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Apresentação

 A Constituição Federal e os tratados internacionais dos quais 
o Brasil é signatário afirmam os direitos das mulheres como direitos 
humanos. A partir da Lei Maria da Penha (11.340, de 07 de agosto de 
2006), as mulheres passam a ter um forte mecanismo de proteção aos seus 
direitos humanos.
 
 A Lei é fruto do trabalho conjunto do governo e de entidades 
representativas da sociedade organizada, que lutam para o fortalecimento 
e implementação de mecanismos que garantam sua real aplicabilidade. 
Mudanças no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de 
Execuções Penais já prevêem:
  • agilização dos processos com a criação dos Juizados Especiais 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher;
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 • atendimento policial a partir do momento em que a autoridade 
tomar conhecimento do fato; 
 • assistência do Ministério Público nas ações judiciais;
 • estabelecimento de prisão em flagrante, prisão preventiva, aumento 
da pena, programas de recuperação e reeducação para os agressores;
 • medidas para proteger a mulher agredida, ou em situação de 
violência, ou cuja vida corra risco.

 A Lei Maria da Penha é também um valioso instrumento de 
educação para a cidadania e desconstrução da cultura machista. A Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia está comprometida 
com seu fortalecimento, por entender que é uma conquista de grande eficácia 
para as mulheres. A CECDCT está mobilizada para seu efetivo cumprimento, 
construindo pontes necessárias para o respeito aos direitos humanos e o 
reconhecimento da cidadania das mulheres, pressupostos fundamentais da 
construção da democracia e da igualdade em nosso município, estado e nação.
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Palavra da Presidenta

 O ano de 2002 marcou o movimento de mulheres e o movimento 
feminista. Foi quando as Organizações Não-Governamentais (ONGs) 
Advocacy, Agende, Themis, Cladem/Ipê, Cepia e Cfemea reuniram-se sob 
a forma de consórcio para elaborar um anteprojeto de lei para combater a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Ali, deram-se os primeiros 
passos para que hoje tenhamos uma lei chamada “Maria da Penha¹”.

 Em setembro de 2006, a Lei 11.340/06 finalmente entrou em 
vigor, fazendo com que a violência contra a mulher deixasse de ser tratada 
como um crime de menor potencial ofensivo. A Lei acaba com as penas 
pagas em cestas básicas ou multas e engloba, além da violência física e 
sexual, a violência psicológica, patrimonial e o assédio moral.

 A Lei incorporou o avanço legislativo internacional e se transformou 
no principal instrumento legal de enfrentamento à violência doméstica 
contra a mulher no Brasil, tornando efetivo o dispositivo constitucional que 
impõe ao Estado assegurar a “assistência à família, na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência, no âmbito 
de suas relações” (art. 226, § 8º, da Constituição Federal).

 Em 2013, a Lei Maria da Penha completou 7 (sete) anos. Desde a 
sua promulgação, foi necessária muita luta para que a rede de atendimento 
às mulheres em situação de violência nos municípios e nos estados 
fosse efetivamente organizada e azeitada. Grande parte dos recursos foi 
proveniente do orçamento da União.

 O fenômeno da violência, porém, ultrapassa as questões de recursos 
orçamentários. É preciso que mudemos a cultura machista  e patriarcal que 
submete mulheres enquanto propriedades do poder masculino.

 Pesquisas dão conta de que, aos poucos, algumas situações 
mudam. Levantamento realizado pelo DATA/Senado em 2013, por 
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exemplo, aponta que 66% das mulheres passaram a se sentir mais 
protegidas depois da publicação da Lei Maria da Penha. Entre as mais 
jovens, esse índice chega a 71%, razão pela qual precisamos de mudanças 
estruturais e legislações mais rígidas.
 
 O parlamento gaúcho tem um papel fundamental nesse 
processo. Por meio da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia, pretendemos intensificar cada vez mais ações 
pelo enfrentamento dessa violência, fenômeno que atinge a todas sem 
distinção de classe, raça/etnia, geração ou escolaridade. Acreditamos que 
o processo de reeducação dos agressores e uma cultura de paz envolvendo 
toda a sociedade venham de fato a colaborar para este projeto.

 Assim, divulgamos na íntegra a Lei 11.340/2006, conhecida 
como Lei Maria da Penha, para que esta chegue a mais lares de mulheres 
e homens, às escolas, às instituições públicas e privadas e aos movimentos 
sociais que lutam pelo fim da violência contra as mulheres.

Deputada Ana Affonso
Presidenta da Comissão de Educação, 

Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

¹ A Lei 11.340/06, conhecida como a Lei Maria da Penha, ganhou este nome em homenagem 
à Maria da Penha Maia Fernandes que, por vinte anos, lutou para ver seu agressor preso. Maria 
da Penha é biofarmacêutica cearense. Em 1983 ela sofreu a primeira tentativa de assassinato 
pelo seu então marido, quando levou um tiro nas costas enquanto dormia. Dessa primeira 
tentativa, Maria da Penha saiu paraplégica. A segunda tentativa de homicídio, também por seu 
então marido, aconteceu meses depois, quando Maria da Penha  foi empurrada da cadeira de 
rodas e ainda levada para ser eletrocutada no chuveiro.
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Inovações da Lei

 • Tipifica e define a violência doméstica e familiar contra a mulher.

 • Estabelece as formas da violência doméstica contra a mulher como 
física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

 • Determina que a violência doméstica contra a mulher independe de 
sua orientação sexual.

 • Determina que a mulher somente poderá renunciar à denúncia 
perante o Juiz.

 • Proíbe as penas pecuniárias (pagamento de multas ou cestas básicas).

 • Veda a entrega da intimação pela mulher ao agressor. 

 • Define que a mulher vítima de violência doméstica será notificada dos 
atos processuais, em especial quando do ingresso e saída da prisão do agressor.

 • Determina que a mulher deverá estar acompanhada de advogado(a) 
ou defensor(a) em todos os atos processuais.

 • Retira dos Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95) a competência 
para julgar os crimes de violência doméstica contra a mulher.

 • Altera o Código de Processo Penal para possibilitar ao Juiz a 
decretação da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou 
psicológica da mulher.

 • Altera a Lei de Execuções Penais para permitir ao Juiz que determine 
o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 
reeducação.
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 •  Determina a criação de Juizados Especiais de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher com competência cível e criminal, para abranger 
as questões de família decorrentes da violência contra a mulher.

 • Define que, caso a violência doméstica seja cometida contra 
mulher com deficiência, a pena será aumentada em 1/3.

Autoridade Policial

 A Lei prevê um capítulo específico para o atendimento pela 
autoridade policial para os casos de violência doméstica contra a mulher:

 • a autoridade policial pode prender o agressor em flagrante sempre 
que houver quaisquer das formas de violência doméstica contra a mulher.

 • registra o boletim de ocorrência e instaura o inquérito policial 
(composto pelos depoimentos da vítima, do agressor, das testemunhas e 
de provas documentais e periciais).

 •  remete o inquérito policial ao Ministério Público.

Ministério Público

 • Pode requerer ao Juiz, em 48h, que sejam concedidas diversas 
medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência;

 • solicita ao Juiz a decretação da prisão preventiva com base na 
nova lei que altera o Código de Processo Penal;

 • apresenta denúncia ao Juiz e pode propor penas de 3 meses a 3 
anos de detenção, cabendo ao Juiz a decisão e a sentença final.
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Juiz

 •  Pode conceder, no prazo de 48h, medidas protetivas de urgência 
(suspensão do porte de armas do agressor, afastamento do agressor do lar, 
distanciamento da vítima, dentre outras), dependendo da situação;

 • o Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher terá competência para apreciar o crime e os casos que envolverem 
questões de família (pensão, separação, guarda de filhos etc.). 
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MULHERES VÃO ÀS RUAS DE PORTO ALEGRE
E CLAMAM PELO FIM DA VIOLÊNCIA

Fotos: Gilmar Eitelwein
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A Lei

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 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.

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

Art. 1o  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir 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 Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

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.

Art. 3o  Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 
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 liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 
e comunitária.

§ 1o  O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 
humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares 
no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 2o  Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 
necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.
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Art. 4o  Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a 
que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres 
em situação de violência doméstica e familiar.

TÍTULO II
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR CONTRA A MULHER

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, 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:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive 
as esporadicamente agregadas;

II - 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;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientação sexual.

Art. 6o  A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das 
formas de violação dos direitos humanos.
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CAPÍTULO II
DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras:

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

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da auto-estima 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;

III - a violência sexual, entendida como 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, 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;

IV - a violência patrimonial, 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;
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V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria.

TÍTULO III
DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS INTEGRADAS DE PREVENÇÃO

Art. 8o  A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar 
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-
governamentais, tendo por diretrizes:

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação;

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações 
relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes 
às causas, às conseqüências e à freqüência da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, para a sistematização 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 doméstica e familiar, de acordo 
com o estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no 
inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as 
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mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;
V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção 
da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público 
escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de 
proteção aos direitos humanos das mulheres;

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros 
instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais 
ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a 
implementação de programas de erradicação da violência doméstica e 
familiar contra a mulher;

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda 
Municipal, 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 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para 
os conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça 
ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO II

DA ASSISTÊNCIA À MULHER EM SITUAÇÃO 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e 
as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 
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Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras 
normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for 
o caso.

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais 
do governo federal, estadual e municipal.

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

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

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento 
do local de trabalho, por até seis meses.

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 
compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento 
científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, 
a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos 
necessários e cabíveis nos casos de violência sexual.

CAPÍTULO III

DO ATENDIMENTO PELA 
AUTORIDADE POLICIAL

Art. 10.  Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da 
ocorrência adotará, de imediato, as providências legais cabíveis.
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Parágrafo único.  Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao 
descumprimento de medida protetiva de urgência deferida.

Art. 11.  No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências:

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

II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 
Médico Legal;

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

IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 
pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar;

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

Art. 12.  Em todos os casos de violência doméstica 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 representação 
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 
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ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas 
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 antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou 
registro de outras ocorrências policiais contra ele;

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

§ 1o  O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial 
e deverá conter:

I - qualificação da ofendida e do agressor;

II - nome e idade dos dependentes;

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

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

§ 3o  Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários 
médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.
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TÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS

 CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13.  Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 
criminais decorrentes 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 específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso 
que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14.  Os Juizados de Violência Doméstica 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 decorrentes da 
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Parágrafo único.  Os atos processuais poderão realizar-se em horário 
noturno, conforme dispuserem as normas de organização 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 fato em que se baseou a demanda;

III - do domicílio do agressor.

Art. 16.  Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 
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antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério 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 prestação pecuniária, 
bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 18.  Recebido 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 
protetivas de urgência;

II - determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência 
judiciária, quando for o caso;

III - comunicar ao Ministério Público para que adote as providências 
cabíveis.

Art. 19.  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo 
juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1o  As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de 
imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação 
do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado.

§ 2o  As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou 
cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras 
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de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados.

§ 3o  Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 
ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas 
já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus 
familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

Art. 20.  Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 
caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, 
a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da 
autoridade 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 ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao 
agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem 
prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único.  A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação 
ao agressor.

Seção II
Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o Agressor

Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao 
agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas 
de urgência, entre outras:

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação 
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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:

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

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

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

§ 1o  As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras 
previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou 
as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao 
Ministério Público.

§ 2o  Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-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 comunicará ao respectivo órgão, corporação 
ou instituição as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará 
a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor 
responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de 
incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.
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§ 3o  Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá 
o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.

§ 4o  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 necessário, 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 dependentes ao 
respectivo 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 - determinar a separação de corpos.

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou 
daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, 
liminarmente, as seguintes medidas, entre outras:

I - restituição de bens indevidamente subtraídos 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 autorização judicial;

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;
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IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas 
e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 
contra a ofendida.

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

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 doméstica 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 particulares de atendimento à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de imediato, 
as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer 
irregularidades constatadas;

III - cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Art. 27.  Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em 
situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de 
advogado, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei.
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Art. 28.  É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica 
e familiar o acesso aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência 
Judiciária Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante 
atendimento específico e humanizado.

TÍTULO V
DA EQUIPE DE ATENDIMENTO 

MULTIDISCIPLINAR

Art. 29.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento 
multidisciplinar, a ser integrada por profissionais especializados nas áreas 
psicossocial, jurídica e de saúde.

Art. 30.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras 
atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer 
subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, 
mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver 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 indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

Art. 32.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, 
poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento 
multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 33.  Enquanto não estruturados os Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher, as varas criminais acumularão as competências 
cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, observadas as previsões do 
Título IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual pertinente.

Parágrafo único.  Será garantido o direito de preferência, nas varas 
criminais, para o processo e o julgamento das causas referidas no caput.

TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 34.  A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias 
necessárias e do serviço de assistência judiciária.

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

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e 
respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar;

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

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros 
de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em 
situação de violência doméstica e familiar;
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IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar;

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

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

Art. 37.  A defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos nesta 
Lei poderá ser exercida, concorrentemente, pelo Ministério Público e por 
associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um 
ano, nos termos da legislação civil.

Parágrafo único.  O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado 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 informações 
relativo às mulheres.

Parágrafo único.  As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do 
Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de 
dados do Ministério 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 estabelecer dotações orçamentárias específicas, em cada exercício 
financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 40.  As obrigações previstas nesta Lei não excluem outras decorrentes dos 
princípios por ela adotados.
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Art. 41.  Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra 
a mulher, independentemente 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 doméstica 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 Decreto-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 prevalecendo-se de relações domésticas, 
de coabitação ou de hospitalidade, 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:
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        “Art. 129.  ..................................................
        ..................................................................

§ 9o  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 
cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 
ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade:

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

§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço 
se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência.” (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 doméstica contra a mulher, 
o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório 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 Independência e 118o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff

Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
Acessado em 13/08/2013.
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Serviços 

Serviços da Rede de Atendimento 
às Mulheres em Situação de 

Violência no Rio Grande do Sul

Casas-abrigo

 As Casas-abrigo ou de Acolhimento têm o objetivo de proteger 
e promover a reintegração à vida social e econômica de mulheres vítimas 
de violência doméstica com risco de morte, acompanhadas de seus filhos 
menores de 18 anos. O local oferece serviços de atendimento psicológico, 
médico, terapia ocupacional, jurídico e educacional. Também incentiva 
a qualificação profissional por meio de cursos e capacitações, visando a 
facilitar a reinserção ao mercado de trabalho. 

 Os abrigos funcionam como mecanismos de incentivo para as 
mulheres registrarem queixas das agressões sofridas. O encaminhamento 
às Casas-abrigo, cujos endereços e telefones são sigilosos, é feito 
pelos Centros de Atendimento ou pelas Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher (DEAMs).
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Cidades que possuem Casas-abrigo ou de Acolhimento

Bagé
Casa da Mulher

Canoas
Casa-abrigo Casa Azul

Caxias do Sul
Viva Rachel 

Cruzeiro do Sul
Casa-abrigo Associação Casa de Passagem do Vale Taquari

Passo Fundo
Casa da Mulher Maria da Penha

Pelotas
Casa de Acolhida à Mulher Luciety

Porto Alegre
Casa de Apoio Viva Maria

Santa Cruz do Sul
Casa-abrigo

Santa Maria
Casa de Passagem para Mulheres – Lar Mirian

Santa Rosa
Casa-abrigo 8 de Março

Sapiranga
Casa-abrigo Sapiranga

Três de Maio
Casa-abrigo para Atendimento de Crianças, Adolescentes e Mulheres 
Vítimas de Violência
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Delegacias Especializadas de 
Atendimento às Mulheres

 As  Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs) 
realizam ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento 
legal. Nas unidades, é possível registrar Boletim de Ocorrência e solicitar 
medidas de proteção de urgência nos casos de violência doméstica contra 
mulheres. Há cerca de 381 delegacias especializadas cadastradas na Rede, 
que atendem em todo o Brasil e 125 serviços especialiados (Fonte: SPM/PR).
 

Endereços de Delegacias Especializadas 
de Atendimento às Mulheres

Bento Gonçalves
Rua Treze de Maio, 222
(54) 3452.3200

Canoas
Rua Cândido Machado, 106
(51) 3472.0494

Caxias do Sul
Rua Dr. Montauri, 1387
(54) 3221.1357

Cruz Alta
Rua Coronel José Gabriel, 21
(55) 3322.1864

Erechim
Rua Flores da Cunha, 91
(54) 3321.9996
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Gravataí
RS 030, 1013 – Parque dos Anjos
(51) 3431.5274

Ijuí
Rua Barros Cassal, 516
(53) 3222.6888

Lajeado
Rua João Batista de Melo, 509
(51) 3714.3309

Novo Hamburgo
Rua Graça Aranha, 55
(51) 3584.5815

Passo Fundo
Av. Dr. Cesar Santos, 106
(54) 3581.0725

Pelotas
Rua Barros Cassal, 516
(53) 3222.6888

Porto Alegre
• Coordenação das DEAMs
Av. João Pessoa, 2050
(51) 3288.2309

• Rua Freitas e Castro, Palácio da Polícia
(51) 3288.2172
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Rio Grande
Rua Almirante Barroso, 142
(53) 3293.1420

Santa Cruz do Sul
Rua João Werlang, 569
(51) 3711.4513

Santa Maria
Rua Duque de Caxias, 1196
(55) 3222.9646

Santa Rosa
Rua Palmeiras, 229
(55) 3512.5911

Centros de Referência de Atendimento 
às Mulheres - CRAM

 Os Centros de Referência prestam acolhida, atendimento 
psicológico e social e orientação jurídica às mulheres em situação de 
violência. Incluem, entre outros: os Centros de Referência de Atendimento 
à Mulher, os Núcleos de Atendimento/apoio à Mulher; e os Centros 
Integrados de Atendimento à Mulher. 

 O principal objetivo é cuidar da parte social  do problema da 
vítima, diferentemente da DEAM, que analisa a parte criminal. A vítima 
é atendida no CRAM sem ferir o seu direito à autodeterminação, mas 
recebendo meios para as tomadas de decisões relativas à situação de 
violência por ela vivenciada.
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Centro Estadual de Referência da 
Mulher Vânia Araújo Machado

 O Centro Estadual de Referência da Mulher Vânia Araújo 
Machado (CRM-RS) é um serviço vinculado à Secretaria de Políticas para 
as Mulheres (SPM-RS). Realiza assistência sistemática, com o apoio de 
Juizados, Delegacias e monitoramento de conselhos e de coordenadorias 
de políticas para as mulheres. 

 No CRM-RS as mulheres são encaminhadas para psicólogas, 
advogadas e assistentes sociais capazes de promover o atendimento 
integrado em situação vulnerável de violência. O CRM-RS orienta a 
implementação de outros Centros nos Municípios.

Miguel Teixeira, 86 - Cidade Baixa 
CEP 90050-250 - Porto Alegre/RS - Brasil 
Atendimento de segunda a sexta, das 8h30min às 18 horas. 
centrodereferenciadamulher@spm.rs.gov.br

Endereços de Centros de Referência 
de Atendimento às Mulheres

Bagé
Centro de Referência da Mulher de Bagé
Rua João teles, 864
(53) 3242.6551

Barão
Centro de Referência Especializado à Mulher
Rua da Estação, 1411 Centro
(51) 3696.2271
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Bento Gonçalves
REVIVI – CR de Atendimento à Mulher em Situação de Violência 
Rua Assis Brasil, 94 - Centro
(54) 3454.5400

Cachoeirinha
Centro de Referência da Mulher de Cachoeirinha
Rua Treze de Maio, 222
(54) 3452.3200

Canoas
Centro de Referência para Mulheres Vítimas Patrícia Esber
Rua Siqueira Campos, 321 - Centro
(51) 3464.0706

Capão da Canoa
Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Capão da Canoa
Rua 59, 169 - Antártica
(54) 8029.6437

Caxias do Sul
Centro de Referência para Mulheres de Caxias do Sul
Rua Alfredo Chaves, 1333 
(54) 3218.6026

Cruz Alta
Centro de Referência Maria Mulher
Rua João Manoel, 90 - Centro
(55) 3322.1716

Gravataí
Centro de Referência à Mulher Casa Lilás
Rua Coronel Fonseca, 410 - centro
(51) 3496.6342
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Imbé
Centro Referência do Trabalho da Mulher de Imbé
Antiga Rua 16, Nova Nordeste
(51) 9192.7658

Ivoti
Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Ivoti
Rua Arthur Augusto Gernhaedt, 800 – Morada do Sol
(51) 3563.2151

Novo Hamburgo
Viva Mulher Centro de Referência e Atendimento 
Rua Pedro Adams Filho, 5836
(51) 3036.1818

São Leopoldo
Centro de Referência de Atendimento à Mulher Jacobina
Praça Tiradentes, 119 - Centro
(51) 3588.8224

Santa Rosa
Centro de Referência Regional de Atendimento à Mulher Dirce Grosz
Rua Buenos Aires, 419 - Centro
(56) 3511.1532

Santana do Livramento
Centro de Referência de Atendimento à Mulher Professora Deise
Rua das Andradas, 1157 
(55) 3968.1100

Santiago
Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Santiago 
Rua Silvério Machado, 71 - Centro
(55) 3251.1155
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Sapiranga
Centro de Referência de Atendimento à Mulher Alzira Valesca Lampert Fett
Rua 20 de setembro, 1695 - Oeste
(51) 3959.1052

Três de Maio
Centro de Referência de Atendimento à Mulher Flor de Liz
Rua Padre Cacique, 498 - Centro
(55) 3535.3900

Veranópolis
Centro de Referência Especializado de Assistente Social CREAS
Av. Osvaldo Aranha, 876 - Centro
(54) 3441.5950

Postos/Núcleos/Seções de Atendimento 
à Mulher nas Delegacias Comuns

 Constituem espaços de atendimento à mulher em situação de 
violência (que em geral, contam com equipe própria) nas delegacias comuns.

Endereços de Postos/Núcleos/Seções de 
Atendimento à Mulher nas Delegacias Comuns

Alegrete
Rua Visconde de Tamandaré, 363 - Centro
(55) 3421.1673

Alvorada
Rua Roberto de Sousa Feijó, 73 - Centro
(51) 3411.8048
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Bagé
Cartório de Atendimento a Mulher
Av. Sete de Setembro, 634 - Centro
(53) 3241.3709

Bento Gonçalves
Rua Treze de Maio, 222 Centro
(54) 3452.3200

Caçapava do Sul
Rua Alter Cintra de Oliveira, 130 - Centro
(55) 3281.1720

Cachoeira do Sul
Rua Izidoro Neves da Fontoura, 550, Rio Branco
(51) 3722.2845

Camaquã
Rua Professora Luiza Maraninche, 475 - Centro
(51) 3671.4996

Candelária
Cartório de Atendimento a Mulher
Rua Botucari, 955 - Centro
(51) 3743.1178

Canela
Av. Osvaldo Aranha, 485- Centro
(54) 3278.0032

Carazinho
Av. Flores da Cunha, 532 - Centro
(54) 3331.4149
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Estância Velha
Cartório de Atendimento a Mulher
Av. Brasil, 1110 - Centro
(51) 3561.1110

Esteio
Av. Presidente Vargas, 2365 - Centro
(51) 3473.1355

Garibaldi
Cartório de Atendimento a Mulher
Av. Perimetral, 1113 – São José
(54) 3462.1162

Guaíba
Rua José Montauri, 60 - Centro
(51) 3480.1311

Ibiruá
Rua Merito, 666- Rio Pardo
(54) 3324.1638

Lagoa Vermelha
Rua da Estação, 1411 Centro
(51) 3696.2271

Montenegro
Rua José Luiz, 550 - Centro
(51) 3632.1111

Palmeira das Missões
Rua Marechal Floriano, 846 - Centro
(55) 3742.1047
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Parobé
Rua Pedro Arnold, 615, Nossa Senhora do Trabalho
(51) 3543.1203

Portão
Cartório da Mulher
Rua 09 de outubro, 286 - Centro

Sapiranga
Cartório da Mulher
Av. João Corrêa,, 1766 - Centro
(51) 3559.1280

São Leopoldo
Cartório de Atendimento a Mulher
Rua Pandiá Calogera, 156 - Fião
(51) 3743.1178

São Luiz Gonzaga
Rua Borges de Medeiros, 2208 - Centro
(55) 3352.8111

Sapucaia do Sul
Rua Barão do Rio Branco, 378
(51) 3474.8878

Sobradinho
Rua Independência, 447 - Centro
(51) 3742.1658

Santo Ângelo
Rua Antunes Ribas, 3609 – Centro Norte
(55) 3313.2340
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Santiago 
Rua Barão do Ladário, 1476 - Centro
(55) 3251.2364

Torres
Rua Manoel de Matos Pereira, 138 - Centro
(51) 3626.2880

Tramandaí
Rua 12 de abril - Centro
(51) 3661.1722

Três Passos
Rua Miraguai, 660 - Centro
(55) 3522.1747

Vacaria
Rua Major Flamino Moreira, 72
(54) 3231.2575

Venâncio Aires
Rua Tiradentes, 578 - Centro
(51) 3741.2441

Uruguaiana
Rua Flores da Cunha, 532 - Centro
(54) 3331.4149
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Conselhos Nacionais, Estaduais e 
Municipais de Direitos das Mulheres

 Os Conselhos dos Direitos das Mulheres são espaços públicos de 
controle social que garantem a participação da população nas atividades 
políticas, econômicas e culturais do país. 

 Os Conselhos devem ser compostos por uma parcela da população, 
juntamente com trabalhadores e dirigentes públicos, que periodicamente 
reúnem-se para debater e propor ações relacionadas a políticas para as 
mulheres.

Endereços de Conselhos Nacionais, Estaduais 
e Municipais de Direitos das Mulheres

Balneário Pinhal
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua 25 de Março, 500 – Centro

Bento Gonçalves
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Treze de Maio, 316 – Centro
(54) 3055.4560

Bom Retiro do Sul
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Senador Pinheiro Machado, 35 – Centro 
(51) 3766.1255

Cachoeirinha
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Flores da Cunha, 2209 - Bairro Vila Cachoeirinha
(51) 3439.3008
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Caibaté
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Padre Roes, 1582 – Centro
(55) 3355.1515

Campo Novo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Bento Gonçalves, 555 - Centro
(55) 3528.1051

Canela
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Augusto Pestana, 455 – Centro
(54) 3282.4077

Canguçu
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua General Osorio, 305 – Centro
(53) 3552.1580

Canoas
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Guilherme Schel, 6068 – Bairro Mathias Velho
(51) 9235.5547

Caxias do Sul
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Visconde de Pelotas, 449 – Centro
(54) 3215.4340

Charqueadas
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Santa Barbara, 1110 – Centro
(51) 3958.8538
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Cruz Alta
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua João Manoel, 90 - Centro
(55) 3322.1716

Erechim
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Pedro Alvares Cabral, 660
(54) 3222.9240 

Espumoso
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Angelo Macalos s/nº – Bairro Oeste
(54) 3383.1555

Fortaleza dos Valos
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Rubert, 900 – Centro
(55) 3328.1133

Giruá
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Sete de Setembro, 305 – Centro
(55) 3361.1068

Gravataí
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Jose Loureiro da Silva, 1350 – Centro
(51) 4001.3290

Guaíba
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
Rua Serafim Silva, 50 – Centro
(51) 3055.2747
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Ibirubá
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Dinis Dias, 702 – Centro
(54) 3324.8500

Ijuí
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Alvaro Chaves, 254 – Centro
(55) 3331.8200

Lageado
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Coronel Julio May, 242 – Centro
(51) 3982.1030

Montenegro
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua José Luiz, 1850 – Centro
(51) 3649.8203

Nova Petrópolis
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
Rua Coronel Alfredo Stelglich, 95 – Centro
(54) 3281.3000

Novo Hamburgo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua David Canabarro, 20 – Centro
(51) 3527.5304

Panambi
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Andrade Neves, 228 – Centro
(55) 3375.7171
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Pelotas
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Tres de Maio, 1060 - Centro
(53) 3227.5613

Piratini
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Bento Gonçalves, 130 – Centro
(53) 3257.1264

Porto Alegre 
• Conselho Estadual dos Direitos da Mulher
Rua Miguel Teixeira, 86 – Cidade Baixa
(51) 3288.6617

• Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Siqueira Campos, 1300 – Centro 
(51) 3289.1607

Putinga
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Duque de Caxias, 334 - Centro
(51) 3777.1440

Rio Grande
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Marechal Floriano, 05 – Centro
(53) 3231.5013

Rio Pardo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Julio de Castilhos, 416 – Centro
(51) 3731.2191
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Santa Cruz do Sul
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Marechal Floriano, s/nº – Praça da Bandeira
(51) 3713.8217

Santa Maria
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Nossa Sra. das Dores, 384 – Bairro Dores
(55) 3222.9621

Santa Rosa
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
Rua Minas Gerais, 86 – Centro
(55) 3511.1000

Santana do Livramento
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua dos Andradas, 1157 – Centro
(55) 3968.1023

Santo Ângelo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Três de Outubro, 800 - Centro
(55) 3312.9736

Santo Antônio da Patrulha
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. Borges de Medeiros, 456 – Cidade Alta
(51) 3662.4000

Santo Augusto
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Bonfim, 245 – Bairro Glória
(55) 3781.1125
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Santo Cristo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua 25 de Julho, 133 – Centro
(55) 3541.1500

São Leopoldo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua São Joaquim, 600 – Centro
(51) 3568.7176

Sapiranga
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. 20 de Setembro, 1695 - Bairro Oeste
(51) 3599.1052

Seberi
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Av. General Flores da Cunha, 831 – Centro
(55) 3746.2016

Soledade
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Benjamin Constant, 60 – Centro
(54) 3381.1648

Taquara
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Tristão Monteiro, 1278 – Centro
(51) 3541.9200

Três de Maio 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Minas Gerais, 46 – Centro
(55) 3535.8770
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Vacaria 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Ramiros Barcelos, 276 – Centro
(54) 3232.5102

Venâncio Aires
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
Visconde do Rio Branco, 820 – Centro
(51) 3983.1003

Vera Cruz
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Rua Ipiranga, 648 – Centro
(51) 3718.2830

Viamão
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Praça Julio de Castilhos, s/n º
(51) 8553.4390
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Outros Serviços

Escuta Lilás

 A Escuta Lilás é uma central de atendimento à mulher da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Sul, acessada pelo telefone 
gratuíto 0800 541 0803, junto ao Centro de Referência da Mulher Vânia 
Araújo Machado (CRM). Através da Escuta Lilás é possível receber 
informações sobre os melhores procedimentos para o encaminhamento 
das situações relatadas por qualquer cidadão preocupado com a garantia 
dos direitos das mulheres.

Escuta Lilás - 0800 541 0803
Atendimento de segunda a sexta das 8h30min às 18 horas.
Porto Alegre/RS - Brasil

Ligue 180
Central de Atendimento à Mulher

 A Central de Atendimento à Mulher é um serviço do governo 
federal que auxilia e orienta as mulheres vítimas de violência através do 
número de utilidade pública 180. As ligações podem ser feitas gratuitamente 
de qualquer parte do território nacional.

 O Ligue 180 foi criado pela Secretaria Especial de Políticas para 
as Mulheres em 2005, e conta com 200 atendentes que cobrem o período 
de 24 horas diárias, inclusive nos feriados e finais de semana - ocasiões em 
que o número de ocorrências de violência contra a mulher aumenta.

 As atendentes da Central são capacitadas em questões de gênero, 
legislação e políticas governamentais para as mulheres. São orientadas para 
prestar  informações sobre os serviçoes disponíveis no país para o enfrentamento 
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à violência contra a mulher e, principalmente, para o recebimento de denúncias e 
o acolhimento das mulheres em situação de violência.

 Conhecendo seus direitos e obtendo informações sobre os locais 
onde podem ser atendidas, as mulheres têm uma possibilidade real de 
romperem com o ciclo de violência a que estão submetidas. Uma ligação 
pode ser o diferencial na vida de uma mulher.

Patrulha Maria da Penha 
 
 É composta por quatro policiais militares que fazem rondas para 
acompanhar os casos de violência doméstica e o cumprimento das medidas 
protetivas. As equipes possuem policiais militares capacitados(as) na Lei 
Maria da Penha e selecionados(as) em razão do conhecimento prévio da 
região e do contato diário com as comunidades. 

 As equipes são formadas por dois homens e duas mulheres para 
que as vítimas se sintam mais acolhidas para relatar o que está acontecendo. 
As visitas às residências são feitas durante o dia, mas à noite também serão 
realizadas rondas para garantir a segurança das famílias. A Patrulha conta 
com viatura com identificação própria, tablets com acesso à internet, 
pistolas, coletes a prova de bala e armas taser.
 
 Diariamente, são produzidos relatórios e repassados para a 
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, integrando o trabalho 
com a Polícia Civil. A Patrulha encaminha para a delegacia os relatórios 
das fiscalizações das medidas protetivas e informa a maior ou menor 
gravidade do delito.

Cidades que possuem Patrulha Maria da Penha

• Porto Alegre (Território de Paz da Lomba do Pinheiro, Rubem Berta,  
Restinga e Santa Tereza)
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• Canoas
• Charqueadas
• Passo Fundo
• Esteio
• Santa Cruz do Sul
• Caxias do Sul
• Bagé
 

Sala Lilás

 Um espaço de acolhimento, privativo e seguro, onde as mulheres 
vítimas de violência aguardam os atendimentos da perícia clínica, da psíquica 
e do serviço psicossocial disponibilizados pelo Departamento Médico-Legal 
(DML). Funciona no 1º andar do Departamento Médico Legal (DML), na 
Avenida Ipiranga, 1807, em Porto Alegre. Além do acolhimento e perícia 
clínica, o DML também realiza a perícia psíquica para avaliar os sinais e 
sintomas de sofrimento psíquico decorrentes do trauma e oferece o Serviço 
Psicossocial. Todas as vítimas de violência sexual são encaminhadas ao 
serviço, que se preocupa em esclarecer e ratificar as orientações já recebidas 
na Delegacia da Mulher e na perícia clínica.
 
 A finalidade desse atendimento é reduzir a ansiedade e 
providenciar o encaminhamento psicológico ou psiquiátrico, conforme 
o quadro, utilizando os recursos da comunidade. O Setor Psicossocial 
funciona vinculado ao Setor Clínico (onde ocorrem os exames de corpo 
de delito) e o atendimento é realizado pela equipe técnica e por estagiários 
supervisionados. O objetivo do Psicossocial é acolher, proporcionar 
segurança, oferecer recomendações de profilaxia e medidas psicossociais.
 
 A Sala Lilás é uma iniciativa da Secretaria da Segurança Pública 
(SSP), por meio do Instituto-Geral de Perícias, em parceria com o projeto 
Rede de Atendimento da Segurança Pública para o Enfrentamento à 
Violência Doméstica e Familiar.
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Secretaria de Políticas para 
as Mulheres do RS

 A Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul (SPM-RS) foi criada através da Lei nº. 13.601. 
(Diário Oficial - 1º de janeiro de 2011 - Art. 40, Seção XI, pág. 7). 

 Tem por missão atuar nos programas de governo, visando à promoção 
dos direitos da mulher para a eliminação das discriminações que as atingem, 
bem como à sua plena integração social, política, econômica e cultural.

 Competências:
 I - assessorar a Administração Pública na formulação, coordenação 
e articulação de políticas para as mulheres;
 II - elaborar e implementar campanhas educativas de combate a 
todo tipo de discriminação contra a mulher no âmbito estadual;
 III - elaborar o planejamento de gênero que contribua na ação do 
governo estadual com vista à promoção da igualdade entre os sexos;
 IV - articular, promover e executar programas de cooperação 
entre organismos públicos e privados, voltados à implementação de 
políticas para as mulheres;
 V - articular as políticas transversais de gênero do Governo;
 VI - implementar e coordenar políticas de proteção às mulheres 
em situação de vulnerabilidade.

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 9º e 20º andares
CEP: 90119-900 - Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3288.6739 - (51) 3288-6735
Fax: (51) 3288-6745
E-mail: comunicacao@spm.rs.gov.br
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CPMI

 A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) – da 
Violência Doméstica e Familiar (relatório apresentado em julho de 2013) 
encaminhou requisições de informações ao governo do Estado do Rio 
Grande do Sul e aos órgãos do sistema estadual de justiça, a fim de coletar 
dados que lhe permitissem analisar: 
 a) a suficiência e qualidade dos equipamentos públicos de proteção 
à mulher vítima de violência; 
 b) a tendência temporal de crescimento ou decréscimo dos casos 
de violência contra a mulher; 
 c) o acesso das mulheres vítimas de violência à Defensoria 
Pública;  
 d) a atuação do Ministério Público ante os casos registrados de 
violência contra a mulher; 
 e) a atuação do Poder Judiciário perante os casos denunciados de 
violência contra a mulher. 

 O Estado ocupa o 19º lugar no ranking nacional em assassinatos 
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de mulheres, com taxa de 4,1 homicídios por 100 mil mulheres.  Os 
municípios mais violentos são Taquara, Guaíba e Lajeado. A partir desses 
dados, a CPMI apresentou as seguintes recomendações:

1 - Governo do Estado
 
 1. Ampliar o orçamento e o quadro funcional, por meio de concurso, 
da Secretaria de Políticas para as Mulheres para sua plena institucionalização 
e para que possa realizar as suas atribuições adequadamente;
 
 2. articular a Rede Especializada de Enfrentamento à Violência 
contra Mulheres, institucionalizando protocolos de serviço e de 
atendimento, em parceria com as instituições do sistema de justiça e com 
o movimento de mulheres;

 3. oferecer capacitação permanente aos servidores da segurança, 
justiça, saúde, dentre outros, em parceria com o sistema de justiça e o 
movimento de mulheres;

 4. ampliar a Patrulha Maria da Penha, na capital e no interior, e 
dotá-la de recursos humanos e materiais (viaturas) para realizar eficazmente 
o seu trabalho;

 5. capacitar os profissionais de saúde para ampliar a notificação 
compulsória da violência doméstica e sexual, de modo a diminuir 
significativamente a subnotificação;

 6. capacitar os profissionais de saúde para o atendimento dos 
casos de violência sexual em conformidade às Normas Técnicas do 
Ministério da Saúde;

 7. ampliar os serviços de abortamento legal para o interior, 
permitindo o amplo acesso das mulheres;
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 8. estabelecer indicadores de avaliação e monitoramento das 
políticas públicas de enfrentamento à violência contra mulheres;

 9. incluir, nas políticas públicas de enfrentamento à violência 
contra mulheres, recortes e ações nítidas que considerem as desigualdades 
de gênero, raça/etnia, idade, deficiência e orientação sexual;

 10. avaliar e tomar medidas para que a rede especializada oferecida 
pelo estado tenha recursos humanos adequados, equipe multidisciplinar e 
capacitação permanente;

 11. promover campanhas, em parceria com o sistema de justiça, 
de prevenção da violência contra mulheres;

 12. divulgar amplamente os serviços existentes no estado;

 13. incluir nos currículos escolares das escolas públicas estaduais 
tópicos ou disciplina que trabalhe direitos humanos, igualdade de gênero, 
violência de gênero e discriminação contra mulheres.

 14. capacitar os Plantões das Delegacias que funcionam 24 para a 
correta recepção e processamento dos crimes cometidos contra mulheres 
e particularmente sobre a Lei Maria da Penha.

2 - Poder Judiciário

 15. Tomar providências para ampliar o número de Juizados e Varas 
Especializadas de Violência contra Mulheres na capital e no interior do estado, 
encaminhando correspondente projeto de lei à Assembleia Legislativa;
 
 16. capacitar permanentemente os magistrados e magistradas 
bem como os servidores que atuam com crimes de violência de gênero, 
doméstica e familiar contra a mulher para a correta aplicação da Lei Maria 
da Penha em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal;
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 17. instituir cadastro de processos de violência contra mulheres, 
de modo a fornecer informações desagregadas por diversas variáveis, tais 
como tipo de crime, sentença, vínculo entre vítima e agressor, e ainda, 
idade, raça/etnia, orientação sexual, dentre outras;

 18. dotar a Coordenadoria da Mulher de recursos humanos e 
materiais necessários ao cumprimento de suas atribuições;

3 - Ministério Público

 19. Tomar providências para ampliar e instalar as 31 Promotorias 
da Mulher, conforme previsto no PIB;

 20. criar uma Promotoria Especializada com abrangência estadual, 
a exemplo da Coordenadoria da Mulher do Poder Judiciário, para fazer a 
articulação do sistema de justiça, bem como com os integrantes da rede 
especializada de atendimento à mulher;

 21. capacitar permanentemente os membros do Ministério 
Público bem como os servidores que atuam com crimes de violência de 
gênero, doméstica e familiar contra a mulher para a correta aplicação da 
Lei Maria da Penha em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal 
Federal;

 22. dotar a Promotoria extrajudicial da Lei Maria da Penha de 
recursos humanos e materiais adequados para o cumprimento de suas 
atribuições;

4 - Defensoria Pública

 23. Ampliar o quadro de defensores públicos para garantir acesso 
à justiça às mulheres em todo o estado;



67

LEI MARIA DA PENHA

 24. ampliar o número de Núcleos de Defesa da Mulher, tanto na 
capital quanto no interior, dotando-os de recursos humanos e materiais 
adequados ao bom funcionamento;

 25. capacitar, permanentemente, os integrantes da Defensoria Pública 
bem como os servidores que atuam com crimes de violência de gênero, 
doméstica e familiar contra a mulher para a correta aplicação da Lei Maria da 
Penha em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal;

5 - Governo Municipal de Porto Alegre

 26. Tomar providências para a instalação do Centro de Referência 
à Mulher da capital, dotando-o de recursos humanos e materiais adequados 
ao seu pleno funcionamento, observando a Norma Técnica que regula o 
seu funcionamento;

 27. capacitar os servidores que atuam com crimes de violência de 
gênero, doméstica e familiar contra a mulher para a correta aplicação da Lei 
Maria da Penha em conformidade com a decisão do Supremo Tribunal Federal.
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