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A JUSTIÇA NÃO PARA!
Diante da pandemia da COVID-19, as instituições
de saúde recomendaram as medidas de
distanciamento social, como melhor forma para
evitar a disseminação do contágio.

Para muitos, o confinamento significa proteção e
segurança, mas para alguns, o interior das casas e dos
apartamentos são locais de hostilidade e violência.
Por isso, algumas mulheres, precisam enfrentar no
âmbito doméstico inimigos ainda mais ameaçadores,
infelizmente, que a COVID19: seus companheiros.
Dessa forma a troca de informações
pessoalmente ficou inviável, por isso, nós
da Equipe Multidisciplinar deixamos um
cartaz ao final da cartilha para afixação
nos condomínios.

VIOLÊNCIA EM TEMPOS
DE PANDEMIA

As estatísticas de violência doméstica contra
mulher,que já eram graves, apresentam-se ainda mais
preocupantes, pois demonstram o aumento das
denúncias de violência contra mulher nesse período
de pandemia, segundo o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública. Contudo, muitas mulheres não
conseguem ligar ou chegar a uma delegacia, por
diversas razões. E você pode perguntar: o que eu
tenho a ver com isso?

É fundamental que o condomínio
como um todo intervenha em
situações de verificada violência
doméstica, principalmente em um
momento de isolamento social, a
fim de se evitar um desfecho mais
grave e até mesmo uma eventual
responsabilização por omissão de
socorro, conforme previsão no
art.135 do código penal.

Então, condôminos,
funcionários, síndicos,
como proceder nos
casos de violência
doméstica e familiar
contra mulher?

UMA INFORMAÇÃO
IMPORTANTE
"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.
2 º da Lei 11.340/2006 - LEI MARIA DA PENHA)

A violência
doméstica e
familiar contra a
mulher constitui
uma das formas
de violação dos
direitos humanos.

CONCEITUANDO OS TIPOS DE
VIOLÊNCIA
São formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, entre outras:

Física
Entendida como qualquer conduta que
ofenda a integridade ou saúde corporal da
mulher.
ESPANCAMENTO, SUFOCAMENTO, LESÕES

Moral
Entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
EXPOR A VIDA ÍNTIMA, ACUSAÇÕES FALSAS

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.
CONTROLAR SEU DINHEIRO

Psicológica
É considerada qualquer conduta que:
cause dano emocional e diminuição da
autoestima; prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento da mulher; ou vise
degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões.

NÃO PERMITIR CONTATO COM OUTRAS PESSOAS

Sexual
Trata-se de qualquer conduta que
constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada
mediante intimidação, ameaça, coação
ou uso da força.

NÃO
SILENCIE,
DENUNCIE!

Quando há indícios de violência
doméstica contra mulher, o que
fazer?

Se vir ou escutar gritos,
xingamentos, ameaças
ou até violência física,
entrar em contato
imediatamente com a
administração do
condomínio para
providenciar apoio à
vítima.

É possível ainda acionar a Central de
Atendimento à Mulher pelo número
180, de forma gratuita e confidencial,
para registrar a ocorrência. A Central
funciona 24 horas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES!

Mesmo que a vítima
não se pronuncie, a
polícia poderá ser
acionada pelo
condomínio e o socorro
é obrigatório, mesmo
contra sua vontade.

Mesmo que o síndico
tome conhecimento da
situação de violência,
não cabe a ele apurar o
ocorrido, mas a
responsabilidade de
investigação cabe à
Polícia Civil.

É possível impedir a entrada do agressor no
condomínio?
A Lei Maria da Penha prevê o afastamento do
agressor do lar. Então, se houver a solicitação
da vitima por tal medida, haverá o
impedimento de acesso do agressor ao
condomínio com a determinação da
autoridade judiciária.

MEDIDAS PROTETIVAS
Apesar da suspensão das atividades, a justiça não
parou e ainda pode proteger as mulheres durante a
pandemia por meio:

das Medidas
Protetivas de
Urgência

Prorrogação
das Medidas
Protetivas

Prisão dos
Agressores

Algumas das Medidas Protetivas são:
Afastamento do acusado do lar, domicílio ou local
de convivência com a ofendida;
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) frequentação de determinados lugares a fim de
preservar a integridade física e psicológica da
ofendida;

ATENÇÃO!!!
CABE AO SÍNDICO ORIENTAR OS
FUNCIONÁRIOS DA PORTARIA
PARA PROIBÍREM A ENTRADA DO
AGRESSOR.

Toda situação deverá ser mantida em
sigilo, com respeito e bom senso, a fim de
evitar que possíveis constrangimentos ou
agravamentos.

Por que muitos casos não são
denunciados?
Há várias razões para que a vítima não realize a
denúncia. Vejamos algumas:
- Medo de ser desacreditada sobre a denúncia
- Vergonha da exposição
- VInculo afetivo
- Medo do agressor
- Dependência financeira
- Por ter filhos com seu agressor
- Perfil público do agressor dificulta encontrar
testemunhas
- A cultura machista reforça padrões de
comportamentos e naturaliza a violência contra
mulher.

Por que intervir?
Por que terceiros não denunciam a violência contra
mulher?

Pelo mito de que "em Porque se tem a ideia de
que ela não romperá o
briga de marido e
mulher, não se mete a relacionamento com o
agressor
colher"

MAS ATENÇÃO, EXISTE UM
CICLO, CHAMADO DE "O CICLO
DA VIOLÊNCIA" QUE TAMBÉM É
UMA DAS RAZÕES QUE PODE
EXPLICAR A PERMANÊNCIA DE
UMA MULHER EM UMA
RELAÇÃO ABUSIVA!

CICLO DA
VIOLÊNCIA

Não julgue a mulher que vive a situação de
violência. Mesmo que ela negue ou não
leve adiante a denúncia, saiba que você
pode fazer sua parte, inclusive , podendo
evitar o feminicídio.

A vítima de violência doméstica, inserida no
ciclo da violência, não consegue reagiar.
Muitas desenvolvem até a síndrome do
desamparo apreendido (situação em que
vão sendo retiradas condições psicológicas
para que a pessoa reaja)

Que medidas os condomínios
podem adotar para evitar a
violência contra mulher?
instalação de
portaria 24h

disponibilização
(em local visível)
dos números de
telefones da rede de
apoio nos casos de
violência doméstica.

instalação de
câmeras de
segurança nas
áreas comuns

promoção de
campanhas
educativas:
palestras,
distribuição de
materiais, afixação
de cartazes, etc.

Os casos de brigas
familiares não devem ser
tratadas em Assembleia
em hipótese nenhuma.

DISPOSITIVOS DE
SEGURANÇA
Ronda Maria da Penha
O Projeto Ronda Maria da Penha atua
como mecanismo de defesa no combate
à violência doméstica e familiar contra a
mulher. Atendendo todos os bairros da
cidade. Ligue ou envie mensagem pelo:

98842-2258
Aplicativo "Alerta Mulher"
Mulheres com medidas protetivas contam
com o aplicativo que faz o monitoramento
por GPS e garante atendimento imediato,
entretanto o aplicativo só pode ser
validado na Delegacia, por isso entre em
contato com a Ronda!

Denuncie!
Em situações de emergência, a mulher,
um familiar ou qualquer vizinho pode
ligar para o 190, 180 e 181.

Você também pode registrar ocorrência através
da Delegacia Interativa
https://www.delegaciainterativa.am.gov.br/#/home

COMO AJUDAR UMA
MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA?

1.Pergunte o que ela quer para o seu futuro.
2. Apoie independente da resposta, não julgue ou deboche.
3. Pergunte sobre seus sentimentos em relação ao
companheiro.
4. Entenda o lado dela. Seja uma pessoa compreensiva,
paciente e jamais acuse ou julgue.
5. Ajude a avaliar os riscos da situação.
6. Denuncie agressões. Não se omita.
7. Tenha paciência. Você não é responsável pelas escolhas
dela, mas pode apoiar.
8. Não pergunte o motivo da agressão. Nada justifica a
violência.
10. Ofereça abrigo, se necessário, e apoio para buscar as
autoridades.

EM CASO
CASO DE
DE VIOLÊNCIA
VIOLÊNCIA CONTRA
CONTRA
EM
MULHER, NÃO
NÃO TENHA
TENHA MEDO
MEDO DE
DE
MULHER,
METER A
A COLHER
COLHER
METER
Se vir ou escutar gritos, xingamentos, ameaças ou até violência
física, entrar em contato imediatamente com a administração do
condomínio para providenciar apoio à vítima.
É possível ainda acionar a PM pelo 190 e a Central de Atendimento
à Mulher pelo número 180 , de forma gratuita e confidencial, para
registrar a ocorrência. A Central funciona 24 horas.

Telefones
Telefones úteis
úteis
Telefones úteis

1ºJuizado Especilizado no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher
Telefone: 3303-5010/99198-7620/98449-7084/99272-8953
2º Juizado: Telefone: 3303-5011/ 3303-5004/ 98438-5528
3º Juizado: Telefone: 3303-5012/ 3303-5009/ 98200-6669
Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher
Telefone: 3236-7012
Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher - Zona Norte/Leste
Telefone: 3582-2778
Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher - Zona Sul
Telefone: 3214-3653
Serviço de Apoio Emergencial à Mulher - SAPEM
Telefone: 98483-5974
Serviço de Apoio Emergencial à Mulher - SAPEM
Zona Norte/Leste
Telefone: 98483-5052
Centro de Referência Estadual de Apoio à Mulher - CREAM
Telefone: 98483-6488
Núcleo de Defesa da Mulher - Defensoria Pública/NUDEM
Telefone: 98417-3249/98427-1138
Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJUSC)
Telefone: 99319-2715

Não se esqueça da Delegacia Interativa

https://www.delegaciainterativa.am.gov.br/#/home
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A Equipe Multidisciplinar do 1º Juizado é composta por Assistentes
Sociais, Psicológos e Estagiários, que mesmo durante a pandemia
não pararam e continuam a realizar atendimentos e a trabalhar
em defesa dos direitos das mulheres, buscando meios de propagar
informação, como esta cartilha.
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Celi Cristina
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Yasmin Cristhine
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Estagiária de
de Psicologia
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Gisele
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