
LUTAR POR

FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERLUTAR PELO
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O QUE É VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA E FAMILIAR?
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O isolamento social dentro das residências, decorrente da pandemia de
COVID-19, tende a provocar o aumento das tensões nas relações
domésticas. A pressão sobre os papéis de gênero, a sobrecarga de
trabalho sobre as mulheres e as incertezas quanto ao futuro aumentam os
riscos de violência, em especial a violência contra a mulher nestes
espaços familiares e domésticos. 

“QUALQUER AÇÃO OU  OMISSÃO BASEADA
NO GÊNERO QUE LHE CAUSE MORTE,

LESÃO, SOFRIMENTO FÍSICO,  SEXUAL OU
PSICOLÓGICO E DANO MORAL OU

PATRIMONIAL”.

É violência contra a mulher todo
o ato  de força contra a
espontaneidade, a vontade e a
liberdade de alguém e que tenha
como base a relação de gênero. 

ISOLAMENTO SOCIAL E O AUMENTO DE CASOS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

O QUE É VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR?

A violência doméstica pode
acontecer no âmbito familiar ou em
qualquer outra relação de afeto,
independente se agressor e vítima
cohabitam a mesma casa.

LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006)
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Por ocorrer em relações que envolvem uma íntima relação de confiança e
afeto, pode ser muito difícil identificar quando se encontra em uma
situação de violência doméstica e familiar. Além disso, pode ser comum
ciclos de violência, que confundem e mantém a situação ocorrendo. As
fases do ciclo são:

FASE 1 - AUMENTO DA TENSÃO: o agressor mostra-se tenso e irritado
por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele  humilha
a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher, em geral, tende a negar
o fato e justificar o comportamento violento do agressor.

FASE 2 - ATO DE VIOLÊNCIA: o acúmulo de tensão culmina em um ato de
violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial. A vítima tende
a se distanciar.

FASE 3 - ARREPENDIMENTO E COMPORTAMENTO CARINHOSO: a
mudança de comportamento do agressor faz com que a vítima se sinta
confusa e pressionada a manter o seu relacionamento. Por isso:

COMO SABER SE EU SOFRO VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR?

NÃO DUVIDE DE SI MESMA QUANDO SE SENTIR
VIOLENTADA

A Lei Maria da Penha  subdivide a violência contra a mulher em cinco
tipos: física, psicológica, sexual, moral e patrimonial. 
Compreendendo melhor cada uma delas, pode se tornar mais fácil a
identificação da situação de violência!
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NEM TODA VIOLÊNCIA SEXUAL É ESTUPRO!

Violência física é aquela que ameaça a integridade ou saúde corporal
da mulher, tais como:

Obrigar a presenciar, manter ou participar de relação sexual não
desejada. Mesmo entre casais, relações sexuais forçadas ou sem
consentimento também são atos de violência.

- Impedir a mulher de prevenir a gravidez ou
obrigá-la a abortar;

São considerados também como abuso  físico a tentativa de
arremessar objetos com a intenção de machucar,  sacudir e segurar
com força uma mulher.

VIOLÊNCIA FÍSICA

mordidas;
ferimentos com  
ácido ou fogo;

bofetadas;
puxões de cabelo;
beliscões;

tentativas de asfixia;
ameaças com faca;
tentativa de homicídio.

NEM TODA VIOLÊNCIA FÍSICA É ESPANCAMENTO!

VIOLÊNCIA SEXUAL

- Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que
causam desconforto ou repulsa;
- Forçar o matrimônio ou a prostituição, mediante
coação, chantagem, suborno ou manipulação.

tapas;
empurrões;
chutes;
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Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do
homem sobre a mulher

É aquela que envolve condutas que  causem danos emocionais
ou dimuinição da autoestima da mulher. Podemos considerar
como violência psicológica:

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Impedir a vítima
de exercer as
suas crenças

religiosas

Maltratar
animais de

estimação da
vítima com o
propósito de

atingí-la;

Usar os filhos
para fazer
chantagem

Isolar a vítima
de  amigos e

parentes

Vasculhar
pertences

pessoais como
gavetas,

celulares, etc

Provocar culpa
 e confusão

mental

Distorcer os fatos e
omitir situações

para deixar a vítima
em dúvida sobre a

sua memória e
sanidade (fazer a
mulher achar que

está ficando louca)

Criticar
constantemente,

xingar

Isolamento,
vigilância
constante,

ridicularização

Constrangimento,
humilhação e
manipulação

Controle de 
ações e

comportamentos 
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A violência patrimonial envolve a retenção, subtração, dano ou
destruição de bens e objetos da mulher, configurando formas de
controle e ameaça. São exemplos de violência patrimonial:

VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

Controlar, guardar ou
tirar o dinheiro de

uma mulher contra a
sua vontade. 

Quebrar objetos ou
causar danos de

propósito a objetos
da mulher

VIOLÊNCIA MORAL
A violência moral se refere a  qualquer conduta que configure os
crimes de calúnia, difamação ou injúria e pode ser identificada
quando o agressor:

 Vazar fotos
íntimas da
vítima em

redes  sociais 

      NOSSA FORÇA MOVE O MUNDO, 
         LUTAMOS POR VIDA DIGNA!

Reter documentos
pessoais da

mulher

Desvalorizar
moralmente ou

debochar a mulher
publicamente

Expor a vida
íntima da

vítima ou do
casal

Fazer juízos
morais sobre
a conduta da

vítima

36



LUTAR POR

FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERLUTAR PELO

CARTILHA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER (PARTE 2)

Enfrentamento da

situação de violência

REDE DE ACOLHIMENTO
E PLANO DE PROTEÇÃO
PARA MULHERES EM
SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA
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Se você se sente em risco, é importante criar estratégias de cuidado e
proteção. Muitas vezes o primeiro caminho apresentado é o da denúncia,
mas, antes mesmo de fazê-la, é importante criar uma rede de apoio que
te acolha e te fortaleça, para que todo o processo que envolve a denúncia
seja menos doloroso e difícil.  

 Esta rede pode se iniciar através das pessoas próximas, mas também há
caminhos institucionais possíveis. A seguir, você encontra informações
sobre o principal canal de Florianópolis que realiza acolhimento
psicossocial e psicológico gratuito para mulheres em situação de
violência. 

Em um segundo momento, disponibilizamos um plano de proteção
desenvolvido para o antes, o durante e o depois de uma situação de
violência.

LEMBRE-SE, O SEU SENTIMENTO É
LEGÍTIMO E VOCÊ NÃO PRECISA TER
VERGONHA DA SITUAÇÃO EM QUE SE

ENCONTRA!

IDENTIFIQUEI QUE ESTOU EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, 
E AGORA?
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O QUE É? 

É um espaço público e gratuito destinado ao acolhimento e atendimento
especializado às mulheres em situação de violência. São oferecidos
atendimentos psicossociais buscando o fortalecimento da mulher, assim
como orientações e encaminhamentos para promover a ruptura da
situação de violência.

QUEM É ATENDIDA?

Mulheres em situação de violência e seus familiares, residentes no
município de Florianópolis. Podem procurar atendimento direto no CREMV,
sem a necessidade de encaminhamento de outra instituição e
independente de ter sido feita alguma denúncia da situação de violência.

Centro de Referência de Atendimento à
Mulher em Situação de Violência - CREMV

VOCÊ TEM DIREITO AO ACOLHIMENTO MESMO
SEM TER REALIZADO A DENÚNCIA
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COMO ESTÁ FUNCIONANDO O CREMV EM TEMPOS DE
PANDEMIA?

Os atendimentos psicológicos e sociais estão sendo realizados
presencialmente ou via telefone, dependendo das demandas e
possibilidades da mulher. Cabe ressaltar que atendimentos por telefone
são realizados sob prévia pactuação com a mulher, estabelecendo com ela
um plano de segurança individual que garanta que ela tenha a privacidade
necessária e esteja com condições seguras para o atendimento. 

Caso a mulher ingresse por atendimento presencial, passará por todos os
protocolos de segurança sanitária contra Covid-19 para que seja realizado
o acolhimento da demanda através da escuta qualificada.

Centro de Referência de Atendimento à
Mulher em Situação de Violência - CREMV

COMO ENCONTRAR?

Endereço:  Rua:  Delminda da Silveira s/nº- Fundos da Promenor e ao
lado da 6ª Delegacia  de Polícia da Capital
Bairro: Agronômica – Florianópolis/SC.

Telefones: 3224-7373/3224-6605.

Email: cremv@pmf.sc.org.br

Horário de funcionamento: de segunda à sexta, das 9h às 17h.
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UM PLANO DE SEGURANÇA DEPENDE DO CONTEXTO E DAS
URGÊNCIAS. PENSE NAS AÇÕES POSSÍVEIS PARA VOCÊ

PLANO DE PROTEÇÃO PARA MULHER EM
SITUÇÃO DE VIOLÊNCIA

Caso você se perceba em uma situação de violência, é importante ter um
plano de ações práticas: são ações que buscam garantir o mínimo de
segurança para você e seus familiares em casos de emergência. 

Inclua na sua lista de
contatos os telefones

dos serviços de
proteção à mulher

Se já possui
medida protetiva,

mantenha o
documento com

você

Planeje a saída de
casa e o

transporte para
um lugar seguro

(ex: ônibus para ir
para a casa de um

parente)

Deixe documentos,
remédios e chaves
guardados em um
local específico 

ANTES DA VIOLÊNCIA

SUGESTÕES:

Disque180
Disque100

Delegacia da mulher: (48) 3665-6528
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PLANO DE PROTEÇÃO PARA MULHER EM
SITUÇÃO DE VIOLÊNCIA

Evite local
onde haja

armas

Não corra para o
local onde as

crianças estejam.
Elas podem acabar

sendo agredidas
também

Se a violência for inevitável, pense em uma ação
imediata e de proteção. Corra  para um canto, se

abaixe  com o rosto protegido e os braços ao lado da
cabeça, entrelaçando os dedos atrás da nuca

Evite  locais 
como  cozinha  e 
banheiro,  onde

há facas e outros
objetos perigosos 

NO MOMENTO DA VIOLÊNCIA

Evite fugir sem as
crianças. Elas
poderão ser

usadas como
objeto de

chantagem

Ensine as crianças a pedir
ajuda e a se afastar do local

quando houver violência
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PLANO DE PROTEÇÃO PARA MULHER EM
SITUÇÃO DE VIOLÊNCIA

Procure  a 
delegacia da 

mulher, o centro  de
atendimento ou

alguma pessoa ou
instituição em que

você confie
Verifique se há locais
seguros perto de sua
casa, onde você pode

ficar até conseguir
ajuda: igreja,

comércio, escola etc

Se você tem telefone, tente manter ele
próximo, com bateria e crédito para

ligações. Se não tem, localize o
telefone público mais próximo

DEPOIS DA VIOLÊNCIA

Tente fazer um registro da agressão, como tirar fotos de
machucados ou gravar áudios de brigas. Se o caso for de
agressões contínuas, guarde por escrito, com as datas e
horários, todos os episódios de violência sofridos (física,

psicológica ou sexual) 

Se você tiver carro, mantenha
cópias das chaves do carro em

um local seguro e acessível.
Tenha o costume de deixar o

carro abastecido e na posição de
saída para evitar manobras

*Este plano de proteção foi baseado na Cartilha "COVID - 19  Confinamento sem Violência" produzida pelo
Núcleo de Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia da EMERJ. 13



LUTAR POR

FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERLUTAR PELO

CARTILHA SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER (3 e 4)

Enfrentamento da

situação de violência

DENÚNCIA E
QUESTÕES
JURÍDICAS
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A denúncia é importante no processo de enfrentamento da violência
porque institucionaliza a situação, ou seja, é a partir dela que os órgãos
competentes podem tomar as devidas providências. No entanto, a
denúncia é só uma parte deste caminho que é preciso trilhar no
enfrentamento da violência. 

O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA É A
INTERRUPÇÃO E AFASTAMENTO DO

VÍNCULO COM O AGRESSOR 

Enfrentamento da violência não é sinônimo de
denúncia!
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Se você não quer ou não consegue fazer a denúncia logo que a violência
ocorre, isso não deslegitima e não diminui todo o processo de
enfrentamento pelo qual você passa, seja na formação de rede de apoio,
no acolhimento psicológico ou na ruptura com o agressor.

TOMAR UMA ATITUDE JURÍDICA NÃO É UM
PROCESSO FÁCIL, MAS JUNTAS NOS

FORTALECEMOS!



HORA DE DENUNCIAR!
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como é este processo?

CONTATOS PARA TER NA MÃO!

Polícia Militar - 190: É o contato em casos de emergência! Através deste
canal é possível denunciar e pegar em flagrante a situação de violência. A
ligação pode ser feita tanto pela vítima, quanto por alguma pessoa externa
que esteja presenciando a situação.

Canal de atendimento à mulher em situação de violência - 180: Central de
atendimento que oferece orientação básica à vítima. Estas orientações
auxiliam a mulher a entender e definir o tipo de violência sofrida e como
agir, no seu caso específico, para o enfrentamento na esfera institucional.

Delegacia da Mulher - 6º DP - Florianópolis: É o local onde se inicia o
processo de autuação com o registro do Boletim de Ocorrência. Existe a
possibilidade de registrar o B.O online através da delegacia virtual da
Polícia Civil.
Endereço: R. Delminda Silveira, 65-83 - Agronômica, Florianópolis - SC,
88010-400
Telefone: (48) 3665-6528
Delegacia Virtual: https://delegaciavirtual.sc.gov.br/inicio.aspx

Fórum da Capital - Juizado da Violência doméstica contra à mulher:
Local onde onde os casos registrados são processados. Através dele é
possível enviar as provas, fazer pedidos de medida protetiva, dentre
outras solicitações.
Endereço: R. Álvaro Millen da Silveira, 208 - Centro - Florianópolis - SC
Telefone: 3287-6484 (para telefone fixo e whatsapp)
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O primeiro passo: comunicar a violência às
autoridades

Registrar o boletim de ocorrência (B.O) é o primeiro passo legal para
comunicar a violência às autoridades. Ao fazer um B.O, o estado solicita
uma investigação do caso de violência, ou seja, abre-se um inquérito
policial. A partir deste momento, diversas ações e caminhos podem
acontecer em tempos diferentes. São implicações importantes, às vezes
difíceis de entender, e que precisam de uma atenção especial para
conhecer nossos direitos e reivindicá-los.

Visualizando o processo de denúncia
Na tentativa de tornar a compreensão desse caminho mais simples,
construímos um guia com as diferentes implicações gerais do processo
de denúncia de violência doméstica que incluem: (1) o registro Boletim de
Ocorrência; (2) pedido de medida protetiva; (3)  os tipos de provas;  (4)
representação criminal; (5) análise do Ministério público; (6) audiência. 

Ao final do texto, você
encontrará um mapa com
os diferentes caminhos
que a denúncia pode levar.



FAZENDO UM BOLETIM
DE OCORRÊNCIA

O Boletim de Ocorrência é o primeiro
passo legal para comunicar a violência
às autoridades e pode ser feito em
qualquer delegacia. Como em
Florianópolis há a delegacia da mulher,
dê preferência a ela, pois nela o
atendimento será mais especializado.
Neste primeiro momento, você vai
narrar detalhadamente todos os fatos
ocorridos. 

MEDIDA PROTETIVA
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A autoridade policial NÃO
pode se negar a registrar
o Boletim de Ocorrência.

As medidas protetivas são
mecanismos legais que têm como
objetivo proteger a mulher em
situação de risco. Em qualquer
momento do processo de denúncia
(na abertura do B.O, durante o
andamento do inquérito ou até com
o caso sendo analisado pelo
judiciário), se você se sentir
ameaçada, é um direito seu fazer
um pedido de medida protetiva.

O descumprimento da
medida protetiva pode

levar à prisão do
acusado.

1

2

A partir disso, será aberto um inquérito policial e, enquanto ele estiver
aberto, serão recolhidas provas dos fatos. Em qualquer momento você
poderá ser intimada a prestar mais depoimentos. 

Esta medida é avaliada por um juiz em até 48 horas e pode impor
diferentes restrições ao agressor que dizem respeito sempre ao
afastamento da mulher e dos filhos.
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PROVAS

No momento de fazer o B.O na
delegacia, autoridades podem fazer o
pedido de algumas provas que achem
importantes. No entanto, a mulher
também pode colaborar de forma
mais ativa durante o processo de
investigação e entregar outras provas
que serão acresentadas no seu caso.
Pode, inclusive, entregar essas outras
provas diretamente para o Fórum da
Capital presencialmente ou via
WhatsApp. 
Algumas provas que podem ser
consideradas para a investigação:

A mulher não é 
obrigada a responder

questionamentos que não
tem a ver com o caso 

(intimidades, sobre hábitos
ou costumes...)

CORPO DE DELITO: Realizado em casos de agressões físicas e
sexuais, em que as autoridades fazem a solicitação para a perícia
médica e o laudo resultante será a prova para o caso. Mesmo que o
laudo seja inconclusivo (situação comum) ainda serve como prova
e é importante! Em Florianópolis, este exame pode ser feito
diretamente no Hospital Universitário.
LAUDOS INDIRETOS: Laudos médicos que não são da perícia
médica, mas de outros profissionais. Apesar de não ser um exame
médico solicitado por autoridade policial, no prontuário é
obrigatório que seja registrado que a ajuda médica foi decorrente de
agressões de violência doméstica. 
LAUDOS PSICOLÓGICOS: Auxiliam a embasar casos de danos
morais e consequências psicológicas.
TESTEMUNHAS DIRETAS E INDIRETAS: Pessoas que presenciaram
os fatos ou que tinham conhecimento da situação (por exemplo,
pessoas de confiança que você contou sobre as agressões).
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AS PROVAS SÃO ESSENCIAIS, POIS DETERMINAM
SE O PROCESSO É ARQUIVADO OU SE SEGUE EM

FRENTE.

REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL
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OUTRAS PROVAS: Imagens de câmeras de segurança (de lugares
públicos), prints, áudios com confissões do agressor. 
Fotos de machucados, roupas com amostra de material biológico
(em casos de violência sexual).
Exames toxicológicos e exames de sangue (caso a mulher
estivesse sob efeito de substâncias químicas).

Se a violência sofrida
tiver sido física ou sexual,

o inquérito policial é
automaticamente aberto,
ou seja, não depende de
representação criminal.

Neste caso, não há mais a
possibilidade de retirada

da denúncia.

Para que o inquérito policial seja
aberto, além do B.O, alguns crimes
necessitam de uma representação
criminal. A representação criminal é
uma autorização na qual a mulher
que sofreu a violência afirma que
deseja que o agressor seja
processado e punido. Nos casos em
que a representação criminal foi
necessária, a denúncia pode ser
retirada até que seja  julgada pelo
Ministério Público.
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ANÁLISE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Em casos de violência
doméstica, a lei Maria

da Penha prevê que toda
mulher tem direito a

uma defensora pública

Após o inquérito policial, o caso é
levado ao Ministério Público que
avalia se deve abrir uma ação
criminal. A ação pode não ser aberta
por não ter provas suficientes para
tal. Nesta situação, o caso é
arquivado.
Caso se entenda que existem todos
os elementos para a ação, abre-se
um processo judicial. O processo
agora é do Estado contra o agressor
e a mulher entra de forma a
assessorar o processo. 

AUDIÊNCIA

Se você não quiser estar
presente no local no

mesmo momento que o
acusado, você pode

solicitar salas separadas
junto ao Fórum

antecipadamente 

A audiência é o passo final do
processo. Nela, ambas as partes
são ouvidas: a mulher vítima da
violência e o acusado. Porém, deve
ser assegurado à ela espaços e
momentos de testemunho
diferenciados do autor da agressão.
Muitas vezes a sentença é dada na
própria audiência. 

5
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FAZENDO UM BOLETIM
DE OCORRÊNCIA

SOLITAÇÃO DE
MEDIDA

PROTETIVA

REPRESENTAÇÃO
CRIMINAL

MINISTÉRIO PÚBLICO
DECIDE SE ABRE AÇÃO

CRIMINAL

PROCESSO ARQUIVADO

SEGUIMENTO NO
PROCESSO

AUDIÊNCIA COM
DECLARAÇÃO DA SENTENÇA

DO ACUSADO
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Investigação
permanece
durante o
período de

recolhimento de
provas

Dependendo do
tipo de violência

Mulher sente que
sua vida corre risco

Juiz entende que há provas
suficientes para julgamento

do caso

Depoimento de todas as
pessoas envolvidas no

processo

Geralmente por falta de prova

Mapa do Processo de Denúncia



LUTAR ATÉ QUE TODAS SEJAMOS LIVRES!

      NOSSA FORÇA MOVE O MUNDO, 
         LUTAMOS POR VIDA DIGNA!

@reporterpopular       reporterpopular.com.br/vidadigna

#nalutaporvidadigna


