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VOCÊ CONHECE A COORDENADORIA DE DEFESA DOS 
DIREITOS DA MULHER DE ITAJUBÁ?

A Coordenadoria da Mulher - CDDMI busca a prevenção 
e enfrentamento à violência contra as mulheres. O órgão 
indica a implantação e execução de políticas públicas 
para as mulheres, articulando ações voltadas à 
eliminação de qualquer forma de violência ou 
discriminação, garantindo, assim, os direito das 
mulheres.

É um espaço de acolhimento, encaminhamento e 
orientação que oferece a todas as mulheres, em 
qualquer situação de violência, um atendimento de 
forma adequada e com equipe especializada.
Violência contra a mulher: TEM QUE ACABAR!

WHATSAPP: (35) 99924-8231                                            



Art. 2º: Toda mulher, independentemente de classe, raça, 
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 
idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 
moral, intelectual e social.

EXISTE UMA LEI 
QUE PROTEGE 
A MULHER DA 
VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

Lei 11.340/06
Lei Maria da Penha

Ligação gratuita (24 horas) para informações sobre a Lei 
Maria da Penha e os serviços de atendimento às 
mulheres em situação de violência.

180  ou190

Violência contra a
mulher? DENUNCIE!

Conheça seus direitos.
A informação é a principal
aliada no enfrentamento
à violência. Não podemos
aceitá-la em silêncio.
Chega de ficar calada!

Central de Atendimento 
à Mulher

DEAM
Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher

R. Antônio Simão Mauad, 153
bairro Centro, Itajubá - MG
(35) 3622-0814

PATRULHA DE PREVENÇÃO 
A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
56º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais

Rua Antiogo Podis, 120
bairro Vila Poddis, Itajubá-MG
(35) 3629-4850



Um pouco da história da
Lei Maria da Penha

Imagem: 
Instituto Maria da Penha

 A violência contra as mulheres foi considerada por 
muito tempo como algo natural e tinha no ditado popular 
‘‘em briga de marido e mulher não se mete a colher’’ a única 
resposta possível para milhões de mulheres que sofriam 
violência.
 O movimento de mulheres e feministas - desde a 
década de 70 - foi às ruas e reivindicou ao Estado brasileiro 
políticas públicas, ações para enfrentar a impunidade dos 
agressores  e uma legislação para a proteção das mulheres e 
garantia dos seus direitos. A mobilização social das mulheres 
e o compromisso do governo brasileiro ao assinar tratados 
internacionais possibilitaram constituir e elaborar uma das 
leis mais reconhecidas na defesa dos direitos das mulheres:
a Lei Maria da Penha.
 A Lei leva esse nome em homenagem à Maria da 
Penha Fernandes, brasileira que como muitas outras  
transformaram sua dor em luta. 
Maria da Penha recebeu um tiro 
de seu marido enquanto dormia e, 
depois de ter ficado paraplégica,  
foi mantida presa em casa e 
sofreu novas formas de 
violência como tortura e 
choque elétrico.  

Enquanto existir a violência 
contra as mulheres não 

haverá um mundo 
justo e igualitário.

COMPARTILHE!
SAIA DO SILÊNCIO!

Identifique pessoas em quem 
você pode confiar. Saiba que 

você não está sozinha!

 Com sua coragem e apoio de várias instituições, 
buscou ajuda junto a cortes internacionais.
 Hoje, a Lei Maria da Penha reconhece como obrigação 
do Estado a garantia de segurança e proteção às mulheres 
para uma vida sem violência. Ela também trouxe para o 
debate com a sociedade a importância da igualdade e de 
um mundo onde homens e mulheres tenham os mesmos 
direitos. 



AS FORMAS DE
VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER
VIOLÊNCIA FÍSICA
Qualquer conduta que ofenda sua integridade física ou 
saúde corporal.

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

VIOLÊNCIA SEXUAL 
Qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter 
ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza 
a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, 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 

FIQUE 
ATENTA!

manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus 
direitos sexuais e reprodutivos.

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL 
Qualquer conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades.

VIOLÊNCIA MORAL 
Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria.

SE ESTÁ SOFRENDO
ALGUMA DESSAS 

FORMAS DE VIOLÊNCIA, 
PROCURE AJUDA E 

DENUNCIE!



> Definir a violência doméstica e familiar contra a mulher;

> Classificar as formas de violência como física, psicológica, 
sexual, patrimonial ou moral;

> Dispor que a violência contra a mulher independe de 
orientação sexual;

> Dispor que a mulher somente pode renunciar à 
representação perante o juiz;

> Proibir o pagamento de penas com multas ou cestas 
básicas;

> Permitir à autoridade policial prender o agressor em 
flagrante;

> Aumentar o rigor das punições aos agressores;

> Instituir medidas protetivas de urgência para mulheres em 
situação de violência doméstica familiar;

Objetivos principais da 
Lei Maria da Penha

‘‘Sair de casa em casos 
de violência doméstica 
não é abandono de lar’’

Qualquer pessoa pode avisar a polícia e não precisa se 
identificar.

Se a violência está ocorrendo ou acabou de acontecer, ligue 
190 - Polícia Militar

Se a violência já aconteceu, procure a Delegacia de Mulheres, 
o Ministério Público ou ligue 180 e denuncie.

Você tem o direito
de solicitar proteção!

Caso você esteja 
sofrendo violência:
- Evite ficar em locais como cozinha e banheiro.

- Nunca tente usar objetos contra o agressor, eles poderão ser 
utilizados contra você.

- Não corra para locais onde as crianças estejam, elas poderão 
ser agredidas também.

- Ensine as crianças a pedir ajuda e a afastar-se do local da 
violência.



A LEI MARIA DA PENHA
DEFINE AS SEGUINTES 
SITUAÇÕES:

MEDIDAS QUE PODEM SER APLICADAS CONTRA O AGRESSOR:

> Afastamento do lar;

> Proibição de aproximação ou contato por qualquer meio 
de comunicação com a ofendida, seus familiares e 
testemunhas;

> Proibição de freqüentar determinados lugares;

> Restrição ou suspensão das visitas aos filhos menores;

> Prestação de alimentos (pensão) provisórios;

> Restrição ou suspensão da posse de armas;

Na unidade doméstica - na casa onde convivem
parentes ou não, incluindo pessoas que frequentam
esta casa ou vivem ali como agregadas;

Na famíl ia  -  comunidade famil iar  formada por
pessoas que são ou se consideram parentes por laços de 
sangue ou afinidade;

Nas relações íntimas de afeto - comunidade familiar 
formada por pessoas que são ou se consideram parentes 
por laços de sangue ou afinidade. A Lei inclui como relações 
íntimas de afeto os casais de mulheres homoafetivas.

MEDIDAS QUE PODEM SER APLICADAS EM SEU FAVOR:
> Encaminhamento para programas de proteção e 
atendimento;

> Determinar a separação de corpos ou afastamento do lar 
sem prejuízo de direitos relativos à guarda de filhos, 
alimentos e partilha de bens;

> Medida de proteção do patrimônio como: restituição de 
bens subtraídos pelo agressor; proibição de celebração de 
contratos relativos aos bens do casal, suspensão de 
procurações assinadas pela ofendida, entre outras;

Quem pratica a violência é 
responsável por ela.

Você é responsável por 
assegurar sua segurança e a 

de seus filhos.

Você não é propriedade e 
nem objeto de seu parceiro.

ACREDITE!
NÃO SINTA VERGONHA

Procure ajuda. 
O seu silêncio fortalece o agressor.



PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE
A LEI MARIA DA PENHA

Qual o primeiro passo para se proteger contra violência 
doméstica e familiar?

Buscar ajuda!
 
A mulher vitima de violência doméstica e familiar deve, 
para a sua proteção e de seus familiares, ir à Delegacia ou a 
uma Delegacia da Mulher (DEAM) para o registro do 
Boletim de Ocorrência (BO) contra seu agressor, em 
qualquer dia da semana ou horário do dia ou da noite. Ela 
poderá fazer o BO sozinha ou acompanhada de pessoas de 
sua confiança.

Quais órgãos publicos têm por obrigação legal atender 
as mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e 
sexual?
 
A  (DEAM) faz Delegacia de Polícia ou Delegacia da Mulher
o registro do Boletim de Ocorrência e apura todas as 
informações e provas necessárias ao inquérito policial 
como estabelecido na Lei Maria da 
Penha. 

Todas essas informações devem ser
enviadas ao Ministério Público ou
Juizado. Nenhuma autoridade 
policial pode se recusar a 
registrar o Boletim de Ocorrência.

Ministério Público apresenta a denúncia à Justiça.

Defensoria Público defende gratuitamente a mulher.

Juizado da Violência Doméstica / Varas de Violência 
Doméstica e Varas Criminais julgam os casos que lhes são 
encaminhados e determinam as medidas de proteção e a 
execução da sentença.

Hospitais Públicos atendem as mulheres vítimas de 
violência sexual e garantem o acesso aos serviços de 
contracepção de emergência (pílula do dia seguinte), 
doenças sexualmente transmissíveis/AIDS e aborto legal.

COMO AS
INSTITUIÇÕES
PODERÃO AGIR
EM CASO DE
VIOLÊNCIA 
CONTRA
A MULHER



O que diz a Lei sobre garantir a 
proteção das mulheres e da sua 
família?
 
 São Medidas Protetivas de Urgência

 Afastamento do agressor do lar; suspensão da posse 
ou restrição de posse de arma; comunicação sobre a saída 
do agressor da prisão; proibição de determinadas 
condutas; proibição de aproximação da mulher e de seus 
familiares com limite mínimo de distância; proibição do 
contato com a mulher e seus familiares por qualquer meio 
de comunicação; proibição do agressor de freqüentar 
determinados lugares; restrição e suspensão de visitas do 
agressor aos dependentes; prestação de alimentos 
provisórios e prisão preventiva.

 Em casos de risco de morte o juiz pode determinar o 
acolhimento das mulheres e de seus filhos e filhas em 
Casas de Abrigo ou lugar protegido.

 A Delegacia de Polícia deve oferecer transporte à 
mulher e seus dependentes para deslocamento a um 
abrigo ou local seguro, ajudando, se necessário, na retirada 
de seus pertences do domicílio familiar.

 O agressor pode ser preso em flagrante, isto é, no ato 
ou logo após a agressão à mulher.

 A mulher que sofreu violência, mesmo que saia de 
casa, não perde a guarda dos filhos, tem direito assegurado 
à pensão alimentícia e não perde os seus bens.

 A Lei vale somente para pessoas casadas?

 Não. Relacionamentos afetivos com maridos, 
companheiros, noivos ou namorados, mesmo que não 
morem sob o mesmo teto, inclusive após o fim do 
relacionamento afetivo, podem ser enquadrados na Lei 
Maria da Penha.

 O que diz a Lei sobre garantir a 
guarda dos filhos e o patrimônio 
das mulheres?

(35)99924-8231
Acolhimento e articulação  com as políticas públicas 
existentes e com o sistema de proteção e garantia de 
direitos.

Coordenadoria de Defesa dos 
Direitos da  Mulher de Itajubá 
– CDDMI


