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EMENDA DESPACHO

oN
EMENTA:
INCLUI O PARÁGRAFO AO ARTIGO 1º DO
SUBSTITUTIVO DO PROJETO DELEI 176/2021

E001/21FR

EMENDA ADITIVA
REFERENTE: Projeto de Lei nº 176/2021
AUTORIA: Gláucia Berenice

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Emenda ao substitutivo do projeto de lei 176/2021 de autoria da vereadora
Gláucia Berenice e acrescenta o parágrafo único ao Art 1º que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Art. 1º

.. omissis ...
Parágrafo Unico: Violência doméstica contra a mulher é qualquer ação ou omissão

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano
moral ou patrimonial, conforme o disposto no art. 5º e 7º da Lei Federal 11.340/06 ou outra
legislação que venha a substituí-la.

Sala de sossdesAde) lho de 2021.
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JUSTIFICATIVA

A Lei Maria da Penha trata especificamente da violência doméstica e familiar contra a mulher, e o Art.
7º enumera algumas das formas de violências que as mulheres podem sofrer. São elas, dentre outras,
as violências física, psicológica, sexual, patrimonial ou sexual. Vejamos:

|-a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
Nesse caso, não precisa necessariamente deixar marcas aparentes no corpo. É qualquer conduta
contra a integridade física e saúde corporal da mulher. Ex.: tapas, empurrões, puxões de cabelo, socos,
agressões com objetos cortantes e perfurantes, entre outros.

Il - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e
diminuição da autoestima ou 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,
insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito deir e
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

Ill - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus
direitos sexuais e reprodutivos;

É importante destacar que o sexo sem consentimento é violência sexual, inclusive entre cônjuges.

Iv - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V- a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A

calúnia acontece quando o ofensor atribui um fato criminoso à vítima. A injúria se configura com
xingamentos que ofendem a honra da mulher. Já a difamação ocorre quando o ofensor atribui um fato
ofensivo à reputação da vítima.
Assim, a presente emenda tem porobjetivo explicitar os tipos de violências domésticas que podem ser
abarcadas pela Lei Municipal, seguindo o disposto na Lei Federal 13.340/06, a fim de garantir a
aplicação da política pública de forma mais assertiva.
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