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Lei Maria da Penha

Não ao retrocesso.
Nenhum direito a menos!

A política de proteção
integral ameaçada
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A Lei surge exatamente para desnaturalizar e tirar da 
invisibilidade a violência de gênero. Ela tem o mérito 
maior de romper com o silêncio, de ser instrumento 
de encorajamento da mulher, que na privacidade do 
seu lar, muitas vezes sofre violências físicas, psíquicas, 
morais, sexuais e patrimoniais, afinal, violência não é só 
aquela que deixa marcas na pele. Existem também as 
violências invisíveis que deixam marcas na alma. 

A Lei veio para proteger as mulheres de uma lógica de 
dominação patriarcal, machista e sexista. É um marco 
legal histórico que não só as mulheres devem acarinhar, 
mas toda a sociedade, porque é instrumento de busca 
de direitos e justiça. 

Ela é fruto e semente de uma sociedade que ainda 
luta para estabelecer relações mais igualitárias de 
gênero.  Por isso, é preciso que nos apropriemos de 
seu conteúdo e de seus instrumentos como símbolo 
de uma vida sem violência - um direito de todo ser 
humano. Num contexto de escalada do feminicídio, de 
ataque aos direitos das mulheres, de ameaças e retro-
cessos, defender a Lei Maria da Penha e sua integral 
implementação torna-se agenda primordial para a luta 
dos direitos humanos das mulheres no Brasil. 

Nesse sentido, disponibilizamos essa cartilha como 
forma de ampliar essa luta e de fazer valer nossos 
direitos.

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO

Fruto da dor e da esperança de mulheres vítimas de 
violência, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, é um 
marco histórico no enfrentamento à violência contra a 
mulher no Brasil e no mundo. A Lei Maria da Penha, 
internacionalmente reconhecida, corre sérios riscos 
de retrocessos numa conjuntura cruel de avanço do 
fundamentalismo e de chegada da extrema-direita ao 
poder em nosso País. 

Vivemos tempos obscuros em que a palavra gênero 
vem sendo objeto de uma verdadeira caçada, prota-
gonizada por setores fundamentalistas do Congresso 
Nacional que querem arrancar nosso corpo de nós 
mesmas, silenciar nossa voz e atacar conquistas histó-
ricas da luta feminina por direitos e liberdade. 

Nesse contexto, defender a Lei Maria da Penha e lutar 
por sua plena implementação é reconhecer que estamos 
diante de um instrumento jurídico que foi tecido com 
muita luta e também como muita dor. 

Estamos falando da dor das mulheres que temem voltar 
para casa, das mulheres que têm suas vidas arrancadas 
de si mesmas, destruídas pelos companheiros, maridos 
e namorados. Quando o ambiente familiar e doméstico 
transforma-se num lugar de medo, ao invés de sinô-
nimo de aconchego e proteção, é porque estamos num 
universo eivado de violência. 
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políticas públicas vigentes no âmbito da violência contra a 
mulher. Marco Antonio Heredia Viveiros foi preso em 2002 
e condenado a seis anos de prisão, mas cumpriu dois anos 
de pena e ganhou o regime aberto. Com relação à Maria 
da Penha, a Comissão recomendou ainda uma reparação 
simbólica: somente em julho de 2008, ela recebeu a inde-
nização que o Governo do Estado do Ceará foi condenado 
a pagar, no valor de R$ 60 mil. 

Em reconhecimento à luta de quase 20 anos dessa 
mulher, o então presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, batizou a Lei nº 11.340/2006 como Maria da 
Penha. Atualmente, essa mulher corajosa, que inspira a luta 
do País contra a violência doméstica e de gênero, dirige o 
instituto que leva o seu nome e ajuda milhares de brasi-
leiras a romper com o ciclo de dor imposto pela violência. 

Maria da Penha dirige um instituto que ajuda mulheres vítimas de violência

A biofarmacêutica Maria da Penha Maria Fernandes 
virou símbolo da luta contra a violência de gênero. Aos 38 
anos, ela levou um tiro enquanto dormia e ficou paraplé-
gica. O autor do disparo foi seu marido, o professor univer-
sitário Marco Antonio Heredia Viveiros. O fato aconteceu 
em 29 de maio de 1983, no Ceará. Duas semanas depois, 
ele tentou matar a esposa novamente, desta vez, por 
eletrochoque e afogamento, enquanto ela tomava banho. 

Maria da Penha já vinha sofrendo repetidas agressões e 
intimidações durante todo o casamento e não reagia por 
medo de represálias ainda maiores contra ela e as três filhas. 
Depois das tentativas de assassinato, ela criou coragem e 
fez uma denúncia. Seu algoz foi condenado pela Justiça 
por dupla tentativa de homicídio, mas, graças aos suces-
sivos recursos de apelação, ele conseguiu se manter em 
liberdade. 

Somente em 2011, 18 anos depois do ocorrido, a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Orga-
nização dos Estados Americanos (OEA) acatou as denún-
cias feitas em 1998 pelo Centro para a Justiça e o Direito 
Internacional (CEJIL/Brasil) e pelo Comitê Latino-Ame-
ricano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 
(CLADEM, seção nacional). A Comissão responsabilizou o 
Estado Brasileiro por negligência e omissão, e recomendou, 
além de medidas no caso de Maria da Penha, a revisão das 

Maria da Penha:
O caso que virou bandeira de luta
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Michel Temer, a aprovação da Emenda Constitucional 95, 
que reduziu drasticamente os investimentos em políticas 
públicas e políticas sociais, principalmente, investimentos 
em saúde e educação (hospitais e escolas/creches), atin-
gindo assim diretamente a vida das mulheres, em especial, 
as mulheres negras e pobres. 

Acompanhamos o esfacelamento da Secretaria de Polí-
tica para as Mulheres (SPM), a qual foi completamente suca-
teada, não tendo sequer recursos necessários para subsi-
diar as políticas públicas tão urgentes num País que é um 
dos mais violentos do mundo contra as mulheres. A verba 
destinada às políticas públicas voltadas para a promoção 
da autonomia e o combate à violência sofrida por mulheres 
foi reduzida de R$ 190,8 milhões pagos em 2016 para R$ 9,7 
milhões pagos em 2018, de acordo com dados do Orça-
mento da União. 

De 2014 a 2017 presenciamos um quadro geral de 
regressão social e econômica que, obviamente, atingiu em 
cheio as mulheres. Exemplo disso é exatamente o cresci-
mento do desemprego. Entre as mulheres brancas a taxa 
cresceu 73%. Já entre as mulheres negras quase dobrou: 
houve um acréscimo de 96% na taxa de mulheres negras 
desempregadas nesse período. 

Tivemos a aprovação de uma reforma trabalhista que 
alterou mais de 100 artigos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) com consequências nefastas para as 
mulheres: grávidas trabalhando em ambientes insalubres, 
aumento da jornada de trabalho, parcelamento de férias, 
diminuição do horário do almoço, e aumento do trabalho em 
regime de tempo parcial e temporário, em que as mulheres 
são maioria, além de permitir a modalidade intermitente.

Nunca se esqueça que basta uma crise política,

econômica ou religiosa para que os direitos

das mulheres sejam questionados. Esses

direitos não são permanentes. Você terá que

manter-se vigilante durante toda a sua vida

(Simone Beauvoir)

não há direito para as mulheres
Sem democracia

A frase de Simone de Beauvoir nos faz um alerta ao nos 
dizer que em tempos de exceção as primeiras vítimas são 
as mulheres. Essa tem sido a realidade do momento crucial 
que o Brasil atravessa.

O processo de quebra da legalidade democrática - 
imposto por um conluio jurídico, midiático e parlamentar 
- não ficou circundado em si mesmo.  Ele tem esgarçado 
o tecido dos direitos e avançado, paulatinamente, sobre os 
nossos corpos, desejos e liberdades.

Mas o que esperar de um processo fraudulento de impe-
achment que arrancou do poder a primeira mulher presi-
denta da República e teve como consequência trágica a 
ascensão da extrema-direita ao poder central no Brasil? 

A derrubada de Dilma Rousseff tem um caráter simbó-
lico, mas também literal de perda de direitos para as 
mulheres. Vimos a composição de um machistério com 
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Segurança Pública com cópia para o Ministério Público de 
cada Estado.

Com a mudança, o Ligue 180 passou a integrar a Ouvi-
doria Nacional de Direitos Humanos, que também é respon-
sável pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos). 

É inegável que colocar o Ligue 180 na estrutura da 

Ouvidoria é um retrocesso absurdo, pois não há 

nenhuma garantia de especialização, condições especí-

ficas de atendimento, treinamento para as atendentes, 

pois estamos tratando de uma abordagem específica 

de violência de gênero e não de violação de direitos 

humanos de uma forma geral

(Erika Kokay)

A Central de Atendimento à Mulher em Situação de 
Violência - Ligue 180 - era um serviço de utilidade pública 
gratuito e confidencial. Além de denúncias e reclamações, 
a Central oferecia informações sobre a rede de atendi-
mento à mulher e a orientava sobre seus direitos, a legis-
lação de proteção, encaminhando-a para outros serviços 
necessários. 

A Central funcionava 24 horas, todos os dias da semana, 
inclusive, finais de semana e feriados. O serviço foi a porta 
principal de acesso às políticas públicas que integravam 
a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a 
Mulher, sob amparo da Lei Maria da Penha. Serviu de base 
privilegiada de dados para a elaboração e execução de 
políticas públicas do governo federal nessa área. 

DISQUE 180
FIM DO

O ligue 180

Os cortes orçamentários nas políticas para as mulheres 
acabou por afetar diretamente o disque 180 - Central de 
denúncia para mulheres vítimas de violência. O Ligue 180 
foi transferido para o interior da estrutura do DISQUE 100, 
o que significa uma mudança para a pior, um verdadeiro 
desmonte de um importante instrumento de denúncia das 
violências contra as mulheres. 

A justificativa para integração dos dois serviços é que 
em 2017, de acordo com o balanço anual do Disque 100, 
o serviço recebeu mais de 3.300 ligações de denúncias 
sobre violência contra a mulher. Já o Ligue 180 disseminou 
o disque 100 em 76.753 atendimentos realizados no mesmo 
período. Somente no primeiro semestre de 2018, o Ligue 180 
recebeu 79.661 denúncias, os maiores números referentes à 
violência física (37.396) e violência psicológica (26.527).

Criado em 2005 pela então Secretaria de Política para as 
Mulheres (SPM), o canal de telefone era a principal porta 
de acesso aos serviços que integram a Rede Nacional de 
Enfrentamento à Violência Contra Mulher. Desde 2014, o 
Ligue 180 havia se transformado em um disque-denúncia, 
o que significa que passou a enviar as denúncias para a 
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A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de 
violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado 
através de inquérito policial e ser remetido ao Ministério 
Público.

Esses crimes são julgados nos Juizados Especializados de 
Violência Doméstica contra a Mulher, criados a partir dessa 
legislação, ou, nas cidades em que ainda não existem, nas 
Varas Criminais.

Fonte: Conselho Nacional de Justiça

A lei também:

Tipifica as 
situações 

de violência 
doméstica

Determina o encaminhamento das mulheres em
situação de violência, assim como de seus dependentes, 
a programas e serviços de proteção e de assistência social

Amplia a pena 
de 1 para até 3 
anos de prisão

Proíbe a apli-
cação de penas 
pecuniárias aos 

agressores

a Lei Maria
da Penha

P R E C I S A  S A B E R  S O B R E

T U D O  O  Q U E  V O C Ê

e o retorno à idade média 
O governo Bolsonaro

O quadro de retrocessos ganha contornos ainda mais 
horrendos com o governo Bolsonaro, que tem entre seus 
pilares de sustentação a bancada fundamentalista. Seu 
programa de governo, que não chegou a ser discutido a 
fundo com a sociedade brasileira no período eleitoral, 
trouxe apenas dois tópicos relativo às mulheres. 

Em resumo, teremos nos próximos anos uma agenda de 
retrocessos nas questões de gênero e de ataque frontal à laici-
dade do Estado. No rol dos absurdos defendidos por ela está 
a aprovação de uma lei que garanta o apoio financeiro para 
vítimas de estupro concluírem a gestação, a chamada “bolsa 
estupro”, que tramita desde 2015 no Congresso Nacional. 
Teremos ainda uma cruzada em favor do Projeto Escola com 
Mordaça que tem objetivo de cercear o pensamento crítico 
e interditar o debate de gênero e diversidade nas escolas, 
assim como o Estatuto da Família e do Nascituro. 

1.

2.

O tratamento odontológico para gestantes com o objetivo 
de reduzir a quantidade de prematuros, pois ele acredita que o 
cuidado bucal é uma das causas para a mortalidade infantil no 
país.

O “combate ao estupro de mulheres e crianças através de 
mudança ideológica”. Não há detalhamento de como se dará 
esse combate ou quais medidas serão tomadas. Enquanto parla-
mentar, Bolsonaro apresentou o PL 5398/2013, que aumenta a 
pena e condiciona a liberdade do estuprador à castração química 
voluntária para inibir os impulsos sexuais de forma temporária.
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Lei vai além dá violência física
Muitas pessoas conhecem a Lei Maria 
da Penha pelos casos de agressão física. 
Mas a lei vai além e identifica também 
como casos de violência doméstica:
Sofrimento psicológico, como o isolamento 
da mulher, o constrangimento, a vigilância 
constante e o insulto; Violência sexual, como 
manter uma relação sexual não desejada por 
meio da força, forçar o casamento ou impedir 
que a mulher use métodos contraceptivos; 
Violência patrimonial, entendido como a 
destruição ou subtração dos seus bens,
recursos econômicos ou documentos pessoais.

Prazo de 48h para proteção
Depois que a mulher apresenta queixa 
na delegacia de polícia ou à Justiça, o 

magistrado tem o prazo de até 48 horas 
para analisar a concessão de proteção. A 

urgência da lei corresponde à urgência dos 
problemas de violência contra a mulher.

O agressor não precisa ser o marido
Poucas pessoas sabem, mas a Lei Maria 
da Penha também existe para casos que 
independem do parentesco. O agressor 
pode ser o padrasto/madrasta, sogro/
sogra, cunhado/cunhada ou agre-
gados, desde que a vítima seja mulher.

a Lei Maria
da Penha

P R E C I S A  S A B E R  S O B R E

T U D O  O  Q U E  V O C Ê

Reconhecida pela ONU
A Lei Maria da Penha é reconhecida 

pela ONU como uma das três melhores 
legislações do mundo no enfrenta-

mento à violência contra as mulheres.

Também vale para casais de 
mulheres e transexuais 

A aplicação da Lei Maria da Penha garante 
o mesmo atendimento para mulheres que 

estejam em relacionamento com outras 
mulheres. Além disso, recentemente, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo garantiu a aplicação da 

lei para transexuais que se identificam como 
mulheres em sua identidade de gênero

98% da população conhece a legislação
Apenas 2% das pessoas no país nunca 
ouviram falar da Lei Maria da Penha, 
segundo a pesquisa Violência e Assassi-
natos de Mulheres (Data Popular/Insti-
tuto Patrícia Galvão, 2013). Para 86% dos 
entrevistados, as mulheres passaram a 
denunciar mais os casos de violência.

Você também precisa
saber que...

a Lei Maria
da Penha

P R E C I S A  S A B E R  S O B R E

T U D O  O  Q U E  V O C Ê
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Art. 2°  Toda 
mulher, indepen-
dentemente de 
classe, raça, etnia, 
orientação sexual, 
renda, cultura, nível 
educacional, idade 
e religião, goza 
dos direitos funda-
mentais inerentes 
à pessoa humana, 
sendo-lhe assegu-
radas as oportuni-
dades e facilidades 
para viver sem 
violência, preservar 
sua saúde física e 
mental e seu aper-
feiçoamento moral, 
intelectual e social.

Art. 3°  Serão 
asseguradas às 
mulheres as condi-
ções para o exer-
cício efetivo dos 
direitos à vida, à 
segurança, à saúde, 
à alimentação, 
à educação, à 
cultura, à moradia, 
ao acesso à justiça, 
ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liber-
dade, à dignidade, 
ao respeito e à 
convivência fami-
liar e comunitária.

§ 1°  O poder 
público desenvol-
verá políticas que 
visem garantir os 
direitos humanos 
das mulheres no 
âmbito das rela-
ções domésticas 
e familiares no 
sentido de resguar-
dá-las de toda 
forma de negli-
gência, discrimi-
nação, exploração, 
violência, cruel-
dade e opressão.

§ 2°  Cabe à 
família, à sociedade 
e ao poder público 
criar as condições 
necessárias para o 
efetivo exercício 
dos direitos enun-
ciados no caput.

Art. 4°  Na inter-

pretação desta Lei, 
serão considerados 
os fins sociais a que 
ela se destina e, 
especialmente, as 
condições pecu-
liares das mulheres 
em situação de 
violência domés-
tica e familiar.

TÍTULO II
DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA 
A MULHER

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES 
GERAIS

Art. 5°  Para os 
efeitos desta Lei, 
configura violência 
doméstica e fami-
liar contra a mulher 
qualquer ação ou 
omissão baseada 
no gênero que 
lhe cause morte, 
lesão, sofrimento 
físico, sexual ou 
psicológico e dano 

Lei nº 11.340
Íntegra da Lei Maria Da Penha

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Cria mecanismos para coibir a violência domés-
tica 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 Discrimi-
nação contra as Mulheres e da Convenção Intera-

mericana 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.

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES

Art. 1°  Esta Lei 
cria mecanismos 
para coibir e 
prevenir a violência 
doméstica e 
familiar contra a 
mulher, nos termos 
do § 8o do art. 
226 da Consti-
tuição Federal, da 

Convenção sobre 
a Eliminação de 
Todas as Formas 
de Violência 
contra a Mulher, 
da Convenção 
Interamericana 
para Prevenir, 
Punir e Erradicar a 
Violência contra a 
Mulher e de outros 
tratados inter-
nacionais ratifi-
cados pela Repú-

blica Federativa 
do Brasil; dispõe 
sobre a criação 
dos Juizados de 
Violência Domés-
tica e Familiar 
contra a Mulher; e 
estabelece medidas 
de assistência 
e proteção às 
mulheres em situ-
ação de violência 
doméstica e fami-
liar. 
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ração e limitação 
do direito de ir e vir 
ou qualquer outro 
meio que lhe cause 
prejuízo à saúde 
psicológica e à 
autodeterminação;

III - a violência 
sexual, enten-
dida como qual-
quer conduta 
que a constranja 
a presenciar, a 
manter ou a parti-
cipar de relação 
sexual não dese-
jada, mediante inti-
midação, ameaça, 
coação ou uso da 
força; que a induza 
a comercializar ou 
a utilizar, de qual-
quer 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 mani-
pulação; ou que 
limite ou anule o 
exercício de seus 
direitos sexuais 
e reprodutivos;

IV - a violência 
patrimonial, enten-
dida como qual-
quer conduta que 
configure retenção, 
subtração, 
destruição parcial 
ou total de seus 
objetos, instru-
mentos de 
trabalho, docu-
mentos pessoais, 
bens, valores e 
direitos ou recursos 
econômicos, 
incluindo os desti-
nados a satisfazer 
suas necessidades;

 
    V - a violência 
moral, entendida 
como qualquer 
conduta que confi-
gure calúnia, difa-
mação ou injúria.

TÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA 
À MULHER EM 
SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 
E FAMILIAR 

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS 
INTEGRADAS DE 
PREVENÇÃO

Art. 8°  A política 
pública que visa 
coibir a violência 
doméstica e fami-
liar contra a mulher 
far-se-á por meio 
de um conjunto 
articulado de ações 
da União, dos 
Estados, do Distrito 
Federal e dos 
Municípios e de 
ações não-gover-
namentais, tendo 
por diretrizes:

I - a integração 
operacional do 
Poder Judici-
ário, do Minis-
tério Público e 

moral ou patri-
monial: (Vide Lei 
complementar 
nº 150, de 2015)

I - no âmbito da 
unidade domés-
tica, compre-
endida como o 
espaço de convívio 
permanente de 
pessoas, com 
ou sem vínculo 
familiar, inclusive 
as esporadica-
mente agregadas;

II - no âmbito da 
família, compreen-
dida como a comu-
nidade formada por 
indivíduos que são 
ou se consideram 
aparentados, unidos 
por laços naturais, 
por afinidade ou por 
vontade expressa;

III - em qual-
quer relação 
íntima de afeto, 
na qual o agressor 
conviva ou tenha 

convivido com a 
ofendida, inde-
pendentemente 
de coabitação.

Parágrafo único.  
As relações 
pessoais enun-
ciadas neste artigo 
independem de 
orientação sexual.

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

CAPÍTULO II
DAS FORMAS 
DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA 
E FAMILIAR
CONTRA A 
MULHER

Art. 7°  São 
formas de violência 
doméstica e fami-
liar contra a mulher, 
entre outras:

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

II - a violência 
psicológica, enten-
dida como qual-
quer conduta 
que lhe cause 
dano emocional 
e diminuição da 
auto-estima ou 
que lhe preju-
dique e perturbe 
o pleno desen-
volvimento ou 
que vise degradar 
ou controlar suas 
ações, comporta-
mentos, crenças e 
decisões, mediante 
ameaça, constran-
gimento, humi-
lhação, manipu-
lação, isolamento, 
vigilância cons-
tante, perseguição 
contumaz, insulto, 
chantagem, ridicu-
larização, explo-
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VII - a capa-
citação perma-
nente das Polícias 
Civil e Militar, da 
Guarda Muni-
cipal, do Corpo 
de Bombeiros e 
dos profissionais 
pertencentes aos 
órgãos e às áreas 
enunciados no 
inciso I quanto às 
questões de gênero 
e de raça ou etnia;

VIII - a promoção 
de programas 
educacionais que 
disseminem valores 
éticos de irrestrito 
respeito à dignidade 
da pessoa humana 
com a perspec-
tiva de gênero e 
de raça ou etnia;

IX - o destaque, 
nos currículos 
escolares de 
todos os níveis de 
ensino, para os 
conteúdos rela-
tivos aos direitos 

humanos, à eqüi-
dade de gênero e 
de raça ou etnia 
e ao problema da 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher.

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

Art. 9°  A assis-
tência à mulher 
em situação de 
violência domés-
tica e familiar 
será prestada de 
forma articulada 
e conforme os 
princípios e as 
diretrizes previstos 
na Lei Orgânica 
da Assistência 
Social, no Sistema 
Único de Saúde, 
no Sistema Único 
de Segurança 
Pública, entre 

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

§ 1°  O juiz deter-
minará, por prazo 
certo, a inclusão 
da mulher em situ-
ação de violência 
doméstica e fami-
liar no cadastro de 
programas assis-
tenciais do governo 
federal, estadual 
e municipal.

§ 2°  O juiz asse-
gurará à mulher 
em situação de 
violência domés-
tica e familiar, 
para preservar sua 
integridade física 
e psicológica:

I - acesso prio-
ritário à remoção 
quando servidora 
pública, integrante 
da administração 
direta ou indireta;

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

II - a promoção 
de estudos e 
pesquisas, esta-
tísticas e outras 
informações rele-
vantes, com a 
perspectiva de 
gênero e de raça 
ou etnia, concer-
nentes às causas, 
às conseqüências 
e à freqüência da 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher, 
para a sistemati-
zação de dados, a 
serem unificados 
nacionalmente, e a 
avaliação periódica 
dos resultados das 
medidas adotadas;

 
     III - o respeito, 
nos meios de 

comunicação 
social, dos valores 
éticos e sociais 
da pessoa e da 
família, de forma 
a coibir os papéis 
estereotipados 
que legitimem 
ou exacerbem a 
violência domés-
tica 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 Consti-
tuição Federal;

IV - a imple-
mentação de aten-
dimento policial 
especializado para 
as mulheres, em 
particular nas Dele-
gacias de Atendi-
mento à Mulher; 

V - a promoção 
e a realização 
de campanhas 
educativas de 

prevenção da 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher, 
voltadas ao público 
escolar e à socie-
dade em geral, e a 
difusão desta Lei e 
dos instrumentos 
de proteção aos 
direitos humanos 
das mulheres;

VI - a cele-
bração de convê-
nios, protocolos, 
ajustes, termos 
ou outros instru-
mentos de 
promoção de 
parceria entre 
órgãos governa-
mentais ou entre 
estes e entidades 
não-governa-
mentais, tendo 
por objetivo a 
implementação 
de programas de 
erradicação da 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher;
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do local da ocor-
rência ou do domi-
cílio familiar;

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

Art. 12.  Em 
todos os casos de 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher, 
feito o registro da 
ocorrência, deverá 
a autoridade 
policial adotar, 
de imediato, 
os seguintes 
procedimentos, 
sem prejuízo 
daqueles previstos 
no Código de 
Processo Penal:

I - ouvir a 
ofendida, lavrar 
o boletim de 
ocorrência e 
tomar a repre-

sentação a termo, 
se apresentada;

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

III - remeter, 
no prazo de 48 
(quarenta e oito) 
horas, expediente 
apartado ao juiz 
com o pedido da 
ofendida, para 
a concessão de 
medidas prote-
tivas de urgência;

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

V - ouvir o 
agressor e as 
testemunhas;

VI - ordenar a 
identificação do 
agressor e fazer 
juntar aos autos 
sua folha de ante-
cedentes criminais, 
indicando a exis-
tência de mandado 
de prisão ou 
registro de outras 
ocorrências poli-
ciais contra ele;

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

§ 1°  O pedido 
da ofendida 
será tomado a 
termo pela auto-
ridade policial e 
deverá conter:

I - qualificação 
da ofendida e 
do agressor;

II - nome e idade 
dos dependentes;

II - manutenção 
do vínculo traba-
lhista, quando 
necessário o afas-
tamento do local 
de trabalho, por 
até seis meses.

§ 3°  A assis-
tência à mulher 
em situação de 
violência doméstica 
e familiar compre-
enderá o acesso 
aos benefícios 
decorrentes do 
desenvolvimento 
científico e tecno-
lógico, incluindo os 
serviços de contra-
cepção de emer-
gência, a profilaxia 
das Doenças Sexu-
almente Trans-
missíveis (DST) e 
da Síndrome da 
Imunodeficiência 
Adquirida (AIDS) 
e outros procedi-
mentos médicos 
necessários e cabí-
veis nos casos de 
violência sexual.

CAPÍTULO III
DO ATENDIMENTO 
PELA AUTORI-
DADE POLICIAL

Art. 10.  Na hipó-
tese da iminência 
ou da prática de 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher, 
a autoridade poli-
cial que tomar 
conhecimento da 
ocorrência adotará, 
de imediato, as 
providências 
legais cabíveis.

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

Art. 11.  No 
atendimento à 
mulher em situ-
ação de violência 
doméstica e fami-

liar, a autoridade 
policial deverá, 
entre outras 
providências:

I - garantir 
proteção policial, 
quando necessário, 
comunicando de 
imediato ao Minis-
tério Público e ao 
Poder Judiciário;

II - encami-
nhar a ofendida ao 
hospital ou posto 
de saúde e ao Insti-
tuto Médico Legal;

III - fornecer 
transporte para a 
ofendida e seus 
dependentes 
para abrigo ou 
local seguro, 
quando houver 
risco de vida;

IV - se neces-
sário, acompanhar 
a ofendida para 
assegurar a retirada 
de seus pertences 
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fato em que se 
baseou a demanda;

III - do domi-
cílio do agressor.

Art. 16.  Nas 
ações penais 
públicas condicio-
nadas à represen-
tação da ofendida 
de que trata esta 
Lei, só será admi-
tida a renúncia 
à representação 
perante o juiz, em 
audiência especial-
mente designada 
com tal finalidade, 
antes do recebi-
mento da denúncia 
e ouvido o Minis-
tério Público.

Art. 17.  É vedada 
a aplicação, nos 
casos de violência 
doméstica e 
familiar contra a 
mulher, de penas 
de cesta básica ou 
outras de pres-
tação pecuni-

ária, bem como 
a substituição de 
pena que implique 
o pagamento 
isolado de multa.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS 
PROTETIVAS DE 
URGÊNCIA

Seção I
Disposi-

ções Gerais

Art. 18.  Rece-
bido o expediente 
com o pedido da 
ofendida, caberá 
ao juiz, no prazo 
de 48 (quarenta 
e oito) horas:

I - conhecer 
do expediente 
e do pedido e 
decidir sobre as 
medidas prote-
tivas de urgência;

II - determinar o 
encaminhamento 
da ofendida ao 

órgão de assis-
tência judiciária, 
quando for o caso;

III - comu-
nicar ao Ministério 
Público para que 
adote as provi-
dências cabíveis.

Art. 19.  As 
medidas prote-
tivas de urgência 
poderão ser conce-
didas pelo juiz, a 
requerimento do 
Ministério Público 
ou a pedido da 
ofendida.

§ 1°  As medidas 
protetivas de 
urgência poderão 
ser concedidas de 
imediato, inde-
pendentemente 
de audiência das 
partes e de manifes-
tação do Ministério 
Público, devendo 
este ser pronta-
mente comunicado.

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

§ 2° A autoridade 
policial deverá 
anexar ao docu-
mento referido 
no § 1o o boletim 
de ocorrência e 
cópia de todos 
os documentos 
disponíveis em 
posse da ofendida.

§ 3°  Serão admi-
tidos como meios 
de prova os laudos 
ou prontuários 
médicos forne-
cidos por hospitais 
e postos de saúde.

TÍTULO IV
DOS PROCE-
DIMENTOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES 
GERAIS

Art. 13.  Ao 
processo, ao 
julgamento e à 
execução das 
causas cíveis e 
criminais decor-
rentes da prática de 
violência doméstica 
e familiar contra 
a mulher aplicar-
-se-ão as normas 
dos Códigos de 
Processo Penal e 
Processo Civil e da 
legislação espe-
cífica relativa à 
criança, ao adoles-
cente e ao idoso 
que não confli-
tarem com o esta-
belecido nesta Lei.

Art. 14.  Os 
Juizados de 
Violência Domés-
tica e Familiar 
contra a Mulher, 
órgãos da Justiça 
Ordinária com 
competência 
cível e criminal, 
poderão ser 
criados pela União, 

no Distrito Federal 
e nos Territórios, 
e pelos Estados, 
para o processo, 
o julgamento e 
a execução das 
causas decor-
rentes da prática de 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher.

Parágrafo único.  
Os atos proces-
suais poderão reali-
zar-se em horário 
noturno, conforme 
dispuserem as 
normas de orga-
nização judiciária.

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

I - do seu 
domicílio ou de 
sua residência;

II - do lugar do 
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as seguintes 
medidas prote-
tivas de urgência, 
entre outras:

I - suspensão da 
posse ou restrição 
do porte de armas, 
com comuni-
cação ao órgão 
competente, nos 
termos da Lei no 
10.826, de 22 de 
dezembro de 2003;

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

III - proibição 
de determi-
nadas condutas, 
entre as quais:

a) aproximação 
da ofendida, de 
seus familiares 
e das testemu-
nhas, fixando o 
limite mínimo de 
distância entre 
estes e o agressor;

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

c) freqüentação 
de determinados 
lugares a fim de 
preservar a integri-
dade física e psico-
lógica da ofendida;

IV - restrição 
ou suspensão de 
visitas aos depen-
dentes menores, 
ouvida a equipe 
de atendimento 
multidisciplinar ou 
serviço similar;

V - prestação de 
alimentos provisio-
nais ou provisórios.

§ 1° As medidas 
referidas neste 
artigo não 
impedem a apli-
cação de outras 
previstas na legis-

lação em vigor, 
sempre que a 
segurança da 
ofendida ou as 
circunstâncias o 
exigirem, devendo 
a providência ser 
comunicada ao 
Ministério Público.

§ 2°  Na hipótese 
de aplicação do 
inciso I, encontran-
do-se o agressor 
nas condições 
mencionadas no 
caput e incisos do 
art. 6o da Lei no 
10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, 
o juiz comuni-
cará ao respectivo 
órgão, corporação 
ou instituição as 
medidas protetivas 
de urgência conce-
didas e determinará 
a restrição do porte 
de armas, ficando 
o superior imediato 
do agressor 
responsável pelo 
cumprimento da 

§ 2°  As medidas 
protetivas de 
urgência serão 
aplicadas isolada 
ou cumulativa-
mente, e poderão 
ser substituídas a 
qualquer tempo 
por outras de maior 
eficácia, sempre 
que os direitos 
reconhecidos nesta 
Lei forem amea-
çados ou violados.

§ 3°  Poderá 
o juiz, a requeri-
mento do Minis-
tério Público ou a 
pedido da ofen-
dida, conceder 
novas medidas 
protetivas de 
urgência ou 
rever aquelas já 
concedidas, se 
entender neces-
sário à proteção 
da ofendida, de 
seus familiares e 
de seu patrimônio, 
ouvido o Minis-
tério Público.

Art. 20.  Em 
qualquer fase do 
inquérito policial 
ou da instrução 
criminal, caberá 
a prisão preven-
tiva do agressor, 
decretada pelo 
juiz, de ofício, a 
requerimento do 
Ministério Público 
ou mediante repre-
sentação da auto-
ridade policial.

Parágrafo único.  
O juiz poderá 
revogar a prisão 
preventiva se, no 
curso do processo, 
verificar a falta 
de motivo para 
que subsista, bem 
como de novo 
decretá-la, se 
sobrevierem razões 
que a justifiquem.

Art. 21.  A ofen-
dida deverá ser 
notificada dos atos 
processuais rela-
tivos ao agressor, 

especialmente 
dos pertinentes ao 
ingresso e à saída 
da prisão, sem 
prejuízo da inti-
mação do advogado 
constituído ou do 
defensor público.

Parágrafo único.  
A ofendida não 
poderá entregar 
intimação ou notifi-
cação ao agressor.

Seção II
Das Medidas 
Protetivas de 
Urgência que 
Obrigam o 
Agressor

Art. 22.  Cons-
tatada a prática de 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher, 
nos termos desta 
Lei, o juiz poderá 
aplicar, de imediato, 
ao agressor, em 
conjunto ou 
separadamente, 
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pela ofendida 
ao agressor;

IV - prestação 
de caução provi-
sória, mediante 
depósito judicial, 
por perdas e danos 
materiais decor-
rentes da prática de 
violência domés-
tica e familiar 
contra a ofendida.

Parágrafo único.  
Deverá o juiz 
oficiar ao cartório 
competente para 
os fins previstos 
nos incisos II e 
III deste artigo.

CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO 
DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO

Art. 25.  O 
Ministério Público 
intervirá, quando 
não for parte, 
nas causas cíveis 
e criminais 

decorrentes da 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher.

Art. 26.  Caberá 
ao Ministério 
Público, sem 
prejuízo de outras 
atribuições, nos 
casos de violência 
doméstica e 
familiar contra a 
mulher, quando 
necessário:

I - requisitar 
força policial e 
serviços públicos 
de saúde, de 
educação, de 
assistência social 
e de segurança, 
entre outros;

II - fiscalizar os 
estabelecimentos 
públicos e parti-
culares de aten-
dimento à mulher 
em situação de 
violência doméstica 
e familiar, e adotar, 

de imediato, as 
medidas adminis-
trativas ou judi-
ciais cabíveis no 
tocante a quaisquer 
irregularidades 
constatadas;

III - cadas-
trar os casos de 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher.

CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA

Art. 27.  Em 
todos os atos 
processuais, cíveis 
e criminais, a 
mulher em situ-
ação de violência 
doméstica e fami-
liar deverá estar 
acompanhada de 
advogado, ressal-
vado o previsto no 
art. 19 desta Lei.

Art. 28.  É 
garantido a toda 

determinação judi-
cial, sob pena de 
incorrer nos crimes 
de prevaricação ou 
de desobediência, 
conforme o caso.

§ 3°  Para garantir 
a efetividade das 
medidas prote-
tivas de urgência, 
poderá o juiz requi-
sitar, a qualquer 
momento, auxílio 
da força policial.

§ 4° Aplica-se às 
hipóteses previstas 
neste artigo, no 
que couber, o 
disposto no caput 
e nos §§ 5o e 6º 
do art. 461 da 
Lei no 5.869, de 
11 de janeiro de 
1973 (Código de 
Processo Civil).

Seção III
Das Medidas 
Protetivas de 
Urgência à 
Ofendida

Art. 23.  Poderá o 
juiz, quando neces-
sário, sem prejuízo 
de outras medidas:

I - encaminhar 
a ofendida e seus 
dependentes a 
programa oficial 
ou comunitário 
de proteção ou 
de atendimento;

II - determinar 
a recondução 
da ofendida e a 
de seus depen-
dentes ao respec-
tivo domicílio, 
após afastamento 
do agressor;

III - determinar 
o afastamento da 
ofendida do lar, 
sem prejuízo dos 
direitos relativos a 
bens, guarda dos 
filhos e alimentos;

IV - deter-
minar a sepa-
ração de corpos.

Art. 24.  Para a 
proteção patrimo-
nial dos bens da 
sociedade conjugal 
ou daqueles de 
propriedade parti-
cular da mulher, 
o juiz poderá 
determinar, limi-
narmente, as 
seguintes medidas, 
entre outras:

I - restituição 
de bens indevi-
damente subtra-
ídos pelo agressor 
à ofendida;

II - proibição 
temporária para 
a celebração de 
atos e contratos 
de compra, venda 
e locação de 
propriedade em 
comum, salvo 
expressa autori-
zação judicial;

III - suspensão 
das procura-
ções conferidas 
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TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES 
TRANSITÓRIAS

Art. 33.  
Enquanto não 
estruturados 
os Juizados de 
Violência Domés-
tica e Familiar 
contra a Mulher, 
as varas crimi-
nais acumularão 
as competências 
cível e criminal 
para conhecer e 
julgar as causas 
decorrentes 
da prática de 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher, 
observadas as 
previsões do 
Título IV desta 
Lei, subsidiada 
pela legis-
lação proces-
sual pertinente.

Parágrafo único.  
Será garantido o 
direito de prefe-

rência, nas varas 
criminais, para 
o processo e o 
julgamento das 
causas refe-
ridas no caput.
TÍTULO VII
DISPOSI-
ÇÕES FINAIS

Art. 34.  A 
instituição dos 
Juizados de 
Violência Domés-
tica e Familiar 
contra a Mulher 
poderá ser acom-
panhada pela 
implantação 
das curadorias 
necessárias e do 
serviço de assis-
tência judiciária.

Art. 35.  A 
União, o Distrito 
Federal, os Estados 
e os Municí-
pios poderão 
criar e promover, 
no limite das 
respectivas 
competências:

I - centros 
de atendi-
mento integral e 
multidisciplinar 
para mulheres 
e respectivos 
dependentes 
em situação de 
violência domés-
tica e familiar;

II - casas-
-abrigos para 
mulheres e 
respectivos 
dependentes 
menores em 
situação de 
violência domés-
tica e familiar;

III - delega-
cias, núcleos de 
defensoria pública, 
serviços de saúde e 
centros de perícia 
médico-legal espe-
cializados no aten-
dimento à mulher 
em situação de 
violência domés-
tica e familiar;

mulher em situ-
ação de violência 
doméstica e fami-
liar o acesso aos 
serviços de Defen-
soria Pública ou 
de Assistência 
Judiciária Gratuita, 
nos termos da 
lei, em sede poli-
cial e judicial, 
mediante atendi-
mento específico 
e humanizado.

TÍTULO V
DA EQUIPE 
DE ATENDI-
MENTO MULTI-
DISCIPLINAR

Art. 29.  Os 
Juizados de 
Violência Domés-
tica e Familiar 
contra a Mulher 
que vierem a ser 
criados poderão 
contar com uma 
equipe de aten-
dimento multi-
disciplinar, a ser 
integrada por 

profissionais 
especializados 
nas áreas psicos-
social, jurídica 
e de saúde.

Art. 30.  
Compete à equipe 
de atendimento 
multidisciplinar, 
entre outras atri-
buições que lhe 
forem reservadas 
pela legislação 
local, fornecer 
subsídios por 
escrito ao juiz, ao 
Ministério Público 
e à Defensoria 
Pública, mediante 
laudos ou verbal-
mente em audi-
ência, e desen-
volver trabalhos 
de orientação, 
encaminhamento, 
prevenção e 
outras medidas, 
voltados para 
a ofendida, o 
agressor e os 
familiares, com 
especial atenção 

às crianças e aos 
adolescentes.

Art. 31.  
Quando a 
complexidade 
do caso exigir 
avaliação mais 
aprofundada, 
o juiz poderá 
determinar a 
manifestação 
de profissional 
especializado, 
mediante a indi-
cação da equipe 
de atendimento 
multidisciplinar.

Art. 32.  O 
Poder Judiciário, 
na elaboração 
de sua proposta 
orçamentária, 
poderá prever 
recursos para a 
criação e manu-
tenção da equipe 
de atendimento 
multidisciplinar, 
nos termos da 
Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.
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Art. 40.  As 
obrigações 
previstas nesta 
Lei não excluem 
outras decorrentes 
dos princípios por 
ela adotados.

Art. 41.  Aos 
crimes praticados 
com violência 
doméstica e 
familiar contra a 
mulher, indepen-
dentemente da 
pena prevista, não 
se aplica a Lei no 
9.099, de 26 de 
setembro de 1995.

Art. 42.  O art. 
313 do Decreto-
-Lei no 3.689, de 
3 de outubro de 
1941 (Código de 
Processo Penal), 
passa a vigorar 
acrescido do 
seguinte inciso IV:

“Art. 313.  ....
........................
.....................

IV - se o 
crime envolver 
violência domés-
tica e familiar 
contra a mulher, 
nos termos da 
lei específica, 
para garantir a 
execução das 
medidas protetivas 
de urgência.” (NR)

Art. 43.  A alínea 
f do inciso II do 
art. 61 do Decre-
to-Lei no 2.848, 
de 7 de dezembro 
de 1940 (Código 
Penal), passa a 
vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 61.  ....
.........................
.....................

II - ..............
.........................
.....................

f) com abuso 
de autoridade 
ou prevalecen-

do-se de rela-
ções domésticas, 
de coabitação 
ou de hospita-
lidade, ou com 
violência contra a 
mulher na forma 
da lei específica;

......................
..........................
........... ” (NR)

Art. 44.  O art. 
129 do Decreto-
-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro 
de 1940 (Código 
Penal), passa 
a vigorar com 
as seguintes 
alterações:

“Art. 129.  ....
.........................
.....................

§ 9°  Se a lesão 
for praticada 
contra ascen-
dente, descen-
dente, irmão, 
cônjuge ou 

IV - programas 
e campanhas de 
enfrentamento da 
violência domés-
tica e familiar;

V - centros de 
educação e de 
reabilitação para 
os agressores. 

Art. 36.  A União, 
os Estados, o 
Distrito Federal e os 
Municípios promo-
verão a adaptação 
de seus órgãos e 
de seus programas 
às diretrizes e aos 
princípios desta Lei.

Art. 37.  A defesa 
dos interesses e 
direitos transindi-
viduais previstos 
nesta Lei poderá 
ser exercida, 
concorrentemente, 
pelo Ministério 
Público e por asso-
ciação de atuação 
na área, regular-
mente constituída 

há pelo menos um 
ano, nos termos 
da legislação civil.

Parágrafo único.  
O requisito da 
pré-constituição 
poderá ser dispen-
sado pelo juiz 
quando entender 
que não há outra 
entidade com 
representatividade 
adequada para o 
ajuizamento da 
demanda coletiva.

Art. 38.  As 
estatísticas 
sobre a violência 
doméstica e 
familiar contra 
a mulher serão 
incluídas nas 
bases de dados 
dos órgãos 
oficiais do 
Sistema de Justiça 
e Segurança a 
fim de subsidiar o 
sistema nacional 
de dados e infor-
mações relativo 

às mulheres.
Parágrafo único.  
As Secretarias de 
Segurança Pública 
dos Estados e do 
Distrito Federal 
poderão remeter 
suas informa-
ções criminais 
para a base de 
dados do Minis-
tério da Justiça.

Art. 39.  A 
União, os Estados, 
o Distrito Federal 
e os Municípios, 
no limite de suas 
competências 
e nos termos 
das respectivas 
leis de diretrizes 
orçamentárias, 
poderão estabe-
lecer dotações 
orçamentárias 
específicas, em 
cada exercício 
financeiro, para 
a implementação 
das medidas 
estabelecidas 
nesta Lei.
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Lei do Feminicídio: 

Nós consideramos o feminicídio 
agora como crime hediondo. 

O país avança!”
(Erika Kokay)

Foi assim que a deputada federal Erika Kokay celebrou, em 
3 de março de 2015, a histórica aprovação do projeto que 
inclui o feminicídio – assassinato de mulher por questão 
de gênero – como um agravante da pena de homicídio 
qualificado e o torna crime hediondo no país. Em 9 de 
março de 2015, o texto foi sancionado pela presidenta da 
República, Dilma Rousseff, transformando a medida na 
mais nova lei brasileira contra a violência de gênero. 

“O Brasil cresce muito com a aprovação desse projeto, 
pois não podemos mais suportar que existam mulheres que 
morrem simplesmente porque são mulheres. Nós demos 
um passo muito importante, pois o feminicídio passa a 
fazer parte do nosso Código Penal. O país passa a admitir 
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Parlamentares na sanção da Lei do Feminicídio - momento histórico 

companheiro, ou 
com quem conviva 
ou tenha convi-
vido, ou, ainda, 
prevalecendo-se 
o agente das rela-
ções domésticas, 
de coabitação ou 
de hospitalidade:

Pena - 
detenção, de 3 
(três) meses a 
3 (três) anos.

....................
.........................
.....................

§ 11° Na hipó-
tese do § 9° deste 
artigo, a pena 
será aumentada 
de um terço se o 
crime for come-
tido contra pessoa 
portadora de defi-
ciência.” (NR)

Art. 45.  O art. 
152 da Lei no 
7.210, de 11 de 
julho de 1984 

(Lei de Execução 
Penal), passa a 
vigorar com a 
seguinte redação:

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

Parágrafo único.  
Nos casos de 
violência domés-
tica contra a 
mulher, o juiz 
poderá determinar 
o compareci-
mento obriga-
tório do agressor 
a programas de 
recuperação e 
reeducação.” (NR)

Art. 46.  Esta 
Lei entra em vigor 
45 (quarenta e 
cinco) dias após 
sua publicação.

............................

Brasília,  7  de  
agosto  de 2006; 
185o da Inde-

pendência e 118o 
da República.

LUIZ INÁCIO 
LULA DA SILVA 

Dilma Rousseff
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no Brasil
Números de feminicídio

Não existe uma base de dados unificada sobre o femi-
nicídio no Brasil. Cada unidade federativa faz o registro de 
ocorrência, sendo que algumas divulgam e outras não. No 
entanto, há um impasse com relação à classificação do 
crime de feminicídio por alguns agentes da lei. Há ainda 
um grande número de delegados que se nega a classificar 
o homicídio de mulheres em situação de violência domés-
tica como feminicídio, gerando uma subnotificação dos 
casos. Levantamento feito pela Comissão da Mulher da 
Câmara dos Deputados, a partir de notícias veiculadas pela 
imprensa, mostra que quase 16 mil mulheres foram assas-
sinadas nessas condições, quase quatro vezes mais que os 
registros oficiais.

O Ligue 180 registrou mais de 740 ocorrências rela-
cionadas a feminicídios e tentativas de homicídio contra 
mulheres de janeiro a julho de 2018, contabilizando 78 
casos de feminicídios e 665 tentativas de assassinatos de 
mulheres. 

O Brasil é o 5º país no mundo com maior número de 
mortes de mulheres vítimas de feminicídio. A cada três 
mulheres assassinadas, duas foram mortas dentro de casa.

De acordo com o Mapa da Violência, em 2016, quase 5 
mil mulheres foram assassinadas no Brasil, representando 
uma média de 4,8 homicídios a cada 100 mil brasileiras. A 
taxa é 2.4 vezes maior que a taxa média observada em um 
ranking de 83 países.

Entenda o
feminicídio 

que o machismo e o sexismo existem e destroem a vida de 
todos nós”, destacou Erika Kokay. 

A deputada federal explica que a pena para quem cometer 
esse tipo de crime ficou mais dura, e pode ser agravada 
em casos especiais, como, por exemplo, quando a mulher 
assassinada estiver grávida. A seguir, saiba o que mudou 
com a nova lei. 

O Feminicídio foi introduzido 
no Código Penal, no art. 121, §2º, 
inciso VI, como uma qualifica-
dora dos crimes de homicídio.

A pena será aumen-
tada de 1/3 até a metade 
se o crime for praticado 
nas seguintes situações:

- durante a gestação 
ou nos 3 meses poste-
riores ao parto;

- contra pessoa 
menor de 14 anos, 
maior de 60 anos ou 
com deficiência;

- na presença de 
descendentes (filhos, 
netos, bisnetos) ou de 
ascendentes (pais, avós, 
bisavós) da vítima.

Agora, toda vez que um 
homicídio for praticado contra 
uma mulher só pela condição 
de ela ser do sexo feminino, 
a pena, que era de 6 a 20 
anos de reclusão, passará de 
12 a 30 anos de reclusão.

O feminicídio passou a inte-
grar o rol dos Crimes Hediondos. 
Assim, não caberá ao réu paga-
mento de fiança nem a concessão 
de indulto, graça ou anistia.
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Natural de Fortaleza (Ceará), Erika Kokay reside no 
Distrito Federal desde 1975. Deu início a sua trajetória 
política em 1976, em plena ditadura militar, ao ingressar 
no curso de Psicologia na Universidade de Brasília (UnB) 

Erika Kokay
A voz das mulheres na

Câmara Federal

Para a Erika, a defesa dos direitos das mulheres é a defesa da própria Democracia
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Telefones Úteis
Em defesa das mulheres:

Disque 100

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - (61) 2027-3192/ 3344 ou 3253

Núcleo de Gênero Pró-Mulher MPDFT
- (61) 3343-9840

Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente - (61) 3361-1049

Delegacia Especial de Atendimento à 
Mulher do DF - (61) 3207-6172

O número subiu de 3.937 mulheres assassinadas em 
2003 para 4.762 mulheres assassinadas em 2013, um 
aumento de 21% em uma década, com uma média de 13 
mulheres assassinadas por dia. No mesmo período, entre 
2003 e 2013, houve aumento de 54% no registro de mortes 
de mulheres negras, passando de 1.864 para 2.875 nesse 
período. Muitas vezes, são os próprios familiares (50,3%) ou 
parceiros/ex-parceiros (33,2%) os que cometem os assas-
sinatos.
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61  3215-5203@ErikaKokay/ErikaKokay

 www.erikakokay.com.br
D e p u t a d a  F e d e r a l

dep.erikakokay@camara.leg.br

e entrar para o movimento estudantil. Além de psicóloga, 
Erika é bancária, tendo sido a primeira mulher presidenta 
do Sindicato dos Bancários do DF, onde exerceu dois 
mandatos (1992 a 1998). Também presidiu a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) do DF (2000 a 2002), quando 
foi eleita deputada distrital e reeleita em 2006. Exerce 
hoje seu terceiro mandato consecutivo como deputada 
federal pelo PT-DF. 

Erika tem 40 anos de militância política, e a defesa 
dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores, dos 
direitos humanos e dos direitos das parcelas mais vulne-
rabilizadas e minorizadas de nossa população sempre 
estiveram presentes nessa militância. 

Ao lado das demais mulheres parlamentares da Câmara 
e do Senado, Erika tem atuado contra as principais 
propostas fundamentalistas no Congresso, a exemplo, 
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 181) que 
foi alterada com o objetivo de estabelecer a criminali-
zação total da interrupção legal de gravidez, inclusive, 
nos casos de estupro, risco de morte para a mãe e anen-
cefalia do bebê.

A deputada atuou fortemente na mobilização pela 
aprovação da Lei do Feminicídio e para enfrentar a 
sub-representação política das mulheres no Brasil.

“Na Câmara as mulheres ocupam atualmente 15% dos 
assentos. Esse número é menor que de alguns países 
árabes onde as mulheres usam burcas”, diz Erika Kokay, 
ao destacar que ampliar a presença das mulheres nos 
espaços políticos e institucionais é fortalecer a luta 
contra todos os tipos de violência e discriminações em 
nosso País. 

 
 


