
C O O R D E NA D O R I A  E S TA D UA L  DA  M U L H E R

Somando esforços para o enfrentamento
da violência doméstica e familiar contra a mulher

NÃO SILENCIE!
DIGA NÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA!



TIPOS DE VIOLÊNCIA
DA LEI MARIA DA PENHA

A)  Violência Emocional ou Psicológica
Xingar, humilhar ou ameaçar, intimidar e amedrontar; debochar publicamente, diminuir a 
autoestima; tirar a liberdade de ação, crença e decisão; controlar tudo o que ela faz; isolar a 
mulher de amigos e parentes; impedir que ela trabalhe, estude, saia de casa, vá à igreja ou 
viaje; usar os filhos para fazer chantagem.

B) Violência Física
Bater, espancar, atirar objetos, empurrar, sacudir; morder ou puxar os cabelos; estrangular, 
chutar, torcer ou apertar os braços; queimar, cortar, furar, mutilar e torturar; usar arma 
branca ou arma de fogo.     

C) Violência Sexual
Forçar relações sexuais quando a mulher não quer ou quando estiver dormindo ou doente; 
forçar a prática de atos sexuais que não agradam a mulher, como fazer a mulher olhar ima-
gens pornográficas quando ela não quer; impedir a mulher de prevenir a gravidez; forçá-la a 
engravidar ou ainda forçar o aborto contra a sua vontade;

D) Violência Patrimonial
 Controlar, reter ou tirar dinheiro dela; causar danos de propósito a objetos pessoais; destruir, 
reter objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e outros bens e direitos.

E) Violência Moral
Fazer comentários ofensivos ou humilhar a mulher publicamente; expor a vida íntima do 
casal para os outros, inclusive nas redes sociais; acusar publicamente a mulher de cometer 
crimes; inventar estórias e/ou falar mal da mulher para os outros, com intuito de diminuí-la 
perante amigos e parentes. 

FIQUE ATENTO!

A violência doméstica pode acontecer com qualquer mulher, independente de condição 
financeira, idade, orientação sexual, raça/cor, religião ou escolaridade.

É um fenômeno mundial, histórico, social e cultural relacionado à transformação das diferen-
ças entre os sexos em desigualdade de poder entre homens e mulheres.

A Lei Maria da Penha está aí para prevenir, punir e erradicar os casos de violência contra a 
mulher, sejam casos de violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.

Agora acabou aquela história de que “em briga de marido e mulher, não se mete a colher". 
Este não é um problema particular, é uma realidade que atinge muitas pessoas e deve ser 
enfrentada e denunciada.



MAS COMO FAZER PARA DENUNCIAR?

A denúncia deve ser feita na Delegacia da Mulher. Nos finais de semana ou no horário 
comercial, deve-se procurar a Central de Flagrantes.

Numa situação de emergência, ligue para 190 e peça apoio da polícia.

Você também poderá receber orientação através do 180.

E DEPOIS DA DENÚNCIA?

Quais os próximos passos?
Após a denúncia, compareça à delegacia sempre que for solicitada(o). Faça o exame de 
corpo de delito se for encaminhada para realizá-lo.

E compareça ao Fórum da Comarca, para acompanhar o processo judicial originado a partir 
da denúncia na Delegacia da Mulher.

   Defensoria Pública

Para aquelas pessoas que estão movendo ou respondendo processo de violência doméstica 
e familiar contra a mulher e que, portanto, precisam de assistência jurídica. O serviço está 
disponível para qualquer cidadã(o) que não tenha condições financeiras de pagar advogado 
particular.

   Ministério Público

É um órgão fiscalizador da lei, da atividade policial e dos locais que atendem a esta mulher 
vítima de violência. Pode pedir a concessão ou revisão de medida protetiva e a decretação 
da prisão preventiva do agressor. Pode oferecer denúncia na maioria dos casos de violência 
contra a mulher.
 

Não à violência contra as mulheres.

DENUNCIE 180
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Se você passa por isso ou conhece alguém que sofre violência doméstica, é 
importante buscar ajuda e orientação para te apoiar e fortalecer para que 
consiga sair dessa situação.

LOCAIS DA REDE:

Coordenadoria Estadual da Mulher/ TJ-AL
Fone: (82) 4009-3048

Juizado de Violência doméstica e familiar
contra a mulher de Maceió

Praça Sinimbu, n.º 119 - Centro - Maceió
Fone: (82) 2126-9661

1ª Delegacia da defesa da mulher
Rua Boa Vista, n.º 443 - Centro - Maceió

Fone: (82) 3315-4976

2ª Delegacia da defesa da mulher
Rua Antônio de Souza Braga, n.º 270,

Conjunto Salvador Lyra (próximo ao Posto de Saúde),
Maceió. Fone: (82) 3315-4327

Central de flagrantes
Av. Fernandes Lima, s/n - Pinheiro (em frente ao
Hospital do Açúcar). Fone: (82) 3315-4237/1970

Secretaria Estadual da mulher
e dos direitos humanos

Rua Cincinato Pinto, n.º 503, 2º andar - Centro,
Maceió. Fone: (82) 3315-1792

Central da mulher e dos direitos humanos/Centro
especializado em atendimento à mulher - CEAM

Rua Augusto Cardoso, s/n - Jatiúca - Maceió
Fone: (82) 3315-1740

Juizado de Violência doméstica e familiar
contra a mulher de Arapiraca

Rua Samaritana, 160, Ed. Juiz Pedro Medeiros Pereira,
Complexo Integrado de Justiça Especializada, 

Santa Edwirges. Fone: (82) 3482-1695

 Delegacia Especializada de Defesa
dos Direitos da Mulher - DEDDM

Rua Professor Domingos Correia, 35, Centro,
Arapiraca/AL, Fone: (82) 3521-6318 | (82) 987522339


