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A elaboração deste material é um programa fomentado pela Associação de 

Advogados Internacionais denominada Law Talks, com a finalidade de promover 

informação adequada para mulheres estrangeiras, especialmente brasileiras, 

que residem em território espanhol e que estejam sendo vítimas de qualquer tipo 

de violência de gênero no seu âmbito familiar durante o período de reclusão em 

virtude do Coronavírus. 

Assim como outros países, a Espanha decretou seu estado de alarme pelo Real 

Decreto 463/2020, na data 14 de março, proibindo de maneira rígida a circulação 

da população, estabelecendo multas que vão de 600 euros a 600.000 euros para 

aqueles que desobedecem a ordem governamental. 

Ocorre que muitas mulheres são submetidas a maus tratos por seus 

companheiros, e evidentemente que o confinamento imposto pela crise sanitária 

está intensificando ainda mais essas ocorrências, em virtude do convívio 

prolongado com o agressor e a impossibilidade de abandonar o ambiente 

doméstico para buscar ajuda. 

Devido essa situação, algumas mulheres estão passando por autênticos 

traumas, já que a possibilidade de sair para trabalhar era uma ferramenta para 

se afastar dos conflitos domésticos, permitir sua independência e minimizar a 

constância das agressões.  

Importante ressaltar que a violência sobre a mulher não é um problema privado, 

pois se trata de uma violação de Direitos Humanos ela deve ser devidamente 

abordada pela sociedade e pelos institutos públicos e governamentais, a fim de 

garantir uma rede de apoio para aquelas mulheres que se encontram em 

situação de risco dentro do seu próprio lar.  

Nesse sentido, o Ministério do Interior da Espanha está desenvolvendo medidas 

para orientar e proteger esse grupo vulnerável, tendo em vista a situação 

excepcional que estamos vivendo.  

Para auxiliar nosso público recopilamos as informações mais relevantes para 

orientar de maneira prática quem está necessitando de ajuda. Não devemos nos 

calar frente a agressão, tampouco devemos nos sentir envergonhadas e 

rebaixadas por estar vinculada a uma situação de agressão. Quando tivermos 

próximos de casos de violência sobre a mulher, jamais devemos fazer juízo de 

valor sobre sua condição, pois o problema em definitivo sempre está no 

agressor, já que nenhuma discordância ou problema conjugal justifica o ato de 

agredir. 

O POR QUÊ DA ELABORAÇÃO DE UM MANUAL ORIENTATIVO 

SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA ESPANHA DURANTE O 

PERÍODO DA QUARENTENA? 
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Muitas vezes podemos estar inseridas em um contexto de violência de gênero 

sem nos darmos conta desta situação, uma vez que estamos influenciadas pelo 

contexto psicológico desta relação conjugal. 

Durante décadas a violência de gênero foi normalizada socialmente em virtude 

de estarmos em uma sociedade predominantemente machista, a qual estava (e 

ainda está) calando vítimas e abafando e as agressões dentro do âmbito 

doméstico, tornando assim invisível suas dores e suas demandas. Com o 

decorrer histórico, observamos algumas evoluções nessa esfera, já que as 

mulheres buscaram paulatinamente sua inserção no mercado laboral, o que 

gerou de certo modo autonomia e independência financeira. 

Essa perspectiva histórica, oportunizou a abertura de precedentes quanto a 

busca legítima pela igualdade de condições entre homens e mulheres e a 

exigência frente as autoridades públicas quanto a obrigação de tutelar a 

manutenção de vida dessas mulheres que estão submetidas a agressão pelos 

seus companheiros. 

 A violência de gênero é compreendida quando há qualquer ato violento ou 

agressão, onde haja estabelecida uma relação de desigualdade entre o agressor 

homem que atua como dominador e a mulher que está sendo agredida, havendo 

consequentemente um dano físico, sexual ou psicológico. 

As vítimas de violência de gênero acabam se tornando cada vez mais 

vulneráveis, porque se encontram em um círculo vicioso afetivo muito complexo 

para que saiam sozinhas dele, tendo em vista que certamente já estão com sua 

capacidade de autodefesa e autoestima deterioradas pelo companheiro 

agressor. 

Em consequência desta depreciação quanto a sua autoimagem é habitual que 

as mulheres vítimas de violência busquem o isolamento social por 

constrangimento, vergonha e até mesmo por temer pela sua vida e de seus 

familiares. Por essa razão as mulheres abusadas pelos seus parceiros acabam 

perdendo uma rede de proteção valiosa, a qual pode contribuir para lhe apoiar e 

permitir que essa mulher se liberte de uma relação abusiva. 

Importante esclarecer que a violência de gênero é identificada pelo fato de ser 

realizada especificamente contra mulheres. Sendo assim qualquer ato de 

violência praticada no âmbito familiar por integrantes de outro gênero, será 

enquadrada como violência doméstica. 

Ambas são muito sérias, mas nesse contexto de quarentena temos por objetivo 

informar sobretudo quanto os meios para solicitar ajuda a mulheres que estão 

sendo submetidas a agressão em razão do gênero. De todos os modos, isso não 

implica que os demais casos de violência doméstica estarão sem receber 

SERÁ QUE VOCÊ ESTÁ SENDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO E NÃO SABE? 
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assistência, uma vez que os canais de comunicação informados nesta cartilha 

recepcionam as duas questões.  

A legislação que aborda sobre violência de gênero na Espanha é a Lei orgânica 

1/2004, de 28 de dezembro e trata sobre medidas de proteção integral contra a 

violência de gênero. 

A referida Lei expressa em seu artigo 1º que o objetivo da legislação é atuar 

contra a violência como manifestação discriminatória, ante as situações de 

desigualdade e relações de poder de homens sobre as mulheres, que sejam ou 

tenham sido cônjuges destas ou quem esteja ou tenham estado ligado por 

relações similares de afetividade, mesmo sem convivência. 

Neste ponto o legislador buscar tutelar os casos de violência de gênero que 

ocorrem num contexto que não se enquadre especificamente nos regimes de 

matrimônio, considerando também, por exemplo namorados, inclusive os que 

não convivem juntos. 

Além da legislação comentada há diversas outras legislações visando garantir 

que a tutela seja realizada de maneira ampla com o interesse de abranger todos 

os desdobramentos quando ocorre a agressão a mulher. 

Importante destacar que que a violência pode se apresentar em diferentes 

formas, sendo expressada de modo bastante variado, não se resumindo a 

hematomas e lesões físicas. Vamos abordar algumas maneiras distintas de 

agressões, as quais erroneamente são vistas com banalidade para algumas 

pessoas, mas podem revelar sinais indicativos de um temperamento indicativo, 

exigindo cautela ao observar as características mencionadas, vejamos abaixo: 

VIOLÊNCIA EMOCIONAL: 

 

 A violência emocional pode se 

estabelecer por ofensas verbais, 

humilhações e desconsideração 

sobre as qualidades e valores da 

companheira. 

Essa maneira de agressão pode 

envolver intimidações sobre sua 

capacidade como pessoa, ameaças quanto a sua própria integridade física, de 

amigos e de familiares. 

Ainda é possível reconhecer a intimidação emocional relativa a divulgação de 

imagens de cunho íntimo da companheira, realizando uma relação nítida de 

coação por meio de chantagem, a fim de coibi-la de uma possível ruptura do 

  O QUE PODE SER CONSIDERADO COMO VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO NA ESPANHA? 
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relacionamento. Esse tipo de conduta é denominado pelos especialistas como 

“porn revenge” e implica na vingança do companheiro em expor imagens de 

caráter sexual da parceira, as quais obteve de maneira consentida tendo em 

vista a suposta relação de confiança e afeto que havia até então. No caso da 

manifestação por parte da companheira em terminar a relação, o agressor utiliza 

o material para começar a chantageá-la e obrigá-la a agir como ele determina 

em razão do receio de uma exposição vexatória. Saiba que a atitude é um delito 

penalizado pelo Código Penal espanhol por ferir o direito a imagem e intimidade 

da pessoa constrangida. 

No caso das mulheres imigrantes, é possível que a violência seja realizada com 

ameaças sobre possíveis deportações e retirada de documentos, especialmente 

por saber que a vítima não possui familiares próximos no país em questão que 

possam ampará-la no caso de um término. 

A agressão psicológica em muitos aspectos pode ser considerada mais violenta 

que as lesões físicas, pois ela aprisiona a vítima em um jogo mental com o 

dominador. Em alguns casos a vítima não consegue restabelecer o controle 

sobre suas emoções e pode chegar a níveis elevado de estresse e pressão 

psicológica, cogitando inclusive o suicídio como única saída para os problemas 

que vem enfrentando. 

No entanto, é relevante comentar que há solução para a coação psicológica 

enfrentada, pois você pode buscar auxílio com psicólogos e assistentes sociais, 

via telefone 016. Lá eles podem aclarar quanto a natureza de tais delitos e 

encaminhar para atendimento junto as autoridades competentes a fim de 

eliminar as coações. 

VIOLÊNCIA SEXUAL: 

 

A violência sexual é qualquer ato de 

natureza sexual que seja realizada 

sem o pleno consentimento da 

companheira. 

Desse modo mesmo que a vítima 

seja devidamente casada com o 

agressor há a existência de violência sexual no caso de que a vítima não 

consinta com a prática sexual.  

Existem algumas deturpações sociais acerca das presunções quanto ao “dever 

da esposa” em um matrimônio, visto que algumas mulheres por crenças 

machistas foram levadas a acreditar por crenças sociais de que não podem 

negar a realização de sexo pelo marido.  
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VIOLÊNCIA FÍSICA: 

 

A violência física consiste em 

qualquer lesão gerada no 

corpo da mulher, como por 

exemplo hematomas, 

fraturas, escoriações, etc. 

Nem sempre a violência 

física deixa marcas visíveis, 

como por exemplo, puxões 

de cabelo ou empurrões, escupidas, etc. Muito embora não deixe marcas 

explícitas deve ser considerada agressão física, visto que vai minando a 

autoconfiança da parceira. 

VIOLÊNCIA ECONÔMICA E PATRIMONIAL: 

 

É a violência baseada no 

poder econômico que o 

agressor tem em relação a 

vítima. 

Ocorre mais frequentemente 

com donas de casa, pelo fato 

do companheiro ser o 

provedor econômico 

exclusivo do lar. 

Porém sabemos que ainda vivemos em uma sociedade onde as disparidades 

salarias entre homens e mulheres é uma realidade, razão pela qual o agressor 

também pode intimidar a vítima que possui emprego, por ter conhecimento que 

essa percebe um rendimento inferior, de maneira que utiliza tal dependência 

financeira, pois sabe a dificuldade que a mulher terá em se restabelecer 

economicamente sem o seu auxílio. 

Por essa razão o agressor utiliza o patrimônio representando por bens para 

manipular a vítima e impedi-la de conter os abusos, estipula meios de gastar o 

dinheiro, gera humilhações e sentimento de menos valia para o mundo. 

JAMAIS JUSTIFIQUE A CONDUTA DO AGRESSOR! 

O COMPORTAMENTO ABUSIVO POR PARTE DO COMPANHEIRO NÃO 

É CULPA DA VÍTIMA. NÃO TOLERE OS ABUSOS E TAMPOUCO SE 

CONDENE PELA RELAÇÃO DESTRUTIVA. BUSQUE AJUDA E 

PRESERVE SUA VIDA E DE SUA FAMÍLIA.  
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Caso você esteja passando pelas violências mencionadas acima ou possua 

alguma conhecida que se encontre correndo riscos quanto a sua integridade 

física, psicológica e moral você pode recorrer a meios de auxílio.  Em qualquer 

parte do território espanhol, você pode solicitar informação, assessoramento 

jurídico, por intermédio do telefone: 

   

No caso de que a vítima tema realizar a ligação telefônica por ter que verbalizar 

tendo o agressor muito próximo fisicamente é viabilizado um canal de contato 

online pelo email: 

 

Por meio desse canal a vítima pode informar, por via escrita, o que está 

sucedendo. Importante informar que é um atendimento totalmente gratuito e 

profissional, onde haverá um grupo altamente qualificado em recepcionar a sua 

questão.  

Existem mulheres que não solicitam ajuda por não ter o domínio do idioma local, 

o que de fato pode ser um grave problema no momento de buscar ajuda. Sendo 

assim visando que as estrangeiras residentes na Espanha não ficassem 

desassistidas, o telefone 016 está preparado para atender chamadas em 52 

idiomas diferentes, por um sistema de tele tradução. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA COMBATER A 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO DURANTE A QUARENTENA 

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS GERAIS QUE PODEM SALVAR 

SUA VIDA 

 

016, em funcionamento 24 horas durante os 365 dias do ano. 

 

016-online@mscbs.es 
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Abaixo mencionamos alguns dos idiomas atendidos: 

     

 

  

Com o interesse de incluir todos os grupos de mulheres possíveis, o serviço 

também tem uma ferramenta diferenciada para aquelas que são portadoras de 

algum tipo de necessidade especial, utilizando por exemplo o canal 

http://www.svisual.org/. 

 

 

De todas maneiras é relevante evitar o isolamento social, mesmo diante de um 

confinamento você pode buscar apoio junto a familiares e amigos de confiança, 

e considerar ajuda psicológica direcionada.  

Para as que consideram tal iniciativa, o Ministério de Interior espanhol 

disponibilizou psicólogos que vão contribuir imediatamente por meio de 

 Espanhol e idiomas co-oficiais 

 

 Inglês 

 Francês 

 Alemão 

  

 Português 

  

 Mandarim 

 Russo 

http://www.svisual.org/
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mensagens para oferecer melhoria na busca de serenidade mental da vítima, 

por intermédio de serviço via WhatsApp nos telefones abaixo indicados: 

 

  

Muito embora o acompanhamento psicológico seja fundamental para que a 

vítima consiga se libertar de seu algoz, é imprescindível buscar suporte jurídico 

para saber os meios adequados para registrar as agressões e as maneiras de 

solicitar qualquer tipo de medida protetiva e até mesmo solicitar o afastamento 

deste agressor do lar.  

Os atendimentos jurídicos podem ser realizados pelo telefone 016 entre as 8:00 

as 22:00 todos os dias da semana. 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informa que no ano de 2019 a Espanha 

apresentou um total de 55 mortes de mulheres ocasionadas por culpa de 

violência de gênero realizada por seus companheiros. A violência machista se 

acentua de maneira trágica quando a vítima divide moradia com o agressor, 

representando o expressivo número de 65,6% de óbitos nos casos em que o 

casal compartilhava o mesmo ambiente. 

Muitas mulheres negam que estão sendo vítimas deste tipo de situação, seja por 

puro constrangimento, ou até mesmo por desconhecimento sobre os limites de 

uma relação saudável. É bastante frequente a própria vítima justificar os atos de 

violência, alegando e acreditando que contribuiu para a produção de tais 

situações. 

O desdobramento das discussões e agressões levam além da destruição do 

núcleo familiar, conduzem até mesmo ao óbito da pessoa que está sendo 

agredida. As mulheres vítimas de violência de gênero desconhecem seu próprio 

valor, costumam ter auto estima baixa e não admitem que estão vinculadas em 

uma relação tóxica e destrutiva. 

A violência de gênero não atua em classes sociais específicas ou idades 

determinadas, ela está definitivamente presente em todas os meios sociais e 

idades possíveis, a diferença em muitos aspectos o que ocorre é a dissimulação 

para não haver uma exposição no meio social que está inserida. 

 

  

682916136 

 

682508507 

VOCÊ SE ENCONTRA EM UMA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA? 
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ENTENDENDO O CICLO DA VIOLÊNCIA 

Obviamente que este tipo de relação afetiva não é resumida apenas em 

agressões e insultos, visto que o agressor em tese já sabe muito bem o modo 

de manipular a vítima. Sendo assim se apoia no sentimento amoroso para 

alternar momentos de elevado carinho, para outros onde demonstra surtos de 

raiva, transferência de responsabilidade para vítima, até eventual agressão e 

retoma para um período denominado de “lua de mel” onde pede perdão e 

promete que vai modificar seus padrões de agressividade. 

 

Portanto, se você está vivendo uma relação com esses aspectos sugerimos que 

você fortaleça seus alicerces com amigos e familiares, estabelecendo códigos e 

frases para eventuais momentos de tensão. Assim, o agressor não 

compreenderá os sinais emitidos, e você obterá auxílio de outras pessoas para 

chamarem os corpos de segurança público no intuito de cessar o ato de 

violência. 

Caso você mesma consiga reclamar ajuda, pode ligar para os telefones de 

emergência: 

  

 

VIOLÊNCIA

FASE DA LUA DE MELTENSIONAMENTO

112 

091 (Polícia Nacional) 

 
062 (Guardia Civil) 
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Existe também a possibilidade de baixar um aplicativo desenvolvido na Espanha 

para esse tipo de situação e se chama ALERTCOPS: 

 

O importante inicialmente é denunciar tal situação de violência de gênero as 

autoridades policiais, para que posteriormente seja averiguada a condição 

documental da mulher estrangeira, pois o fato de estar irregular não implica não 

ter o direito a buscar tutela efetiva quanto a agressão gerada pelo companheiro. 

Portanto, mesmo que a situação irregular do imigrante em território espanhol 

seja considerada uma sanção grave, os órgãos competentes não deverão abrir 

expediente administrativo sancionador contra a imigrante. 

No caso de existir expediente administrativo sancionador aberto anteriormente a 

realização da denúncia, tal procedimento deverá ser suspenso, ainda que já seja 

expedida ordem de expulsão ou devoluções. 

Quando houver uma sentença condenatória ou resolução judicial que deduza 

que a mulher foi vítima de violência de gênero pelo companheiro, incluindo 

quando há arquivamento da causa por desconhecimento do paradeiro do 

imputado, se concederá a mulher estrangeira a autorização de residência 

temporal de trabalho por circunstâncias excepcionais. 

Porém é muito importante comprovar os fatos perante o Poder Judiciário 

espanhol, pois nos casos de que não haja sentença condenatória ou resolução 

judicial que comprove a suposta agressão será denegado a mulher estrangeira 

a autorização de residência temporal por circunstâncias excepcionais.  

COMO FICA MINHA SITUAÇÃO MIGRATÓRIA SE DENUNCIO O 

AGRESSOR, MAS ESTOU EM SITUAÇÃO IRREGULAR NA 

ESPANHA? 
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Desse modo a não comprovação fará com que a autorização provisória de 

residência e trabalho perca sua eficácia, de maneira que abrirá o procedimento 

administrativo sancionador em razão da estância irregular na Espanha. 

NÃO, desde que a saída seja comprovadamente motivada por uma situação de 

urgência no ambiente doméstico e a saída é relacionada a busca de ajuda de 

algum dos corpos policiais e judiciais correspondentes. 

Muito embora gere um sentimento de injustiça o ato da mulher abandonar o 

próprio lar, recordamos que no contexto de violência doméstica sobre a mulher, 

convém abandonar o lar a fim de evitar consequências piores. 

Após essa saída, pelo menos você garante o resguardo de sua integridade física 

e psicológica, podendo atuar racionalmente os meios para reverter a referida 

situação. 

Desse modo, muito embora a Espanha esteja em período de quarentena, as 

Casas de apoio que acolhem mulheres estão abertas, visto que a questão de 

violência de gênero é tratada pelo governo bem como pelo Poder Judicial como 

serviços essenciais.  

Esses serviços de acolhimento a mulheres vulneráveis quanto a problemática de 

violência de gênero foi declarada como parte dos serviços essenciais pois atuam 

promovendo segurança, saúde e bem-estar de todo um coletivo. Caso não 

houvesse a manutenção deste de serviço as consequências sociais seriam 

gravíssimas, e por essa razão se mantém em plena atividade. 

Nesse ambiente, a mulher vítima pode encontrar ainda que temporariamente um 

local seguro para planejar sobre os meios de restabelecer a normalidade de sua 

vida e as medidas legais para se afastar judicialmente do agressor 

permanentemente.  

QUESTIONAMENTOS RELEVANTES: 

EXISTE A POSSIBILIDADE DE SER SANCIONADA COM 

MULTAS POR QUEBRAR A QUARENTENA EM UM CONTEXTO 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE O ESTADO DE ALARME 

NA ESPANHA?  

 

ONDE POSSO BUSCAR UM LOCAL ONDE POSSA ME 

PROTEGER DO AGRESSOR? 
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Infelizmente nas Casas de acolhimento de mulheres vítimas de violência de 

gênero não é possível receber os animais de estimação, tendo em vista a 

quantidade de pessoas que se encontram alojadas nestes centros.  

Contudo, caso você se encontre nessa situação, pode recorrer a Direção 

General dos Animais no telefone 673765330, por meio desse telefone eles 

podem providenciar um local onde realocar temporariamente o seu animal de 

estimação enquanto você se encontra no Centro de acolhimento. 

Na Espanha o ato do agressor romper uma medida protetiva imposta é chamado 

de QUEBRANTAMIENTO e é considerado um delito, conforme o artigo 468.2 do 

Código Penal espanhol, podendo dessa maneira ser denunciado as autoridades 

policiais e judiciais. 

Aconselhamos o não enfrentamento direto com o agressor, evitando contatos 

físicos ou virtuais. Você deve informar imediatamente seu advogado ou 

autoridade policial quanto a não obediência a medida protetiva. Não haja por 

impulsividade, mantenha arquivadas todas as ameaças feitas por meio telefônico 

e mensagens. Convém mantê-las em algum dispositivo digital, pois tais 

informações servirão de meio probatório para deixar constância inequívoca do 

ato delitivo. 

As comunicações sobre os atos delitivos por QUEBRANTAMIENTO estão 

funcionando normalmente, já que não foram decretados sua suspensão, 

exatamente por ser considerada pelo Ministério de Justiça como serviço 

essencial, portanto tanto as autoridades judiciais como as policiais estão aptas 

a receber essa classe de comunicações de denúncias.  

O dispositivo ATENPRO é um serviço telefônico de atenção e proteção de 

vítimas de violência de gênero, ante eventualidades que possam ocorrer durante 

as 24 horas do dia, 365 dias do ano, em qualquer local que se encontre. 

VOU ABANDONAR O DOMICÍLIO, PORÉM TENHO UM ANIMAL 

DE ESTIMAÇÃO E TEMO EM DEIXÁ-LO EM POSSE DO 

AGRESSOR. COMO POSSO ATUAR? 

 

VOCÊ JÁ POSSUI UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA O 

AGRESSOR, ENTRETANTO A COAÇÃO PERSISTE POR MEIO 

DE “VISITAS” E INSISTENTES LIGAÇÕES E AMEAÇAS. O QUE 

POSSO FAZER? 

 

O QUE É O DISPOSITIVO ATENPRO? COMO POSSO SOLICITÁ-

LO? DURANTE O PERÍODO DO ESTADO DE ALARME, O 

SERVIÇO ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE? 
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O serviço funciona por intermédio da concessão de um telefone para a vítima. 

Entretanto não se trata de um telefone habitual, visto que tem o objetivo de 

informar para as autoridades a localização geográfica da vítima. De maneira que 

caso esta seja importunada pelo agressor pode acioná-lo e comunicar 

imediatamente a referida situação, obtendo consequentemente auxílio material 

e humano. 

A administração deste serviço é realizada pelo Ministério de Saúde, Serviços 

Sociais e Igualdade em junção coma Federação das Províncias e Municípios da 

Espanha, os quais possuem departamentos que disponibilizam esses 

equipamentos quando as vítimas se sentem ameaçadas e solicitam o dispositivo 

por julgar necessário para a manutenção de sua integridade física. A Cruz 

vermelha é a entidade prestadora do serviço ATENPRO em nível nacional. 

Para receber o direito de usar o dispositivo a usuária necessita cumprir dois 

requisitos, o primeiro de não conviver com a pessoa geradora das agressões e 

também participar de programas especializadas de vítimas de violência de 

gênero realizados pelas comunidades autônomas. 

Durante o período de quarentena pelo Covid-19 as atividades do ATEPRO 

seguem normalmente, inclusive sendo cadastradas novas usuárias que 

requeiram o dispositivo neste período de estado de alarme. 

A ordem repassada pelas comunidades autônomas e municípios é de que os 

órgãos que atuam com essa finalidade de orientação a vítimas de violência de 

gênero sigam a prestação de atendimento normalmente. Tendo em vista a 

adaptação de horário de atendimento, indicamos que você busque nos sites e 

telefones as informações específicas sobre horários, porém não deixe de se 

informar sobre o seu atendimento com esses profissionais, já que eles serão 

aliados para você se desvincular desta condição de violência. 

A renda ativa de inserção laboral (RAI) é um benefício prestado pelo governo 

espanhol para os indivíduos que não possuem mais direito em receber as 

parcelas referentes ao seguro desemprego. Contudo, muito embora tenha 

acabado o prazo do benefício, tampouco estão conseguindo se reinserir no 

VOCÊ JÁ ESTAVA EM UM PROGRAMA SOCIAL PARA 

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO E 

NECESSITA DE APOIO E NÃO SABE SE O ATENDIMENTO ESTÁ 

NORMALIZADO. 

 COMO FAZER? 

 

VOCÊ É BENEFECIÁRIA DO RAI (RENTA ACTIVA DE 

INSERCIÓN) E NÃO SABE SE PODE SEGUIR RECOLHENDO A 

PRESTAÇÃO ECONÔMICA? 
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mercado de trabalho. Para atender as necessidades de subsistência deste grupo 

foi projetado um plano de auxilio no importe de 431 euros. 

Devido a propagação do covid-19, as citações para o programa de apoio foram 

suspensas. Porém importante informar que aqueles indivíduos que já possuíam 

agendamento para recebimento do benefício não serão prejudicados por uma 

eventual perda de datas. 

Para aqueles grupos que necessitam realizar o cadastramento para fazer a 

tramitação no programa RAI a orientação é de que realize de maneira telemática 

pelo sistema do SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), pois o atendimento 

presencial somente voltará a se restabelecer quando termine a situação 

extraordinária. 

Os grupos que já estão recebendo as parcelas referentes ao RAI continuaram 

recebendo o auxílio normalmente. O pagamento só será extinto quando haja a 

extinção de prazo de recebimento por ter completado o tempo máximo para 

permanecer no programa em questão. 

Relatamos sobre a existência do benefício RAI e sobre a maneira que está sendo 

realizado os atendimentos nesse período de quarentena, tendo em vista que 

muitas mulheres se mantem ao lado de seus abusadores por carência quanto a 

sua liberdade econômico.  

A dificuldade na adaptação laboral especialmente para as estrangeiras faz com 

que a mulher esteja em uma relação de dependência econômica com o agressor, 

visto que muitos dos casos ele quem gera a renda familiar. 

SIM, o Acordo Geral do Poder Judicial de 13 de março prevê a possibilidade de 

que a Vara de Família competente acorde a suspensão cautelar das visitas 

durante o estado de alarme, considerando os riscos de contagio decorrentes da 

movimentação das crianças. 

Recomenda-se que seu advogado remita ao progenitor que não obtenha a 

custódia a cópia da petição apresentada na Vara, a qual deverá solicitar 

expressamente a suspensão das visitas em virtude do estado de alarme, 

buscando preservar a saúde do menor. Enquanto não haja resposta judicial 

sobre a questão, se dão por suspendidas o regime de visitas até que finalize o 

estado de alarme. Posteriormente devem estar previstas maneiras de realizar a 

compensação das visitas que não foram realizadas. 

 

QUESTÕES REFERENTES AOS FILHOS 

TENHO A CUSTÓDIA DE MEUS FILHOS. POSSO PEDIR A 

SUSPENSÃO CAUTELAR DAS VISITAS POR MOTIVOS DO 

ESTADO DE ALARME? 
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Enquanto não haja a decisão judicial, qual é o domicílio legal onde o menor deve 

ficar durante o estado de alarme? 

Os menores devem estar em geral, no domicilio dos pais que possuem a guarda 

e custódia destes. Durante a situação de alerta pelo COVID-19, todas as 

pessoas devem permanecer em seus domicílios, siando apenas para situações 

excepcionais especificadas no Real Decreto que declarou o estado de alarme. 

SIM, se por alguma razão o menor se encontra fora do domicilio do progenitor 

que detém a custódia, o deslocamento deste será justificado, segundo as 

exceções previstas na lei. 

Porém esse deslocamento será considerado apenas uma vez, evitando assim 

evitar viagens que não sejam realmente imprescindíveis. Pela previsão no Real 

Decreto, como exceções para o deslocamento, a saída apara buscar o menor 

não geraria obstáculos legais para os pais, tendo em vista que se busca a volta 

do menor ao seu domicilio habitual, o qual foi devidamente regulamentado por 

decisão judicial. 

No caso de que o menos se encontre com o pai ou a mãe que não possua a 

custódia, é aconselhável que o advogado do progenitor custodiado entre em 

contato com o outro progenitor, a fim de solicitar a entrega do menor na 

residência habitual, como dispõe o estado de alarme, indicando o melhor 

interesse para o menor. 

De maneira, que se não se produza a devolução do menor, seja realizado o 

pedido na Vara de Família competente, requerendo a devolução do menor a sua 

residência habitual. É pertinente, ao peticionar para Vara, indicar a comunicação 

enviada anteriormente a outro genitor, deixando constância de suas respostas, 

e o desinteresse em regularizar a situação por via extrajudicial. 

SIM, é possível realizar uma denúncia ao progenitor que esteja descumprindo o 

pactuado. Contudo, não podemos nos adiantar quanto a valoração do juiz em 

face ao caso em concreto, porém é bem possível que a avaliação judicial acolha 

a situação extraordinária do estado de alarme vivenciado. Sendo assim, a 

referida condição deveria ser entendia pelo magistrado como devidamente 

justificada, visto o impedimento insuperável gerado pela pandemia. 

DURANTE O ESTADO DE ALARME OS MENORES DEVEM 

REGRESSAR A SUA RESIDÊNCIA HABITUAL? 

 

E NOS CASOS DE NÃO HOUVER O RETORNO AO DOMICÍLIO 

HABITUAL? 

 

POSSO SER DENUNCIADA POR DESCUMPRIR AS VISITAS DOS 

MENORES DURANTE O ESTADO DE ALARME? 

 



18 
 

De todos os modos o juiz irá apreciar sempre a conduta vinculada a boa fé do 

solicitante e o maior interesse para o menor frentes as circunstâncias presentes. 

Nesse sentido é altamente recomendável deixar expressado um acordo entre as 

partes, expondo as motivações para a suspensão e as possibilidades de suprir 

a ausência, por meio alternativos, como por exemplo videochamadas e ligações.  

 

  

 

 

KIT EMERGÊNCIA 

  

Mantenha esses itens em um local seguro para uma emergência:  

  

• Documentos de Identificação (original ou cópia). 

• Carteira de motorista. 

• Certidões de nascimento (sua e de seus filhos). 

• Documentos de cidadania (passaporte, NIE, etc.) seus e de seus filhos. 

• Ordem de restrição ou proteção. 

• Ordens de custódia. 

• Documentos de seguro. 

• Informação financeira. 

• Dinheiro. 

• Informações sobre contas bancárias e outros ativos que sejam 

exclusivamente seus. 

Outros:  

• Lista de números de telefone de amigos, parentes, médicos, escolas, etc.  

• Medicamentos de uso contínuo. 

• Conjunto extra de chaves da casa ou do carro. 

• Roupas e objetos sentimentais, seus e de seus filhos. 
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Faça uma lista de pessoas seguras e suas informações de contato. No momento 

em que precisar da ajuda de alguém, você deverá ter todos os números de 

telefone anotados em um papel (caso precise usar o telefone de outra pessoa, 

por exemplo). Essas pessoas seguras não devem ser as primeiras em quem o 

agressor pensará quando for atrás de você. Inclua nessa lista o telefone da 

polícia, hospitais e abrigos locais. Mantenha essa lista escondida ou disfarce-a 

de outra coisa, caso o agressor tenha um surto de violência contra você se achá-

la.  

Uma parte fundamental do seu plano deve ser uma rota de fuga. O carro deve 

ficar com o tanque cheio e facilmente acessível; se possível, esconda um kit de 

emergência em algum lugar fácil para pegar e sair correndo na hora da 

necessidade. Pratique sair de casa apressadamente, entrar no carro, dar a 

partida e ir embora várias vezes, reduzindo o tempo a cada ensaio; se você tem 

filhos, ensaie com eles.  

Caso tenha tempo e os meios para isso, abra uma conta separada e secreta no 

banco e reserve algum dinheiro ou contrate um cartão de crédito somente no seu 

nome, além de registrar uma caixa postal para receber correspondências sem 

passar pelo agressor. Comece a depositar seu dinheiro nessa conta, assim 

poderá recomeçar com uma preocupação a menos.  

Mude suas senhas. Para se proteger, é essencial acabar com todas as 

possibilidades de seu agressor entrar em sua vida e tentar prejudicá-la. As 

senhas do banco, de redes sociais, e-mail e trabalho devem ser mudadas o mais 

rápido possível, mesmo que o agressor supostamente não tenha as antigas. É 

melhor prevenir do que remediar. Lembre-se de criar uma senha que não seja 

óbvia.   

  

PLANO DE SEGURANÇA 
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Na Espanha existem dois Consulados brasileiros localizados em Madri e 

Barcelona atendendo as demandas de cidadãos brasileiros. Cada um atende 

uma região específica do território espanhol, saiba a jurisdição que compete o 

seu domicílio para evitar deslocamentos desnecessários. 

 

O Consulado realiza atendimentos emergenciais a mulheres que estejam sendo 

submetidas a maus tratos no telefone: 

 

O atendimento é exclusivo para situações emergentes, e é realizado em horário 

de atendimento ao público, de maneira que o Consulado oferecerá tratamento 

prioritário, emitindo uma resposta no primeiro dia útil disponível. 

  

+34 677547004 

 

CONSULADO BRASILEIRO NA ESPANHA 
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1) GUARDIA CIVIL. Telefone: 062 (solicitar os serviços de EMUNE - 

DIRECCIÓN GENERAL DE ESPECIALISTAS MUJER-MENOR). 

2) POLICÍA NACIONAL 091. 

3) EMERGENCIAS 112. 

4) INFORMACIÓN INSTITUTO DE LA MUJER 900 19 10 10. 

5) TELÉFONO CIUDADANO (Informação e Denúncias) 902 22 22 01. 

6) CENTRO DE INFORMACIÓN MALOS TRATOS MUJER 900 10 00 09. 

7) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM): 

915943670 / 914457116 (para solicitações de repatriação/retorno voluntário).  

8) CRUZ ROJA. Ayuda social, atención a inmigrantes y retorno voluntario: 

902222292. 

9) CÁRITAS. Ayuda social y atención a inmigrantes: 91 444 10 00 10. APRAMP.  

 

https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/ 

http://cgmadri.itamaraty.gov.br/es-es/telefono_de_guardia.xml 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/home.htm 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=12547351

10672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924

822888 

http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/VictimasMortalesVG.htm 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el 

paro/no-tengo-prestacion.html 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaSalud/Publicaciones/docs/GuiasSalud/Salud_

XII.pdf 

FONTES 

 

TELEFONES DE AUXÍLIO EM TODO TERRITÓRIO ESPANHOL 

https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/
http://cgmadri.itamaraty.gov.br/es-es/telefono_de_guardia.xml
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/otrasFormas/home.htm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926144037&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalle&param3=1259924822888
http://www.inmujer.gob.es/MujerCifras/Violencia/VictimasMortalesVG.htm
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el%20paro/no-tengo-prestacion.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el%20paro/no-tengo-prestacion.html
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaSalud/Publicaciones/docs/GuiasSalud/Salud_XII.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/AreaSalud/Publicaciones/docs/GuiasSalud/Salud_XII.pdf

