Saiba mais sobre o principal
serviço de informações e
orientações para mulheres

SECRETARIA NACIONAL DE SECRETARIA DE
POLÍTICAS PARA AS MULHERES
GOVERNO

Elaboração e distribuição:
Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres
Secretaria de Governo | Presidência da República
Dezembro | 2017

Ouve e
orienta
A Central Ligue 180 é um serviço do
Governo Federal da Secretaria Nacional de
Políticas para as Mulheres, mantida pela
Presidência da República.
A Central Ligue 180 foi criada em 2005 e
desde então presta informações e orientações
ao enfrentamento de todas as formas de
violência contra a Mulher, visando também
combater a impunidade do(a) agressor(a).
Desde 2014, o Ligue 180 tornou-se um
canal de Denúncias, que são apuradas pelas
Secretarias de Segurança Pública e pelos
Ministérios Públicos Estaduais. A Denúncia
também pode ser anônima e sigilosa.

Lei Nº 11.340/2006
Maria da Penha
A Lei Maria da Penha coíbe a violência
doméstica e familiar contra as mulheres e
estabelece medidas de prevenção, assistência
e proteção, além da
responsabilização
aos(às) agressores(as).

Lei Nº 13.104/2015
Feminicídio
O feminicídio é caracterizado quando a
mulher é assassinada justamente pelo fato
de ser mulher. A lei altera o código penal
para prever o feminicídio como um tipo de
homicídio qualificado e inclui-lo no rol dos
crimes hediondos. Na prática, isso quer dizer
que casos de violência doméstica e familiar
ou de menosprezo e discriminação contra a
condição de mulher passam a ser vistos como
qualificadores do crime.

A atenção às mulheres em situação de
violência é garantida a qualquer nacional,
refugiado/a ou migrante em território
brasileiro, por meio de serviços e ações de
acolhimento e proteção das mulheres, assim
como de responsabilização dos(as) agressores
(as).

Tipos de Violência

Violência Física – entendida como
qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal. Exemplos:
tapas,
empurrões,
socos,
mordidas,
estrangulamento, facadas, etc;
Violência Psicológica - qualquer conduta
que cause danos emocionais e diminuição da
sua auto-estima. Exemplos: xingar, humilhar,
ameaçar, intimidar, criticar continuamente,
etc;

Violência Sexual - qualquer conduta
que lhe constranja a presenciar, a manter ou
a participar de relação sexual não desejada,
mediante intimidação, ameaça ou força;
Violência Patrimonial - quando seus
objetos pessoais, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens e/ou patrimônio
são retidos, destruídos total ou parcialmente;
Violência Moral - entendida como
qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria. Exemplos: acusar
publicamente de cometer crimes, expor a
vida íntima, inventar histórias ou falar mal
com intuito de diminui-la.

Outros Tipos de Violência

Cárcere Privado - é caracterizado pela
restrição à liberdade , que fica impedida
de se locomover e de ter contato com outras
pessoas, seja por meio de violência, seja por
meio de ameaças do agressor/a.
Exploração Sexual - ocorre quando um
indivíduo obtém lucro financeiro por conta
da prostituição de outra pessoa, seja em troca
de favores sexuais, incentivo à prostituição,
turismo sexual, ou cafetinagem (rufianismo).

Tráfico de Mulheres - Agenciar, aliciar,
recrutar, transportar, transferir, comprar,
alojar ou acolher pessoa, mediante grave
ameaça, violência, coação, fraude ou abuso,
com a finalidade de: remover-lhe órgãos,
tecidos ou partes do corpo; submetê-la a
trabalho em condições análogas à de escravo;
submetê-la a qualquer tipo de servidão;
adoção ilegal; ou exploração sexual.
Se você não sofre violência, mas conhece
alguém nessa situação, denuncie. A denúncia
pode ser anônima. . E não é só a vítima que
pode denunciar, mas qualquer pessoa que
tenha conhecimento do fato.O importante é
dar um basta nessa situação!

Ligue 180 Internacional

A Central funciona 24 horas, todos os
dias da semana, inclusive sábados, domingos
e feriados.
Ligue de onde você estiver. Haverá uma
atendente (bilíngue) que orientará sobre as
medidas a serem tomadas e sobre o serviço
mais próximo.
Denuncie! Ligue 180!
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