limite das respectivas competências: 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes 

em situação de violência doméstica e familiar; 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência 

doméstica e familiar; 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-

legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar; 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar; 
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V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

Art. 36.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de 

seus órgãos e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei. 

Art. 37.  A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta Lei poderá ser 

exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente 

constituída há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil. 

Parágrafo único.  O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando 

entender que não há outra entidade com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda 

coletiva. 

Art. 38.  As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas 

nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema 

nacional de dados e informações relativo às mulheres. 

Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal 

poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. 

Art. 39.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências 

e nos termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações 

orçamentárias específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas 

estabelecidas nesta Lei. 

Art. 40.  As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos princípios por 

ela adotados. 

Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo 

Penal), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso IV: 

“Art. 313.  ................................................. 

................................................................ 

IV - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei 

específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.” (NR) 

Art. 43.  A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 61.  .................................................. 

................................................................. 

II - ............................................................ 
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................................................................. 

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 

hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica; 

........................................................... ” (NR) 

Art. 44.  O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 129.  .................................................. 

.................................................................. 

§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, 

ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 

.................................................................. 

§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço se o crime for 

cometido contra pessoa portadora de deficiência.” (NR) 

Art. 45.  O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 152.  ................................................... 

Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.” (NR) 

Art. 46.  Esta Lei entra em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após sua publicação. 

Brasília,  7  de  agosto  de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Dilma Rousseff 
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