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“PACOTE BASTA” | PROPOSTAS LEGISLATIVAS DE ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A Associação dos Magistrados Brasileiros — AMB, enquanto a 
maior entidade representativa da Magistratura Nacional, ao longo dos seus 
mais de 70 anos, sempre esteve engajada nas políticas de fortalecimento do 
Poder Judiciário e de defesa das garantias institucionais da Magistratura, por 
acreditar que uma Justiça forte e atuante é o melhor e mais importante 
instrumento de defesa dos direitos fundamentais.

Além disso, a AMB, entidade que representa mais de 14 mil juízes 
e desembargadores no país — congregando a magistratura estadual, federal, 
trabalhista e militar em âmbito nacional — fundada no princípio da 
independência e harmonia entre os Poderes Constituídos, sempre procurou 
contribuir, de maneira persistente, com os Poderes Legislativo e Executivo 
no que diz respeito à guarda do Estado de direito, das instituições 
democráticas e dos valores republicanos, tais quais idealizados e 
materializados pelo Constituinte de 1988.

O “Pacote Basta” — a ser apresentado pela Entidade em março, 
mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e que representa 
marco de luta por dignidade e igualdade entre os gêneros — insere-se, 
portanto, nessa conjuntura e reflete o ideário da Associação e o seu
propósito de tornar a sociedade mais justa e solidária, em que a igualdade de 
gênero figure enquanto valor irrenunciável, em que a mulher seja respeitada 
em toda a sua dimensão existencial, livre de violência, opressão e
discriminação.

Registre-se, ainda, que o Pacote teve como inspiração propostas 
legislativas já apresentadas por ilustres e laboriosos parlamentares, com 
adequações textuais que foram entendidas oportunas, em vista do
fortalecimento do combate à violência contra a mulher no país.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O “PACOTE BASTA”
A construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, 

CF/88), fundada na igualdade entre seus cidadãos, sejam eles homens ou 
mulheres (art. 5º, caput e I, CF/88), e destinada a promover o bem de todas
as pessoas (art. 3º, IV, CF/88), permitindo a elas uma existência em dignidade 
(art. 1º, III, CF/88), perpassa pelo compromisso, inadiável, de combate à
discriminação contra a mulher – sendo a eliminação da violência de gênero
um de seus principais eixos.
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Nesse contexto, cabe trazer ao debate pesquisa realizada pelo Senado Federal14, a 
qual demonstra que, apesar da promulgação da Lei Maria da Penha e da visível ampliação de 
políticas públicas com essa pauta, a proporção de mulheres que declaram já ter sofrido algum 
tipo de violência doméstica apresentou um aumento significativo nos últimos anos, saltando de 
19% em 2009 para 29% em 2017 e 27% em 2019.

Gráfico 1 – Percentual das entrevistadas que declararam já ter sido vítima de violência doméstica.

Além disso, a referida pesquisa também demonstra ter havido um crescimento 
expressivo em relação à violência psicológica: de 30% em 2009 para 52% em 2019, o que se 
revela mais um fundamento a justificar maior atenção do Estado quanto ao combate a essa 
forma de violência. Confira-se o gráfico:

Gráfico 2 – Percentual do tipo de violência sofrida.

Quanto ao Gráfico 2, cabem alguns esclarecimentos. O primeiro deles diz 
respeito ao fato de que as entrevistadas podiam marcar mais de uma opção, razão pela qual 
o somatório ultrapassa 100%.

                                               
14 SENADO FEDERAL. Violência Doméstica e familiar contra a mulher. Pesquisa DataSenado. Secretaria de 
Transparência, dezembro de 2019.
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Nesse contexto, o Poder Legislativo editou sucessivas normas 
direcionadas à temática, como a Lei nº 11.340/2006 — Lei Maria da Penha, 
verdadeiro marco jurídico em favor das mulheres – e a Lei nº 13.104/2015, 
que previu o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 
homicídio. Marcos legais a partir dos quais se observaram mudanças tanto
na emissão de relatórios estatísticos de violência contra a mulher quanto na 
maneira como o Poder Judiciário, a Polícia Civil, o Ministério Público e 
demais agentes do Estado passaram a lidar com os casos criminais, 
considerando também a perspectiva de gênero ao abordá-los.

Inobstante essas importantes alterações legais, o cenário 
permanece alarmante. Os dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de
Segurança Pública 2020 trazem um panorama de violência crescente contra
as mulheres. Avaliando-se o crime de feminicídio, o ano de 2019 contabilizou 
1.326 casos, revelando um crescimento de 7,9% em relação a 2018, quando 
foram registradas 1.229 mortes2. Desde o início da série histórica, em 2015,
esse quantitativo cresce todos os anos3. A publicação indica ainda que, 
dentre essas vítimas de feminicídio em 2019, 89,9% foram mortas pelo 
companheiro ou ex-companheiro.

O contexto da pandemia da COVID-19, no qual foram adotadas 
políticas de isolamento social para desacelerar a contaminação pela doença, 
apenas agravou esse cenário. O Anuário indica que somente no primeiro 
semestre de 2020 foram registrados 648 casos de feminicídio – número 
superior ao verificado no mesmo período de 2019. Essa correlação, a 
propósito, pode ser observada no Estado de São Paulo, onde se constatou 
um aumento de 32% nos casos de feminicídio nesse período, também em 
relação ao primeiro semestre de 20194. Verificou-se também aumento de 
3,8% nos acionamentos da Polícia Militar em casos de violência doméstica, 
contabilizando um total de 147.379 chamados nos seis primeiros meses de 
2020.

Ainda de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
2020, o Brasil registrou, no ano de 2019, 266.310 lesões corporais dolosas 
em decorrência de violência doméstica – crescimento de 5,2% em relação 
aos valores de 2018. Representa, portanto, a média de uma agressão física a 
cada dois minutos – valor que padece de grande subnotificação. Houve, 
ainda em 2019, 56.667 mulheres vítimas de estupro, de todas as idades – de 

2 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. “Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020”.
Pgs. 11 e 12. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-
publica/. Acesso em 04/01/2020.
3 Os Anuários Brasileiros de Segurança Pública de 2020, 2019, 2018 e 2017 indicam número 
de feminicídio de 449 (em 2015), 929 (em 2016), 1075 (em 2017), 1229 (em 2018) e 1326 
(em 2019).
4 G1. “Feminicídiosvoltama crescer duranteapandemiaem SPenºmaisdo quedobraemjulho;
2020 tem o maior nº de vítimas”. Reportagem de 09/09/2020. Disponível em: 
https://g1.globo.com/sp/sao- paulo/noticia/2020/09/09/feminicidios-voltam-a-crescer-
durante-a-pandemia-em-sp-e-no-mais-do-que-
dobra-em-julho-2020-tem-o-maior-no-de-vitimas.ghtml. Acesso em 04/01/2020.
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maneira a posicionar no Brasil de 2019 a inaceitável taxa média de uma 
mulher estuprada a cada 10 minutos.

Em estudo de 2015, realizado com o apoio da ONU Mulheres e da 
Organização Mundial da Saúde, já se indicava que o Brasil, com uma taxa de
4,8 homicídios de mulheres a cada 100 mil habitantes, encontra-se na 
posição de quinto país do mundo em que mais se mata mulheres5. A Human 
Rights Watch também atesta essa situação dramática indicando que os
números de violência contra a mulher no Brasil são superiores àqueles
verificados em absolutamente todos os países da OCDE6.

Faz-se, portanto, indispensável a atuação legislativa em prol do 
avanço de políticas estatais visando ao incremento do combate à violência 
contra mulheres no país. O “Pacote Basta”, ora apresentado, exsurge deste 
anseio enquanto proposta que congrega diversas alterações normativas 
orientadas a dar um basta ao assustador e dramático panorama de 
discriminação e violência sofrido pelas mulheres brasileiras.

Sob esse intento, medidas no sentido de reprimir condutas 
atentatórias contra a saúde psicológica das mulheres e sua liberdade
mostram-se essenciais, inclusive em razão do avanço das novas tecnologias 
e da multiplicidade de formas de cometimento de perseguição às mulheres 
– como os casos de perseguição e de cyberstalking, que se multiplicam em 
uma realidade na qual as pessoas estão cada vez mais conectadas.

Nesse mesmo sentido, a violência psicológica, por não apresentar 
marcas físicas visíveis, é uma das formas mais frequentes de agressão à 
mulher, representando o segundo maior tipo de violência doméstica sofrida, 
segundo revela pesquisa realizada pelo Senado Federal7.

Por essas razões, tenciona-se a tipificação do crime de perseguição
(“stalking”). Ademais, pretende-se a tipificação do crime de violência
psicológica, bem como a previsão de que a possibilidade de ocorrência 
desta violência seja motivação suficiente a afastar o agressor do local de 
convivência com a ofendida.

Além disso, tenciona-se o tratamento do crime de feminicídio como
um tipo penal autônomo, medida que representa singular oportunidade de o 
Legislativo aperfeiçoar as normas que visam à proteção de mulheres em
especial situação de vulnerabilidade. As razões para se promover essa
alteração legislativa podem ser sintetizadas em três eixos principais:

5 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil. 
Faculdade Latino- Americana de Ciências Sociais: Rio de Janeiro, 2015, P.27. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf. Acesso em 04/01/2020.
6 HUMAN RIGHTS WATCH. “Brasil: Justiça negada a vítimas de violência doméstica”. Reportagem de
21/06/2017. Disponível em: https://www.hrw.org/pt/news/2017/06/21/305307. Acesso em
04/01/2020.
7 SENADO FEDERAL. Violência Doméstica e familiar contra a mulher. Secretaria de 
Transparência, agosto de 2015.
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(i) a existência de elementos fáticos comuns, particulares ao crime de 
feminicídio; (ii) a urgência no refinamento e na uniformização de estatísticas 
que envolvem a violência contra a mulher; e (iii) o efeito simbólico da
medida.

A sensação de impunidade para os crimes cometidos contra a 
mulher também merece atenção, tanto com vistas a encorajar as vítimas para
que busquem as autoridades do Estado para registrar a violência quanto 
para se dissuadir potenciais agressores. Para tanto, propõem-se o
cumprimento da pena por crimes cometidos contra a mulher em razão do
sexo feminino em regime inicialmente fechado. A proposta, direcionada ao 
endurecimento da punição dos crimes, reforça a função preventiva específica
da pena, levando em consideração que, pelas regras atuais, geralmente o
agressor não será submetido a esse regime quando da condenação.

Prevê-se, por fim, a normatização da “Campanha Sinal Vermelho 
contra a Violência Doméstica”, na forma de um programa de cooperação em 
nível nacional. Com o objetivo de coibir o aumento da violência contra a 
mulher no contexto da pandemia do coronavírus, no dia 10 de junho de 2020,
a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, em parceria com o Conselho
Nacional de Justiça – CNJ, lançou referida campanha, que tem como 
proposta oferecer às mulheres vítimas de violência doméstica um canal 
silencioso de denúncia.

Segundo a iniciativa da campanha, o protocolo básico e mínimo 
consiste em uma forma de denúncia colocada à disposição da vítima que, ao
dirigir-se à farmácia ou à drogaria cadastrada, pode apresentar, ao
farmacêutico ou ao atendente, o sinal “X” em vermelho na palma da mão. 
Esses funcionários, por seu turno, ao visualizarem o pedido de auxílio, devem 
acionar as Polícias Militares e Civis para acolhimento e assistência da vítima, 
resguardando- lhe o direito ao sigilo e à privacidade em todo o processo.

A presente Proposta, portanto, normatiza a campanha, 
aumentando o espectro possível de segmentos conveniados (a exemplo de 
hotéis, mercados, repartições públicas, entre outros).

Trata-se, assim, de um conjunto de medidas cujo objetivo é o 
combate efetivo, e por várias frentes, ao cenário hoje instaurado no país, o 
qual cobra uma resposta legislativa contundente para refrear o grave 
contexto de violência que se abate sobre as mulheres brasileiras em razão 
de sua condição como mulher.

II. TIPIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA
Costuma-se definir violência como o uso da força para efeito de 

subtrair de outrem a sua capacidade de autodeterminação, isto é: a sua 
capacidade de agir conforme a própria vontade. Trata-se de um ato de
dominação, pelo qual a vítima é compelida a agir não segundo a própria von-



6

tade, mas segundo a vontade do agressor. A violência é, em síntese, “todo
ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é
coagir, constranger, torturar, brutalizar)”8.

Em sentido semelhante, Maria Teles e Mônica de Melo afirmam que a violência:

Quer dizer uso da força física, psicológica ou intelectual para 
obrigar outra pessoa a fazer algo que não está com vontade; 
é constranger, é tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a 
outra pessoa de manifestar seu desejo e sua vontade, sob pena 
de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser espancada, 
lesionada ou morta. É um meio de coagir, de submeter outrem 
ao seu domínio, é uma violação dos direitos essenciais do ser
humano.9

Pela definição supratranscrita, vê-se que a força e, por 
conseguinte, a violência não se manifestam apenas segundo o aspecto físico, 
mas abrangem também os aspectos relacionados à dimensão psíquica. 
Cuida-se, evidentemente, de dimensão que também merece a atenção do 
Estado tanto quanto a dimensão física, sobretudo em se considerando a 
extensão da problemática envolvendo a violência contra a mulher.

Conforme destaca Pierre Bourdieu, a violência contra a mulher 
encontra-se enraizada na sociedade a ponto de atingir níveis profundos de 
imperceptibilidade, tratando-se de uma violência que muitas vezes afigura-se 
invisível até mesmo às suas próprias vítimas, podendo ser exercida pelas vias 
puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento. A dominação 
masculina, segundo o sociólogo francês, resulta de um processo paulatino de 
transformação da história em natureza, ou, em outras palavras, de um 
processo contínuo de naturalização do arbitrário cultural.10

Portanto, diante de um contexto social em que a violência 
(naturalizada) contra mulher envolve proporções muito além da violência 
física — a qual constitui apenas a ponta do iceberg ou a dimensão explícita
de um problema mais profundo —, revela-se fundamental que o Estado 
também se atenha à dimensão psicológica da violência contra a mulher. 
Ressalte-se que essa dimensão, além de afetar, de per si, a saúde da mulher, 
costuma constituir-se em precursor da violência física.

A violência psicológica encontra conceito legalmente definido.
Trata-se do art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006, segundo o qual a violência 
psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe possa causar dano 
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o 

8 CHAUI, Marilena. Sobre a violência. Organizadoras: Ericka Marie Itokazu e Luciana Chaui-
Berlinck. 1. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017. Escritos de Marilena Chaui, v. 5, p. 
37-38.
9 TELES, Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. O que é a violência contra a mulher. 
Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Brasiliense, 2003, p. 15.
10 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Trad. Maria Helena. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2012, p. 7-8.
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pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

Verifica-se, portanto, que a violência psicológica, por si só, já se 
mostra extremamente gravosa, especialmente porquanto apta a provocar 
danos ao equilíbrio psicoemocional da vítima, privando-a de autoestima e 
autodeterminação. Cumpre destacar, ainda, que a reiteração desse tipo de
violência implica “lenta e contínua destruição da identidade e da capacidade 
de reação e resistência da vítima, sendo comum que progrida para prejuízo
importante à sua saúde mental e física”.11

Além disso, a gravidade dessa forma de violência potencializa-se
em razão do seu caráter mais próximo à sutileza: circunstância que distorce
a realidade, de sorte que as vítimas desse tipo de violência muitas vezes não
se dão conta de que as agressões exclusivamente ao âmbito psíquico 
também se caracterizam como atos de violência e devem ser denunciados.

Essas considerações demonstram que a violência psicológica já se
constitui, por si só, em grande mal às mulheres. No entanto, para além disso, 
a experiência revela, conforme sustenta Marie-France Hirigoyen, que a
violência física é precedida da violência psicológica.12 “A violência se inicia de 
forma lenta e silenciosa, que progride em intensidade e consequências.” Em
suas primeiras manifestações, o agente “não lança mão de agressões físicas, mas 
parte para o cerceamento da liberdade individual da vítima, avançando para 
o constrangimento e humilhação”. Como bem sintetiza Miller, o agressor, antes
de poder ferir fisicamente sua companheira, precisa baixar a autoestima dela
de tal forma que ela tolere as agressões.13

Dessa maneira, combater a violência psicológica também se 
afigura enquanto maneira de evitar a progressão dessa violência, que pode 
alcançar desde lesões corporais até, em última instância, o próprio 
feminicídio. Trata-se, pois, de mais um fator a desvelar a importância de se 
combater a violência psicológica tanto quanto se combate a violência física.

11 HERMANN, Leda Maria. Maria da Penha Lei com nome de mulher: considerações à Lei n.º
11.340/2006: contra a violência doméstica e familiar, incluindo comentários artigo por 
artigo. Campinas: Servanda, 2008, p. 109.
12 HIROGOYEN, Marie-France. A violência no casal: da coação psicológica à agressão física. 
Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2006, p. 27.
13 MILLER, L. Protegendo as mulheres da violência doméstica. Seminário de treinamento 
para juízes, procuradores, promotores e advogados no Brasil. Trad. Osmar Mendes. 2.ed. 
Brasília: Tahirid Justice Center, 2002.

8

Nesse contexto, cabe trazer ao debate pesquisa realizada pelo Senado Federal14, a 
qual demonstra que, apesar da promulgação da Lei Maria da Penha e da visível ampliação de 
políticas públicas com essa pauta, a proporção de mulheres que declaram já ter sofrido algum 
tipo de violência doméstica apresentou um aumento significativo nos últimos anos, saltando de 
19% em 2009 para 29% em 2017 e 27% em 2019.

Gráfico 1 – Percentual das entrevistadas que declararam já ter sido vítima de violência doméstica.

Além disso, a referida pesquisa também demonstra ter havido um crescimento 
expressivo em relação à violência psicológica: de 30% em 2009 para 52% em 2019, o que se 
revela mais um fundamento a justificar maior atenção do Estado quanto ao combate a essa 
forma de violência. Confira-se o gráfico:

Gráfico 2 – Percentual do tipo de violência sofrida.

Quanto ao Gráfico 2, cabem alguns esclarecimentos. O primeiro deles diz 
respeito ao fato de que as entrevistadas podiam marcar mais de uma opção, razão pela qual 
o somatório ultrapassa 100%.

                                               
14 SENADO FEDERAL. Violência Doméstica e familiar contra a mulher. Pesquisa DataSenado. Secretaria de 
Transparência, dezembro de 2019.

81% 81% 81% 82% 71% 73%

19% 19% 19% 18% 29% 27%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Não Sim

74%
69%

64%
69% 68% 66%

6% 8%
14% 14% 16% 16%

29%

41% 40%

52%
48%

52%

30%
35%

41%
34% 37% 36%

6% 8% 8% 9% 9% 11%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Física Sexual Psicológica Moral Patrimonial



8

Nesse contexto, cabe trazer ao debate pesquisa realizada pelo 
Senado Federal14, a qual demonstra que, apesar da promulgação da Lei Maria 
da Penha e da visível ampliação de políticas públicas com essa pauta, a 
proporção de mulheres que declaram já ter sofrido algum tipo de violência
doméstica apresentou um aumento significativo nos últimos anos, saltando de 
19% em 2009 para 29% em 2017 e 27% em 2019.

Gráfico 1 – Percentual das entrevistadas que declararam já ter sido vítima de violência doméstica.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

200
9

2011 201
3

201
5

201
7

2019

Não Sim

Além disso, a referida pesquisa também demonstra ter havido um 
crescimento expressivo em relação à violência psicológica: de 30% em 2009 
para 52% em 2019, o que se revela mais um fundamento a justificar maior 
atenção do Estado quanto ao combate a essa forma de violência. Confira-se 
o gráfico:

Gráfico 2 – Percentual do tipo de violência sofrida.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 6%
200
9

48%

Física Sexual Psicológica Moral Patrimonial

Quanto ao Gráfico 2, cabem alguns esclarecimentos. O primeiro 
deles diz respeito ao fato de que as entrevistadas podiam marcar mais de 
uma opção, razão pela qual o somatório ultrapassa 100%.

14 SENADO FEDERAL. Violência Doméstica e familiar contra a mulher. Pesquisa
DataSenado. Secretaria de Transparência, dezembro de 2019.

74%
69% 69%

64%
68% 66%

19% 19% 19% 18% 29% 27%

81% 81% 81% 82%
71% 73%

52% 52%

41% 40%

29% 41%
35% 34% 37% 36%

30% 14% 14% 16% 16%

6% 8%
8% 8% 9% 9% 11%

2011 2013 2015 2017 2019

16%

8

Nesse contexto, cabe trazer ao debate pesquisa realizada pelo Senado Federal14, a 
qual demonstra que, apesar da promulgação da Lei Maria da Penha e da visível ampliação de 
políticas públicas com essa pauta, a proporção de mulheres que declaram já ter sofrido algum 
tipo de violência doméstica apresentou um aumento significativo nos últimos anos, saltando de 
19% em 2009 para 29% em 2017 e 27% em 2019.

Gráfico 1 – Percentual das entrevistadas que declararam já ter sido vítima de violência doméstica.

Além disso, a referida pesquisa também demonstra ter havido um crescimento 
expressivo em relação à violência psicológica: de 30% em 2009 para 52% em 2019, o que se 
revela mais um fundamento a justificar maior atenção do Estado quanto ao combate a essa 
forma de violência. Confira-se o gráfico:

Gráfico 2 – Percentual do tipo de violência sofrida.

Quanto ao Gráfico 2, cabem alguns esclarecimentos. O primeiro deles diz 
respeito ao fato de que as entrevistadas podiam marcar mais de uma opção, razão pela qual 
o somatório ultrapassa 100%.

                                               
14 SENADO FEDERAL. Violência Doméstica e familiar contra a mulher. Pesquisa DataSenado. Secretaria de 
Transparência, dezembro de 2019.

81% 81% 81% 82% 71% 73%

19% 19% 19% 18% 29% 27%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Não Sim

74%
69%

64%
69% 68% 66%

6% 8%
14% 14% 16% 16%

29%

41% 40%

52%
48%

52%

30%
35%

41%
34% 37% 36%

6% 8% 8% 9% 9% 11%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Física Sexual Psicológica Moral Patrimonial

8

Nesse contexto, cabe trazer ao debate pesquisa realizada pelo Senado Federal14, a 
qual demonstra que, apesar da promulgação da Lei Maria da Penha e da visível ampliação de 
políticas públicas com essa pauta, a proporção de mulheres que declaram já ter sofrido algum 
tipo de violência doméstica apresentou um aumento significativo nos últimos anos, saltando de 
19% em 2009 para 29% em 2017 e 27% em 2019.

Gráfico 1 – Percentual das entrevistadas que declararam já ter sido vítima de violência doméstica.

Além disso, a referida pesquisa também demonstra ter havido um crescimento 
expressivo em relação à violência psicológica: de 30% em 2009 para 52% em 2019, o que se 
revela mais um fundamento a justificar maior atenção do Estado quanto ao combate a essa 
forma de violência. Confira-se o gráfico:

Gráfico 2 – Percentual do tipo de violência sofrida.

Quanto ao Gráfico 2, cabem alguns esclarecimentos. O primeiro deles diz 
respeito ao fato de que as entrevistadas podiam marcar mais de uma opção, razão pela qual 
o somatório ultrapassa 100%.

                                               
14 SENADO FEDERAL. Violência Doméstica e familiar contra a mulher. Pesquisa DataSenado. Secretaria de 
Transparência, dezembro de 2019.

81% 81% 81% 82% 71% 73%

19% 19% 19% 18% 29% 27%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Não Sim

74%
69%

64%
69% 68% 66%

6% 8%
14% 14% 16% 16%

29%

41% 40%

52%
48%

52%

30%
35%

41%
34% 37% 36%

6% 8% 8% 9% 9% 11%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Física Sexual Psicológica Moral Patrimonial



9

Veja-se, ainda, que o Gráfico 2 retrata um quadro em que a 
violência física supera a violência psicológica: algo compreensível, uma vez 
que a violência psicológica, conforme aludido, reveste-se de sutileza, de 
modo a muitas vezes não ser percebida pelas vítimas como ato de violência. 
Portanto, considerando-se esse fator, o quadro de violência psicológica 
mostra-se ainda mais gravoso do que aquele delineado no Gráfico 2.

Diante disso, verifica-se a necessidade de promover medidas 
efetivas de combate à violência psicológica, que merece tanta atenção 
quanto a violência física. Nessa conjuntura, considerando o duplo aspecto 
da violência psicológica — um mal de per si e um precursor da violência física 
—, sugerem-se duas medidas legislativas para efeito de combate a essa 
forma de violência.

A primeira medida diz respeito à tipificação específica. Quer dizer, 
sabe-se que  a violência psicológica pode até ser enquadrada, a depender 
do caso concreto, como injúria e ameaça, por exemplo. No entanto, essas 
categorias não são capazes de apreender toda a complexidade conceitual 
da violência psicológica, de sorte que se mostra pertinente que haja um 
tipo específico para reprimir atos que representem esse tipo de violência 
contra a mulher.

Note-se que se trata de violação a um bem jurídico específico, qual 
seja: a saúde psicológica da mulher. Portanto, cuidando-se de bem jurídico 
específico, justifica- se uma tipificação própria voltada a uma tutela 
adequada. Nesse sentido, existem alguns projetos de lei em tramitação tanto 
na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, dentre os quais 
podem-se citar os Projetos de Lei 6622/2013, 7490/2014, 523/2020, 
9559/2018 e 3441/2019.

Com base nessas premissas, sugere-se o acréscimo do art. 132-A 
ao Código Penal, similarmente ao que propõe o PL 6622/2013, de autoria 
do Deputado Federal Carlos Sampaio (PSDB/SP), acrescido da sugestão 
do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (Fonavid), nos termos da redação seguinte:

Violência psicológica contra a mulher

Art. 132-A. Expor a mulher a risco de dano emocional que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, chantagem, ridicularização e limitação do direito de 
ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação.

Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.
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Por outro lado, em relação ao aspecto da violência psicológica 
enquanto precursor da violência física, cabe uma medida voltada a garantir 
que a possibilidade de ocorrência desse tipo de violência seja motivação 
suficiente a afastar o agressor do local de convivência com a ofendida. 
Portanto, diante de risco à integridade psicológica da mulher, deve ser 
permitido o afastamento do agressor, até como forma de se evitar que essa 
violência progrida e chegue ao ponto de alcançar lesões corporais ou, em 
última medida, o próprio feminicídio.

Por essa razão, sugere-se que o art. 12-C da Lei n.º 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha) passe a contemplar o risco de violação à integridade 
psicológica da mulher enquanto fundamento apto a justificar o 
afastamento do agressor, similar ao que propõe o PL 3257/2019, de autoria 
da Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB). Nesse sentido, sugere- se a seguinte 
redação para o dispositivo:

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à 
vida ou à integridade física e psicológica da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar, ou de seus 
dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, 
domicílio ou local de convivência com a ofendida.

São essas, portanto, as medidas legislativas sugeridas, as quais têm 
por escopo aperfeiçoar a legislação de combate à violência doméstica,
dando-se à violência psicológica a importância que ela, de fato, merece. 
Conforme visto, trata-se de uma dimensão extremamente gravosa da 
violência doméstica, razão pela qual deve ser combatida com veemência 
pelo Estado, tanto quanto se combate a violência física.

III. FEMINICÍDIO COMO CRIME AUTÔNOMO
O crime de feminicídio, atualmente uma forma qualificada de

homicídio, deve ser tipificado como delito autônomo, na forma de novo
dispositivo do Código Penal, o artigo 121-A. As razões para se promover essa
alteração legislativa podem ser sintetizadas em três eixos principais: (i) a 
existência de elementos fáticos comuns, particulares ao crime de
feminicídio;a urgência no refinamento e na uniformização de estatísticas que 
envolvem a violência contra a mulher; e (iii) o efeito simbólico da medida.

Desde 2015, o assassinato de mulheres em razão de sua condição 
de sexo feminino constitui o crime de feminicídio, tipificado a partir da 
publicação da Lei n.º 13.104/2015, cujo Projeto de Lei originariamente foi 
proposto em razão da conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher no Brasil15. Contudo, a vincu-

15 Projeto de Lei do Senado n.º 292/2013.
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lação desse crime ao tipo de homicídio tem se mostrado insuficiente em face 
da premência que o tema demanda.

Em primeiro lugar, observa-se a natureza especial do crime de 
feminicídio, evidenciada por peculiaridades fáticas que o permeiam. 
Segundo pesquisa realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo: 
(i) em 70% dos casos de feminicídio a vítima era convivente ou ex-
convivente do autor; (ii) o instrumento do crime em 79% dos registros eram 
objetos/meios de fácil acesso nas residências (58% arma branca, 11% 
instrumentos “domésticos”, e 10% uso das próprias mãos); (iii) o local do
crime, em 66% das situações, foi a própria casa da vítima; (iv) quando
apurou-se a motivação do crime, constatou-se que 45% dos casos seria a 
separação do casal ou pedido de rompimento, e em 30% se tratava de 
ciúmes, sentimento de posse ou machismo.

Esses elementos frequentes ao crime de feminicídio demandam 
uma atenção especial do legislador, das autoridades que investigam esse 
crime e dos agentes que o processam. Da mesma forma como o tratamento 
penal do crime de infanticídio guarda diferença em relação ao homicídio, o 
feminicídio requer um tratamento específico, direcionado. Não por acaso, o 
Chile criminaliza de forma autônoma e apartada o parricídio (art. 390), o 
feminicídio (art. 390-bis) e o homicídio (art. 391).

Isso, porque o feminicídio é precedido por “um ‘continuum’ de 
terror anti- feminino e inclui uma ampla variedade de abusos verbais e 
físicos16”, nos termos de Diana Russel e Jill Radford, acadêmicas que 
pioneiramente sugeriram a adoção do termo para expressar o assassinato 
de mulheres por razões de seu sexo.

Por conseguinte, as circunstâncias que caracterizam essas razões 
do sexo feminino demandam tratamento diferenciado da legislação, sendo 
possível que elementos menos relevantes para a caracterização de um 
homicídio sejam essenciais para se identificar o feminicídio.

O segundo argumento que justifica tonar o feminicídio crime 
autônomo consiste na necessidade e na urgência de se elaborar dados 
estatísticos que reflitam a ocorrência do delito no país. Isso, porque não 
possuímos um banco de dados nacional que correlaciona a morte de 
mulheres com o feminicídio, o que pode levar à distorção ou à subnotificação 
dos casos.

Esse problema, identificado por diversos pesquisadores, dentre os 
quais os do Atlas da Violência, reside no fato de que o único banco de 
informações relativos a óbitos, de âmbito nacional, é o Sistema de 

16 RADFORD, Jill; RUSSELL, Diana E. H. Femicide: The Politics of Woman Killing. Nova 
Iorque: Twayne, 1992, p.
15. Tradução livre.
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de Informações de Mortalidades do Ministério da Saúde (SIM/DATASUS),
cuja metodologia se baseia na classificação internacional de doenças (CID)
e passa ao largo de questões como tipificação legal ou motivação da
agressão.

Os responsáveis por realizar esse cruzamento de informações, 
segundo os pesquisadores do Altas da Violência, são as instituições do
sistema de Justiça17. Entretanto, a prática dessas instituições, mais
especificamente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem revelado 
que não há uniformização das delegacias de polícia civil estaduais no 
registro das ocorrências como feminicídio, que dependem da interpretação 
da autoridadepolicial18.

De fato, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 
identificou um progressivo aumento na quantidade de registros de 
feminicídios desde o início da série histórica também em razão do “processo
deaprendizagemporpartedaspolíciasemrelação à adequada identificação e 
registro do feminicídio19”.

Contudo, ao se prever que o assassinato de mulheres por razão do
sexo feminino constitui crime autônomo em relação ao de homicídio, esse 
processo de aprendizagem será impulsionado, tendo em vista que os 
sistemas de registro adotarão um tipo penal específico para referenciar as 
ocorrências, e não eventual qualificadora de homicídio — evitando 
enquadrar como homicídio o que é feminicídio. Demais disso, a mencionada 
alteração legislativa servirá de fomento para que as autoridades policiais 
instituam protocolos diferenciados de registro e investigação de potenciais 
casos de feminicídio, conforme recomendações das Diretrizes Nacionais 
para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes 
Violentas de Mulheres (feminicídios).20

Demais disso, deve-se atentar ao efeito simbólico de se considerar 
feminicídio como um crime distinto do homicídio. Enquanto medida 
legislativa direcionada a punir a violência de gênero, a criminalização do 
feminicídio deve ser analisada também sob o ponto de vista de sua eficácia
na sociedade, isso é, da crença, compartilhada pelos cidadãos, de que 
determinada conduta possui reprovabilidade social, e que, portanto, merece
resposta estatal à altura e direcionada àquele determinado crime.

17 CERQUEIRA, Daniel (coord.); et al. Atlas da Violência. Brasília: Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, 2020,
p. 38. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10214 Acesso em 03 de 
janeiro de 2020.
18 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. Anuário brasileiro de segurança
pública. Edição XIV. São Paulo, 2020, p. 119.
19 Ibidem.
20 SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. Diretrizes Nacionais -
Feminicídio: Investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas 
de mulheres. 2016. Disponível em: 
https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/810#:~:text=O%20documento%20Di
retrizes%20Nacion 
ais%20para,g%C3%AAnero%20(femic%C3%ADdio%2F%20feminic%C3%ADdio)%20%C3%
A0
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Ademais, relevante a discussão acerca da hipótese de “feminicídio
qualificado”. Na condição de “homicídio qualificado”, não é possível que seja 
aplicada pena proporcionalmente gravosa aos crimes de feminicídio que 
também se amoldam às hipóteses de outras qualificadoras do crime de
homicídio.

Ainda que popularmente se faça menção a “homicídio duplamente
qualificado”, ao se processar criminalmente determinada conduta, a 
condenação ocorre apenas em relação a uma qualificadora, sendo 
impossível, operacionalmente, estipular uma “qualificadora” de outra
“qualificadora”21.

Esse cenário acaba por atenuar a forte reprovabilidade social que 
o feminicídio guarda em nosso ordenamento. Logo, a iniciativa de tornar o 
feminicídio como crime autônomo surge como meio apto a prestigiar a razão 
de ser da norma e permitir pena mais elevada aos indivíduos que praticarem 
o feminicídio em conjunto com as qualificadoras do homicídio.

Por fim, ressalte-se que a proposta aqui tratada tem sido, ainda que 
de formas distintas, objeto de várias proposições atualmente em trâmite no 
Congresso Nacional, a atestar a relevância social da matéria22.

Diante de todos esses elementos, o texto ora proposto ao art. 121-
A do Código Penal segue nos termos seguintes:

Feminicídio

Art. 121-A. Matar mulher por razões da condição de 
sexo feminino. Pena — reclusão, de doze a trinta anos.
§ 1º Considera-se que há razões da condição de sexo feminino 
quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

§ 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a 
metade se o crime for praticado:

I - durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto;

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 
anos, com deficiência ou portadoras de doenças degenerativas que 
acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

21 Sob essa lógica, menciona-se a Súmula 27 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, que emprega a primeira qualificadora para mensurar a pena e a segunda em uma 
das fases da dosimetria da pena.
22 A título de exemplo, mencionam-se o Projeto de Lei n.º 6.622/2013, de autoria do 
Deputado Carlos Sampaio (PSDB/SP) — editado, a propósito, antes da tipificação do 
feminicídio no país — e o Projeto de Lei n.º 4.196/2020, do Deputado Fábio Trad (PSD/MS).
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políticas públicas com essa pauta, a proporção de mulheres que declaram já ter sofrido algum 
tipo de violência doméstica apresentou um aumento significativo nos últimos anos, saltando de 
19% em 2009 para 29% em 2017 e 27% em 2019.

Gráfico 1 – Percentual das entrevistadas que declararam já ter sido vítima de violência doméstica.

Além disso, a referida pesquisa também demonstra ter havido um crescimento 
expressivo em relação à violência psicológica: de 30% em 2009 para 52% em 2019, o que se 
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forma de violência. Confira-se o gráfico:

Gráfico 2 – Percentual do tipo de violência sofrida.

Quanto ao Gráfico 2, cabem alguns esclarecimentos. O primeiro deles diz 
respeito ao fato de que as entrevistadas podiam marcar mais de uma opção, razão pela qual 
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IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência
previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22, de 7 de agosto de
2006.

§ 3º Se o feminicídio é praticado conforme uma das hipóteses 
previstas nos incisos de I a IV, do § 2º do art. 121, aplica-se a pena de 
reclusão, de vinte a trinta anos.

Além disso, sugere-se a alteração da Lei n.º 8.072/1990 — Lei de 
Crimes Hediondos, para incluir expressamente o tipo penal autônomo do 
feminicídio no rol previsto em seu art. 1º. Atualmente, o crime de feminicídio 
consta do rol da mencionada lei por ser uma das qualificadoras do homicídio 
listadas no inciso I do art. 1º. Contudo, a fim de se conferir maior uniformidade
e sistematicidade ao ordenamento jurídico, deve haver previsão específica e 
expressa para o feminicídio, que passaria a ser tipificado pelo artigo 121-A 
do Código Penal, nos termos seguintes:

Art. 1.º .......................................................................................................................

I – homicídio (art. 121) quando praticado em atividade típica de 
grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente; 
homicídio qualificado (art. 121,
§ 2º, I, II, III, IV e V); e feminicídio (art. 121-A).”

IV. TIPIFICAR A PERSEGUIÇÃO(“STALKING”)
Outra importante normatização no que tange à tutela da integridade 

feminina e o combate à perseguição sofrida por mulheres é a relativa ao crime 
de perseguição (internacionalmente denominado Stalking).

A tipificação do crime fora proposta também no Projeto de Lei n.º 
1369/2019, apresentado ao Senado Federal pela Senadora Leila Barros 
(PSB/DF), o qual representa um grande progresso na tentativa de 
modificação do arcabouço legislativo referente à matéria.

Os casos de Stalking ocorridos no Brasil e no mundo, especialmente 
após a globalização e a expansão dos meios de comunicação, levaram à visão 
de necessidade de repressão dessas condutas pelo Direito Penal, visando à 
tutela da liberdade psíquica e da privacidade do indivíduo.

No Brasil, inexiste tipificação para o comportamento próprio do
Stalking. A previsão legal que se assemelha a esse é o art. 65 da Lei de
Contravenções Penais (Decreto-Lei Nº 3.688, de 3 de outubro de 1941), que
visa a apenar a perturbação da tranquilidade com pena de prisão simples, de
quinze dias a dois meses, ou multa. Todavia, esse normativo não é o suficiente
para que os atos persecutórios sejam corretamente sancionados, sendo 
fundamental a evolução legislativa relativa à matéria — especialmente nos 
casos que envolvem violência contra a mulher.
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No cenário atual de expressividade do número de ocorrências 
registradas de violência de gênero, torna-se imprescindível que os atos de 
perseguição sejam reprimidos, especialmente os praticados contra vítimas do 
sexo feminino e por parceiros íntimos.

Uma das razões para tanto refere-se ao fato de a grande maioria das 
vítimas de perseguição e assédio, mundialmente, serem do sexo feminino e, 
muitas vezes, terem vivido uma relação íntima, presente ou passada, com o 
agente.

Em Portugal — em que o crime já é tipificado no ordenamento 
jurídico —, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV)23 constatou
que, na maioria das situações de Stalking, o autor é conhecido anteriormente 
pela vítima (parceiro, ex-parceiro ou colega de trabalho).

No estudo “The extent and nature of stalking: findings from the 1998
British Crime Survey”, produzido em Londres, constatou-se que cerca de oito
em cada dez (81%) incidentes relatados na pesquisa efetuada foram 
perpetrados por homens. Os infratores masculinos foram os responsáveis por 
90% dos incidentes contra mulheres e, em 29% dos casos, o perpetrador teve 
um relacionamento íntimo amoroso com a vítima no início do incidente.

Na Alemanha, identificou-se que, dos indivíduos que sofreram com 
condutas de Stalking, 87% eram mulheres, enquanto 86% dos perseguidores
eram homens. Quase todas as vítimas femininas (91%) foram perseguidas por 
um homem, enquanto que, para as vítimas masculinas, a proporção de 
perseguidores (masculinos e femininos) era semelhante.24

Na Itália, o Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) publicou relatório 
indicando que 18,8% de uma amostra de mulheres que se encontravam em 
circunstâncias de separação ou divórcio foram vítimas de perseguição, com 
posterior ocorrência de violência doméstica.25

Um fator que evidencia a importância da repressão ao Stalking 
praticado com violência de gênero é a probabilidade de as condutas 
perpetradas pelo agente perseguidor tornarem-se, posteriormente, paulatina
ou subitamente mais graves, evoluindo para agressões severas e, em muitos 
casos, para o feminicídio. A repressão da violência contra a mulher em sua 
escala inaugural, quando iniciada a perseguição, pode auxiliar no combate a 
delitos de perigo mais expressivos e que atinjam bens jurídicos ainda mais
relevantes.

23 https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Stalking.pdf
24 DRESSING, HARALD; KUEHNER, CHRISTINE; GASS, PETER. Lifetime prevalence and 
impact of stalking in a European population: Epidemiological data from a middle-sized 
German city. The British Journal of Psychiatry, [S.l.], v. 187, n. 2, p. 168-172, jul. 2005. 
Disponível em: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british- journal-of-
psychiatry/article/lifetime-prevalence-and-impact-of-stalking-in-a-european-
population/221E39973D60A18766490C6B4CBCAC81
25 ISTAT. Nacional. La violenza e i maltrattamenti controle donne dentro e fuori la 
famiglia . Roma: [s.n.], 2006. 43 p. Disponível em: 
https://www.istat.it/it/files/2011/07/testointegrale.pdf
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As violências de gênero, especialmente as ocorridas no âmbito
doméstico e familiar, são em regra progressivas, iniciando-se pela coação
psicológica, até atingir a agressão física ou resultar em homicídio. No Stalking, 
em especial o praticado por ex-parceiros íntimos, não são raras as vezes em 
que comportamentos intrusivos e ameaçadores costumam evoluir e se tornar 
mais graves — o que é facilitado pelo fato de o agente possuir informações 
detalhadas sobre a rotina da vítima.

Segundo o Stalking Resource Center, nos Estados Unidos, 76% das 
vítimas de feminicídio foram perseguidas por seus parceiros íntimos 
anteriormente e 54% delas reportaram à polícia estarem sendo “stalkeadas” 
antes de serem assassinadas por seus perseguidores.26

Tudo isso evidencia a urgência na tipificação do crime de 
perseguição — que ainda não encontra tutela suficiente no ordenamento 
jurídico atual —, inclusive com a estipulação de reprimenda mais gravosa para 
os casos de perseguição perpetradas por indivíduos que possuíam relação 
íntima com a vítima.

Para tanto, pretende-se a tipificação do crime a partir da inserção 
do art. 147-A ao Código Penal — disposição subsequente ao crime de ameaça.
Isso, pois a perseguição insidiosa, ora tratada, consiste em uma modalidade 
de delito praticado com violência simbólica, cujo bem jurídico primordial é a 
liberdade psíquica da vítima. É a partir da ofensa a esta que, eventualmente,
pode-se também atingir outros bens jurídicos, como a liberdade de locomoção 
ou de opinião do ofendido — iniciando-se o dano, portanto, na fase cognitiva, 
do conhecimento e da vontade da vítima.

A perseguição insidiosa, desse modo, assemelha-se ao delito de 
ameaça, mas em uma acepção mais gravosa. Isso, pois nela está-se diante de 
reiterada prática de atos que atingem de forma mais violenta a liberdade de 
cognição do ofendido e sua capacidade de pensar e agir licitamente segundo 
sua vontade.

Outrossim, cumpre salientar que, assim como ocorre no caso do 
crime de ameaça, o qual também tem por consequência a perturbação 
psíquica do indivíduo, o delito de perseguição deve ser considerado formal e 
instantâneo, com a consumação independentemente da ocorrência do 
resultado pretendido — bastando, para tanto, o conhecimento da vítima 
sobre os atos ilícitos.

Apesar de os crimes formais descreverem no tipo — como nos 
crimes materiais — conduta e resultado naturalístico, este é dispensável para
a consumação. Isso ganha relevância no crime de perseguição ao se notar que,

26 https://victimsofcrime.org/our-programs/past-programs/stalking-
resource-center/stalking- information
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em delitos que atingem especificamente a liberdade psíquica da vítima, torna-
se mais difícil a aferição se o resultado (abalo psíquico) foi efetivamente 
atingido.

Nesse ponto, a qualificação do tipo como crime formal
proporcionará que a palavra da vítima ganhe especial relevância, sem que se 
dependa da aferição, a qualquer custo, da ocorrência de um resultado.

Ademais, o que se pretende reprimir com o tipo, em primeira
instância, é o próprio intento de perseguição do agente — perpetrada 
especialmente contra mulheres — e os atos praticados para tanto, que podem
existir independentemente de se ter atingido efetivamente o abalo e a 
restrição à liberdade psíquica da vítima.

Assim, para o que se intenta repreender (a conduta persecutória),
não é necessário se aferir se o resultado naturalístico delas fora produzido —
consumando-se o delito, portanto, assim que praticadas.

IV. 1 – DAS QUALIFICADORAS
Os crimes de perseguição cometidos por indivíduos que possuíam

relação presente ou passada de intimidade com a vítima devem possuir 
reprimenda autônoma e mais severa. Isso pode ser alcançado a partir da
inserção de uma qualificadora, a fim de que a pena base do delito alcance 
patamar superior.

Além da alta reprovabilidade da conduta praticada por esses 
indivíduos e a necessidade de repressão e combate à violência de gênero, 
doméstica e familiar nos dias atuais, ao parceiro íntimo deverá ser aplicada 
pena autônoma mais severa ante o alcance que o conhecimento sobre a vida 
particular da vítima lhe proporciona.

As diversas modalidades de perseguição podem ser entendidas 
como variações de uma violência psíquica, caracterizada por uma 
perseguição incessante, direta ou indireta, que se faz pela reiteração de atos 
capazes de ofender, por meio de invasão concreta ou digital, a vida privada
de outrem. Todavia, é certo que merecem reprimendas autônomas os delitos
em que o autor se vale de informações privilegiadas ou com abuso de poder 
simbólico para a consecução do ato, como ocorre no caso em que o 
perseguidor possuía relação anterior com o ofendido.

As estatísticas têm demonstrado que a cultura da violência de 
gênero ainda assombra a sociedade e é ocasionada, em grande parte dos 
casos, por parceiros ou indivíduos com quem as vítimas possuem relação, 
presente ou passada, de intimidade. À vista disso, a evolução legislativa não
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pode estagnar — muito pelo contrário, a atividade legiferante deve estar 
sempre atenta à realidade social e às demandas que ela imprime.

Retomando-se os dados da pesquisa realizada pelo Ministério
Público de São Paulo expostos em tópico anterior, o feminicídio raramente é 
repentino, sendo possível, em muitos casos, aferir condutas persecutórias e 
ameaçadoras anteriores, que podem projetar minimamente quando ocorreria 
a prática do crime — o que se visa a reprimir com a qualificação da 
perseguição cometida pelo parceiro.

Do mesmo modo, merece sanção mais gravosa o “Cyberstalking”, 
consistente no ato de se perseguir insistentemente um indivíduo pelas redes 
sociais ou com o uso de mensagens eletrônicas. Segundo a psicóloga 
licenciada do Distrito de Colúmbia-EUA, Nancy Felicity Hensler-McGinnis
(2008), esse consiste no “ uso dos meios tecnológicos para perseguir uma 
pessoa reiteradamente ao ponto de induzir medo.”.

Sabe-se que a inteligência artificial tem sido utilizada, muitas vezes, 
de forma altamente perigosa, inclusive para identificar, por exemplo, em uma 
fotografia o horário em que ali esteve determinado indivíduo e o endereço
exato de sua localização. É possível se fazer também o reconhecimento facial 
de todos os indivíduos que nela forem retratados, oferecendo ao autor do 
crime meios ainda mais sórdidos para obter o seu intento.

Por isso, o crime praticado por meios virtuais e aquele cometido por indivíduo 
que possuía relação presente ou passada de intimidade com a vítima devem
constar no Diploma Penal como qualificadora do tipo, para que a pena base a 
ele direcionada seja superior e, portanto, mais gravosa.

IV.2 – DAS CAUSAS DE AUMENTO
Também merecem ser acrescidas ao tipo causas de aumento da 

pena, para agravamento da sanção direcionada ao ato praticado nas seguintes
condições: quando a vítima for criança, adolescente ou idoso; quando o crime 
for praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino; quando 
praticado em concurso de duas ou mais pessoas; ou se houver o emprego de
arma.

Essas circunstâncias majorantes consistem em situações objetivas e 
mostram-se adequadas à aplicação de penas mais elevadas na última etapa 
do sistema trifásico de dosimetria, sendo oportuna sua inserção.

Em relação à majorante referente à condição de mulher, verifica-se 
imprescindível sua inserção, dada a urgência de criação de mecanismos que 
reprimam, cada vez mais, a violência de gênero no país.
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Nesse vértice, considerando que, como visto, o maior percentual de 
crimes de Stalking cometidos no mundo são perpetrados contra a população 
feminina, não deveria ser outra a posição da legislação brasileira que não a 
majoração dos delitos cometidos contra ela.

Em conclusão, portanto, eis o inteiro teor da proposta:

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, 
direta ou indiretamente, causando-lhe medo ou qualquer outra 
ofensa à integridade psicológica, com o fim de restringir a sua
capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, perturbar sua 
esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão de um a quatro anos e multa 
Perseguição qualificada
§ 1º Se o autor do fato foi ou é parceiro íntimo da 
vítima. Pena - reclusão, de três a cinco anos.
§ 2º Incorre na mesma pena do § 1º aquele que perseguir com uso de 
tecnologia informática, como para inclusão, alteração de dados ou 
usurpação de identidade digital da vítima.

Aumento de Pena

§ 3º A pena é aumentada de metade até o dobro se o 
crime é cometido: I - contra criança, adolescente ou idoso;
II - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino;

III - mediante concurso de duas ou mais pessoas ou se houver o

                                                            emprego de arma.

§ 4º As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das 
correspondentes à violência.

§ 5º Somente se procede mediante representação.

V. DETERMINAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA POR CRIMES 
COMETIDOS CONTRA A MULHER SOB REGIME FECHADO

Conforme já destacado, o quadro de violência doméstica no País 
apresenta-se extremamente grave, revelando um panorama de violência 
crescente contra as mulheres. Viu-se que, apenas no ano de 2019, 
contabilizaram-se 1.326 casos de feminicídio, o que representa um 
crescimento de 7,9% em relação ao ano anterior, em que foram registrados
1.229 casos. Trata-se, portanto, de um quadro alarmante e que demanda 
combate efetivo por parte do Estado, sob pena de se ver esse número 
cruciante — e ainda impreciso — aumentar cada vez mais.
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Diante disso, tem-se que uma medida efetiva de combate à 
violência doméstica contra a mulher perpassa, necessariamente, pelo 
recrudescimento da pena, de sorte que o seu grau de rigor esteja, de fato, 
adequado à concretização de suas funcionalidades, sobretudo aquela ligada 
ao aspecto de prevenção geral.

Como se sabe, a função de prevenção geral da pena assenta-se na 
ideia de exemplaridade, isto é: na ideia de incutir na sociedade em geral a 
noção de que as transgressões ao direito são e serão reprimidas. Cuida-se, 
assim, de uma função inibitória, que tenciona dissuadir os cidadãos quanto 
à prática de infrações penais, mediante a ameaça de uma punição justa e 
adequada à gravidade do delito. Em síntese, pode-se dizer que a aplicação 
da pena, segundo a perspectiva da prevenção geral, precisa desencadear 
basicamente três efeitos: a) servir de exemplo à sociedade e ao próprio 
apenado; b) reforçar a confiança da sociedade nas instituições estatais; e, 
por fim, c) restabelecer a paz social mediante a aplicação do direito.

Ocorre, entretanto, que penas excessivamente brandas em face da 
gravidade da conduta delitiva não se mostram capazes de desencadear 
esses efeitos, sendo exatamente o que se tem observado em relação aos 
crimes de violência doméstica contra a mulher. Esse fenômeno está 
especialmente associado ao regime de cumprimento da pena privativa de 
liberdade, que se tem afigurado bastante comedido. Um bom indicativo 
desse problema é a percepção das vítimas a respeito das razões que levam 
uma mulher a não denunciar atos de agressão. De acordo com a já citada 
pesquisa do Senado, 22% das entrevistadas afirmaram que as mulheres não 
denunciam por não existir punição.

Além disso, há uma percepção quase que generalizada entre as
entrevistadas que o combate efetivo à violência doméstica e familiar contra
a mulher envolve uma punição mais severa. Segundo a pesquisa do Senado, 
60% das entrevistadas entendem que a principal forma de diminuir a 
violência doméstica contra a mulher é aumentar a punição para agressores.

Note-se que a maioria dos crimes cometidos contra a mulher em 
contexto de violência doméstica são punidos com pena inferior a 8 (oito)
anos, ou seja: crimes cujo regime inicial, por regra, é o aberto ou o 
semiaberto. Como se não bastasse, há ainda um problema fundamental no
sistema penitenciário brasileiro, que tende a tornar essa situação ainda mais 
gravosa, qual seja: a notória insuficiência de estabelecimentos prisionais 
adequados ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime 
aberto ou semiaberto.

Essa circunstância torna ainda mais branda uma reprimenda que já 
se afigura branda quando comparada à gravidade dos delitos envolvendo 
violência contra a mulher. Explique-se. Conforme entendimento pacífico da 
Suprema Corte — entendimento, aliás, assentado na Súmula Vinculante n.º 
56 —, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção 
do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, 
nesse caso, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

De acordo com os parâmetros definidos no julgamento do RE 641.320/RS:
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A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a 
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 
Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: a) a saída 
antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; b) a 
liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai 
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de 
vagas; e c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou 
estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que 
sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá 
ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

Veja-se, portanto, que dada a manifesta insuficiência de
estabelecimentos penais apropriados ao regime aberto e semiaberto, tem-
se observado que os condenados por violência doméstica contra a mulher 
não costumam sofrer — quando sofrem — privação de liberdade por tempo 
que se mostre razoável à repressão pelo delito que cometeu. Ou são postos 
em prisão domiciliar — muitas vezes, sem qualquer fiscalização — ou têm a 
pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, nos termos 
do entendimento do STF. Verifica-se, portanto, que esse modelo de 
execução das penas por violência doméstica não se afigura adequado à 
realização da função de prevenção geral da pena.

Noutro giro, deve-se reconhecer que os crimes ocorridos no
contexto de violência doméstica possuem como característica frequente a
sua não-pontualidade, ou a sua sucessão em verdadeira espiral de violência, 
sendo a sua forma mais grave – o feminicídio — usualmente precedida de 
outras violações aos direitos da mulher. Em outros termos, crimes que 
vitimam mulheres por razões do sexo feminino, caso não sejam 
adequadamente reprimidos, podem motivar ulteriores condutas criminosas, 
resultando, potencialmente, no assassinato da vítima.

Por isso, a sanção criminal ao ofensor deve atender também à 
função de prevenção específica de crimes cometidos contra a mulher,
dissuadindo o infrator de cometer novos crimes. Contudo, o que se observa 
é a ausência de norma específica que ratifica essa perspectiva, sendo 
necessário — para se evitar o contato do agressor com a vítima — que a 
autoridade judicial decrete medidas protetivas de urgência.

Entretanto, a adoção, pelo legislador, da modalidade de pena
“detenção” em prejuízo da “reclusão” impossibilita que os condenados por tão
grave ofensa cumpram sua pena em regime fechado, uma vez que a própria 
legislação limita aquela espécie apenas aos regimes semiaberto e aberto. 
Logo, caso seja aprovada apenas a norma específica de regime inicial de 
cumprimento de pena para crimes cometidos por razões do sexo feminino, 
um amplo escopo de condutas ainda ficaria fora do âmbito de sua aplicação.

Por todas essas considerações, revela-se urgente que os crimes 
contra a mulher em razão da condição do sexo feminino sejam punidos com 
reclusão em regime inicial fechado. Nesse contexto, sugerem-se algumas 
alterações ao Código Penal. A primeira delas diz respeito ao acréscimo do § 
5º ao art. 33, de modo a excepcionar os crimes de violência contra a mulher
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da regra geral concernente aos regimes de cumprimento de pena. Para
tanto, propõe-se a seguinte redação:

Art. 33 [...]

§ 5º A pena por crime contra a mulher por razões da condição 
do sexo feminino, nos termos do art. 121-A, § 1º, deste Código, 
será cumprida inicialmente em regime fechado.

Outra alteração pertinente refere-se à necessidade de alterar a 
modalidade da pena para os casos de lesão corporal simples, cometida 
contra a mulher por razões do sexo feminino. Propõe-se a alterar de 
detenção para reclusão. Nesse sentido, sugere-se o acréscimo do § 10 ao art. 
129, renumerando-se, consequentemente, o atual § 10 e os seguintes. Veja-
se a proposta:

Art. 129 [...]

§ 10. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da 
condição do sexo feminino, nos termos do art. 121-A, § 1º, 
deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Cabe ressaltar, por fim, que essa proposta não implica violação ao 
postulado da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Isso, 
porque esse postulado constitucional tem por destinatário justamente o 
legislador, a quem compete estabelecer as reprimendas e seu respectivo 
regime de cumprimento a partir da natureza e gravidade das condutas 
delitivas. Delimitar o quantitativo de pena e o seu regime de cumprimento 
insere- se na esfera de discricionariedade da política criminal. Portanto,
instituir ex lege regime inicial fechado para os casos de violência contra a 
mulher, antes de representar violação à individualização da pena, constitui,
em verdade, a sua afirmação, já que o legislador, em juízo de política criminal, 
estaria formatando a reprimenda aos contornos próprios de um crime que 
exige uma forma de repressão específica.

Logo, com vistas a propor alterações que atendam à 
sistematicidade do Direito Penal e a evitar punição desproporcional a 
condutas contempladas pelo mencionado parágrafo sem correlação 
necessária com razões do sexo feminino, propõe-se alteração parcial do 
mencionado dispositivo, limitando a punição com pena de reclusão apenas 
aos casos em que estejam presentes as mencionadas razões.

VI. CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE COOPERAÇÃO “SINAL VERMELHO
CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA”

Por fim, a última proposta constante do “Pacote Basta” consiste na
normatização da campanha “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica”.
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Como já salientado, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública27, 
desde o início da pandemia do coronavírus, os índices de feminicídio 
cresceram 22,2% em comparação aos meses de março e abril de 2019. Esses 
dados alarmantes, publicados em maio de 2020, motivaram o Poder 
Judiciário a repensar as estratégias aplicadas às políticas públicas que visam 
a combater o aumento dos registros de violência contra mulheres 
decorrentes do isolamento social.

Nessa perspectiva, com o objetivo de coibir o aumento da 
violência, no dia 10 de junho de 2020, a Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ,
lançou a campanha “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”, que tem 
como proposta oferecer às mulheres vítimas de violência doméstica um 
canal silencioso de denúncia.

Segundo a iniciativa da campanha, o protocolo básico e mínimo 
consiste em uma forma de denúncia colocada à disposição da vítima que, ao
dirigir-se à farmácia ou à drogaria cadastrada, pode apresentar, ao
farmacêutico ou ao atendente, o sinal “X” em vermelho na palma da mão. 
Esses funcionários, por seu turno, ao visualizarem o pedido de auxílio, devem 
acionar as Polícias Militares e Civis para acolhimento e assistência da vítima, 
resguardando- lhe o direito ao sigilo e à privacidade em todo o processo.

Para concretização dessa proposta, a ação contou com a adesão de
mais de 10 mil farmácias em todo o Brasil, que consentiram em participar 
como agentes de comunicação contra a violência doméstica. Esses 
resultados decorreram de todo o apoio concedido à campanha humanitária 
por parte de tribunais, corporações, personalidades e governos estaduais e 
municipais, destacando-se as parcerias firmadas pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP), pelo Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMFDH), pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e
pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Diante do êxito da campanha, as ações desempenhadas pela AMB
para ampliação da iniciativa resultaram na aprovação da Lei Distrital nº 6.713, 
de 10 de novembro de 2020, que instituiu, no âmbito do Distrito Federal, o
Programa de Cooperação “Sinal Vermelho”, como forma de pedido de
socorro e ajuda para mulheres em situação de violência doméstica ou 
familiar, em conformidade com a Lei Federal nº 11.340/2006.

De acordo com a Lei Distrital, o Poder Executivo do Distrito 
Federal ficou autorizado a promover ações integradas de cooperação com 
o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de 
segurança pública, a AMB, o CNJ ou demais associações nacionais e 
internacionais, além de representantes ou entidades de empresas presta-

27 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FBSP. Violência Doméstica Durante a 
Pandemia de Covid-19. Edição 03. Nota Técnica. São Paulo, 2020.
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doras de serviços, com a finalidade de coibir a violência e prestar
assistência às mulheres vítimas.

Nesse sentido, em consonância com o texto aprovado em âmbito 
Distrital, o Programa de Cooperação Nacional “Sinal Vermelho Contra a
Violência Doméstica” surge com a proposta de firmar um acordo entre o Poder
Público e os mais diversos segmentos públicos e privados, a exemplo de 
farmácias, drogarias, repartições públicas, portarias de condomínios, hotéis, 
mercados e similares, que desejem firmar termos de cooperação no âmbito 
do Programa. Esses segmentos devem seguir os protocolos de atendimento 
instituídos pela iniciativa e regulamentados em ato do Poder Executivo, a 
fim de auxiliar mulheres em situação de violência doméstica que desejem 
realizar a denúncia.

Desse modo, ressalte-se que a iniciativa do Programa de 
Cooperação “Sinal Vermelho” vem em benefício de milhares de brasileiras e 
reflete a urgência da criação de políticas estatais que visem proteger 
mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade dentro do
próprio lar, em especial no período de isolamento social, de modo a 
resguardá-las de violências físicas ou psíquicas que as aflijam.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todas as razões expostas, apresenta-se o “Pacote Basta”, 

consolidado na forma do Projeto de Lei anexo, solicitando a Associação dos 
Magistrados Brasileiros que o Congresso Nacional promova a discussão das
propostas e, dado seu caráter meritório, aprove as alterações legislativas
sugeridas.

O fenômeno da violência de gênero, como observado, possui 
várias facetas e o seu enfrentamento deve se atentar a essas especificidades 
caso se pretenda obter êxito em promover a igualdade entre homens e 
mulheres. Nessa perspectiva, os membros do Poder Judiciário — cientes da 
sua responsabilidade com os compromissos constitucionais — esperam, com
os mais elevados votos de estima e consideração, que o Parlamento aprove
as mudanças ora propostas.

Brasília, 26 de fevereiro de 2021.

Renata Gil de Alcantara Videira
Presidente
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ANEXO - PROJETO DE LEI REFERENTE AO “PACOTE BASTA”

PROJETO DE LEI N.º XX, DE 2021

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, a Lei nº 8.072, de 25 de 
julho de 1990, e a Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006, para dispor sobre 
medidas de combate à violência contra a 
mulher, e cria o Programa de Cooperação
“Sinal Vermelho Contra a Violência
Doméstica”.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Esta lei altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, e a Lei nº 11.340, de 7 de agosto 
de 2006, para dispor sobre medidas de combate à violência contra a mulher,
e cria o Programa de Cooperação “Sinal Vermelho Contra a Violência
Doméstica”.

Art. 2º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, passa a 
vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 33. ........................................................................................

......................................................................................................

§ 5º A pena por crime contra a mulher por razões da
condição de sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-
A deste Código, será cumprida inicialmente em regime 
fechado.” (NR)

Feminicídio

“Art. 121-A. Matar mulher por razões da condição de sexo 
feminino. Pena — reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) 
anos.
§ 1º Considera-se que há razões da condição de sexo
feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
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§ 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) 
até a metade se o crime for praticado:

I - durante a gestação ou nos três meses posteriores ao
parto;

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 
60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de 
doenças degenerativas que acarretem condição limitante 
ou de vulnerabilidade física ou mental;

III - na presença física ou virtual de descendente ou de 
ascendente da vítima;

IV - em descumprimento das medidas protetivas de
urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22
da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

§ 3º Se o feminicídio é praticado conforme uma das 
hipóteses previstas nos incisos de I a IV do § 2º do art. 
121, aplica-se a pena de reclusão, de vinte a trinta anos.”

“Art. 129. ......................................................................................

......................................................................................................

§ 10. Se a lesão for praticada contra a mulher por razões 
da condição de sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 
121-A deste Código:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 11. Nos casos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, se as 
circunstâncias são as indicadas nos §§ 9º e 10 deste 
artigo, aumenta- se a pena em 1/3 (um terço).

§ 12. Na hipótese dos §§ 9º e 10 deste artigo, a pena será
aumentada de um terço se o crime for cometido contra 
pessoa portadora de deficiência.

§ 13. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, 
integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em 
decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou 
parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa 
condição, a pena é aumentada de um a dois terços.” (NR)

Violência psicológica contra a mulher

“Art. 132-A. Expor a mulher a risco de dano emocional 
que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento
ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação,
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isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir 
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação.

Pena — reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa.”

Perseguição

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por 
qualquer meio, direta ou indiretamente, causando-lhe 
medo ou qualquer outra ofensa à integridade 
psicológica, com o fim de restringir a sua capacidade de
locomoção ou, de qualquer forma, perturbar sua esfera de 
liberdade ou privacidade.

Pena — reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Perseguição qualificada

§ 1º Se o autor do fato foi ou é parceiro íntimo 
da vítima. Pena — reclusão, de 3 (três) a 5 
(cinco) anos.
§ 2º Incorre na mesma pena do § 1º aquele que perseguir
com uso de tecnologia informática, como para inclusão 
ou alteração de dados ou usurpação de identidade digital 
da vítima.

Aumento de Pena

§ 3º A pena é aumentada de metade até o dobro se 
o crime é cometido:

I - contra criança, adolescente ou idoso;

II - contra a mulher por razões da condição de sexo 
feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código;

III - mediante concurso de duas ou mais pessoas ou se 
houver o emprego de arma.

§ 4º As penas deste artigo são aplicáveis sem 
prejuízo das correspondentes à violência.

§ 5º Somente se procede mediante representação.”

Art. 3º O inciso I do artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º ..........................................................................................

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade
típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por 
um só agente, homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos
I, II, III, IV, V, VII e VIII), e feminicídio (art. 121-A);” (NR)

Art. 4º O artigo 12-C da Lei º 11.340, de 7 de agosto de 2006, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou 
iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou 
de seus dependentes, o agressor será imediatamente
afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida:

.............................................................................................” (NR)

Art. 5º Fica instituído o Programa de Cooperação “Sinal Vermelho
Contra a Violência Doméstica”, destinado ao enfrentamento e à prevenção da
violência doméstica e familiar contra a mulher, em cumprimento ao disposto 
no art. 8º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Parágrafo único. O “Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica”
constitui forma de denúncia e pedido de socorro ou ajuda para mulheres em
situação de violência doméstica ou familiar, a serem recebidos nas farmácias 
e drogarias, repartições públicas, portarias de condomínios, hotéis,
mercados e similares que firmarem termos de cooperação no âmbito do 
Programa.

Art. 6º As instituições, empresas e entidades que firmarem termos
de cooperação no âmbito do Programa a que se refere esta Lei assistirão 
mulheres em situação de violência doméstica ou familiar conforme 
protocolo de atendimento regulamentado em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O protocolo de atendimento a que se refere o 
caput deverá observar as seguintes diretrizes:

I - a mulher em situação de violência doméstica ou familiar será 
imediatamente assistida pela conveniada ao Programa após a comunicação 
do pedido de socorro ou ajuda, queserá feito pela vítima pormeiodesímbolo,
em formato de “X”, preferencialmente na cor vermelha, grafado na face 
interna da mão e apresentado ao responsável pela assistência.

II - ao identificar o pedido de socorro, por meio da visualização do 
símbolo a que se refere o inciso I, o responsável da conveniada pelo 
atendimento deverá:

a) registrar o nome da vítima, bem como seu endereço e telefone; e



29

b) comunicar a situação imediatamente, por meio telefônico, às
Polícias Militares e Civis do respectivo Estado ou à Central de Atendimento
à Mulher em Situação de Violência.

Art. 7º Ficam a União, os Estados e o Distrito Federal autorizados 
a promoverem ações para a integração e cooperação com o Poder Judiciário,
o Poder Legislativo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, autarquias,
fundações e demais instituições de caráter privado, visando à promoção e à
efetivação Programa de Cooperação “Sinal Vermelho Contra a Violência
Doméstica”.

Art. 8º O regulamento a que se refere o art. 6º deverá ser editado 
em até 90 dias contados da data de publicação desta Lei.

Art. 9. Ficam revogados o inciso VI do § 2º, os incisos I e II do § 2º-
A, e os incisos I a IV do § 7º, todos do art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 
de dezembro de 1940, e demais disposições legais contrárias a esta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.






