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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER
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Violência doméstica no Brasil
As raízes sociais do Brasil foram concebidas pela desigualdade de 
gênero. A cada momento, centenas de mulheres são vítimas de 
crimes praticados no âmbito doméstico e familiar. Nessa área, ainda 
é muito comum a falta de informação, tanto da vítima quanto do 
agressor. 

Na atualidade, a mulher luta incessantemente para alcançar posição 
de igualdade social e material em relação ao homem. Todavia, ainda é 
um ser bastante vulnerável no tocante aos constrangimentos físicos, 
psicológicos e morais sofridos em âmbito privado.

Toda mulher, independentemente de idade, formação educacional, 
raça, etnia, religião ou opção sexual, faz jus ao respeito dos seus 
direitos fundamentais. É dever do Estado protegê-la contra qualquer 
tipo de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral.
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Violência doméstica no Brasil
O que é?

A violência doméstica e familiar contra a mulher caracteriza-se como 
qualquer ato lesivo que possa causar algum dano patrimonial, físico, 
sexual e psicológico. Muitas pessoas ainda acham que esse tipo de 
violência resume-se ao dano físico, mas estão muito enganadas.
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Quais os tipos de violência que a mulher 
pode sofrer? 
1. Violência Física

Entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou 
saúde corporal da mulher. Exemplos:

 » Estrangulamento ou sufocamento;
 » Atirar objetos, sacudir e apertar os braços;
 » Espancamento;
 » Lesões com objetos cortantes ou perfurantes;
 » Tortura;
 » Ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo.
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Quais os tipos de violência que a mulher 
pode sofrer? 
2. Violência Sexual

Refere-se a qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar,
manter ou participar de relação sexual não desejada mediante inti-
midação, ameaça, coação ou uso da força. Exemplos:

 » Estupro;
 » Obrigar a mulher a realizar atos sexuais que lhe causam descon-

forto ou repulsa;
 » Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos 

da mulher;
 » Forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, 

chantagem, suborno ou manipulação;
 » Impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a 

abortar.
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Quais os tipos de violência que a mulher 
pode sofrer? 
3. Violência Psicológica

Trata-se da conduta que cause dano emocional e diminuição da 
autoestima, que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da 
mulher ou, até mesmo, que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões. Exemplos:

 » Ameaças;
 » Constrangimentos;
 » Humilhações;
 » Manipulações;
 » Distorcer e omitir fatos para 

deixar a mulher em dúvida 
sobre a sua memória e 
sanidade (gaslighting);

 » Determinar o isolamento 
da mulher (proibir de viajar, 
estudar, falar com amigos ou 
parentes);

 » Vigilância constante;
 » Perseguição;
 » Insultos;
 » Chantagem;
 » Exploração;
 » Ridicularização;
 » Limitação do direito de ir 

e vir;
 » Tirar a liberdade de 

crença.
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Quais os tipos de violência que a mulher 
pode sofrer? 
4. Violência Patrimonial

É a 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. Exemplos:

 » Controlar o dinheiro;
 » Deixar de pagar pensão alimentícia;
 » Furto, extorsão ou dano;
 » Destruição de documentos pessoais;
 » Estelionato;
 » Causar danos propositais a objetos da mulher;
 » Privar de bens, valores ou recursos econômicos.
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Quais os tipos de violência que a mulher 
pode sofrer? 
5. Violência Moral

Trata-se de qualquer conduta que configure injúria, calúnia ou
difamação. Exemplos:

 » Desvalorizar a vítima pelo modo de se vestir;
 » Expor a vida íntima;
 » Fazer críticas mentirosas;
 » Acusar a mulher de traição;
 » Emitir juízos morais sobre a conduta;
 » Rebaixar a mulher por meio de xingamentos.
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Como resolver o problema?
Quem sofre violência doméstica ou familiar, denuncie!

Caso seja o agressor, repense suas atitudes e torne-se uma pessoa
melhor.

Este material é informativo. Em todos os casos, a RibeiroVeil 
Advogados recomenda que seja consultado sempre um advogado 
de confiança para que possa haver uma orientação personalizada 
sobre o seu caso em concreto.
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