
CARTILHA SOBRE O 
PAPEL DA EMPRESA NO 
COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA



▪ O Brasil possui elevado índice de 
violência doméstica, sendo o 5º 
país do mundo com maior taxa de 
feminicídio!

▪ Com o isolamento social 
decorrente da Pandemia do novo 
Coronavírus, essa taxa vem 
aumentando assustadoramente! 
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O que é?

▪ Violência doméstica é qualquer ação 
ou omissão, baseada no gênero 
feminino, que cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou 
patrimonial.

Quem é o agressor?

▪ Esse crime pode ser praticado por 
pessoas com ou sem vínculo familiar, 
isto é, namorado, marido, ex-
namorado, ex-marido, amante, filho, 
tio, cunhado, empregador etc.



▪ Qualquer conduta que cause dano emocional e 
diminuição da autoestima da vítima, ou que 
degrade e controle suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, vigilância constante, 
manipulação, isolamento, 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

Física

▪ Qualquer conduta que ofenda a 
integridade ou saúde corporal da 
vítima

Patrimonial

▪ Qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades

Sexual

▪ Qualquer conduta que constranja a 
vítima a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não 
desejada 

Moral

▪ Entendida como qualquer conduta 
que configure calúnia, difamação ou 
injúria

Psicológica



▪ Não sabem identificar que vivem um 
relacionamento abusivo

▪ Não conseguem sair do Ciclo da 
Violência Doméstica

▪ Dependem financeiramente do autor

▪ Têm medo de denunciar

▪ Não conhecem seus direitos
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▪ Historicamente, empresas foram

originalmente estruturadas por homens,

num momento em que mulheres se

restringiam aos espaços domésticos;

▪ A violência doméstica sempre existiu, mas

também ficava restrita a tais espaços;

▪ Contudo, com a entrada das mulheres no

mercado de trabalho, considerar sua

saúde física, mental e emocional tornou-se

medida de rigor, por parte das empresas

nacionais e internacionais.



▪ Questão humana e responsabilidade social da 
empresa;

▪ Maior produtividade dessas mulheres e maior 
foco no trabalho;

▪ Evitar risco de perda de potencial humano e 
turnover de talentos;

▪ Ser uma empresa Sustentável;

▪ Impacto positivo na imagem da sua empresa 
frente à sociedade, consumidores e próprios 
colaboradores;

▪ Qualquer pessoa pode – e deve – dar queixa 
deste tipo de violência. 

Você sabia que a Igualdade de Gêneros faz parte da Agenda 

de Desenvolvimento Sustentável da ONU?

Fonte: Organização das Nações Unidas



AJUDA BÁSICA, com divulgação do assunto, contendo:

▪ A explicação do que é a violência doméstica;

▪ Canais de denúncias dos órgãos públicos;

▪ Órgãos e Redes de Apoio especializados no assunto;

▪ Tipos de medidas protetivas às pessoas violentadas.

AJUDA AVANÇADA:

▪ Prestar auxílios psicossocial e jurídico, para que essas
mulheres obtenham medidas protetivas;

▪ Transferir a mulher de unidade, se possível, pós pandemia,
para que ela consiga, se quiser, se manter longe do
agressor;

▪ Treinar a liderança, para identificar casos de violência
doméstica;

▪ Contratar consultorias especializadas em Direitos
Humanos, para auxiliar na implantação de processos e
medidas efetivas.



▪ 190: Polícia Militar

▪ 180: Disque Denúncia SPM (Secretaria de 
Políticas para as Mulheres)  

▪ Boletim de ocorrência on-line: Site Polícia Civil 
(procure o do seu estado ou prefeitura)

▪ Disque 100: Pronto Socorro dos Direitos 
Humanos (24hs por dia, inclusive finais de 
semana e feriados)

▪ 153: Serviço Público de Emergência. Guardas 
Municipais do Brasil, para facilitar o acesso 
aos serviços emergenciais



▪ Defensoria Pública: presta assessoria jurídica gratuita às pessoas 
que não podem pagar um advogado (para quem recebe até três 
salários mínimos mensais ou consegue provar que mesmo 
recebendo mais, não pode pagar por tais serviços)

▪ Delegacia da Mulher (algumas capitais do Brasil, além de outras 
cidades em SP e RJ)

▪ Casa da Mulher Brasileira (algumas capitais brasileiras)    

▪ Divulgação da Cartilha #Namoro Legal: Ministério Público do 
Estado de SP (www.mpsp.mp.br)

▪ Aplicativos/APPs: S.O.S Mulher, Direitos Humanos Brasil, PenhaS, 
Me Respeita! e Clique 180 (os dois últimos para Android)

▪ Grupos de Apoio: Violência Doméstica, ISA.bot, Sai Pra Lá e GRAM 
- Grupo de Apoio à Mulher (todos no Facebook), Mapa do 
Acolhimento, APAV.pt, Mulheres do Brasil, Programa de 
Acolhimento à Mulher (Federação Israelita SP) etc.

▪ Comissão de Direitos Humanos e Comissão da Mulher Advogada 
da OAB/SP (Ordem dos Advogados do Brasil)

http://www.mpsp.mp.br/


I. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão 
competente;

II. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

III. Proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre 

estes e o agressor;

b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) Frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

IV. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de 
atendimento multidisciplinar ou serviço similar;

V. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios;

VI. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação; 

VII. Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em 
grupo de apoio.



I. Encaminhar a ofendida e seus dependentes à programa oficial, ou comunitário, de
proteção, ou de atendimento;

II. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo
domicílio, após o afastamento do agressor;

III. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a
bens, guarda dos filhos e alimentos;

IV. Determinar a separação de corpos;

V. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação
básica mais próxima do seu domicílio, ou a transferência deles para essa instituição,
independentemente da existência de vaga.



Magazine Luiza: a varejista acrescentou ao seu APP – que já conta com 
26 milhões de downloads – um botão de denúncia permanente. Através 
dele, qualquer pessoa pode ligar diretamente para 180, a Central de 
Atendimento à Mulher.

meioemensagem.com.br

Instituto Avon: lançamento do site ‘Você Não Está Sozinha’, que
reúne histórias reais de violência doméstica, com a finalidade de
conscientizar o público. Além da plataforma, a exposição está
acontecendo em outras vitrines, como mobiliários urbanos e
diferentes pontos estáticos, esses na cidade de São Paulo.

meioemensagem.com.br



*Documento elaborado a partir da roda de conversa realizada em maio/20 através do Núcleo Empresas e Direitos Humanos da Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, 

com a participação das advogadas Paula Collesi, Luciana Portugal, Clarissa Höfling, Samara Aguilar e do educador e ativista em DH Lincoln Tavares

https://youtu.be/VyzBDPV_SIM

https://youtu.be/VyzBDPV_SIM

