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APRESENTAÇÃO

Devido aos inúmeros casos de violência doméstica, ocorrentes na 
sociedade brasileira, o "COMBATE À AGRESSÃO À MULHER" é tema 
contemporâneo e de relevância social, frequentemente abordado pela mídia, 
Defensorias Públicas, operadores do Direito, entre outros.

Mulheres de diversas camadas sociais sofrem violência doméstica; 
porém, não denunciam seu agressor; vivendo, assim, em situação de 
vulnerabilidade. Os motivos são os mais diversos: Dependência financeira ou 
afetiva em relação ao agressor; preocupação com a criação dos filhos; 
desconhecimento de seus direitos, etc.

A violência contra a mulher pode acontecer de várias formas, por 
agressão física, psicológica, sexual e o agressor pode ser alguém que lhe é 
próximo como o companheiro ou a companheira, namorado ou namorada, 
irmãos bem como outras pessoas. As consequências são drásticas, levando-
as ao sofrimento, e, até à morte.

Desse modo, o Centro Universitário do Planalto de Araxá – UNIARAXÁ, 
com a presente Cartilha, tem por objetivo fortalecer as ações voltadas ao 
atendimento das demandas sociais e, como Política de Extensão, buscar a 
conscientização, uma reflexão crítica da Comunidade e um possível debate 
em relação ao tema proposto.

       
      Válter Gomes
             ReitorBoa leitura a todos!

Prof. M.e Válter Gomes
Reitor



Introdução

 Historicamente, a mulher sempre foi vista como uma “coisa”, melhor dizendo sempre 
reduzida a um objeto. A sociedade impôs a ela um papel voltado apenas à capacidade de 
reprodução e de prestação de serviços domésticos, tornando-a um ser frágil diante do sexo oposto. 
Todavia, se uma mulher ousasse não ser frágil seria punida, mal quista pela sociedade. Para os 
machistas, a mulher não pode se igualar nem querer chegar a ter os mesmos direitos dos homens, 
visto que eles sempre foram os “protagonistas” do cenário social; lugar onde o homem pode tudo e 
a mulher tem que lhe pedir permissão, acatando a decisão dele.
 No campo da Filosofia, tal atitude não é diferente. Vemos que muitos filósofos colocam a figura da 
mulher com uma única finalidade: a da reprodução. Para eles, a mulher era um ser desprovido de 
intelectualidade, ou seja, “um homem incompleto”.
No contexto atual, percebemos que esse papel destinado à mulher não mudou o bastante. Vale 
ressaltar que, teoricamente, a mulher ganhou consideração na sociedade; todavia, é um 
contrassenso; pois, a verdade é que, apesar de ela ter ganhado destaque, ainda é acometida de 
atrocidades. 
A gravidade é tamanha que tal fato se tornou um problema social deveras debatido pela imprensa, 
por universitários, operadores do Direito, enfim, por todos do meio social.
As consequências desse tratamento dado às mulheres são graves; sendo comum que o sofrimento 
de tais tipos de violência; e, consequentemente, necessitarem até mesmo de cuidados médicos 
por desenvolverem depressão, insegurança, frustrações, ou, outros tipos de sequelas que podem 
durar por toda uma vida. 
 No dia 7 de agosto de 2006, foi promulgada a Lei n. 11.340, conhecida como Lei Maria da 
Penha, que “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; que 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.” 
 Essa Lei é o reflexo de conquistas históricas dos movimentos de mulheres e de ONGs no 
Brasil, que, na busca ao combate à violência contra a mulher, fizeram um trabalho de 
conscientização da população, esclarecendo que o modo mais eficaz de ajudar uma pessoa que 
sofre violência doméstica é denunciar o agressor às autoridades competentes. 
Ainda, em 9 de março de 2015, fruto do Projeto de Lei do Senado n. 8.305/2014, foi publicada a Lei 
n. 13.104, que criou, como modalidade de homicídio qualificado, o chamado feminicídio, que 
ocorre quando uma mulher vem a ser vítima de homicídio, simplesmente por razões de sua 
condição de sexo feminino. O feminicídio comumente acontece na intimidade dos 
relacionamentos e, por vezes, apresenta-se em forma de extrema violência.
Muitas vítimas não revelam as agressões por temor em se expor perante a sociedade, a parentes e 
a conhecidos; fato que pode ser considerado prejudicial por dificultar a punição do agressor, 
impedindo que a polícia investigue o caso adequadamente.
A violência doméstica atinge todas as camadas econômico-sociais e grande parte das mulheres 
desconhecem seus direitos, por isso, é necessário que a sociedade civil se mobilize, que se 
divulguem orientações e que denunciem os agressores.
Devido à bravura de muitas mulheres em torno desse contexto, seja pela agressão física,



psicológica, moral, patrimonial, sexual, a coragem de muitas delas tem gerado o despertar de que, 

ao declarar que sofrem do mesmo mal, passam, então, a lutarem juntas por uma igualdade no 

mundo social.

Dessa feitas, o UNIARAXÁ, por meio desta Cartilha, busca alertar e a conscientizar as mulheres a 

garantir seus direitos, especialmente, os direitos humanos, apresentando à Comunidade quais os 

meios necessários a fim de que mais mulheres possam ser despertadas  da coragem, que existe em 

cada uma delas, e possam ser resguardadas de segurança jurídica. 

Araxá, Junho/2015

Prof. M.e Nilson Vieira de Carvalho 
Coordenador do Curso de Direito 

Profª. Mª. Eliana Maria Pavan de Oliveira 
Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica

“Eu sou contra a violência porque parece fazer bem, 
mas o bem só é temporário; o mal que faz é que é 
permanente”.            

    Mahatma Gandhi
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1 - O QUE É A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER?

A violência contra a mulher é entendida como qualquer ato ou 

conduta, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto público como privado. 

Esse tipo de violência já é reconhecido pela ONU (Organização das 

Nações Unidas) como um grave problema de saúde pública. A violência 

doméstica, muitas vezes, não é revelada; o que impossibilita que se tomem 

medidas protetivas e preventivas em favor da mulher. É preciso desconstruir 

ideias masculinas e femininas a respeito da banalização da violência. É 

necessário não silenciar, porque o “silêncio é cúmplice da violência”

A violência contra a mulher é uma violação aos Direitos Humanos.
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2 - CICLO DE VIOLÊNCIA

Em muitas relações, a violência ocorre em uma sequência de três fases, que se repete 

ao longo do tempo e designa-se por ciclo de violência. Este ciclo repetitivo apresenta-se como: 

a) Momento de tensão - O abusador começa por ficar irritado, deixa de haver comunicação; a 

tensão vai aumentando e o abuso pode iniciar-se.

b) Explosão da violência - O abusador parte para o ato de agressão.

c) Lua-de-mel - O abusador pede desculpa, faz promessas, culpa a vítima por ser a causa do 

abuso e tenta desvalorizar a situação.

Por vezes, esse ciclo pode evoluir para a predominância da 2ª fase, entrando numa 

escalada de violência que se inicia com as injúrias, acabando na violência física; aumentando a 

frequência e gravidade, ao longo do tempo.

 3 - POR QUE MUITAS MULHERES NÃO DENUNCIAM O AGRESSOR?

           Existem diferentes explicações para uma mulher não contar os episódios de violência. 

Vejamos alguns exemplos: 

 ¹ ONU – MULHERES. Entidade das Nações Unidas para igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. 
Brasil. Seminário sediado no Brasil investiga as causas da cultura da violência contra as mulheres. Disponível em: 
<http://www.onumulheres.org.br/noticias/seminario-sediado-no-brasil-investiga-as-causas-da-cultura-da-violencia-
contra-as-mulheres/>. Acesso em: 05 jun. 2015. BEM/MAL ME QUER. Violência e Maus tratos

Disponível em: <http://www.violenciadomestica.uevora.pt/index.php?/Violencia-e-Maus-Tratos/Ciclo-de-
Violencia>. Acesso em: 20 abr. 2015. BIANCHINI, Alice. Pesquisador CYMROT, Danilo. Por que as mulheres não 
d e n u n c i a m  s e u s  a g r e s s o r e s ?  C o m  a  p a l a v r a ,  a  s o c i e d a d e .  D i s p o n í v e l  e m : < 
http://professoraalice.jusbrasil.com.br/artigos/121813993/por-que-as-mulheres-nao-denunciam-seus-agressores-
com-a-palavra-a-sociedade>. 
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· Medo do agressor;

· Dependência financeira em relação ao agressor;

· Dependência afetiva em relação ao agressor;

· Não conhecer os seus direitos;

· Não ter onde denunciar;

· Percepção de que nada acontece com o agressor,

quando denunciado;

· Falta de autoestima;

· Preocupação com a criação dos filhos;

· Sensação de que é dever da mulher preservar o

casamento e a família;

· Vergonha de se separar e de admitir que seja agredida;

· Acreditar que seria a última vez;

· Ser aconselhada pela família a não denunciar;

· Ser aconselhada pelo Delegado a não denunciar;

· Não poder mais retirar a “queixa”.

4 - O QUE É A LEI MARIA DA PENHA?

           

A Lei n. 11.340/06, nomeada de Maria da Penha, foi criada em homenagem à 

farmacêutica bioquímica de mesmo nome, que, em razão de um tiro nas costas, dado pelo próprio 

marido ficou paraplégica. Maria da Penha Maia Fernandes se tornou um símbolo na luta contra a 

violência doméstica e à impunidade dos agressores.

Essa Lei tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece as 

suas formas: sejam elas, física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

4.1 QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS QUE A LEI MARIA DA PENHA TROUXE PARA A MULHER?

São eles:

· A definição do que é violência doméstica, incluindo não apenas as agressões 

físicas e sexuais, como também, as psicológicas, morais e patrimoniais; 

· Diz que todas as mulheres, independentemente de sua orientação sexual, são 

protegidas pela Lei, o que significa que mulheres também podem ser enquadradas – 

e, punidas, como agressoras; 

· Ao contrário do que acontecia antigamente, não é mais a mulher quem entrega a 

intimação judicial ao agressor;

· A vítima é informada sobre todo o processo que envolve o agressor, especialmente 

sobre sua prisão e soltura; 



· A mulher deve estar acompanhada por advogado e tem direito a Defensor Público;

· Podem ser concedidas medidas de proteção, tais como, a suspensão do porte de 

armas do agressor, o afastamento do lar e uma distância mínima em relação à vítima 

e aos filhos; 

· Permite prisão em flagrante; 

· No inquérito policial, constam os depoimentos da vítima, do agressor, de 

testemunhas, além de provas da agressão; 

· A prisão preventiva pode ser decretada, se houver riscos de a mulher ser 

novamente agredida; 

· O agressor é obrigado a comparecer a Programas de Recuperação e Reeducação.

4.2 - O QUE É VIOLÊNCIA DOMÉSTICA? 

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:

· No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 

agregadas;

· 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;

· Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

4.3 - JÁ OUVIU FALAR EM MEDIDA PROTETIVA? O QUE É?

A Medida Protetiva é uma determinação do Juiz para proteger a mulher, vítima de violência 

doméstica, familiar ou na relação de afeto, de acordo com a necessidade da vítima. Ao dar 

queixa, na Delegacia, a mulher pode pedir as medidas de proteção, previstas na Lei Maria da  

Penha. Se a mulher pedir proteção, o Delegado deverá pedir ao Juiz que determine as 

medidas necessárias e urgentes à proteção e à segurança da mulher, conforme o caso.

  Conforme artigo 5º da Lei n. 11.340/2006. BRASIL. Lei n. 11.340/2006. 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. Brasília 7 de agosto de 2006, Diário Oficial da União, 08 ago. 2006.
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4.3.1 - Existem Medidas Protetivas de urgência que obrigam o agressor? 

Sim.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juiz 

poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 

de urgência, visando a proteger a mulher: 

· Suspensão da posse ou a restrição do porte de armas, com comunicação ao 

órgão competente;

· Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

· Proibição de determinadas condutas, entre as quais:

• Aproximação da ofendida, de seus familiares e das 

testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o 

agressor;

• Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por 

qualquer meio de comunicação;

• Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a 

integridade física e psicológica da ofendida.

· Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe 

de atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

· Prestação de alimentos provisionais ou provisórios; entre outras Medidas.

  Conforme artigo 22 da Lei n. 11.340/2006. BRASIL. Lei n. 11.340/2006. Cria mecanismos para coibir a violência 
odoméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8  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. Brasília 7 de agosto de 2006, Diário Oficial da União, 08 ago. 2006.

 Conforme artigo 23 da Lei n. 11.340/2006. BRASIL. Lei n. 11.340/2006. Cria mecanismos para coibir a violência 
odoméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8  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. Brasília 7 de agosto de 2006, Diário Oficial da União, 08 ago. 2006. 
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4.3.2 - Com relação à ofendida, quais as Medidas Protetivas de urgência?

Nesse caso, poderá o Juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas:

• Encaminhar a ofendida e seus dependentes a Programa oficial ou comunitário 

de proteção ou de atendimento;

• Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 

domicílio, após afastamento do agressor;

• Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos 

a bens, guarda dos filhos e alimentos;

• Determinar a separação de corpos.

5 - QUAIS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER?

São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher:

VIOLÊNCIA FÍSICA. Pode ser entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou 

saúde corporal. 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. Qualquer conduta que cause à mulher dano emocional e diminuição 

da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise a degradar 

ou a 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. 

VIOLÊNCIA SEXUAL. Pode ser entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a vir 

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. 

  Conforme artigo 7º da Lei n. 11.340/2006. BRASIL. Lei n. 11.340/2006. 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. Brasília 7 de agosto de 2006, Diário Oficial da União, 08 ago. 2006
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VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. Pode ser 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. 

VIOLÊNCIA MORAL. Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 

injúria.

6 - MITOS/VERDADES ACERCA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

    Mito: O problema da Violência Conjugal afeta apenas a uma pequena percentagem da 

população.

Verdade: Apesar de as estatísticas não serem precisas, não há dúvida que, por todo o mundo, 

milhões de mulheres, homens e crianças são vítimas de Violência Doméstica. Estima-se que a 

nível mundial, uma em cada quatro mulheres sejam vítimas de violência ao longo das suas vidas. 

Já a nível nacional, a estatística estima que uma em cada três mulheres sejam vítimas desse tipo 

de crime.

    Mito: A Violência Conjugal ocorre apenas em famílias de baixo nível educacional e econômico.

Verdade: A Violência Doméstica ocorre em famílias de todos os meios sociais, de diferentes raças 

e etnias, com muitos ou poucos recursos econômicos, com níveis de escolaridade baixos ou 

elevados...ou seja, atinge qualquer ser humano. 

    Mito: A violência só ocorre devido a fatores externos: álcool, doença mental, pobreza.

Verdade: A adoção de um ato violento é uma escolha. Esses fatores, ainda que sejam fatores de 

risco para a violência, surgem, muitas vezes, como justificação para a violência acontecer. Não 

necessariamente os agressores são alcoólicos ou sofrem de doença mental. 

    Mito: É fundamental preservar a privacidade das famílias.

Verdade: Ao longo de muitos anos, a violência ocorreu à porta fechada, no silêncio do casal, em 

grande parte devido a essa crença familiar. No entanto, quando falamos desse tipo de crime, não 

estamos falando de um problema dos outros, mas sim de todos nós. 

    Mito: É mais aceitável um homem bater numa mulher do que o contrário.

Verdade: A Violência Doméstica é causada pela tentativa de exercer controle e poder do 

agressor. A tradição, os conceitos acerca do papel do homem/mulher ainda predominam, 

colocando a mulher numa posição mais fragilizada, potenciando, assim, uma luta de gêneros. 



    Mito: Um homem tem o direito de castigar a mulher, se ela faltar ao cumprimento dos seus deveres 

conjugais.

Verdade: Novamente, estão presentes os valores e conceitos enraizados acerca das diferenças de 

gênero. O marido não tem o direito de maltratar a mulher, quando discordar de alguma atitude ou 

comportamento desta.

Mito: As mulheres pedem a violência. Recebem o que merecem.

Verdade: As mulheres são frequentemente atacadas por seus parceiros sem razão aparente. 

Mesmo que uma mulher tenha um comportamento menos aceitável aos olhos de alguém, ela não 

merece apanhar. A violência e a intimidação não são formas aceitáveis de resolver os conflitos numa 

relação. 

Mito: Uma bofetada não magoa ninguém.

Verdade: Por vezes, os maus-tratos continuados começam com uma simples bofetada, tendo 

tendência a escalar, em termos de intensidade e periculosidade, ao longo do tempo. Além disso, 

importa frisar o impacto físico e psicológico que esses comportamentos trazem para a vítima.

    Mito: Se ele fosse muito violento, ela teria denunciado.

Verdade: Há muitas razões para continuar numa relação abusiva. Muitas mulheres receiam o que o 

parceiro lhes pode fazer, ou acreditam que manter essa relação, é melhor para as crianças.

    Mito: A violência é praticada apenas por estranhos.

Verdade: Os dados revelam precisamente o contrário, ou seja, esta é praticada maioritariamente 

por conhecidos ou familiares. Quando falamos em Violência Doméstica, a família é, muitas vezes, 

identificada como um espaço de violência.

Mito: O mais importante para as crianças é que a família fique unida.

Verdade: Os maus-tratos também afetam os filhos/as. Estes, como testemunhas de cenas de 

violência ou também maltratados diretamente, tendem a desenvolver problemas físicos, 

emocionais, comportamentais e sociais. Para além disso, uma mulher que seja vítima de Violência 

Doméstica pode sempre sair de casa, dado a este ato não ser considerado abandono de lar.

 GABINETE DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA. Mitos/Verdades acerca da Violência Doméstica. Disponível em: 

http://www.gaf.pt/intervencao/prevencaoeintervencaonaviolenciadomestica/informacoes/mitosviolenciadomestica.

php>. Acesso em: 02 maio 2015. 
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   Mito: Quanto mais me bate, mais gosto de você.

Verdade: Grande parte das mulheres maltratadas vivem num intenso terror e em permanente 

sofrimento físico e mental. Existem variados fatores que contribuem para a permanência da vítima 

na relação: não percepção/reconhecimento dos maus-tratos, desânimo aprendido, medo de 

represálias, pressão familiar.

    Mito: “Ele só bate na mulher, porque lhe bateram na infância… se não fosse isso, ele não 

batia…só faz o que aprendeu…”

Verdade: É correto afirmar que uma criança vítima (direta ou indireta) de violência poderá ter 

maior probabilidade de vir a ser agressor no futuro. Mas, é incorreto afirmar que os/as 

agressores/as o são, porque foram vítimas. A Violência Doméstica é uma forma deliberada e 

intencional de exercício de poder e controle sobre a vítima e não o resultado direto de 

qualquer experiência de vitimação no passado.

7 - O QUE É O FEMINICIDIO?

Em 9 de março de 2015, fruto do Projeto de Lei do Senado n. 8.305/2014, foi publicada a 

Lei n. 13.104, que criou, como modalidade de homicídio qualificado, o chamado feminicídio, que 

ocorre quando uma mulher vem a ser vítima de homicídio simplesmente por razões de sua 

condição de sexo feminino. Devemos observar, entretanto, que não é pelo fato de uma mulher 

sofrer esse tipo de violência (morte) que já estará caracterizado o delito de feminicídio. O crime 

deverá ser praticado por razões de condição de sexo feminino, que efetivamente ocorrerá quando 

envolver:

I – Violência Doméstica e Familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

  Delito tipificado no art. 121 do Código Penal. BRASIL. Código Penal. Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 1940. Diário 

Oficial da União de 31 de dez. 1940

 Feminicídio.    

   Incluído pela Lei n. 13.104, de 2015. Com a promulgação da lei o texto passa a ter a seguinte redação: “... VI - contra 

a mulher por razões da condição de sexo feminino:Pena - reclusão, de doze a trinta anos.” BRASIL. Lei nº 13.104, de 

2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio 

como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1oda Lei no8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir 

o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Diário Oficial da União, 13 mar. 2015. 

 GRECO, Rogério. Feminicídio - Comentários sobre a Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Jus Brasil. Disponível 

em: <http://rogeriogreco.jusbrasil.com.br/artigos/173950062/feminicidio-comentarios-sobre-a-lei-n-13104-de-9-de-

marco-de-2015>. Acesso em: 02 abr. 2015.
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Merece ser frisado que o feminicídio pode ser praticado por qualquer pessoa, seja ela do sexo 

masculino, ou mesmo do sexo feminino. Assim, se numa relação homoafetiva feminina, uma das 

parceiras, vivendo em um contexto de unidade doméstica, vier a causar a morte de sua companheira, 

poderá, por exemplo, cometer feminicídio.

7.1 - CARACTERÍSTICAS DO CRIME DE FEMINICÍDIO

Na prática do crime de feminicídio evidenciam-se como pressupostos importantes a 

premeditação e a intencionalidade de sua consumação.

Podemos destacar algumas características próprias desse tipo de crime:

• É praticado com vistas à destruição do corpo feminino, utilizando-se de excessiva  

crueldade e chegando a causar a sua desfiguração;

• É perpetrado com meios sexuais, ainda que sem manifestar o intento sexual;

• É cometido no contexto de relações interpessoais e íntimas  ou  por alguma razão 

pessoal por parte do agressor, podendo estar associado à Violência Doméstica;

• Seu caráter violento evidencia a predominância de relações de gênero hierárquicas 

e desiguais;

• Pode haver sobreposição de delitos, geradores de situações de barbárie e terror: 

mulheres são estupradas, mortas, queimadas, mutiladas, torturadas, asfixiadas, 

mordidas, baleadas, decapitadas, etc.; e, esses diversos crimes podem  ocorrer 

concomitantemente, sobre um mesmo corpo;

• É um crime de apropriação do corpo feminino pelo marido-proprietário como sendo 

um território para uso e/ou comercialização em tudo o que esse  corpo  pode oferecer, 

isto é, desde a prostituição até mesmo o tráfico de órgãos;

• Ocorre  como o ápice de um processo  de terror, que inclui abusos verbais, sexuais, 

humilhações e uma extensa gama de privações a que a mulher é submetida: mamilos 

arrancados, seios mutilados, genitália retalhada.

   NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À MULHER – NAEM. Cartilha. Direitos da mulher vítima de 

violência doméstica e familiar. Uma publicação da Defensoria Pública do Estado do Pará, em parceria com o 

Min is tér io  da Just iça ,  por  meio  da Secre tar ia  de Reforma do Jud ic iár io .  D isponíve l  em: 

<https://www.anadep.org.br/wtksite/CARTILHA2.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2015.
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8 -  O AGRESSOR PODE SER PRESO?

“Sim! O agressor pode ser preso em flagrante, em caso de violência. No caso de crimes 

de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher, independentemente de sua pena, deve ser 

lavrado o flagrante delito, assim como recolhido o agressor à prisão, o qual somente poderá ser 

liberado por ordem judicial. A polícia deve ingressar na residência da vítima e prender o agente 

agressor (seja homem ou mulher), encontrado no ato da prática criminal. Independentemente da 

vontade da vítima, essa segregação cautelar serve como medida necessária para garantir a 

integridade física da vítima. Além disso, quem comete Violência Doméstica contra as mulheres 

também poderá ter a prisão preventiva decretada. Ou seja, em qualquer fase do processo, o Juiz 

de Ofício poderá prender o agressor, preventivamente, para garantir o bom andamento do 

inquérito policial, do processo criminal e, para garantir a execução das Medidas Protetivas de 

urgência.” 

8.1 QUEM PODE SOLICITAR A PRISÃO?

“O Ministério Público, a Defensoria Pública e a autoridade policial podem pedir esse tipo de 

prisão. A prisão preventiva será mantida, revogada ou novamente decretada, a critério do Juiz. 

Se o Magistrado avaliar que o agressor não irá descumprir as Medidas Protetivas e nem 

colocar a mulher em risco, poderá revogar a prisão. Se ao contrário, o Juiz entender que, em 

liberdade, o agressor vai praticar um outro ato de violência, pode manter ou decretar 

novamente a prisão.”

9 - QUAIS AS PROVIDÊNCIAS PODEM SER SOLICITADAS PELA DELEGACIA DE POLÍCIA, 

CASO A VÍTIMA DE AGRESSÃO BUSQUE SEUS DIREITOS?

   NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À MULHER – NAEM. Cartilha. Direitos da mulher vítima de 

violência doméstica e familiar. Uma publicação da Defensoria Pública do Estado do Pará, em parceria com o 

Min is tér io  da Just iça ,  por  meio  da Secre tar ia  de Reforma do Jud ic iár io .  D isponíve l  em: 

<https://www.anadep.org.br/wtksite/CARTILHA2.pdf>. Acesso em: 01 jun. 2015.

BRASIL POST.  The Huffington Post, associado à Abril.  Publicado em 09 ago. 2014. Disponível em: 

<mhttp://www.brasilpost.com.br/2014/11/25/violencia-mulher-o-o-que-fazer_n_6218156.html>. Acesso em 05 jun. 

2015. NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER. Lei Maria da Penha. 

Sua vida recomeça quando a violência termina. Estímulo à aplicação da Lei n. 11.340/2006. Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo. 
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Nesse caso, os Agentes de Segurança Pública podem:

• Ouvir a vítima e registrar boletim de ocorrência;

• Colher as provas e ouvir as testemunhas;

• Requisitar exames de corpo de delito e outras perícias;

• Encaminhar a mulher para atendimento médico;

• Laudos e prontuários podem ser aceitos como provas;

• Enviar ao Juiz o pedido de Medida Protetiva de urgência;

• Garantir proteção policial, quando necessário;

• Quando houver risco de vida, transportar a mulher para um local seguro.

10 - ONDE PROCURAR ATENDIMENTO SE PESSOA FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA?

A Pessoa vítima de violência pode procurar atendimento em diversos órgãos. 

Veja:

• Defensoria Pública;

• Ministério Público;

• Delegacias de Polícia, principalmente as Delegacias Especializadas de Defesa 

da Mulher; 

• Centros e Casas de Atendimento; 

• Casas-abrigos. 

“Além disso, existe o serviço Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher. Trata-se 

de um serviço do Governo Federal que auxilia e orienta as mulheres, vítimas de 

violência, pelo telefone 180. As ligações podem ser feitas gratuitamente de 

qualquer parte do território nacional, 24 horas por dia, inclusive nos feriados e 

finais de semana. Ou a pessoa pode também telefonar para a Polícia Militar, no 

telefone 190.” 

    NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER. Lei Maria da Penha. Sua 

vida recomeça quando a violência termina. Estímulo à aplicação da Lei n. 11.340/2006. Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo. Disponível em:

 <http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/Cartilha%20Lei%20Maria%20da%20Penha.pdf>. Acesso 

em: 03 maio 2015.  NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER. Lei 

Maria da Penha. Sua vida recomeça quando a violência termina. Estímulo à aplicação da Lei n. 11.340/2006. 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Disponível em:

 <http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/Cartilha%20Lei%20Maria%20da%20Penha.pdf>. Acesso 

em: 03 maio 2015.
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 “Quem conhece uma mulher, que esteja nessa situação, também pode fazer algo para 

ajudar. Procure a Defensoria Pública do Estado, onde poderá ser mais bem orientada sobre o que 

fazer.” 

10.1 QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A DEFESA DO DIREITO DA MULHER?

 Ao procurar atendimento público, a mulher, vítima de violência, deve ter consigo os 

documentos:

• RG (Carteira de Identidade); 

• CPF;

• Comprovante de residência;

• Certidão de Nascimento dos filhos;

• Certidão de Nascimento da ofendida;

• Certidão de Casamento;

• Nome e endereço do agressor; 

• Endereço do local de trabalho do agressor;

• Boletim de Ocorrência; 

• Rol de testemunhas;

• Documentos médicos.

11 - ENDEREÇOS ÚTEIS

• Delegacia de Orientação e Proteção à Família - Rua Calimério Guimarães, 

600, Centro, Araxá, MG – Fone: (34) 3664.2695.

• Ministério Público de Minas Gerais – Avenida Tancredo Neves, 340, Vila 

Silvéria, Araxá, MG, 38183-380 – Fones: (34) 3662.6416 / (34) 3662.6440.

• 37º Batalhão da Polícia Militar - Av. Ten. Cel. Hermenegildo Magalhães nº 100, 

Jardim Natália, Araxá, MG, CEP. 38181-531 – Fone: (34) 3662-0855
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