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Como surgiu a Lei da Maria da Penha? 

  Maria da penha nasceu no Ceará no dia 1º de fevereiro de 1945. Quando 

estava fazendo o mestrado ela conheceu o parceiro Marco Antônio Heredia 

Viveros. Dois anos mais tarde, eles se casaram. Maria da Penha e Marco 

Antônio se mudaram para Fortaleza após o término dos estudos. Foi lá que 

nasceram as três filhas do casal. Segundo Maria da Penha, as agressões 

começaram depois do nascimento das filhas. As agressões físicas e psicológicas, atingiram a mulher e as três 

filhas que viviam sob constante medo.  

  Em 1983, Maria da Penha sofreu a maior das agressões. Enquanto dormia foi atingida por um tiro nas costas. A 

versão do marido foi que se tratou de uma tentativa de assalto, tese que foi rejeitada pela perícia. Por conta do 

tiro, Maria da Penha ficou paraplégica. Ela retornou para casa quase quatro meses depois do ocorrido e após 

duas cirurgias e uma série de internamentos. Não satisfeito com a tentativa de assassinato, Marco Antônio 

manteve a esposa em cárcere privado em 15 dias e, durante o banho, tentou eletrocutá-la. O criminoso 

argumenta, até os dias de hoje, que é completamente inocente, e acusa Maria da Penha de ter destruído a sua 

vida.  

  Depois dos eventos trágicos, Maria da Penha reuniu forças e iniciou um processo na justiça para punir o 

agressor. Com a guarda das filhas, Maria da Penha finalmente saiu de casa. Maria da Penha lutou por justiça por 

19 anos e alguns meses. Em 1991, ocorreu o primeiro julgamento onde o agressor foi condenado a 15 anos de 

prisão. No entanto, com os recursos movidos pelo advogado manteve-se em liberdade. O segundo julgamento 

ocorreu cinco anos mais tarde. Marco Antônio foi condenado então a 10 anos e 6 meses de prisão, mas a 

sentença novamente não foi cumprida. Para evitar que mais mulheres tivessem o mesmo destino, ela escreveu o 

livro “Sobrevivi...posso contar” (1994) e fundou o Instituto Maria da Penha (2009), uma organização não 

governamental e sem fins lucrativos para promover a defesa da mulher. 

  Em 1988, Maria da Penha conseguiu que o seu caso tivesse repercussão internacional. Em 2001, ela condenou 

o Estado Brasileiro por negligência, por ter se silenciado no seu caso de violência doméstica. O Estado do Ceará 

chegou a pagar uma indenização à vítima. Seis anos mais tarde, Maria da Penha chegou a ser indicada ao Prêmio 

Nobel da Paz. Graças à repercussão do caso Maria da Penha foi aberto um debate entre Legislativo, Executivo e 

sociedade. O resultado desse diálogo foi o projeto (Lei nº 11.340) sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva. 

Exercício 

01-Em qual estado brasileiro nasceu Maria da Penha Fernandes? 



(a) Rio de Janeiro                

(b) Bahia                

(c) Ceará 

02-Quando Maria da Penha começou a sofrer as agressões do marido? 

(a) Quando estavam em São Paulo 

(b) Quando eles de casaram 

(c) Depois do nascimento das filhas 

03-Qual foi a maior agressão que Maria da Penha sofreu? 

(a) Chutes                               

(b) Foi atingida com um tiro nas costas          

(c) Agressões verbais 

04-Por quantos dias Marco Antônio manteve a esposa em cárcere privado? 

(a) 15 dias                             

(b) 30 dias                                                          

(c) 45 dias 

05-Em que ano ocorreu o primeiro julgamento onde o agressor foi condenado a 15 anos de prisão? Ele ficou preso? 

(a) Em 1990 e ficou preso em regime fechado 

(b) Em 1991, mas conseguiu responder em liberdade 

(c) Em 1992 e ficou preso em regime aberto 

06-Qual o nome do livro que a ativista Maria da Penha escreveu? 

(a) Sobrevivi...posso contar                

(b) A luta                                         

(c) Nada a perder 

07-Qual presidente sancionou a Lei Maria da Penha? 

(a) Fernando Henrique Cardoso        

(b) Jair Bolsonaro                             

(c) Luiz Inácio Lula da Silva 

08-Formalmente qual é o número da Lei Maria Da Penha? 

(a) Lei nº 11.705 

(b) Lei nº 11.340 

(c) Lei nº 8.069 

09-Por quanto tempo aproximadamente Maria lutou por justiça? 

(a) 18 anos 

(b) 19 anos e alguns meses 

(c) 30 anos 
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Violência Doméstica: Conceitos e Tipos 

  A violência abrange condutas que vão muito além da agressão física. Ela é um meio de coação, ou forma de 

constrangimento, posto em prática para vencer a capacidade de resistência do outrem, ou levar a executá-lo, 

mesmo contra a vontade. A violência doméstica e familiar é somente uma das formas de violência contra a 

mulher. Essa forma de violência não se enquadra apenas nas agressões realizadas dentro da residência da vítima, 

mas em qualquer outro local, contato que tenha sido ocasionada por uma relação de convivência familiar ou 

afeto entre o agressor e a vítima. 

  Nessas circunstâncias, a Lei da Maria da Penha classifica os tipos de violência contra a mulher nas seguintes 

categorias: 

 Violência patrimonial- é qualquer comportamento que configure controle forçado, destruição ou subtração 

de materiais, documentos e instrumentos de trabalho. 

 Violência Sexual- são atos que forçam ou constranjam a mulher a presenciar, continuar ou participar de 

relações não desejadas, com intervenção de força física ou ameaça.  

 Violência física- compreende maneiras de agir que violam os preceitos a integridade ou a saúde da mulher. 

 Violência moral- entendida como qualquer conduta que represente calúnia, difamação ou injúria.  

 Violência psicológica- é qualquer comportamento que cause à mulher um dano emocional, diminuindo sua 

autoestima, causando constrangimentos e humilhações. 

01-O que é violência? 

(a) É apenas agressão física 

(b) Somente agressões verbais 

(c) É um meio de coação, ou forma de constrangimento, posto em prática para vencer a capacidade de resistência 

do outrem, ou levar a executá-lo, mesmo contra a vontade 

02-Quando uma mulher recebe chutes, socos e ameaças, ela está sofrendo que tipo de violência? 

(a) Violência Moral                                        (b) Violência Física               (c) Violência Psicológica 

 

03-É qualquer comportamento que configure controle forçado, destruição ou subtração de materiais, documentos 

etc: 

(a) Violência Física                                        (b) Violência Moral                 (c) Violência Patrimonial 

 

04-Qualquer comportamento que cause à mulher um dano emocional, diminuindo sua autoestima, causando 

constrangimentos e humilhações caracterizam a: 

(a) Violência Física                                        (b) Violência Psicológica         (c) Violência Patrimonial 

 



 

Campanha “Sinal Vermelho” 

  Com um “X” na mão mulheres podem pedir ajuda em farmácias, em 

casos de violência doméstica. Mulheres em situação de violência é 

infelizmente uma realidade no Brasil, e em tempos de isolamento, elas 

enfrentam mais um problema: a dificuldade em denunciar os agressores. 

  Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) 

lançaram nesta quarta-feira (10) a campanha sinal vermelho para a violência doméstica. A iniciativa é ajudar as 

mulheres em situação de violência a pedirem ajuda nas farmácias do país. 

  O objetivo da campanha é oferecer um canal silencioso, permitindo que essas mulheres se identifiquem nesses 

locais e, a partir daí, sejam ajudadas e tomadas às devidas soluções. É uma atitude relativamente simples, que 

exige dois gestos apenas: para a vítima, fazer um “X” nas mãos, para a farmácia, uma ligação.  

  O protocolo é, de fato, simples: com um “X” vermelho na palma da mão, que pode ser feito com batom ou 

caneta, a vítima sinaliza que está em situação de violência. Com o nome e endereço em mãos, os atendentes das 

farmácias e drogarias que aderirem à campanha deverão ligar, imediatamente para o 190 e reportar a situação. O 

projeto conta com a parceria de 10 mil farmácias e drogarias em todo o país.  

  A criação da campanha é o primeiro resultado prático do grupo de trabalho criado pelo CNJ para elaborar 

estudos e ações emergenciais voltados a ajudar as vítimas de violência domésticas durante a fase do isolamento 

social. O grupo foi criado pela portaria nº 70/2020, após a confirmação do aumento de casos registrados contra a 

mulher durante a quarentena.   

01-Em que locais as mulheres podem pedir ajudar por meio de um "X" nas mãos? 

(a) Hospitais                                      (b) Supermercados                                      (c) Farmácias 

 

02-Em tempos de isolamento ocasionado pelo Covid-19 as mulheres enfrentam mais um problema. Que problema 

é esse? 

(a) A dificuldade em tentar à reconciliação 

(b) A dificuldade em denunciar o agressor 

(c) A dificuldade em agir 

03-Que dia foi lançado essa campanha? 

(a) Segunda-feira (dia 08)                    (b) Quarta-feira (dia 10)                           (c) Sexta-feira (dia 12) 

 

04-Qual o objetivo dessa campanha? 

(a) Diminuir os casos de agressões físicas 

(b) Oferecer um canal silencioso, permitindo que essas mulheres se identifiquem nesses locais e, a partir daí, sejam 

ajudadas e tomadas às devidas soluções 

(c) Permitir a reconciliação 

05-A campanha foi criada após: 

(a) o alto índice de denúncias falsas 

(b) a diminuição dos casos de agressões físicas 

(c) a confirmação do aumento de casos registrados contra a mulher durante a quarentena 
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Lei da Maria da Penha 

  A Lei da Maria da Penha é uma lei Federal brasileira, cujo objetivo principal é estipular 

punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher. Decretada pelo 

Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 07 de 

agosto de 2006, a lei entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Desde a sua 

publicação, a lei é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das três 

melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres.  A 

ementa da lei diz: 

  “Criar mecanismos para coibir à violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e 

da Convenção Interamericana para prevenir, punir a violência contra a mulher; dispõe sobre a criação de 

juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código de Processo Penal, e dá outras 

providências”.  

  A lei alterou o Código Penal, com a introdução do parágrafo 9, do artigo 129, possibilitando que agressores de 

mulheres em âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva 

decretada. Estes agressores também não poderão mais ser punidos com penas alternativas. A legislação aumenta 

o tempo máximo de detenção previsto de um para três anos. A lei prevê, ainda, medidas que vão desde a 

remoção do agressor do domicílio à proibição de sua aproximação da mulher agredida. 

01-Quando a lei A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) entrou em vigor? 

(a) 08 de julho de 2006                (b) 22 de setembro de 2006          (c) 30 de outubro de 2006 

 

02-Qual o objetivo da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06)? 

(a) Prevenir agressões contra a mulher 

(b) Somente punir o agressor 

(c) Estipular punição adequada e coibir atos de violência doméstica contra a mulher 

03-A Lei Maria da Penha alterou o Código Penal, como a introdução do parágrafo 9, do Artigo 129, o que 

possibilita essa alteração? 

(a) Possibilita a proteção do agressor 

(b) Possibilita que os agressores de mulheres em âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou 

tenham sua prisão preventiva decretada 

(c) Possibilita que o agressor cumpra penas alternativas 

 


