Prefácio
LeiA Maria
da Penha: mulheres ganharam direito e proteção
Coordenadoria Municipal de Políticas para Mulheres (CMPPMulher)
em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, apresentam,
a partir da publicação Lei Maria da Penha 2012, versão atualizada com
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Prefácio
Lei Maria da Penha: mulheres ganharam direito e proteção
A popular Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) é reconhecida pela ONU
como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à
violência contra as mulheres.
Resultou de uma luta histórica dos movimentos feministas e de mulheres
por uma legislação contra a impunidade no cenário nacional de violência
doméstica e familiar contra a mulher.
Embora a lei tenha apoio significativo de toda a sociedade, sua
implementação trouxe à tona muitas resistências. Resistências que
conviviam com a aceitação da violência doméstica como crime de menor
poder ofensivo e reforçavam as relações de dominação do sistema
patriarcal.
Assim, a Lei Maria da Penha representou uma verdadeira guinada na
história da impunidade. Por meio dela, vidas que seriam perdidas passaram
a ser preservadas; mulheres em situação de violência ganharam direito e
proteção; fortaleceu-se a autonomia das mulheres.
Com isso, a lei cria meios de atendimento humanizado às mulheres,
agrega valores de direitos humanos à política pública e contribui para
educar toda a sociedade.
A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República,
em conjunto com outros órgãos do Governo e da sociedade civil, vem
conseguindo ampla divulgação desse importante instrumento na luta
pelo fim da violência contra as mulheres. Tanto que a lei é conhecida e
brasileiras e brasileiros - Ibope/Themis, 2008).
Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF), em uma
manifestação histórica pela constitucionalidade da lei, reconheceu a
flagrante desigualdade ainda existente entre homens e mulheres, e
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determinou que a prática de violência doméstica contra as mulheres
leve o agressor a ser processado criminalmente, independentemente de
autorização da agredida.
Contudo, a efetivação desta lei e da sua aplicação ainda tem muitos
passos a seguir. Isso se dará por meio do trabalho articulado entre as
diversas áreas dos três poderes - executivo, legislativo e judiciário- em
suas três esferas de atuação.
A lei completa seis anos de vigência em 2012. Comemoramos os avanços
em sua aplicação rumo a transformações de valores e comportamentos,
que permitam a equidade entre homens e mulheres.

Eleonora Menicucci
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres

Lei Maria da Penha

da Presidência da República
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Lei gerou sistematização de políticas públicas
A Lei Maria da Penha surge como resultado de um esforço coletivo
dos movimentos de mulheres e poderes públicos no enfrentamento à
violência doméstica e familiar e ao alto índice de morte de mulheres
no País. Além disso, configura-se como resposta efetiva do Estado
brasileiro às recomendações da Convenção de Belém do Pará (Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher)
e da Convenção da ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), das quais o Brasil é signatário.
Soma-se a essa luta, o episódio da condenação do Estado Brasileiro pela
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA que, na análise da
denúncia da impunidade do crime praticado contra Maria da Penha Maia
Fernandes, determinou expressamente, além do julgamento do agressor,
a elaboração de lei específica relativa à violência contra a mulher.
Por meio de um longo processo de discussão e a partir de proposta
elaborada por um consórcio de ONGs feministas, reformulada por um grupo
de trabalho interministerial coordenado pela Secretaria de Políticas para as
Mulheres, o executivo federal apresentou o texto ao Congresso Nacional.
Este, após pequenas alterações, terminou aprovado por unanimidade e foi
sancionado pelo Presidente em 7 de agosto de 2006.
Com muitas inovações, a começar pelo processo democrático na
formulação do texto da lei, a Lei Maria da Penha trouxe um olhar inovador,
principalmente para a situação peculiar da vítima. Ao reconhecer a situação
de fragilidade e de extremo perigo em que a vítima de violência doméstica
e familiar se encontra, o Estado toma para si a responsabilidade de prevenir
a violência, proteger as mulheres agredidas, ajudar na reconstrução da vida

Na prevenção à violência, a Lei nº 11.340/2006 prevê políticas públicas
integradas entre os órgãos responsáveis.

Lei Maria da Penha

da mulher e punir os agressores.
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A primeira articulação citada na lei é a integração operacional do
Poder Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública com as áreas
de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e
habitação.
Além dessa articulação, de fundamental importância para o efetivo
funcionamento dos serviços, a lei apresenta as diretrizes para as políticas
públicas, como a promoção de estudos e pesquisas com perspectiva de
gênero; o respeito, nos meios de comunicação social, aos valores éticos
e sociais da pessoa e da família; a promoção e realização de campanhas
educativas de prevenção à violência doméstica e familiar; a difusão da
própria lei; a capacitação dos profissionais que trabalham com o tema; e
inclusão nos currículos escolares e a disseminação dos valores éticos de
respeito à dignidade da pessoa humana com perspectiva de gênero, raça
e etnia.
Na proteção à mulher, a lei prevê as medidas protetivas de urgência,
que devem ser solicitadas na delegacia de polícia ou ao próprio juiz, que
tem o prazo de 48 horas para analisar a concessão da proteção requerida.
A Lei Maria da Penha também protege as mulheres ao estabelecer que a
vítima não pode entregar a intimação ou notificação ao agressor, ao tornar
obrigatória a assistência jurídica à vítima e ao prever a possibilidade de
prisão em flagrante e preventiva.
Além da preocupação com a prevenção da violência e proteção
das vítimas, o Estado também tem a responsabilidade de ajudar na
reconstrução da vida das mulheres. Para isso, prevê a assistência de
forma articulada entre as áreas de assistência social, com inclusão da
mulher no cadastro de programas assistenciais dos governos federal,
estadual e municipal; atendimento especializado na saúde, com objetivo
Lei Maria da Penha

de preservar a integridade física e psicológica da vítima; além de assegurar
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a manutenção do vínculo trabalhista, caso seja necessário o afastamento
do local de trabalho.
No que se refere à punição do agressor, a Lei Maria da Penha mudou a
realidade processual dos crimes de violência doméstica e familiar contra
a mulher. Ao proibir a aplicação da Lei nº 9.099/95, impossibilitou a

punição dos agressores com penas pecuniárias (multa e cesta básica) e a
aplicação dos institutos despenalizadores nela previstos, como a suspensão
condicional do processo e a transação penal.
A partir da Lei Maria da Penha, os crimes cometidos contra as mulheres
devem ser julgados nos juizados/varas especializadas de violência doméstica
e familiar contra as mulheres, com competência civil e criminal, equipados
com equipe multidisciplinar composta por psicólogos e assistentes sociais
treinados para um atendimento totalizante, especializado e humanizado.
Ainda na temática de punição do agressor, a lei cria mecanismos
específicos de responsabilização e educação dos agressores, com
possibilidade de o juiz decretar o comparecimento obrigatório do autor
da agressão condenado criminalmente.
Como conseqüência da referida lei, passa a existir um sistema de
políticas públicas direcionado às mulheres. Isto somente é possível devido
à união de esforços de diversos órgãos da administração pública federal e
estadual, do poder judiciário e legislativo, dos ministérios públicos estaduais
e defensorias públicas. Todos eles articulados entre si comprovam que
a violência doméstica, como fenômeno multidimensional que é, requer
soluções igualmente complexas.

Lei Maria da Penha
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Mecanismos
Torna crime a violência doméstica e familiar contra a mulher e deixa
de tratar a violência sofrida como algo de pequeno valor;
Define violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece
suas formas: a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, que
podem ser praticadas juntas ou individualmente;
Cria mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica
e familiar, com a possibilidade de concessão de medidas protetivas de
urgência e encaminhamento para serviços de acolhimento, atendimento,
acompanhamento e abrigamento, se necessário;
Determina que a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma
responsabilidade do Estado brasileiro e não uma mera questão familiar;
Garante a aplicação da Lei Maria da Penha em relações homoafetivas
entre mulheres;
Proíbe a aplicação de penas pecuniárias (pagamento de multas
ou cestas básicas) aos crimes cometidos contra as mulheres, e demais
institutos despenalizadores da Lei 9.099/95;
Incentiva a criação de serviços especializados de atendimento às

Lei Maria da Penha

mulheres, que integram a Rede de Atendimento à Mulher: delegacias
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especializadas de atendimento à mulher, centros especializados da
mulher em situação de violência, defensorias especializadas na defesa da
Mulher, promotorias especializadas ou núcleos de gênero do Ministério
Público, juizados especializados de violência contra a mulher, serviços
de abrigamento e serviços de saúde especializados;

Prevê a prisão do agressor em três hipóteses: em flagrante,
preventivamente e por condenação transitada em julgado.
Determina que, nos crimes que exigem a representação da vítima,
como ameaça, a vítima somente pode renunciar à denúncia perante o juiz,
em audiência marcada para esse fim e por solicitação da mulher.
Cria mecanismos específicos de responsabilização e educação dos
agressores, com possibilidade de o juiz decretar o comparecimento
obrigatório dos condenados.
Altera a estrutura judicial e prevê a criação de juizados com
competência para julgar os crimes e ações cíveis relacionadas à violência
doméstica.
Determina como obrigatória a assistência jurídica às mulheres vítimas
de crimes de violência doméstica e familiar.

Lei Maria da Penha
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“Sua vida recomeça quando a violência termina”
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Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher
A Central de Atendimento à Mulher é um serviço do Governo Federal
que auxilia e orienta as mulheres vítimas de violência por meio do número
de utilidade pública 180. As ligações podem ser feitas gratuitamente de
qualquer parte do território nacional.
O Ligue 180 foi criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres
em 2005. Conta com quase 200 atendentes, que cobrem o período de 24
horas diárias, inclusive feriados e finais de semana.
As atendentes da central são capacitadas em questões de gênero,
legislação e políticas governamentais para as mulheres. Realizam uma
escuta solidária aos relatos das cidadãs que ligam e são orientadas
para prestar informações sobre os serviços disponíveis no País para o
enfrentamento à violência contra a mulher.
Desde novembro de 2011, a central passou a atender, sempre
gratuitamente, brasileiras que vivem na Espanha, Portugal e Itália. O
objetivo do 180 Internacional é possibilitar à brasileira que esteja sofrendo
violência no exterior que ela possa ser atendida pela central no Brasil e
receba informações sobre seus direitos e sobre o auxílio prestado pelos
consulados brasileiros e os serviços fornecidos por esses países para um
atendimento mais integral.
Assim, as mulheres em situação de violência na Espanha devem ligar
para 900 990 055, fazer a opção 1 e, em seguida, informar à atendente
(em português) o número 61-3799.0180.
Em Portugal, devem ligar para 800 800 550, também fazer a opção 1 e
informar o número 61-3799.0180. E, na Itália, as brasileiras podem ligar para

Ao conhecer seus direitos legais e obter informações sobre os locais
onde podem ser atendidas, as mulheres terão uma possibilidade real de
romperem o ciclo de violência a que estão submetidas. Uma ligação pode
ser o diferencial na vida de uma mulher.

Lei Maria da Penha

o 800 172 211, fazer a opção 1 e, depois, informar o número 61-3799.0180.
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leve o agressor a ser processado criminalmente, independentemente de
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O Brasil ocupa 7° posição dos homicídios femininos no contexto de
dos 84 países do mundo. E dentre as capitais brasileiras, Florianópolis
ocupa 25° posição referente
aos homicídios
feminino (Mapa da Violência
Eleonora
Menicucci
de 2012). Esses dados apresentam elevados níveis de feminicídio acomMinistra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres
panhados de alto nível de naturalização da violência contra as mulheres,
da Presidência
da República
muitas vezes, traduzidos
pelo imaginário
social como forma de culpabilização da vítima pela violência realizada. Isto é, “a mulher foi estuprada
porque estava vestida vulgarmente”, transferindo assim, a responsabilidade do agressor para a vítima, o que é percebido cotidianamente. A própria existência de mecanismos de proteção como a Lei Maria da Penha,
indica a desigualdade e vulnerabilidade real existente na sociedade, de
modo que justifica um tratamento diferenciado, tendo em vista a busca
pela equidade social, uma vez que é reconhecida tal desigualdade dentre
os iguais.
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Em Florianópolis, analisando os dados divulgados pelo Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa – CIAPREVI,
Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes e o Protocolo de Atenção às Vítimas de Violência
Sexual percebe-se que a violência contra mulher, independentemente da
faixa etária, assim como no restante do país, tem aumentado a cada dia
em Florianópolis. Desde sua criação (2009), o Centro de Referência de
Atendimento à Mulher em Situação de Violência, já realizou aproximadamente 430 atendimentos e orientações.

Prefácio

Diante do quadro internacional e nacional sobre homicídios femininos, apresentam-se, de forma detalhada, o levantamento estatístico dos
dados referentes aos atendimentos de violência doméstica e familiar nas
Unidades Policiais de Florianópolis/SC e Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência (CREMV), conforme abaixo:
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à mulher em situareconhecida
por ampla
maioriana
daárea
população
(84% de popularidade
entre
ção de violência começaram a ser desenvolvidas pelo município de Flobrasileiras e brasileiros - Ibope/Themis, 2008).
rianópolis, ainda necessitando de maior investimento para a ampliação da
rede de atendimento, conforme apresentação a seguir.
Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF), em uma
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determinou que a prática de violência doméstica contra as mulheres
leve o agressor a ser processado criminalmente, independentemente de
autorização da agredida.
Contudo, a efetivação desta lei e da sua aplicação ainda tem muitos

Centro deaReferência
de Atendimento
às Mulheres
de Violência
– (CREMV)
passos
seguir. Isso
se dará por
meio em
do Situação
trabalho
articulado
entre as
da Prefeitura de Florianópolis

diversas áreas dos três poderes - executivo, legislativo e judiciário- em
suas três esferas de atuação.
A lei completa seis anos de vigência em 2012. Comemoramos os avanços
em sua aplicação rumo a transformações de valores e comportamentos,
que permitam a equidade entre homens e mulheres.

Eleonora Menicucci
Ministra de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República

Atribuição: O CREMV é um equipamento essencial do programa de prevenção
e enfrentamento à violência contra a mulher, oferecendo espaço de acolhimento
e atendimento social, psicológico e orientação jurídica individual ou em grupo,
visando promover a ruptura da situação de violência.
Oferece espaços de acolhimento, atendimento, social, psicológico e orientação
jurídica, com uma equipe de profissionais qualificados e comprometidos pelo fim
da violência contra as mulheres do município de Florianópolis.
Tem como objetivos:

Lei Maria da Penha

•
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•
•
•
•

Possibilitar à mulher refletir e tomar decisões que possam livrá-la do ciclo
de violência doméstica;
Favorecer a inserção da mulher no mercado de trabalho;
Facilitar os meios de acesso da mulher aos programas de geração de
renda, formação e qualificação profissional;
Assegurar os encaminhamentos para outras áreas, quando necessário;
Garantir condições de acesso aos programas de  educação formal e não
formal.

Prefácio
Acesso: Procura espontânea e por encaminhamento da rede de atendimento.
Endereço: Avenida Rui Barbosa, nº 811 (fundos) – Agronômica. Florianópolis
Telefone: (48) 3224-7373
Plantão 24 horas.

Lei Maria da Penha: mulheres ganharam direito e proteção
6ª A
Delegacia
deLei
Proteção
Criança,
Adolescente
e Mulher é reconhecida pela ONU
popular
Mariaàda
Penha
(Lei 11.340/2006)
como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à
Atribuição: Realização do Boletim de Ocorrência e investigação da denúncia.

violência
contraespontânea
as mulheres.
Acesso: Procura
e por encaminhamento da rede de atendimento.

Endereço: Avenida Rui Barbosa, nº 811 – Agronômica. Florianópolis
Resultou
de3228-5304
uma luta histórica dos movimentos feministas e de mulheres
Telefone:
(48)

por
umaGeral
legislação
contra
Instituto
de Perícias
(IGP) a impunidade no cenário nacional de violência
doméstica e familiar contra a mulher.

Atribuição: Realização exames de corpo e delito e situação de violência
Embora
a lei tenha da
apoio
Acesso:
Encaminhamento
rede significativo
de atendimentode toda a sociedade, sua
Endereço: Rua Pastor
William
Richard
Schisler
Filho, 590. Itacorubi.
implementação
trouxe
à tona
muitas
resistências.
Resistências que
Telefone: 3331-4446
conviviam
com a aceitação da violência doméstica como crime de menor

Conselho
Municipal e
dosreforçavam
Direitos da Mulher
– COMDIM de dominação do sistema
poder
ofensivo
as relações
patriarcal.

Atribuição: Recebe e examina denuncias sobre todas as formas de discriminação
e violência
mulher
propõe representou
campanhas deuma
prevenção
a violência
contra
Assim, acontra
Lei Maria
dae Penha
verdadeira
guinada
na
mulher.
história da impunidade. Por meio dela, vidas que seriam perdidas passaram
Acesso: Procura espontânea e por encaminhamento da rede de atendimento.
aEndereço:
ser preservadas;
em situação
violência
ganharam direito e
Av. Mauromulheres
Ramos, N.1277,
3. Andar.de
Centro.
Florianópolis
Telefone: (48)
3251-622 a autonomia das mulheres.
proteção;
fortaleceu-se

Protocolo de Atenção Integral às Vítimas de Violência Sexual de Florianópolis

Com isso, a lei cria meios de atendimento humanizado às mulheres,

agrega
valores
de direitos
à política
pública
e contribui
Atribuição:
Apresenta
rede dehumanos
atendimento
às vítimas
de violência
sexual para
Telefone:
(48)
educar
toda
a 3239-1547
sociedade.

Maternidade Carmela Dutra

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República,

em
conjuntoUnidade
com outros
órgãosnadoárea
Governo
e da
sociedade
civil,
vem
Atribuição:
de referência
da saúde,
responsável
pelo
atendimento de saúde,
orientação
para prevenção
das DST/Aids,instrumento
e se necessário,
conseguindo
ampla
divulgação
desse importante
naacioluta
namento da 6ª Delegacia de Polícia.
Endereço: Rua Irmã Benwarda, 208 - Centro, Florianópolis.
reconhecida
por ampla maioria da população (84% de popularidade entre
Telefone: (48) 3251-7500

pelo fim da violência contra as mulheres. Tanto que a lei é conhecida e

Disque Denúncia/Criança e Adolescente

Em fevereiro
deste
Supremo
Tribunal
Federal (STF), em uma
Atribuição:
Denúncia
em ano,
casosode
direitos violados
(violência)
Telefone: 0800-0431407
100 constitucionalidade da lei, reconheceu a
manifestação
histórica ou
pela

flagrante desigualdade ainda existente entre homens e mulheres, e

Lei Maria da Penha

brasileiras e brasileiros - Ibope/Themis, 2008).
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determinou que a prática de violência doméstica contra as mulheres

Hospital Infantil Joana de Gusmão

leve o agressor a ser processado criminalmente, independentemente de
autorização
da agredida.
Atribuição: Unidade
de referência na área da saúde, responsável pelo atendimento de saúde, orientação para prevenção das DST/Aids, e se necessário, acionamento
da 6ªaDP
e conselhodesta
tutelar.
Contudo,
efetivação
lei e da sua aplicação ainda tem muitos
Endereço:
Rua:
Rui
Barbosa,
152
–Agronômica,
passos a seguir. Isso se dará por meio doFlorianópolis.
trabalho articulado entre as
Telefone: (48) 3251 - 9000

diversas áreas dos três poderes - executivo, legislativo e judiciário- em

Hospital
Polydoro
Ernani de São Thiago
suas
trêsUniversitário
esferas de
atuação.

Atribuição:
Unidade
deanos
referência
na área
da2012.
saúde,
responsável pelo
atendiA lei completa
seis
de vigência
em
Comemoramos
os avanços
mento de saúde, orientação para prevenção das DST/Aids, e se necessário, acioem
sua aplicação rumo a transformações de valores e comportamentos,
namento da 6ª DP e conselho tutelar.
que
permitam
a equidade
entre
homens
e mulheres.
Endereço:
Campus
Universitário,
s/nº,
Trindade
– Florianópolis.
Telefone: (48) 3721-9100

Rede de Atenção Integral às Vitimas da Violência Sexual de Florianópolis - RAIVVS
Atribuição: responsável pelo armazenamento e controle estatístico dos dados
Menicucci
referentes aos atendimentos Eleonora
prestados na
rede
Ministra
de
Estado
Chefe
da
Secretaria
de Políticas
para as Mulheres
Endereço: Av. Professor Henrique da Silva Fontes,
nº 6100 - Trindade
Telefone: (48) 3239-1547
da Presidência da República

Atendimento ao Idoso
Atribuição:Denúncia em casos de direitos violados (violência)
Telefone: 0800-6440011

Ministério Público Estadual (MPE)
Atribuição: Sua função é fiscalizar o cumprimento da lei, defendendo os direitos
individuais e difusos.
Endereço: Av. Othon Gama D’Eça, 611 – Ed. Palas, Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3956-4000

Lei Maria da Penha

Promotoria de Justiça da Capital
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Atribuição: Atua nas áreas cível e criminal perante o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Endereço: Av. Gustavo Richard, 434 - Centro
Telefone: (48) 3287-6477

Prefácio
Juízados e Varas especializadas em violência doméstica e contra a mulher
3° Vara Criminal e Juizado de Violência contra a mulher da comarca de Florianópolis.

Lei Maria da Penha: mulheres ganharam direito e proteção
Atribuição: Julga as ações dos direitos violados/ violência doméstica e familiar
Endereço: Av.: Governador Gustavo Richard, 434, Fórum, Centro, Florianópolis/
SCA popular Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) é reconhecida pela ONU
Telefone:
Fax: (48)32516658
como
uma(48)32516642,
das três melhores
legislações do mundo no enfrentamento à

Coordenadoria
de Execução
de Execução Penal e da Violência Doméstica - CEPEVID
violência
contra
as mulheres.
Atribuição:
a elaboração
e execução
das políticas
públicas,
âmbito
ResultouCoordena
de uma luta
histórica dos
movimentos
feministas
e deno
mulheres
do
Poder
Judiciário,
relativas
às
mulheres
em
situação
de
violência
doméstica
e
por uma legislação contra a impunidade no cenário nacional de violência
familiar;
doméstica e familiar contra a mulher.
Endereço: Rua Álvaro Millen da Silveira, n. 208 Torre II, 8º andar – Fpolis, SC.
Telefone: (48) 3287-2580

Embora a lei tenha apoio significativo de toda a sociedade, sua

Fórum Estadual para a Implementação da Lei Maria da Penha
implementação trouxe à tona muitas resistências. Resistências que
conviviam
a aceitação
como crime de menor
Atribuição:com
Implementação
dada
Leiviolência
Maria da doméstica
Penha.
poder
e reforçavam
as relações de da
dominação
do sistema
Acesso:ofensivo
Procura espontânea
e por encaminhamento
rede de atendimento.
Endereço: Conselho Regional de Serviço Social – Rua dos Ilhéus, 38, Ed. APLUB,
patriarcal.
sala 1005, Centro - Florianópolis
Telefone:
Assim, (48)
a Lei3229-3711/9980-4206
Maria da Penha representou uma verdadeira guinada na

história
daCasa
impunidade.
Por meio dela, vidas que seriam perdidas passaram
Associação
da Mulher Catarina
a ser preservadas; mulheres em situação de violência ganharam direito e
Atribuição: Atua em defesa das mulheres por meio de ações socioeducativas.
Endereço: Rua Don Joaquim, 757, sala 8, Centro, Florianópolis/SC
Telefone: (48) 3223-8010

proteção; fortaleceu-se a autonomia das mulheres.

Com isso, a lei cria meios de atendimento humanizado às mulheres,

agrega valores de direitos humanos à política pública e contribui para
educar toda a sociedade.
A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República,
em conjunto com outros órgãos do Governo e da sociedade civil, vem
conseguindo ampla divulgação desse importante instrumento na luta
pelo fim da violência contra as mulheres. Tanto que a lei é conhecida e
brasileiras e brasileiros - Ibope/Themis, 2008).
Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF), em uma
manifestação histórica pela constitucionalidade da lei, reconheceu a
flagrante desigualdade ainda existente entre homens e mulheres, e
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reconhecida por ampla maioria da população (84% de popularidade entre
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Íntegra da Lei Maria da Penha
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Art. 4o oNa interpretação desta Lei, serão considerados
Art. 4 Na interpretação desta Lei, serão considerados
os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as
os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as
condições peculiares das mulheres em situação de
condições peculiares das mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.
violência doméstica e familiar.

TÍTULO II
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER
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CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar
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Serão asseguradas
mulheres
as condições
Art. 3desenvolvimento
controlar
suas ações,
comportamentos,
crenças
para o exercício
efetivo dos
direitos à vida, à segurança,

eàdecisões,
mediante àameaça,
constrangimento,
saúde, à alimentação,
educação,
à cultura, à moradia,
humilhação,
manipulação,
isolamento,
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, vigilância
ao trabalho,

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal, governos
municipais

constante,
perseguição
contumaz,
insulto,
à cidadania,
à liberdade,
à dignidade,
aochantagem,
respeito e à
ridicularização,
exploração
e
limitação
do
direito
de ir
convivência familiar e comunitária.

e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à
desenvolverá políticas que
§ psicológica
1o O poder epúblico
saúde
à autodeterminação;

visem garantir os direitos humanos das mulheres
III - a violência sexual, entendida como qualquer
no âmbito das relações domésticas e familiares no
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,
participar de relação sexual não desejada, mediante
discriminação, exploração, violência, crueldade e
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a
opressão.
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo,

Envolvimento do
poder público

o
a sua
que àasociedade
impeça de
usar
qualquer
Cabe à família,
e ao
poder
público
§ 2sexualidade,
método
contraceptivo
ou
que
a
force
ao
matrimônio,
criar as condições necessárias para o efetivo exercício

conduta que configure retenção, subtração, destruição
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
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os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as
reprodutivos;
condições peculiares das mulheres em situação de
IV - a violência
patrimonial,
entendida como qualquer
violência
doméstica
e familiar.
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àdos
gravidez,
aoenunciados
aborto ouno
à caput.
prostituição, mediante
direitos
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
o
Na interpretação
desta
Lei,direitos
serão considerados
Art.
limite
ou4anule
o exercício de
seus
sexuais e

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer
sad otieriD
serehlum

conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.
ed etnemetnednepedni ,rehlum adoT o2 .trA

,arutluc ,adner ,lauxes oãçatneiro ,ainte ,açar ,essalc
sotierid sod azog ,oãigiler e edadi ,lanoicacude levín

ehl-odnes ,anamuh aosTÍTULO
sep à sIII
etnereni siatnemadnuf
reviv aDA
rapASSISTÊNCIA
sedadilicaf e sÀed
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poSITUAÇÃO
sa sadarugDE
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ues e latnem
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rp ,aicnêloiv mes
VIOLÊNCIA
.laicos e lautceletni ,larom otnemaoçiefrepa
,oãinU
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otirtsiD ,siaudatse
sonrevog ,laredeF
siapiPrevisão
cinum de
políticas públicas
integradas

od otnemivlovnE
ocilbúp redop

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO
,açnaruges à ,adiv à sotierid sod ovitefe oicícrexe o arap
seõçidnoc sa serehlum sà sadarugessa oãreS o3 .trA

,aidarom à ,arutluc à ,oãçacude à ,oãçatnemila à ,edúas à
Art. 8o A política pública que visa coibir a violência
,ohlabart oa ,rezal oa ,etropse oa ,açitsuj à osseca oa
doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio
à e otiepser oa ,edadingid à ,edadrebil à ,ainadadic à
de um conjunto articulado de ações da União, dos
.airátinumoc e railimaf aicnêvivnoc
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações
não-governamentais,
euq
sacitílop árevlovnetendo
sed opor
cilbúdiretrizes:
p redop O o1 §

serehlum sad sonamuh sotierid so ritnarag mesiv
I - a integração operacional do Poder Judiciário,
on serailimaf e sacitsémod seõçaler sad otibmâ on
do Ministério Público e da Defensoria Pública com as
,aicnêgilgen ed amrof adot ed sal-ádraugser ed oditnes
áreas de segurança pública, assistência social, saúde,
e edadleurc ,aicnêloiv ,oãçarolpxe ,oãçanimircsid
educação, trabalho e habitação;
.oãsserpo
II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas
ocielboutras
úp redinformações
op oa e edadrelevantes,
eicos à ,ailícom
maf à
ebaC o2 § de
a perspectiva
oicgênero
ícrexe oevde
itefraça
e o arou
apetnia,
sairásconcernentes
secen seõçidnàs
occausas,
sa raircàs
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e familiar contra a mulher, para a sistematização de
sodaredisnoc oãres ,ieL atsed oãçaterpretni aN o4 .trA
dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação
sa ,etnemlaicepse ,e anitsed es ale euq a siaicos snfi so
periódica dos resultados das medidas adotadas;
ed oãçautis me serehlum sad serailucep seõçidnoc

.railimde
af comunicação
e acitsémod asocial,
icnêlodos
iv
III - o respeito, nos meios
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
Art. 2 o Toda mulher, independentemente de
especializado para as mulheres, em particular nas
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,
Delegacias de Atendimento à Mulher;
nível educacional, idade e religião, goza dos direitos

Direito das
mulheres

fundamentais
inerentes
pessoa humana,
sendo-lhe
V - a promoção
e a à
realização
de campanhas
asseguradas
as oportunidades
e facilidades
viver
educativas
de prevenção
da violência
doméstica epara
familiar
sem violência,
preservar
saúde
físicaeeàmental
e seu
contra
a mulher, voltadas
aosua
público
escolar
sociedade
aperfeiçoamento
moral,
intelectual
e
social.
em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de
proteção aos
direitos humanos das mulheres;
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições

para
efetivo
dos direitos
à vida, à segurança,
VI -oaexercício
celebração
de convênios,
protocolos,
ajustes,
à saúde,ou
à alimentação,
à educação,de
à cultura,
à moradia,
termos
outros instrumentos
promoção
de
ao acesso
à justiça,
esporte, ao lazer,
ao trabalho,
parceria
entre
órgãosao
governamentais
ou entre
estes

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal, governos
municipais

eàentidades
tendoao
por
objetivoe à
cidadania,não-governamentais,
à liberdade, à dignidade,
respeito
aconvivência
implementação
de eprogramas
de erradicação da
familiar
comunitária.
violência doméstica e familiar contra a mulher;
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que
VII - agarantir
capacitação
permanente
das Polícias
Civil e
visem
os direitos
humanos
das mulheres

Envolvimento do
poder público

Militar,
da Guarda
Municipal,
do Corpo de
Bombeirosno
no âmbito
das relações
domésticas
e familiares
esentido
dos profissionais
pertencentes
aos
órgãos
e às áreas
de resguardá-las
de toda
forma
de negligência,
enunciados
no inciso
I quanto às
questõescrueldade
de gênero e
discriminação,
exploração,
violência,
eopressão.
de raça ou etnia;
VIII
promoção
de àprogramas
que
à família,
sociedadeeducacionais
e ao poder público
§ 2-o aCabe
disseminem
valores
éticos
de
irrestrito
respeito
à
criar as condições necessárias para o efetivo exercício
dignidade
da enunciados
pessoa humana
com a perspectiva de
dos direitos
no caput.
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contra a mulher.
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gênero e de raça ou etnia;
Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados
IX - o destaque, nos currículos escolares de todos
os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as
os níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos
condições peculiares das mulheres em situação de
direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou
violência doméstica e familiar.
etnia e ao problema da violência doméstica e familiar

CAPÍTULO II
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
sad otieriD
serehlum

o
em
e d e tArt.
n e m9eot n A
e dassistência
n e p e d n i , r eàhmulher
lum ado
T situação
2 . t r A de
doméstica
,arviolência
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ãçatneirserá
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,esforma
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rap sedaÚnico
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ropSistema
o sa sadaÚnico
rugessde
a
entre
políticas
uesSegurança
e latnem ePública,
acisíf edú
as ausoutras
ravresnormas
erp ,aicneêlo
iv mes
públicas.lde
aicproteção,
os e lautce
elemergencialmente
etni ,larom otnemaquando
oçiefrepfor
a
,oãinU
sonrevog
Assistência social
otirtsiD ,siaudatse
sonrevog ,laredeF
siapicinum

o caso.
seõçidnoc sa serehlum sà sadarugessa oãreS o3 .trA
1oesOàjuiz
,açnar§ug
,adideterminará,
v à sotierid sopor
d ovprazo
itefe ocerto,
icícrexaeinclusão
o arap
da
familiar
,aid
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c à ,oãçade
cuviolência
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úas à
no
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de
programas
assistenciais
do
governo
,ohlabart oa ,rezal oa ,etropse oa ,açitsuj à osseca oa
edmunicipal.
à efederal,
otiepseestadual
r oa ,eda
ingid à ,edadrebil à ,ainadadic à

Questões
trabalhistas
od otnemivlovnE
ocilbúp redop

.airátinumoàc mulher
e railimem
af aisituação
cnêvivnode
c
§ 2o O juiz assegurará
violência doméstica e familiar, para preservar sua
euq sacitílop árevlovnesed ocilbúp redop O o1 §
integridade física e psicológica:
serehlum sad sonamuh sotierid so ritnarag mesiv

on seIra- ilacesso
imaf e prioritário
sacitsémoàd remoção
seõçalerquando
sad otiservidora
bmâ on
,aicpública,
nêgilgeintegrante
n ed amrofda
adadministração
ot ed sal-ádraudireta
gser eou
d oindireta;
ditnes
e edadleurc ,aicnêloiv ,oãçarolpxe ,oãçanimircsid
II - manutenção do vínculo trabalhista,
.oãsquando
serpo
necessário o afastamento do local de trabalho, por até
ocseis
ilbúpmeses.
redop oa e edadeicos à ,ailímaf à ebaC o2 §
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oicícrexe ovitefe o arap sairássecen seõçidnoc sa rairc
§ 3o A assistência à mulher em situação de violência
.tupac on sodaicnune sotierid sod
doméstica e familiar compreenderá o acesso aos
benefícios
do
sod
aredisnoc decorrentes
oãres ,ieL atse
d odesenvolvimento
ãçaterpretni aN o4científico
.trA
sa e,etecnológico,
tnemlaicepseincluindo
,e anitsedosesserviços
ale euq de
a sicontracepção
aicos snfi so

edde
oãemergência,
çautis me saerprofilaxia
ehlum sadas
d seDoenças
railucepSexualmente
seõçidnoc
Transmissíveis (DST) e .da
Imunodeficiência
raiSíndrome
limaf e acda
itsé
mod aicnêloiv
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,de
Art. 2 Toda
mulher,
independentemente
aclasse,
autoridade
policial
que tomar
conhecimento
da
raça, etnia,
orientação
sexual,
renda, cultura,
o

Competência
policial
Direito das
mulheres

ocorrência
adotará, de
imediato,
as providências
nível educacional,
idade
e religião,
goza dos legais
direitos
cabíveis.
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe

asseguradas as oportunidades e facilidades para viver
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput
sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu
deste artigo ao descumprimento de medida protetiva
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
de urgência deferida.
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições
Art. 11. No atendimento à mulher em situação de
para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança,
violência doméstica e familiar, a autoridade policial
à saúde,entre
à alimentação,
à educação, à cultura, à moradia,
deverá,
outras providências:
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
I - garantirà proteção
quando
à cidadania,
liberdade,policial,
à dignidade,
aonecessário,
respeito e à
comunicando
de imediato
ao Ministério Público e ao
convivência familiar
e comunitária.
Poder Judiciário;
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que
II - encaminhar
a ofendida
hospital das
ou posto
de
visem
garantir os
direitos ao
humanos
mulheres
saúde
e ao Instituto
Médicodomésticas
Legal;
no âmbito
das relações
e familiares no

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal, governos
municipais

Envolvimento do
Examepoder
de corpo
público
de delito

sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,
III - fornecer transporte para a ofendida e seus
discriminação,
exploração,
crueldade
dependentes
para
abrigo ou violência,
local seguro,
quando e
opressão.
houver
risco de vida;
Cabe
à família,acompanhar
à sociedade ea ao
poder público
§ 2-o se
IV
necessário,
ofendida
para
criar
as
condições
necessárias
para
o
efetivo
exercício
assegurar a retirada de seus pertences do local da

Acompanhamento
policial para
retirada de bens

dos direitos
caput.
ocorrência
ou enunciados
do domicíliono
familiar;

e familiar contra a mulher, feito o registro da
ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de
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condições peculiares das mulheres em situação de
Art. 12. Em
todos os
casos de violência doméstica
violência
doméstica
e familiar.

Informação
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desta
Lei, serão
4o Na interpretação
VArt.
- informar
à ofendida os
direitos
a ela considerados
conferidos
os fins
sociais
a que ela
se destina e, especialmente, as
nesta
Lei
e os serviços
disponíveis.

imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo
daqueles previstos no Código de Processo Penal:
Registro do
boletim de
ocorrência

sad oProvas
tieriD
serehlum

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

e d e tIIn e
e t n e dtodas
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,rehlum
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U
de delito
sonrevog
otirtsiD ,siaudatse
sonrevog ,laredeF
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Identificação do
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od otnemivlovnE
ocilbúp redop
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,aicnêgilgen ed amrof adot ed sal-ádraugser ed oditnes
VII - remeter, no prazo legal, os autos do
e edadleurc ,aicnêloiv ,oãçarolpxe ,oãçanimircsid
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sodare
noc oãere
s ,ieL a
tsed
oãçaterpretni aN o4 .trA
IId-isnome
idade
dos
dependentes;
sa ,etnemlaicepse ,e anitsed es ale euq a siaicos snfi so
III - descrição sucinta do fato e das medidas
ed oãçautis me serehlum sad serailucep seõçidnoc
protetivas solicitadas pela ofendida.
.railimaf e acitsémod aicnêloiv

§ 2o

A autoridade policial deverá anexar ao

documento referido no boletim de ocorrência e cópia
de todos os documentos disponíveis em posse da

Laudo médico
como prova
material

ofendida.
admitidos como meios de prova os
§ 3o Serão
Art. 2 o Toda mulher, independentemente de
laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,
e postos de saúde.
nível educacional, idade e religião, goza dos direitos

Direito das
mulheres

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver

TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS

sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

CAPÍTULOàsI mulheres as condições
Art. 3o Serão asseguradas

GERAISà vida, à segurança,
para o exercícioDISPOSIÇÕES
efetivo dos direitos
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia,
13. Ao
processo,
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e à ao
execução
aoArt.
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à justiça,
ao ao
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das
causas cíveis
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à cidadania,
à liberdade,
à dignidade,
ao da
respeito
de
violência doméstica
e familiar contra a mulher
convivência
familiar e comunitária.
aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo
O poder
público
desenvolverá
políticas
que
§ e1oProcesso
Penal
Civil
e da legislação
específica
relativa

os direitos
humanos
mulheres
àvisem
criança,garantir
ao adolescente
e ao idoso
que nãodas
conflitarem
no âmbito
das relações
domésticas e familiares no
com
o estabelecido
nesta Lei.
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,
Art. 14. Os Juizados
de Violência
discriminação,
exploração,
violência,Doméstica
crueldadee e
Familiar
contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária
opressão.
com competência cível e criminal, poderão ser criados
à família,
à sociedade
e ao poder
público
2o Cabe
pela §
União,
no Distrito
Federal
e nos Territórios,
e pelos

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal, governos
municipais
Aplicação
subsidiária
do Código de
Processo Penal
e Código de
Processo
Civil do
Envolvimento
poder público

Competência
criminal e cível
dos juizados
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criar as para
condições
necessárias
para o efetivo
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direitosdecorrentes
enunciados no
das
dacaput.
prática de violência
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processuais
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destina
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horário noturno,
conforme
condiçõesem
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emdispuserem
situação de
as
normas doméstica
de organização
judiciária.
violência
e familiar.
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doméstica e familiar contra a mulher.
Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados

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;

sad otieriD
serehlum
Renúncia à
representação na
presença do juiz

,oãinU
sonrevog
otirtProibição
siD ,siaudade
tse
sonraplicação
evog ,larede
deFpena
siapipecuniária
cinum

II - do lugar do fato em que se baseou a demanda;
ed etnemetnednepedni ,rehlum adoT o2 .trA
,arutluIIIc -,ado
dndomicílio
er ,lauxesdooãagressor.
çatneiro ,ainte ,açar ,essalc

sotierid sod azog ,oãigiler e edadi ,lanoicacude levín
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas
ehl-odnes ,anamuh aossep à setnereni siatnemadnuf
à representação da ofendida de que trata esta Lei, só
reviv arap sedadilicaf e sedadinutropo sa sadarugessa
será admitida a renúncia à representação perante o
ues e latnem e acisíf edúas aus ravreserp ,aicnêloiv mes
juiz, em audiência especialmente designada com tal
.laicos e lautceletni ,larom otnemaoçiefrepa
finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido
oçMinistério
Público.
seõ
idnoc sa se
rehlum sà sadarugessa oãreS o3 .trA

,açnarArt.
uge17.
s à ,Éad
iv à sotaieaplicação,
rid sod ovinos
tefecasos
oicícrde
exeviolência
o arap
vedada
,aid
arom à ,are
utfamiliar
luc à ,oãcontra
çacudea àmulher,
,oãçatnde
em
ila à ,ede
dúcesta
as à
doméstica
penas
,ohbásica
labart ou
oaoutras
,rezal de
oa prestação
,etropse opecuniária,
a ,açitsuj àbem
ossecomo
ca oaa
à esubstituição
otiepser oade,epena
dadinque
gidimplique
à ,edadroepagamento
bil à ,ainadaisolado
dic à
.airátinumoc e railimaf aicnêvivnoc
de multa.

od otnemivlovnE
ocilbúp redop

euq sacitílop árevlovnesed ocilbúp redop O o1 §
serehlum sad sonamuh sotierid so ritnarag mesiv
on serailimaf e sacitséCAPÍTULO
mod seõII
çaler sad otibmâ on

MEDIDAS
PROTETIVAS
,aicnêgilgDAS
en ed
amrof ad
ot ed sal-ádDE
rauURGÊNCIA
gser ed oditnes
e edadleurc ,aicnêloiv ,oãçarolpxe ,oãçanimircsid

Seção I

.oãsserpo

ocilbúp redop oa e edadeicos à ,ailímaf à ebaC o2 §
Disposições
oicícre
xe ovitefe oGerais
arap sairássecen seõçidnoc sa rairc
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.tupac on sodaicnune sotierid sod
Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da
o
ofendida,
e
sod
aredisnoccaberá
oãres ,iao
eL ajuiz,
tsedno
oãçprazo
aterprde
etn48
i aN(quarenta
4 .trA
oito)
horas:
sa ,etnemlaicepse ,e anitsed es ale euq a siaicos snfi so

ed oãçautis me serehlum sad serailucep seõçidnoc
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir
.railimaf e acitsémod aicnêloiv
sobre as medidas protetivas de urgência;

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.
o
Art.
Toda mulher,
independentemente
Art.
19.2As medidas
protetivas
de urgência poderãode
classe,
raça,
etnia,
orientação
sexual,
renda,
cultura,
ser concedidas pelo juiz, a requerimento do
Ministério

nível educacional,
e religião, goza dos direitos
Público
ou a pedido idade
da ofendida.
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
protetivas de
urgência poderão
§ 1o As medidas
asseguradas
as oportunidades
e facilidades
para viver
ser
concedidas
de imediato,
independentemente
de
sem
violência, preservar
sua saúde
física e mental e
seu
audiência
das
partes
e
de
manifestação
do
Ministério
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Público, devendo este ser prontamente comunicado.
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições
§ 2o As medidas protetivas de urgência serão
para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança,
aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia,
substituídas a qualquer tempo por outras de maior
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
forem ameaçados ou violados.
convivência familiar e comunitária.
§ 3o o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério
§ 1 O poder público desenvolverá políticas que
Público ou a pedido da ofendida, conceder novas
visem garantir os direitos humanos das mulheres
medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já
no âmbito das relações domésticas e familiares no
concedidas, se entender necessário à proteção da
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,
ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido
discriminação, exploração, violência, crueldade e
o Ministério Público.
opressão.
Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou
§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do
criar as condições necessárias para o efetivo exercício
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento
dos
direitos Público
enunciados
no caput.representação da
do
Ministério
ou mediante

violência
e familiar.
motivo
paradoméstica
que subsista,
bem como de novo decretá-la,
se sobrevierem razões que a justifiquem.

União,
Formas
de
governos
aplicação
estaduais,
Distrito
Federal, governos
municipais

Novas medidas
protetivas de do
Envolvimento
urgência
poder
público

Prisão preventiva
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osParágrafo
fins sociaisúnico.
a que ela
se destina
especialmente,
O juiz
poderáe,revogar
a prisão as
condiçõesse,peculiares
das
mulheres
em situação
preventiva
no curso do
processo,
verificar
a falta dede

Forma de
concessão
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autoridade
policial.
Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados

Direito das
Autoridade
mulheres
competente

Notificação dos
atos processuais à
vítima

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

sad otieriD
serehlum

público.
ed etnemetnednepedni ,rehlum adoT o2 .trA
,arutluParágrafo
c ,adner ,único.
lauxes A
oãofendida
çatneiro não
,aintpoderá
e ,açar entregar
,essalc

intimação ou notificação ao agressor.
sotierid sod azog ,oãigiler e edadi ,lanoicacude levín

ehl-odnes ,anamuh aossep à setnereni siatnemadnuf
reviv arap sedadilicaf e sedadinutropo sa sadarugessa

uesSeção
e latnII
em e acisíf edúas aus ravreserp ,aicnêloiv mes
.laicos e lautceletni ,larom otnemaoçiefrepa
Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam
,oãinU
sonrevog
otirtExemplo
siD ,siaudatse
sonrde
evomedidas
g ,laredeF
siapiprotetivas
cinum

od otnemivlovnE
ocilbúp redop

seõ
idnoc sa serehlum sà sadarugessa oãreS o3 .trA
oçAgressor
,açnaruges à ,adiv à sotierid sod ovitefe oicícrexe o arap
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica
,aidarom à ,arutluc à ,oãçacude à ,oãçatnemila à ,edúas à
e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz
,ohlabart oa ,rezal oa ,etropse oa ,açitsuj à osseca oa
poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto
à e otiepser oa ,edadingid à ,edadrebil à ,ainadadic à
ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de
.airátinumoc e railimaf aicnêvivnoc
urgência, entre outras:
euq sacitílop árevlovnesed ocilbúp redop O o1 §
I - suspensão da posse ou restrição do porte de
serehlum sad sonamuh sotierid so ritnarag mesiv
armas, com comunicação ao órgão competente, nos
on serailimaf e sa
citsémod seõçaler sad otibmâ on
termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
,aicnêgilgen ed amrof adot ed sal-ádraugser ed oditnes
local
e edIIad-l eafastamento
u r c ,ai cn êloivdo
,o ãlar,
çardomicílio
olp xe ,o ãçou
anim
ircside
d
convivência com a ofendida;
.oãsserpo
condutas,
ocilbúIII
p r-eproibição
dop oa e ede
dadeterminadas
deicos à ,ailíma
f à ebaC oentre
2 § as
oicquais:
ícrexe ovitefe o arap sairássecen seõçidnoc sa rairc
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das
fixando
mínimo
sod
aretestemunhas,
disnoc oãres ,ie
L atsedooãlimite
çaterp
retni aNdeo4distância
.trA
entre
estes
e
o
agressor;
sa ,etnemlaicepse ,e anitsed es ale euq a siaicos snfi so

ed oãçautis me serehlum sad serailucep seõçidnoc
b) contato com a ofendida, seus familiares e
.railimaf e acitsémod aicnêloiv
testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) frequentação 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;
Art. 2 o Toda
mulher,
independentemente de

classe,
raça, etnia,de
orientação
sexual,
renda, cultura,
V - prestação
alimentos
provisionais
ou
nível
educacional,
idade
e
religião,
goza
dos
direitos
provisórios.

Direito das
mulheres

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
referidas nesteeartigo
não impedem
§ 1o As medidas
asseguradas
as oportunidades
facilidades
para viver
asem
aplicação
depreservar
outras previstas
legislação
violência,
sua saúdena
física
e mentalem
e seu
vigor,
sempre
que
a
segurança
da
ofendida
aperfeiçoamento moral, intelectual e social. ou as
circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser
asseguradas
às mulheres as condições
Art. 3o Serão
comunicada
ao Ministério
Público.

para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança,
hipótese à
de
aplicação
do inciso
I,
§ 2 o Na
à saúde,
à alimentação,
educação,
à cultura,
à moradia,

encontrando-se o agressor nas condições mencionadas
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
no caput e incisos do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo
convivência familiar e comunitária.
órgão, corporação ou instituição as medidas protetivas

de urgência
concedidas
e determinará
a restrição
público
desenvolverá
políticasdo
que
§ 1o O poder
porte
de garantir
armas, ficando
o superior
imediatodas
do agressor
visem
os direitos
humanos
mulheres
responsável
da determinação
judicial,no
no âmbitopelo
dascumprimento
relações domésticas
e familiares
sob
pena de
de resguardá-las
incorrer nos crimes
de forma
prevaricação
ou de
sentido
de toda
de negligência,
desobediência,
o caso.
discriminação,conforme
exploração,
violência, crueldade e

opressão.
§ 3 o Para garantir a efetividade das medidas

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal, governos
municipais

Envolvimento do
poder público

Auxílio de força
policial

protetivas
de à
urgência,
o juiz
a
família, àpoderá
sociedade
e aorequisitar,
poder público
§ 2o Cabe
qualquer
momento,
auxílio
da
força
policial.
criar as condições necessárias para o efetivo exercício

dos direitos
enunciados no caput.
§ 4o Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no

violência doméstica e familiar.
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6º do art.
que couber,
o disposto
no caput
e nos
§§ 5o e
interpretação
desta
Lei, serão
considerados
Art. 4o Na
461
no 5.869,
11 se
de destina
janeiro de
(Código de as
os da
finsLei
sociais
a quedeela
e, 1973
especialmente,

Seção III
Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida
Mais exemplos
de medidas
sad oprotetivas
tieriD de
serehurgência
lum

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem

e dprejuízo
e t n e mde
e t noutras
e d n e pmedidas:
edni ,rehlum adoT

o

2 .trA

,arutluc ,adner ,lauxes oãçatneiro ,ainte ,açar ,essalc
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a
sotierid sod azog ,oãigiler e edadi ,lanoicacude levín
programa oficial ou comunitário de proteção ou de
ehatendimento;
l-odnes ,anamuh aossep à setnereni siatnemadnuf

reviv arap sedadilicaf e sedadinutropo sa sadarugessa
determinar
seus
ues e IIla-tn
em e acisífaerecondução
dúas aus ravda
resofendida
erp ,aicne
êlaoide
vm
es

,oãinU
sonrevog
otirtsiD ,siaudatse
sonrevog ,laredeF
siapicinum

Proteção de bens
od otnemivlovnE
ocilbúp redop

dependentes
.laicoao
s erespectivo
lautceletndomicílio,
i ,larom oapós
tnemafastamento
aoçiefrepa
do agressor;
seõçidnoc sa serehlum sà sadarugessa oãreS o3 .trA
afastamento
,açnarIIIug-edeterminar
s à ,adiv à sootie
rid sod oviteda
fe oofendida
icícrexe odo
aralar,
p
prejuízo
relativos
,aisem
darom
à ,arutldos
uc à direitos
,oãçacud
e à ,oãçaatnbens,
emilaguarda
à ,edúasdos
à
filhos
e
alimentos;
,ohlabart oa ,rezal oa ,etropse oa ,açitsuj à osseca oa

à e oIV
tiep
ser oa ,edadingid à ,edadrebil à ,ainadadic à
- determinar a separação de corpos.
.airátinumoc e railimaf aicnêvivnoc
Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens
euda
q ssociedade
acitílop áreconjugal
vlovneseou
d odaqueles
cilbúp rede
doppropriedade
O o1 §
s eparticular
r e h l u m s a ddas omulher,
n a m u h soo tjuiz
i e r i dpoderá
s o r i t n adeterminar,
rag mesiv
onliminarmente,
serailimaf e as
saseguintes
citsémod medidas,
seõçaler entre
sad ooutras:
tibmâ on
,aicnêgilgen ed amrof adot ed sal-ádraugser ed oditnes
e edI a-drestituição
l eu r c ,ai cde
n êlbens
oiv ,indevidamente
o ãçar olp xe ,osubtraídos
ãçani mircpelo
sid
agressor à ofendida;

.oãsserpo

celebração
o atos e
ocilbúIIp- rproibição
edop oa etemporária
edadeicospara
à ,aia
lím
af à ebaC de
2§
contratos
de
compra,
venda
e
locação
de
propriedade
oicícrexe ovitefe o arap sairássecen seõçidnoc sa rairc
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III - suspensão das procurações conferidas pela
sodaredisnoc oãres ,ieL atsed oãçaterpretni aN o4 .trA
ofendida ao agressor;
sa ,etnemlaicepse ,e anitsed es ale euq a siaicos snfi so

ed oãIV
ça-utprestação
is me serede
hlum
sad seprovisória,
railucep semediante
õçidnoc
caução
.railperdas
imaf e ac
sémod a
icnêloiv
depósito judicial, por
eitdanos
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.
Art. 2 o Toda mulher, independentemente de

classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,

Direito das
mulheres

nível educacional, idade e religião, goza dos direitos

CAPÍTULO
III humana, sendo-lhe
fundamentais inerentes
à pessoa
DA ATUAÇÃO
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO para viver
asseguradas
as oportunidades
e facilidades

sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Art. 25. O Ministério Público intervirá, quando não
for parte,
causas
cíveis e criminais
decorrentes
da
Serão
asseguradas
às mulheres
as condições
Art. 3onas
violência
doméstica
e familiar
contra àa vida,
mulher.
para o exercício
efetivo
dos direitos
à segurança,

à saúde,
à educação,
à cultura,
à moradia,
Art. 26.à alimentação,
Caberá ao Ministério
Público,
sem prejuízo
aooutras
acesso
à justiça, nos
ao esporte,
ao lazer, doméstica
ao trabalho,
de
atribuições,
casos de violência
à
cidadania,
à
liberdade,
à
dignidade,
ao
respeito e à
e familiar contra a mulher, quando necessário:
convivência familiar e comunitária.
I - requisitar força policial e serviços públicos
poder
públicode
desenvolverá
políticas
que
§ 1o O de
de saúde,
educação,
assistência social
e de
visem garantir
os direitos humanos das mulheres
segurança,
entre outros;
no âmbito das relações domésticas e familiares no
II - fiscalizar
os estabelecimentos
públicos
e
sentido
de resguardá-las
de toda forma de
negligência,

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal,
governos
Atribuições
municipais
do Ministério
Público

Envolvimento do
poder público

particulares
de atendimento
em situação
de e
discriminação,
exploração,à mulher
violência,
crueldade
violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato,
opressão.
as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no

à família,
à sociedade econstatadas;
ao poder público
§ 2o aCabe
tocante
quaisquer
irregularidades
criar as condições necessárias para o efetivo exercício
III - cadastrar os casos de violência doméstica e
dos direitos enunciados no caput.
familiar contra a mulher.

condições peculiares das mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.
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Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados

CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Assistência
jurídica
sad otieriD
serehlum

Art. 27. Em todos os atos processuais, cíveis e

e dcriminais,
e t n e m e tanmulher
e d n e pem
e d nsituação
i , r e h l ude
m violência
a d o T o 2doméstica
.trA
estar
advogado,
,are
utfamiliar
luc ,adndeverá
er ,lauxe
s oãçacompanhada
atneiro ,ainte de
,aça
r ,essalc
previsto
19ad
desta
sotressalvado
ierid sod aozo
g ,oãigino
ler art.
e ed
i ,lanLei.
oicacude levín

Assistência
judiciária gratuita

,oãinU
sonrevog
otirtsiD ,siaudatse
sonrevog ,laredeF
siapicinum
Equipe
multidisciplinar

od otnemivlovnE
ocilbúp redop

ehl-odnes ,anamuh aossep à setnereni siatnemadnuf
Art. 28. É garantido a toda mulher em situação de
reviv arap sedadilicaf e sedadinutropo sa sadarugessa
violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de
ues e latnem e acisíf edúas aus ravreserp ,aicnêloiv mes
Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita,
.laicos e lautceletni ,larom otnemaoçiefrepa
nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante
atendimento
humanizado.
seõ
çidnoc sa serespecífico
ehlum sà sead
arugessa oãreS o3 .trA

,açnaruges à ,adiv à sotierid sod ovitefe oicícrexe o arap

TÍTULO V
DA EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

,aidarom à ,arutluc à ,oãçacude à ,oãçatnemila à ,edúas à
,ohlabart oa ,rezal oa ,etropse oa ,açitsuj à osseca oa

à e otiepser oa ,edadingid à ,edadrebil à ,ainadadic à
Art. 29. Os Juizados de Violência Doméstica e
.airátinumoc e railimaf aicnêvivnoc
Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados
contar
eupoderão
q sacitílop
árevlocom
vnesuma
ed ocequipe
ilbúp rede
doatendimento
p O o1 §
s e rmultidisciplinar,
e h l u m s a d s o n aamser
u h sintegrada
o t i e r i d s opor
r i t nprofissionais
arag mesiv

onespecializados
serailimaf e sanas
citsáreas
émod psicossocial,
seõçaler sadjurídica
otibmâeode
n
,aicsaúde.
nêgilgen ed amrof adot ed sal-ádraugser ed oditnes
Competência

e edadleurc ,aicnêloiv ,oãçarolpxe ,oãçanimircsid
Art. 30. Compete à equipe de atendimento
.oãsserpo
multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe
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o
ocforem
ilbúp rereservadas
dop oa e edapela
deicolegislação
s à ,ailímaf àlocal,
ebaC fornecer
2§
subsídios
por
escrito
ao
juiz,
ao
Ministério
Público
oicícrexe ovitefe o arap sairássecen seõçidnoc sa rairecà
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Defensoria Pública,
mediante
laudos
verbalmente
.tup
ac on sod
aicnunou
e so
tierid sod
em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação,
sod
aredisnoc oãres ,ieL aprevenção
tsed oãçatereproutras
etni aN omedidas,
4 .trA
encaminhamento,

sa voltados
,etnemlaipara
cepsea ,e
anitsed eos agressor
ale euq a esiaos
icofamiliares,
s snfi so
ofendida,
edcom
oãça
utis meatenção
serehluàs
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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
Art. 2 o Toda mulher, independentemente de
orçamentária, poderá prever recursos para a criação e
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,
manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos
nível educacional, idade e religião, goza dos direitos
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe

Direito das
mulheres

asseguradas as oportunidades e facilidades para viver
sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu

TÍTULO
VI
aperfeiçoamento moral,
intelectual
e social.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições
para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança,
Art. 33.
Enquanto não
estruturados
os Juizados
à saúde,
à alimentação,
à educação,
à cultura,
à moradia,
de
Familiar ao
contra
a Mulher,
as
aoViolência
acesso àDoméstica
justiça, aoeesporte,
lazer,
ao trabalho,
varas
criminais
acumularãoà as
competências
cível ee à
à cidadania,
à liberdade,
dignidade,
ao respeito
criminal
para conhecer
julgar as causas decorrentes
convivência
familiar e ecomunitária.
da prática de violência doméstica e familiar contra a
O poder público
desenvolverá
políticas
que
§ 1oobservadas
mulher,
as previsões
do Título IV
desta Lei,

visem garantir
os direitos
humanos
das mulheres
subsidiada
pela legislação
processual
pertinente.
no âmbito das relações domésticas e familiares no
Parágrafo
único. Será
de
sentido
de resguardá-las
de garantido
toda formaodedireito
negligência,

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal, governos
Criação
dos
municipais
juizados
especializados

Envolvimento do
poder público

preferência, nas varas criminais, para o processo e o
discriminação, exploração, violência, crueldade e
julgamento das causas referidas no caput.
opressão.

§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público
criar as condições necessárias
TÍTULO VIIpara o efetivo exercício
dos direitos enunciados no caput.

DISPOSIÇÕES FINAIS

violência doméstica
familiar.
acompanhada
pela eimplantação
das curadorias
necessárias e do serviço de assistência judiciária.

Curadorias
e assistência
judiciária
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osArt.
fins 34.
sociais
a que ela sedos
destina
e, especialmente,
A instituição
Juizados
de Violência as
condições epeculiares
das mulheres
empoderá
situação
Doméstica
Familiar contra
a Mulher
serde
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Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados

Serviços
especializados de
atendimento à
mulher

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

sad otieriD
serehlum

para mulheres e respectivos dependentes em situação
ed etnemetnednepedni ,rehlum adoT o2 .trA
de violência doméstica e familiar;
,arutluc ,adner ,lauxes oãçatneiro ,ainte ,açar ,essalc
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familiar;

,oãinU
sonrevog
otirtsiD ,siaudatse
sonrevog ,laredeF
siapicinum
Criação dos
centros de
responsabilização
od odo
tneagressor
mivlovnE
ocilbúp redop
Políticas públicas

ues e latnem e acisíf edúas aus ravreserp ,aicnêloiv mes
III - delegacias, núcleos de defensoria pública,
.laicos e lautceletni ,larom otnemaoçiefrepa
serviços de saúde e centros de perícia médico-legal
o
seõ
çidnoc sa sereh
lum
sà sadarugeàsmulher
sa oãreSem
3situação
.trA
especializados
no
atendimento
,açde
narviolência
uges à ,addoméstica
iv à sotieridesofamiliar;
d ovitefe oicícrexe o arap
,aidarom à ,arutluc à ,oãçacude à ,oãçatnemila à ,edúas à
IV - programas e campanhas de enfrentamento
,ohlabart oa ,rezal oa ,etropse oa ,açitsuj à osseca oa
da violência doméstica e familiar;
à e otiepser oa ,edadingid à ,edadrebil à ,ainadadic à
.aieducação
rátinumoc ee de
railireabilitação
maf aicnêvivn
oc
V - centros de
para
os agressores.
euq sacitílop árevlovnesed ocilbúp redop O o1 §

s e r e hArt.
l u m 36.
s a d As oUnião,
n a m u hoss o
t i e r i d s oo rDistrito
i t n a r a g Federal
mesiv
Estados,
onesos
eraMunicípios
ilimaf e sacpromoverão
itsémod seõçaaladaptação
er sad otibde
mâseus
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e ede
seus
,aicórgãos
nêgilgen
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rof aprogramas
dot ed sal-ádàs
raudiretrizes
gser ed ode
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es
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edadl eu r cdesta
,ai cnLei.
êloiv ,oãçarolpxe ,oãçanimircsid

Competência
do Ministério
Público

Art. 37.

.oãsserpo
A defesa dos interesses e direitos

o
poderá
octransindividuais
ilbúp redop oa eprevistos
edadeicnesta
os à ,aLei
ilím
af à ebser
aC exercida,
2§
concorrentemente,
pelo
Ministério
Público
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há pelo menos um ano, nos termos da legislação civil.
sodaredisnoc oãres ,ieL atsed oãçaterpretni aN o4 .trA
sa ,etnParágrafo
emlaicepsúnico.
e ,e anitO
serequisito
d es ale eda
uq apré-constituição
siaicos snfi so
dispensado
pelo
juiz
edpoderá
oãçautser
is m
e serehlum
sad
sequando
railucepentender
seõçidnque
oc
não há outra entidade com
representatividade
.railimaf e acitsémod aadequada
icnêloiv
para o ajuizamento da demanda coletiva.

Sistema de
informações e
estatísticas

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.

Art. 2 o Toda mulher, independentemente de
Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura,
dos Estados e do Distrito Federal poderão remeter suas
nível educacional, idade e religião, goza dos direitos
informações criminais para a base de dados do Ministério
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe
da Justiça.
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver
sem
violência,
preservar
sua saúde
física Federal
e mentale eosseu
Art.
39. A União,
os Estados,
o Distrito
aperfeiçoamento
moral,
intelectual
e
social.
Municípios, no limite de suas competências e nos termos
das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições
estabelecer dotações orçamentárias específicas, em
para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança,
cada exercício financeiro, para a implementação das
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia,
medidas estabelecidas nesta Lei.
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,
Art. 40. As
obrigações
previstas nesta
Lei nãoe à
à cidadania,
à liberdade,
à dignidade,
ao respeito
excluem
outras
decorrentes
dos princípios por ela
convivência
familiar
e comunitária.
adotados.
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que
Art. 41.
Aos os
crimes
praticados
com
violência
visem
garantir
direitos
humanos
das
mulheres
doméstica
e familiar
contra a mulher,
independentemente
no âmbito
das relações
domésticas
e familiares no
de 26 de
da
pena prevista,
não se aplica
a Leiforma
no 9.099,
sentido
de resguardá-las
de toda
de negligência,
setembro
de 1995.exploração, violência, crueldade
discriminação,

Direito das
mulheres

Políticas públicas

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal, governos
municipais

Envolvimento do
poder público
Proibição
de
aplicação da Lei
nº 9.099/95

e

opressão.
Art. 42. O art. 313 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de

Prisão preventiva

outubro
1941
(Códigoàde
Processoe Penal),
passa
a
Cabe
à família,
sociedade
ao poder
público
§ 2o de
vigorar
acrescido
donecessárias
seguinte inciso
criar as
condições
paraIV:
o efetivo exercício

dos
direitos
enunciados no caput.
“Art.
313. ..................................................................................
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garantirpeculiares
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dasmulheres
medidas em
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violência
doméstica
e
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urgência.” (NR)
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interpretação
desta
Lei, serão
considerados
4o Na
IVArt.
- se
o crime
envolver
violência
doméstica
e
os
fins
sociais
a
que
ela
se
destina
e,
especialmente,
familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, as

Circunstância
agravante

Art. 43. A alínea f do inciso II do art. 61 do DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 61. .....................................................................................
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sodaredisnoc oãres ,ieL atsed oãçaterpretni aN o4 .trA
sa ,etnemlaicepse ,e anitsed es ale euq a siaicos snfi so
ed oãçautis me serehlum sad serailucep seõçidnoc
.railimaf e acitsémod aicnêloiv

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:

Determinação de
comparecimento
obrigatório
do agressor
condenado

“Art. 152. ..................................................................................

Art. 2 o único.
Toda Nos
mulher,
Parágrafo
casosindependentemente
de violência domésticade
classe,
raça,
etnia,
orientação
sexual,
renda, cultura,
contra a mulher, o juiz poderá
determinar
o

Direito das
mulheres

nível educacional,
idade e religião,
goza
dos direitos
comparecimento
obrigatório
do agressor
a programas
fundamentais
inerentes
à
pessoa
humana,
sendo-lhe
de recuperação e reeducação.” (NR)
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver
Art.
46. Esta
Lei entra
em
vigor
45 (quarenta
sem
violência,
preservar
sua
saúde
física
e mental e eseu
cinco)
dias após sua
publicação.
aperfeiçoamento
moral,
intelectual e social.

Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições
para Brasília,
o exercício7efetivo
dos direitos
à vida,185
à segurança,
o
de agosto
de 2006;
da
à saúde,
à alimentação, àeeducação,
à cultura, à moradia,
Independência
118o da República.
ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho,

União,
governos
estaduais, Distrito
Federal, governos
municipais

à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que
Dilma Rousseff
visem garantir os direitos humanos das mulheres

Envolvimento do
poder público

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.

condições peculiares das mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.
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os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as
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Art. 4o Na interpretação desta Lei, serão considerados

