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Esta cartilha foi desenvolvida com a finalidade de 
divulgar informações e esclarecer dúvidas sobre 
os direitos das mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, garantidos 
a partir da Lei 11.340 de 2006, a chamada “Lei 
Maria da Penha” e traz dados imprescindíveis 
para auxiliar às mulheres paraibanas no processo 
de reconhecimento e interrupção do ciclo de 
violência vivenciado em todas as suas formas.

A Cartilha Informativa e as diversas ações 
desenvolvidas pelas Comissão de Combate à 
Violência e Impunidade contra a Mulher e demais 
Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Paraíba, provam o compromisso 
institucional com o fim da violência de gênero, da 
desigualdade e do machismo estrutural.

De acordo com as estatísticas, uma a cada cinco 
mulheres brasileiras é vítima de alguma forma de 
violência. Estamos falando sobre uma realidade 
abominável que precisa mudar, pois nós mulheres 
merecemos desfrutar de uma vida digna, 
usufruindo das nossas garantias legais e sendo 
reconhecidas pelas nossas capacidades.

Um dos grandes desafios nas ações de prevenção 
e combate à violência contra as mulheres é a 
interpretação da situação vivenciada. Por isso, é 
essencial disseminar a informação para prevenir e 
publicizar a violência, alicerçada em diversas 
formas de desigualdades de gênero presentes em 
nossa cultura.



Para romper um ciclo é necessária a compreensão de que não 
se está sozinha. Esta cartilha é, pois, um chamado para todas 
as mulheres que estejam vivenciando uma situação de 
violência doméstica e familiar, bem como para homens e 
mulheres que conheçam alguém que esteja tendo suas 
garantias e direitos humanos violados em um contexto de 
violência. Unidas e unidos podemos transformar a adoecida 
realidade de milhares de mulheres brasileiras a se 
emanciparem e saírem do ciclo da violência. 

Avante!



Neste ano a Lei 11.340/06 completa 16 anos. Sua 
origem remonta a 2006, a partir de um caso 
emblemático envolvendo a vítima cujo nome terminou 
batizando a referida norma: Maria da Penha. Ela foi 
agredida diversas vezes pelo companheiro. Em um dos 
episódios, foi atingida por um tiro que a tornou 
paraplégica e em outro foi eletrocutada dentro da 
banheira. 
O caso lançou holofotes sobre o fato de que a ordem 
jurídica brasileira carecia de uma norma que pudesse 
tutelar as mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. Nesse contexto, Maria da Penha, 
amparada por um acervo de pessoas do mundo 
jurídico, representou o Brasil dentro da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, que julgou e 
condenou o país a criar uma lei que protegesse, 
efetivamente, a mulher nos casos de violência 
doméstica.

 Explicando a Lei Maria da Penha

Por Diandra Rodrigues  e Ana Beatriz Eufrauzino A lei tem as seguintes finalidades:

Coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher;

Prestar assistência à mulher 
vítima de violência doméstica e familiar;

Proteção para a mulher vítima;

Criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(não tem relação com os Juizados da Lei n. 
9.099/1995).



Cumpre ressaltar que a Lei Maria da Penha só determina que o 
sujeito passivo, no caso a vítima, deverá ser mulher, de modo que 
ela não define o gênero do agressor. Assim, estariam abrangidas, 
por exemplo, violência praticada entre patrão e empregada 
doméstica (AREsp 1593011 GO) ou mãe contra filha. Portanto, se 
a Lei não cita, o sujeito autor do crime pode ser tanto homem, 
quanto mulher. No mesmo sentido, relações homoafetivas e para 
as mulheres transgêneros e transexuais também são protegidas 
pela Lei Maria da Penha. Por fim, para configuração do crime não 
se exige a coabitação entre autor e vítima.

Trata-se de uma lei que atua basicamente na prevenção à violência e 
na assistência/proteção às mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar. Ademais, tipifica as formas de violência 
doméstica e familiar contra a mulher (física, psicológica, 

moral, sexual e patrimonial), impõe medidas protetivas de 
urgência para resguardar a integridade física e psicológica 
da mulher em situação de violência, bem como dispõe 
sobre serviços especializados de atendimento à mulher 
em situação de violência, além de estabelecer atribuições 
e competências aos órgãos de atendimento, entre outras 
disposições.



A violência contra a mulher compreende qualquer 
ato ou conduta que gera sofrimento, danos físicos ou 
psicológicos. É um grave problema social que está 
presente em diversos contextos. Geralmente essa 
violência acontece dentro de alguns contextos que a 
Lei Maria da Penha, em seu art. 7º, irá destrinchar em 
5 (cinco) tipos de violência. Não podemos tolerar, 
banalizar ou aceitar situações que violam direitos, 
humilham, subjugam e por vezes matam as mulheres.

Por Maíne Andrade, Larissa Cavalcanti de Melo, 
Fernanda  Guareschi, Christiane Silva e 
Valéria Meirelles

A situação da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher



A violência física, disposta no art. 7º, inciso I, da Lei 
Maria da Penha, é caracterizada por qualquer ato que 
prejudique à saúde ou a integridade do corpo da 
mulher. Geralmente é praticada com uso da força física 
do agressor, de forma não acidental que causa lesões à 
vítima. Acontece muitas vezes das seguintes formas:

Tapas;

Socos;

Empurrões;

Mordidas;

Chutes;

Estrangulamentos;
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→

→

→

→

→

Queimaduras;

Lesões por armas ou 
objetos cortantes; Ingestão 
obrigatória  de medicamentos 
ou produtos químicos, etc;

Tortura;

Morte.

Tipos de Violência contra a Mulher
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Tipos de Violência contra a Mulher

Violência Psicológica
A violência psicológica, trazida pela Lei Maria da Penha em seu art. 7º, inciso 
II, normalmente é camuflada por justificativas como a personalidade forte 
de quem agride, desentendimentos comuns, ou até mesmo o ciúme como 
ato de cuidado. Dessa forma, a vítima muitas vezes tende a ser 
compreensiva, acreditando ser ela a causadora do 
comportamento explosivo do agressor, e busca criar uma 
convivência harmoniosa na tentativa de acabar com as 
agressões.



Tipos de Violência contra a Mulher

No entanto, devido à essas interpretações fora de contexto, as 
agressões tendem a aumentar gradativamente. Ocorrem de 
forma mais sutil do que a violência física e muitas vezes passam 
despercebidas, pois não deixam marcas que podem ser vistas, 

apenas sentidas. Entretanto, o abalo sofrido pela 
vítima é bastante grave. Esse tipo de violência 

causa um impacto profundo na saúde da 
mulher, afetando o seu bem-estar, sua 

autoestima e sua confiança.



Deste modo, a vítima fica fragilizada e se diminui, passando a 
uma dependência emocional da qual é difícil sair. As feridas 
emocionais geralmente levam anos para cicatrizar. Por este 
motivo, é importante que se tenha uma rede de apoio dos 
amigos e familiares, bem como o auxílio psicológico para 
conseguir se reestruturar.

Pode se dar de diferentes maneiras, dentre elas:

Ameaças;

Humilhação;

Manipulação;

Impedir de ver amigos,  familiares, 
vizinhos, colegas de trabalho etc;

Insultos;

Limitação de direitos;

Ridicularização e distorção 
de fatos (Gaslighting);

Chantagem;

Ignorar ou “dar um gelo”;

Tirar liberdade de crença;

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

Tipos de Violência contra a Mulher



A violência sexual não se resume ao estupro. Há 
várias outras formas em que essa violência se 
manifesta e é preciso conhecer todas elas para 
saber a hora de denunciar e colocar fim a violação 
dos corpos femininos e de sua dignidade sexual.

Fazer com que a mulher presencie ou participe de 
qualquer relação sexual sem a sua livre vontade é 
a forma mais clara de violência sexual, mas não a 
única. Pode ser violência sexual:

De acordo com o artigo 7º, inciso III da Lei Maria 
da Penha, são definidas como violência sexual as 
condutas quais que constranjam a presenciar, 
manter ou participar de relação sexual não 
desejada, comercializar ou divulgar sexualidade 
da mulher sem autorização, anular sua autonomia 
sobre engravidar ou não engravidar, manter ou 
não manter uma gravidez, impor a ela vontade 
diversa da sua a respeito de contrair matrimônio e 
qualquer ato que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos.

Beijar forçadamente,

Forçar a praticar ato libidinoso;

Compartilhar fotos íntimas da 
mulher sem o seu consentimento livre;

Retirar o preservativo durante a 
relação sexual sem o conhecimento 
e consentimento livre da parceira;

Impedir de usar qualquer método 
contraceptivo (preservativo,  
pílulas, DIU, contracepção 
hormonal injetável, contracepção  
cirúrgica e outros);

→

→

→

→

→

Tipos de Violência contra a Mulher

Violência Sexual



Registrar todos os bens do casal exclusivamente 
em nome do homem, a depender do regime de bens 
que prevaleça na relação
matrimonial;

Desqualificar a contribuição da vítima na 
construção do patrimônio do casal e sustento 
dos filhos, desconsiderando a dupla ou tripla 
jornada da mulher em sua rotina de trabalho;

Fazer transações financeiras que 
prejudiquem a companheira;

Adquirir bens usando o cartão de 
crédito da companheira e não os 
pagar após a separação;

controlar o dinheiro da 
companheira, impedindo-a 
de usar livremente;

Destruir documentos;

Deixar de prestar pensão 
alimentícia;

Privar ou furtar bens e/ou 
recursos econômicos da 
companheira;

Danificar bens de posse ou 
propriedade da mulher.
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Tipos de Violência contra a Mulher

A violência patrimonial, presente no art. 7º, inciso IV da Lei 
Maria da Penha se caracteriza por qualquer comportamento 
do companheiro ou companheira que venha a controlar, 
impedir ou danificar bens e objetos materiais da mulher ou do 
casal. Na maioria das vezes se verifica de forma mais 
expressiva durante a união ou convivência do casal ou 
parente, e pode acontecer de diversas maneiras:

Violência Patrimonial



Acusar a mulher de traição;

Acusar a mulher de roubo ou furto;

Fazer críticas mentirosas;

Desvalorizar a mulher pelo seu 
modo de vestir ou se comportar;

Expor a vida íntima da mulher

→

→

→

→

→

Tipos de Violência contra a Mulher

A violência moral será toda conduta que venha a desqualificar 
a honra da mulher que se encontre em situação de violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Geralmente são práticas 
que configuram os crimes de calúnia, difamação ou injúria, 
estando muitas vezes atrelada a própria violência psicológica, 
pois ocorre concomitantemente a ameaças, insultos, 
humilhações, ofensas, gritos ou xingamentos. Este tipo de 
violência está descrito no art. 7º, inciso V da Lei Maria da 
Penha e pode acontecer nos seguintes cenários:

Violência Moral



Humilhações;

xingamentos;

Comentários constrangedores em 
razão de cor, de raça, da etnia, da 
religião, da orientação sexual, da idade, 
da classe social, de número de filhos;

Práticas violentas fisicamente ou 
constrangedoras no momento de 
exames ou procedimentos cirúrgicos.

→

→

→

→

Tipos de Violência contra a Mulher

Embora a violência obstétrica não esteja elencada no rol 
de tipos de violências praticadas contra a mulher em 
âmbito doméstico ou familiar, ainda assim é tema que 
pode ser visualizado a partir da ótica da proteção integral 
da mulher e da Lei Maria da Penha, pois atinge 
diretamente as mulheres, ocorrendo durante a gestação, 
parto e pósparto.

Ela é entendida como um desrespeito à mulher; a sua 
autonomia, ao seu corpo e aos seus processos 
reprodutivos. É uma forma de violência de gênero e 
institucional, através de um tratamento desumanizado, 
sendo um dos maiores desafios no enfrentamento desse 
tipo de violência a “normalidade” a ela atribuída, já que há 
uma cultura enraizada que o parto e o pós-parto são 
processos naturalmente e biologicamente tortuosos para 
a mulher e assim.

Acontece na maioria das vezes durante os 
atendimentos da mulher no período do prénatal, 
parto ou pós-parto, podendo acontecer das 
seguintes formas:

Violência Obstétrica



Aprendendo a identificar o ciclo da violência

A violência doméstica contra a mulher pode assumir formas diversas, 
mas estudos sobre a temática permitiram que padrões de 
comportamento fossem identificados e classificados, construindo o 
que foi chamado de ciclo da violência.

A primeira fase do ciclo é o aumento da tensão. Nesta fase, o agressor 
demonstra comportamento de irritação com a vítima sem explicação, ou 
diante de fatos insignificantes. É um espaço onde tem lugar os 
xingamentos, as humilhações de tipos diversos (falas ríspidas, atos 
grosseiros), destruição de objetos, ameaças, inclusive do tipo psicológico. 
A sensação da vítima é de estar em um constante estado de alerta, como 
se qualquer ação sua pudesse provocar reações no agressor, e de 
justificação ou negação, para si e para os outros, daqueles 
comportamentos. É provável que a vítima se sinta responsável por 
impedir a “explosão” do agressor, evitando de todas as formas demonstrar 
qualquer atitude que possa desagradá-lo. É igualmente provável que a 
vítima se esconda e se isole. A fase da tensão pode durar alguns dias ou a 
até anos, podendo levar à Fase 2.

Por Tâmisa Rúbia e Ana Beatriz Eufrauzino



Aprendendo a identificar o ciclo da violência

A segunda fase do ciclo é a explosão, a prática do ato de 
violência. Neste caso, toda a tensão acumulada na 
primeira fase chega ao ápice, o agressor extrapola os 
limites e pratica violência verbal, física, psicológica, moral 
e/ou patrimonial. É nesta fase que ocorrem, por exemplo, 
situações de espancamento, estupro, retaliações 
financeiras, etc. Nesta fase, é possível que a vítima seja 
alcançada por sentimentos diversos: medo por sua vida, 
angustia, solidão, vergonha, confusão, incapacidade de 
reação. Esses sentimentos poderão leva-la a continuar se 
isolando, a fugir, a denunciar e buscar ajuda, ou até 
mesmo ao suicídio.

A terceira fase do ciclo é a fase do arrependimento e 
dos comportamentos carinhosos, também chamada 
de lua de mel. Nesta fase, o agressor se mostra 
arrependido de seus atos, sente remorso, pede 
desculpas, faz promessas de mudança e pode até 
apresentar por algum tempo comportamentos que 
indiquem sua transformação. A vítima é atingida 
novamente por diversos sentimentos: culpa, medo, 
dúvidas, esperança, ilusão, confusão em sua 
percepção da realidade, podendo sofrer pressão da 
sociedade, dos parentes e amigos para manter ou 
reatar a relação, principalmente se o casal tiver filhos. 
Movida por esses sentimentos, é provável que a vítima 
mantenha ou reate a relação, estreitando os laços com 
o agressor e, quando pode, abrindo mão dos seus 
direitos em prol da relação.



Aprendendo a identificar o ciclo da violência

Ao final, volta-se à primeira fase, e o agressor retoma os 
comportamentos que ocasionam a tensão e perpetuam o ciclo. Na 
medida em que o ciclo se repete, as agressões vão se tornando mais 
graves e habituais, sendo comum que as fases venham sendo 
encurtadas gradualmente.

Uma mulher vítima, pode levar anos para perceber que está 
inserida em um ciclo da violência e agir para quebra-lo, sendo 
imprescindível que ocorra seu acolhimento e não culpabilização



Delegacias especializadas no 
Atendimento às mulheres;

Centros de Referência da Mulher;
Casas-Abrigo;

Hospitais e maternidades de referência;

Juizados, Defensorias e Varas 
Especializadas.

Como sair do Ciclo da Violência? Busque a rede de proteção!

Ei Mulher! É importante saber que você não está 
sozinha. Existe uma rede de apoio às vítimas de violência, 
capaz de proporcionar uma estrutura para o 
enfrentamento desta situação com as intervenções 
necessárias ao caso. Aqui no Estado da Paraíba essa rede 
de atendimento é formada por serviços especializados e 
não especializados deatendimento às mulheres

Ainda no Estado da Paraíba é possível contar com a 
Patrulha Maria da Penha e a Ronda Maria da Penha, órgãos 
estadual e municipal, respectivamente, que operam como 
serviços de proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar que já tenham medidas protetivas de 
urgência deferidas ao seu favor. Para ter acesso a qualquer 
um desses programas, basta solicitar a inscrição da mulher 
nos mesmos no momento que forem solicitadas as Medidas 
Protetivas de Urgência ou indo direto ao serviço.

Por Ana Beatriz Eufrauzino e Taua Domiciano

São órgãos de serviço especializado:

Centros de Referência Especializados 
da Assistência Social (CREAS);

Centros de Referência da Assistência 
Social (CRAS);

Unidades de Saúde;

Hospitais;

CAPS.

Já os serviços não especializados são:



Falando em Medidas Protetivas de Urgência... 
O que são? Como solicitar?

As medidas protetivas podem ser solicitadas pela vítima já no atendimento policial ou por intermédio do 
Ministério Público e deverão ser ordenadas pelo juiz em até 48 horas. Conforme previsto no artigo 22 da Lei 
Maria da Penha as medidas protetivas são as seguintes:

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

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

III -  Proibição de determinadas condutas, entre as 
quais:

IV - Restrição ou suspensão de visitas aos 
dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V -  Prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

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

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

c) frequentação de determinados lugares a fim 
de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida;

Por Amanda Araújo e Taua Domiciano



ATENÇÃO CIDADES DO INTERIOR!

O AGRESSOR DESCUMPRIU A MEDIDA PROTETIVA, O QUE FAZER?

Estas medidas podem ser acrescidas de outras que melhor se encaixem ao caso, 
aplicando-as em conjunto ou separadamente, e podem, ainda, ser substituídas a qualquer 
tempo por outras de maior eficácia, a depender das necessidades da vítima.

Nas cidades que não são sede de comarca, quando há risco à vida e integridade física da 
mulher, o afastamento do lar pode ser decretado de imediato pelo agente policial, na 
ausência do delegado.

Caso a medida protetiva seja descumprida restará configurado novo crime e o agressor 
poderá ser preso, inclusive em flagrante, acionando a Polícia Militar, pelo disque 190. O 
crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência tem previsão legal no artigo 
24-A da Lei Maria da Penha, para o qual é cominada pena de detenção, de 03 (três) meses a 
02 (dois) anos.

Falando em Medidas Protetivas de Urgência... 
O que são? Como solicitar?



A atualização das leis e das normas é o reconhecimento das 
desigualdades nas relações entre homens e mulheres na sociedade 
brasileira, sejam elas interpessoais ou institucionais. Mas será que esse 
reconhecimento é suficiente para produzir resultados na realidade 
promovendo um tratamento mais igualitário nas relações de poder entre 
os gêneros? Ainda assim, os instrumentos normativos são importantes 
ferramentas na construção de uma sociedade que deve assegurar os 
direitos das mulheres. Vejamos a seguir, as principais atualizações 
legislativas acerca da temática contra a violência de gênero no período 
de 2018 até o fechamento desta cartilha:

Mudanças na legislação brasileira a partir da 
perspectiva de gênero e da proteção integral da mulher

Por Priscilla Melo e Gleicy Limeira



Lei 13.772 de 2018: A violação da intimidade da 
mulher foi reconhecida como violência doméstica 
e familiar. Trouxe a criminalização de registros não 
autorizados de cenas de nudez ou de ato sexual;

Lei nº 13.641 de 2018: Alterou a Lei Maria da 
Penha e passou a prever como crime a conduta do 
agente que descumprir medida protetiva imposta, 
ou seja, a referida Lei incluiu um novo crime, um 
tipo penal específico para essa conduta.

Lei 13.827 de 2019: Autorização para que, em 
casos onde o Município não seja sede de comarca 
ou não houver delegado disponível, que sejam 
aplicadas as Medidas Protetivas de Urgência pela 
autoridade policial;

Lei 13.836 de 2019: Tornou obrigatório que seja 
informado quando a vítima for pessoa com 
deficiência;

Lei nº 13.871 de 2019:  Criou a obrigação de 
ressarcimento ao Estado pelos gastos relativos ao 
atendimento da vítima através do Sistema Único 
de Saúde (SUS), para aquele que por ação ou 
omissão, causar lesão, violência física, sexual ou 
psicológica e dano moral ou patrimonial a mulher.

Mudanças na legislação brasileira a partir da 
perspectiva de gênero e da proteção integral da mulher



Mudanças na legislação brasileira a partir da 
perspectiva de gênero e da proteção integral da mulher

Lei nº 13.880 de 2019:  Instituiu a apreensão 
de arma de fogo sob posse de agressor em casos 
de violência doméstica, evitando que o agressor 
a utilize para qualquer finalidade e que a arma 
possa ser periciada e utilizada como prova no 
processo. E ainda suspende a posse proibindo, 
temporariamente, que o agressor tenha a arma 
no interior de sua residência ou dependência 
desta, ou, ainda no seu local de trabalho, deste 
que este seja responsável legal da empresa.

Lei 13.827 de 2019: Essa alteração legislativa 
trouxe para as mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar a prioridade para matricular 
seus dependentes em  instituição de educação 
básica mais próxima de seu domicílio, ou 
transferi-los para instituições mais próximas

Lei 13.836 de 2019: Referida lei trouxe três 
alterações importantes, inseriu um novo inciso ao 
art. 9º §2º, trazendo ao juiz, nas situações que 
envolvem violência doméstica e familiar contra 
mulher, quando for o caso, a incumbência de 
encaminhar à assistência judiciária, inclusive para 
eventual ajuizamento da ação de separação 
judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou 
de dissolução de união estável perante o juízo 
competente.



PARAÍBA


