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1. INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é o ato de agressão física, psicológica, verbal, 

moral ou sexual realizada contra a mulher. A maior parte das mulheres em idade 

propicia para um relacionamento já sofreu algum tipo de violência ao longo da 

vida e, durante a pandemia da COVID-19, essa problemática ampliou-se. 

A COVID-19 por ser uma enfermidade de alto contágio, rapidamente se 

tornou em uma pandemia mundial, e uma das principais formas de combatê-lo, 

além da utilização de todos os equipamentos de segurança, fora a adoção do 

isolamento social, o qual fez/faz a população ficar em casa por um longo período, 

tendo em vista que os trabalhos, estudos, tiveram suas atividades suspensas. 

Ocorre que essa situação tende a aumentar os riscos de violência doméstica, 

em especial contra as mulheres, uma vez que as vítimas estão passando mais 

tempo com seus agressores. 

A violência contra a mulher é algo recorrente no Brasil, e devido à 

pandemia da COVID-19, em razão do isolamento social, os números de casos 

aumentaram significamente. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 2020, o Brasil teve registros de 

uma denúncia a cada 5 minutos, e na maioria dos casos a violência contra a 

mulher tem como consequência o femínicidio – morte por motivação relacionada 

ao gênero – De acordo com dados mostrados pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP), 648 mulheres foram assassinadas no primeiro 

semestre de 2020.1 

Os números de feminicídio no Brasil desde que foi decretada a pandemia 

são alarmantes. Um estudo realizado que basicamente somam os registros de 

São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Pernambuco apontam que por dia 

cinco mulheres foram vítimas de feminicídio em 2020, tendo como principal 

agravante a questão da pandemia.2 O “Ligue 180” registrou um aumento de 36% 

                                                             
1 
https://ibdfam.org.br/index.php/noticias/7853/Brasil+teve+648+casos+de+feminic%C3%ADdio+no+pri
meiro+semestre+de+2020#:~:text=Brasil%20teve%20648%20casos%20de%20feminic%C3%ADdio%20no
%20primeiro%20semestre%20de%202020,-
19%2F10%2F2020&text=Ao%20menos%20648%20mulheres%20foram,a%20junho%2C%20no%20ano%
20passado. 
2 https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/por-dia-cinco-mulheres-foram-vitimas-de-feminicidio-em-
2020-aponta-estudo/ 
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nas denúncias.3 Nesse contexto, pode-se notar que o problema central busca 

apresentar como a pandemia da COVID-19 influenciou no aumento do 

feminicídio no Brasil.   

Esses graves problemas para a saúde e para a vida das mulheres, 

novamente não são novos. Em 2018, a frase proferida pelo secretário-geral da 

ONU, António Guterres, relata o que hoje vivenciamos: “violência contra as 

mulheres é ‘pandemia global”. Essa violência não é um fenômeno que ocorre em 

intervalos de tempo restritos, mas um problema crônico, de caráter histórico e 

estrutural, que antecede em muito o surgimento do novo Coronavírus.  

Em estudos, verificaremos quais são os reais motivos que levam a ocorrer 

a violência contra as mulheres; expor o impacto que a violência exerce na 

qualidade de vida das mulheres; identificar quais medidas de combate à violência 

no contexto atual podem ser implantadas e apresentar propostas a curto e médio 

prazo a fim de sanar tal problemática.  

 

2. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DA MULHER 

No sistema patriarcal brasileiro, a evolução da condição jurídica da mulher 

foi bastante lenta e teve tópicos importantes, como o Estatuto da Mulher Casada 

(1962), que alterou o Código Civil; a Consolidação das Leis do Trabalho; a 

Consolidação das Leis da Previdência Social e as anteriores Cartas Magnas 

culminando com a atual Constituição Federal, e por último, o novo código civil de 

2002. No que se refere à família, o direito brasileiro por muitas décadas 

consolidou a ideia de que a mulher era tão somente secundária, cujo as funções 

eram somente cuidar da prole e servir à casa e ao marido. Como exemplo dessa 

visão, está o Código Civil de 1916 que, por exemplo, em seu artigo 380 dava ao 

homem o exercício do pátrio poder permitindo tal exercício à mulher apenas na 

falta ou impedimento do marido; e em seu art. 242 que limitava os atos da vida 

civil das mulheres, ao afirmar que:  

Art. 242 - A mulher não pode, sem o 
consentimento do marido. 
 
V. - Aceitar tutela, curatela ou outro múnus 

públicos. 

                                                             
3 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/ligue-180-registra-aumento-de-36-em-casos-
de-violencia-contra-mulher 
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VII. - Exercer profissão. 
 
VIII. - Contrair obrigações, que possam 
importar em alheação de bens do casal. 
 
IX. - Aceitar mandato. 

 
Não havia a ideia de que mulheres poderiam ter direitos, pois todas as 

declarações de direitos humanos têm como ideal o homem ocidental, rico, 

branco e sadio, deixando de refletir a experiência e as dificuldades vivenciadas 

pelas mulheres, cuja tutela de direitos acabou por ser ignorada. 

A tentativa de dominação do sexo masculino sobre o feminino é ato 

contínuo, porém em tempos atuais há a aplicação do princípio da igualdade, não 

havendo diferenciação entre os sexos, raça, cor ou credo. 

Hoje um Estado Constitucional e Democrático de Direito revela princípios 

de suma importância, entre eles, a fragmentariedade, a insignificância e a 

intervenção mínima, que vão dar um novo horizonte para essa ciência tão mal 

utilizada ultimamente. Também conhecido como princípio da subsidiariedade. 

Estado Democrático de Direito são derivados de outros princípios que 

devem interferir na seleção do bem jurídico, na medida de sua proteção, como 

os princípios da necessidade do direito penal, da proporcionalidade, da 

intervenção mínima, da fragmentariedade e da lesividade. (RAPASSI, 2010, p. 

64-65).4 

A luz do senso comum é fato dizer então que o próprio Estado cria 

mecanismos ou situações de forma a alarmar a sociedade sobre o aumento da 

violência contra a mulher e a justificar a intervenção penal quando em verdade 

ele é o próprio fomentador desta sensação de impunidade e falta de controle 

social. 

Quanto menos o Estado intervir melhor será para resolução das 

desavenças ou conflitos no âmbito familiar, haja vista que esse seio pode ser 

recomposto amigavelmente e sendo resolvidos pacificamente. De outro lado, a 

obrigatoriedade de se instaurar um Processo Penal em face do agressor, sem a 

                                                             
4 PRADO, Alessandra Rapassi Mascarenhas. Proteção Penal do Meio Ambiente. São Paulo: Atlas, 2000. 

(Coleção Temas Jurídicos). 
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vontade expressa manifestada pela vítima, pode induzir ou instigar os envolvidos 

a iniciar uma nova discussão de uma fato que, até então já poderia estar 

superado entre o casal. 

O próprio artigo 1511 do Código Civil reza que “O casamento estabelece 

comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 

cônjuges”, norma essa garantida pelo artigo 226, da Constituição Federal que 

em seu § 5º diz: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 

exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” 

A Súmula 588 do STJ, dispõe sobre a violência contra a mulher, sobre o 

seguinte teor: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com 

violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” O princípio da 

insignificância vem tendo larga aplicação nas Cortes Superiores (STJ e STF), 

sendo tomado como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, que 

não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal (tipicidade formal se 

enquadrando a conduta e à norma penal), mas também e fundamentalmente em 

seu aspecto material (tipicidade material, adequação da conduta à lesividade 

causada ao bem jurídico protegido). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui papel fundamental 

na proteção dos Direitos Humanos visando garantir maior efetividade dos direitos 

contemplados no pacto. O Brasil reconheceu a competência obrigatória da Corte 

para julgar os casos a partir de 1998. Além desse julgamento a Corte verifica o 

cumprimento das obrigações tratadas. Para combater o descumprimento de 

obrigações internacionais foram criados mecanismos jurisdicionais. Os Estados 

já não podem mais ratificar o tratado e não efetivarem suas normas, deixando 

os cidadãos desprotegidos. Aqueles são responsabilizados internacionalmente 

pelos compromissos violados, devendo reparar os danos causados às vítimas 

ou sofrer sanções.5 

 O movimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos é baseado 

na concepção de que toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos 

humanos de seus cidadãos e de que todas as nações e a comunidade 

                                                             
5 https://www.politize.com.br/sistema-interamericano-de-protecao-dos-direitos-
humanos/#:~:text=A%20Corte%20faz%20parte%20do,dos%20Direitos%20Humanos%20na%20Am%C3%
A9rica. 
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internacional têm o direito e a responsabilidade de protestar, se um Estado não 

cumprir suas obrigações. A dignidade da mulher está inclusa, pois é um tema de 

legítimo interesse internacional. A efetiva proteção dos direitos humanos 

demanda políticas específicas a grupos vulneráveis, como as mulheres. Trata-

se de colocá-las em pé de igualdade com os homens. A impunidade diante de 

certas condutas só tem contribuído para o crescimento da violência contra a 

mulher, principalmente durante a Pandemia de COVID-19. 

Pesquisa realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia Galvão revelou 

que 98% dos brasileiros conhecem, mesmo de ouvir falar, a Lei Maria da Penha 

e 86% acham que as mulheres passaram a denunciar mais os casos de violência 

doméstica após a Lei. Para 70% dos entrevistados, a mulher sofre mais violência 

dentro de casa do que em espaços públicos.6 

Em 7 de agosto de 2006, a Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria 

da Penha, foi promulgada no país. Criando mecanismos efetivos de combate à 

violência contra as mulheres e estabelecendo medidas para a prevenção, 

assistência e proteção das mulheres em situação de violência. A Lei Maria da 

Penha entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. Desde a sua publicação, 

é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma das três 

melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as 

mulheres. Além disso, segundo dados de 2015 do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), a lei Maria da Penha contribuiu para uma diminuição 

de cerca de 10% na taxa de homicídios contra mulheres praticados dentro das 

residências das vítimas. 

A Lei criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos do parágrafo 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher. Dispõe ainda sobre a criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, altera o Código de Processo 

Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal. 

 

                                                             
6 https://assets-compromissoeatitude-
ipg.sfo2.digitaloceanspaces.com/2013/08/livro_pesquisa_violencia.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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Art. 226. A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado. 

 

 § 8º O Estado assegurará a assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações. 

 

A Lei Maria da Penha introduz profundas inovações jurídicas na legislação 

nacional em relação à violência doméstica e familiar. Até então, casos de 

agressões contra mulheres eram julgados em juizados especiais criminais, 

responsáveis pelo julgamento de crimes de menor potencial ofensivo, conforme 

a Lei 9.099/95. Isto é, a violência contra as mulheres era considerada de menor 

gravidade, cuja pena máxima de reclusão ao agressor não era superior a dois 

anos e, em muitos casos, alternativas à detenção, como o pagamento de cestas 

básicas ou trabalhos comunitários. 

A violência contra as mulheres passa a ser definida como qualquer ação 

ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial às mulheres. Dessa forma, são 

instauradas medidas mais rigorosas em relação aos agressores, não mais 

tipificando o crime como de menor potencial ofensivo. 

 

Art. 2º da Lei 11.340/2006 - Toda mulher, 

independentemente de classe, raça, etnia, 

orientação sexual, renda, cultura, nível 

educacional, idade e religião, goza dos 

direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem 

violência, preservar sua saúde física e mental 

e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 

social. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm
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O pedido de medida protetiva pode ser requerido pelo Ministério 

Público ou pela própria vítima, por meio de advogado ou da Defensoria 

Pública (LMP, art. 19). 

 

Art. 19º da Lei 11.340/2006. As medidas 

protetivas de urgência poderão ser 

concedidas pelo juiz, a requerimento do 

Ministério Público ou a pedido da ofendida. 

 

 Uma em cada 4 mulheres brasileiras (24,4%) acima de 16 anos afirma 

ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses, durante a 

pandemia de covid-19. Isso significa dizer que cerca de 17 milhões de mulheres 

sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Mulheres 

reportaram níveis mais altos de estresse em casa em função da pandemia 

(50,9% em comparação com 37,2% dos homens) e permaneceram mais tempo 

em casa, fato provavelmente vinculado aos papéis de gênero tradicionalmente 

desempenhados, dado que historicamente cabe às mulheres o cuidado com o 

lar e os filhos, o que aumenta a sobrecarga feminina com o trabalho doméstico 

e com a família. 4,3 milhões de mulheres (6,3%) foram agredidas fisicamente 

com tapas, socos ou chutes. Isso significa dizer que a cada minuto, 8 mulheres 

apanharam no Brasil durante a pandemia do novo coronavírus. (Fonte: Visível e 

Invisível: A Vitimização de Mulheres no Brasil - 3ª edição – 2021) 

Em relação ao perfil da vítima, verifica-se que quanto mais jovem, maior 

a prevalência de violência, sendo que 35,2% das mulheres de 16 a 24 anos 

relataram ter vivenciado algum tipo de violência, 28,6% das mulheres de 35 a 34 

anos, 24,4% das mulheres de 35 a 44 anos, 19,8% das mulheres de 45 a 59 

anos e 14,1% das mulheres com 60 anos ou mais. (Fonte: Visível e Invisível: A 

Vitimização de Mulheres no Brasil - 3ª edição – 2021) 7 

                                                             
7 https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/06/infografico-visivel-e-invisivel-3ed-2021-

v3-3.pdf 
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Mulheres que sofreram algum tipo de violência ou agressão como essas 

abaixo nos últimos 12 meses. Valores reportados, margem de erro e projeção 

populacional. 

 

 Projeção populacional 

 Total ME Mínimo Máximo Mínimo Média Máximo 

SOFREU ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA OU AGRESSÃO 24,4 2,8 21,5 27,2 15.075.082 17.062.771 19.050.459 

Insulto, humilhação ou xingamento (Ofensa verbal) 18,6 2,6 16,0 21,2 11.239.702 13.042.233 
 

14.844.763 

Ameaça de apanhar, empurrar ou chutar 8,5 1,8 6,6 10,3 4.649.749 5.939.749 7.229.750 

Amedrontamento ou perseguição 7,9 1,8 6,1 9,6 4.253.049 5.498.471 6.743.892 

Batida, empurrão ou chute 6,3 1,6 4,7 7,9 3.269.219 4.391.772 5.514.326 

Ofensa sexual ou tentativa forçada de manter relação 
sexual 

5,4 1,5 3,9 6,9 2.729.708 3.775.383 4.821.058 

Ameaça com faca ou arma de fogo 3,1 1,2 2,0 4,3 1.391.835 2.199.388 3.006.941 

Esfaqueamento ou tiro 1,5 0,8 0,7 2,3 500.366 1.067.696 1.635.027 

Lesão provocada por algum objeto que lhe foi atirado 2,7 1,1 1,6 3,7 1.112.425 1.856.172 2.599.918 

Espancamento ou tentativa de estrangulamento 2,4 1,0 1,4 3,4 955.680 1.660.048 2.364.416 

 

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública; 

Instituto Datafolha. Pesquisa Visível e Invisível: 

a vitimização de mulheres no Brasil, edição 3, 

2021. Apenas mulheres que aceitaram 

responder o bloco de autopreenchimento, 

resposta estimulada e múltipla, em %. 

População de mulheres brasileiras (16 anos ou 

mais) - PNAD 2019 / Estimativa 2020. 

 

Como notadas, são várias as formas do que o ordenamento traz para que 

a vida de quem foi agredido, ofendido ou ameaçado, seja protegido, porém tudo 

que está escrito na lei não tem a eficácia desejada. Há uma grande falha. Falhas 

estas cometidas pelo Estado, pela escassez de profissionais da área jurídica e 

psicossociais.  A lei 11.340/06 tem o objetivo de erradicar a violência doméstica 

e familiar e nos faz acreditar nisso. MONOGRAFIAS BRASIL ESCOLA, expõe 

que os “verbos coibir, prevenir, punir, erradicar, nos levam a acreditar que se 

pode impedir, evitar, castigar, e por fim acabar com toda forma de violência 

contra a mulher”, porém acreditar não é sinônimo de realizar, concretizar o que 

a lei traz. 

 

3. FEMINICÍDIO NO BRASIL: UM PROBLEMA ESTRUTURAL 
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O feminicidio no país é mais que um problema social, o mesmo anda 

entrelaçado com uma espécie de machismo estrutural. Numa breve citação, o 

melhor exemplo é o modelo de família patriarcal que era comum na Idade Média, 

onde a maior parte dos valores defendidos era o machismo, patriarcalismo, moral 

e a dissolução dos papéis ocupacionais. O sentimento que paira desde os 

tempos mais primórdios entre os agressores e opressores é o sentimento de 

posse sobre a mulher e seu corpo, isso também vale no campo econômico, 

social e profissional.  

Em estudos, o art. 5º da Convenção Americana diz: “Toda pessoa tem o 

direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.”, e de acordo 

com Flávia Piovesan e Melina Girardi Fachin, p.47 – “Violações ao direito à 

integridade pessoal, em suas dimensões física, psíquica e moral, apresentam 

diferentes conotações de grau, compreendendo atos de constrangimento, 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, e até tortura. As consequências 

da vulneração desse direito “variam de intensidade segundo fatores endógenos 

e exógenos da pessoa”, como a duração dos maus-tratos, a idade, o gênero, o 

contexto político-social e as vulnerabilidades. Estas características influenciam 

na percepção do indivíduo e podem aumentar seu sofrimento e sentimento de 

humilhação.” 

Ainda nesse raciocínio a historiadora Lilia Schwarcz lembra que vivemos 

em uma sociedade absolutamente patriarcal, desde a época da colonização, em 

que os "homens se acham donos dos corpos das mulheres e detestam 

reconhecer a autonomia das mesmas". (SCHWARCZ, Lilia Moritz. Sobre o 

autoritarismo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, 273p).  

Sobre isso é fato dizer que o patriarcado é dependente da formação original da 

construção social do gênero, em que a mulher torna-se o ser frágil e o homem, 

portanto, cria uma masculinidade violenta e agressiva. Assim acabam 

transformando as mulheres em vítimas e os homens em agressores. A título de 

exemplo, em 2018, foram registradas 1.222 mortes de mulheres por feminicídio, 

no ano seguinte houve um aumento expressivo de 7,2% no Brasil. Em 2020, já 

no primeiro semestre, houve um aumento de 1.9% em relação ao mesmo 

período no ano anterior.8 

                                                             
8 https://observatorio3setor.org.br/noticias/em-2019-1310-mulheres-foram-vitimas-de-feminicidio-no-
brasil/ 
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Se tratando da punibilidade, ainda segundo Mauro Argachoff, “... É 

evidente que tais penas devem existir e serem rigorosas, mas de nada 

adiantarão se não forem efetivamente cumpridas. O efetivo cumprimento da 

pena, este sim, com o passar do tempo pode ser um fato gerador de 

desencorajamento da prática de delito. É uma tendência natural que se acredite 

que quanto mais severa a legislação criminal, quanto mais elevadas as penas, 

menos crimes ocorrerão. Afinal, sabendo aquele que está prestes a delinquir 

sobre o pesado fardo que terá de carregar no caso de uma eventual condenação, 

pensará duas vezes antes de agir ao arrepio da norma”. (ARGACHOFF, Mauro. 

Feminicídio: quando a lei não é o bastante.)  

Posto isso, se encontra a maior ineficiência estatal que detém o monopólio 

de punição: fazer se cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida não só de maneira 

corretiva, mas sim também de forma preventiva a fim de acabar/diminuir todo 

esse ciclo de ódio contra as mulheres. A forma preventiva pode ser feita como 

meio de aplicar melhores politicas publicas a causa, que hoje diante dos dados 

apresentados vemos que tem pouca eficácia, seja por falta de verba ou por 

serem mal planejadas e executadas. Numa outra ótica e perspectiva é 

importante pontuar que a elevação do crime de Feminicídio à categoria de crime 

hediondo (art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90) não é a solução para o fim da 

discriminação da mulher enquanto gênero, é, com certeza, uma forma de 

empoderar o seu status, colocando-a na lei. 

Tamanha é a ineficiência, que mesmo os membros do próprio judiciário 

sofrem as consequências, como foi o caso da juíza Viviane Vieira do Amaral 

Arronenzi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi morta a facadas pelo 

ex-marido. A mesma que atuava a 15 anos na magistratura. Vale destacar que 

Viviane já havia feito registro de lesão corporal contra o ex-marido e chegou a 

ter escolta policial concedida pelo TJ-RJ. Diante disso, fica o questionamento, 

se faltou a devida efetividade de punição e fazer cumprir-se a lei no citado caso 

que envolve um membro direto da magistratura, como fazer que essa efetividade 

chegue à parcela mais pobre da população que sofre com falta de informações, 

medo e opressão econômica de seu referido parceiro? 

No amplo campo de debate entre juristas e organizações voltas à causa, 

acreditavam em um fato “novo” com a qualificadora do artigo 121 do CP, pois, 

com a criação de um tipo penal específico, o Direito Penal se fortalecia e os 

https://www.conjur.com.br/2021-jan-03/mauro-argachoff-feminicidio-quando-lei-nao-bastante#author
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crimes não ficariam impunes, almejando um fortalecimento das instituições. 

Porém na pratica há um contra ponto. Tais mudanças de cunho legislativas não 

alcançam resultados esperados quando se trata de inclusão de políticas públicas 

tão necessárias para o combate efetivo da violência em decorrência do gênero. 

Na realidade, as mudanças citadas acima visam somente ao endurecimento e à 

celeridade no que tange a punibilidade do agente infrator.  

Para Ana Paula Ricco Terra, (2020, p. 79/80), o “populismo penal” pode 

ajudar no combate à violência, bem como o feminicídio: "O populismo penal pode 

encobrir outros motivos políticos que tornam mais fácil a aprovação de uma 

legislação como o do feminicídio. Por exemplo, aprovar lei penal não envolve 

previsão orçamentária ou opor-se a uma legislação contra a violência contra a 

mulher parece negar proteção a estas, o que é malvisto publicamente. Além 

disso, é uma forma de eximir o Estado da responsabilidade de garantir direitos 

humanos às mulheres, na medida em que, aprovar uma lei, o Estado aparenta 

preocupar-se com elas e cumprir com as suas funções, quando na verdade não 

há investimento real em medidas que façam a diferença, como a promoção de 

políticas públicas". 

No estudo intitulado “Raio-X do Feminicídio” realizado pelo Ministério 

Público de São Paulo, a qual se levanta a questão da prevenção, nessa endemia 

de assassinatos é preciso fazer um bom diagnóstico, não circunstancial, mas sim 

extremamente técnico acerca da violência doméstica e seus desdobramentos. 

Acerca do feminicídio é necessário conhecer suas causas e consequências. Na 

maior parte é sobre questões ligadas a discriminação do gênero e todo esse 

modelo patriarcal de enxergar a mulher como posse. 

 

4. A RELAÇÃO ENTRE A PANDEMIA DA COVID-19 E A VIOLÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES 

A COVID-19, em março de 2020, foi caracterizada pela OMS 

(Organização Mundial da Saúde) uma “pandemia mundial”, tendo em vista o seu 

alto e rápido contágio. Uma das formas de combatê-la fora a adoção do 

isolamento social, bem como a utilização dos equipamentos de segurança, como 

máscaras, álcool em gel, entre outros. Para alguns foi um momento de descanso, 

aperfeiçoamento profissional, estudo, lazer, entretanto para outros, 
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principalmente para as mulheres, foi um momento de conflito, de brigas e 

agressões, uma vez que o cumprimento do isolamento, decorrente da pandemia 

da COVID-19, foi um fator essencial para o aumento da violência contra as 

mulheres, juntamente com o aumento também do feminicídio.  

Grande parte das violências cometidas contra as mulheres é praticada 

dentro do próprio lar, por pessoas próximas à sua convivência, como maridos ou 

companheiros, e por isso a adoção do isolamento social durante a pandemia da 

COVID-19 foi o motivo principal para o aumento dessas, uma vez que houve a 

suspensão das atividades laborais, fazendo com que as vítimas ficassem mais 

tempo confinadas em casa com seus agressores. Segundo Samira Bueno, 

diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), houve um 

aumento expressivo no número de agressões dentro de casa, que passaram de 

42% para 48,8%. 9 

Os números são alarmantes e preocupantes. De acordo com a Ministra 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, o Brasil registrou 

105.821 denúncias de violência contra a mulher no ano de 2020,10 bem como os 

casos de feminicídio que cresceram cerca de 22,2% entre março e abril de 2020, 

em relação a igual período de 2019, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública (FBSP).11 

Como falado anteriormente, a violência tem como causas estruturais o 

machismo, o patriarcado, a cultura eurocêntrica, heteronormativa, capitalista. 

Desde os primórdios a mulher é vista como “mãe, esposa e do lar”, existindo 

somente para servir o marido e filho(s). A figura feminina é associada a ideia 

de uma fragilidade, sendo dependente do pai, irmão ou do marido, dando 

origem ao patriarcalismo e machismo existentes até hoje na sociedade. O 

pensamento de ter o poder de posse sobre a mulher e seu corpo, traz ao 

agressor a liberdade de atingir a mulher de várias formas.  Com isso começa-

se o ciclo da violência: o aumento da tensão – o agressor se mostra irritado 

com a vítima por coisas pequenas e insignificantes, fazendo com que a mulher 

                                                             
9 https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/1-em-cada-4-mulheres-foi-vitima-de-algum-
tipo-de-violencia-na-pandemia-no-brasil-diz-datafolha.ghtml 
10 https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/03/07/brasil-teve-105-mil-denuncias-de-violencia-contra-
mulher-em-2020-pandemia-e-fator-diz-damares.ghtml 
11 https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-06/casos-de-feminicidio-crescem-
22-em-12-estados-durante-pandemia 
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tenha medo e recue. Os atos de violência – esta fase corresponde à explosão 

do agressor. Toda tensão acumulada se torna em violência verbal, física, 

psicológica, moral ou patrimonial. Logo após ocorre os atos de arrependimento 

e comportamento carinhoso – nessa fase do ciclo começa a “lua de mel”, é a 

hora do arrependimento do agressor, a parte amável para conseguir a 

reconciliação. Há um período relativamente calmo, em que a mulher se sente 

feliz, no entanto a mesma se sente responsável pelo parceiro, haja vista que 

há a demonstração de remorso. Por fim, a tensão volta e o ciclo começa 

novamente.  

A violência funciona em um ciclo dificílimo de sair. Algumas vítimas, após 

passarem por inúmeros tipos de violência, desenvolvem medo, paralisia, 

sentem-se impotentes de sair desse ciclo vicioso. Os fatores que explicam essa 

situação são a convivência mais próxima com os agressores, que, nesse novo 

momento, em virtude da pandemia e do isolamento social, estão mais 

recorrentes.  

 

5. MEDIDAS PROTETIVAS E PREVENTIVAS DE APOIO ÀS MULHERES  

O Brasil é o 5º lugar no ranking de feminicídio de acordo com a ONU 

Mulheres, e analisando todo o contexto, observamos o caminho que a violência 

percorre, de onde e por onde começa, até quando finda. Com isso é necessário 

buscar alternativas para erradicar essa violência extrema contra as mulheres, 

buscar proteger a figura feminina de atos incabíveis e preconceituosos.  

Em um ponto de partida é importante mostrar a todas as mulheres as 

medidas preventivas existentes caso estejam em situação de violência 

doméstica. 

- Sancionada em 07 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha 

(11.340/2006) prevê que o juiz poderá conceder, no prazo de quarenta e oito 

horas, medidas protetivas de urgência (suspensão do porte de armas do 

agressor, afastamento do agressor do lar, distanciamento da vítima, dentre 

outras), dependendo da situação. 12 

                                                             
12 https://www.cnj.jus.br/lei-maria-da-penha/ 
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- Em 2015 foi publicada a Lei 13.104/15, que acrescentou ao Código Penal 

o crime de feminicídio, fazendo com que a pena seja maior nos crimes de 

homicídio cometidos contra mulheres em razão do gênero.  

- Em 2017 foi publicada a Lei 13.505/17, que estabeleceu que o 

atendimento à mulher vítima de violência doméstica deve ser prestado por 

servidoras capacitadas. A Lei também dá garantias, priorizando a saúde 

psicológica da mulher. 

- Em 2018 a Lei 13.772/18 alterou a Lei Maria da Penha para 

expressamente constar que a “violação da intimidade” da mulher constituiria uma 

forma de violência psicológica no âmbito doméstico. 

- Em 2019 a Lei 13.827/19 autorizou que, em alguns casos, a autoridade 

judicial ou policial aplique medidas protetivas de urgência. Outra alteração veio 

com a Lei 13.836/19, que tornou obrigatória a inclusão de informação nos 

boletins de ocorrência quando a mulher vítima de violência doméstica for pessoa 

com deficiência.  

- Também em 2019 a Lei 13.894/19 determinou que a justiça assegure 

assistência judiciária para a mulher vítima de violência doméstica, inclusive para 

o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de 

casamento ou de dissolução de união estável.  

- Em 2020, a Lei 13984/20 ampliou o rol das medidas protetivas de 

urgência, acrescentando o comparecimento do agressor a programas de 

reeducação e acompanhamento psicossocial individual ou em grupo.  

- Em 2021, a Lei 14.188/2021 também inclui no Código Penal o crime de 

violência psicológica contra a mulher, bem como cria o programa Sinal Vermelho 

contra a Violência Doméstica e Familiar. 

Em junho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou a campanha 

de ajuda a vítimas de violência doméstica na pandemia.13 O programa Sinal 

Vermelho prevê, entre outras medidas, que a letra “X” escrita na mão da mulher, 

preferencialmente na cor vermelha, funcione como um sinal de denúncia de 

situação de violência em curso. 

                                                             
13 https://www.cnj.jus.br/sinal-vermelho-cnj-lanca-campanha-de-ajuda-a-vitimas-de-violencia-
domestica-na-pandemia/ 
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Além da Lei Maria da Penha, há outros mecanismos para proteção à vida 

de mulheres que sofrem violência. Abaixo as principais leis que protegem as 

mulheres: 

Legislações: 

 Lei Maria da Penha (11.340/2006): Cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de 

assistência e proteção. 

 Lei Carolina Dieckmann (12.737/2012): Tornou crime a invasão de 

aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. 

 Lei do Minuto Seguinte (12.845/2013): Oferece garantias a vítimas de 

violência sexual, como atendimento imediato pelo SUS, amparo médico, 

psicológico e social, exames preventivos e informações sobre seus 

direitos. 

 Lei Joana Maranhão (12.650/2015): Alterou os prazos quanto a prescrição 

de crimes de abusos sexuais de crianças e adolescentes. A prescrição 

passou a valer após a vítima completar 18 anos, e o prazo para denúncia 

aumentou para 20 anos. 

 Lei do Feminicídio (13.104/2015): Prevê o feminicídio como circunstância 

qualificadora do crime de homicídio, ou seja, quando crime for praticado 

contra a mulher por razões da condição de sexo feminino 

Vale ressaltar que a efetividade desses direitos expostos em Lei, é 

necessária para que as mulheres sejam protegidas e priorizadas. 

Além das Leis disponibilizadas às mulheres, vedando a ação violenta do 

agressor, há a necessidade também de ações sequenciadas para o 

enfrentamento da violência de gênero, tais como inserir essa discussão nos 

currículos escolares de maneira multidisciplinar; criar políticas públicas com 

medidas integradas de prevenção; realizar campanhas educativas para a 

sociedade em geral (empresas, instituições públicas, órgãos governamentais, 

ONGs, etc.), como realizado pelo Ministério Público do Paraná que promoveu 

uma grande ação de prevenção, onde foram realizadas reuniões com os órgãos 

da rede de proteção: Defensoria Pública, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e a 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. No intuito de dar publicidade 

a causa desenvolvida, fizeram ações onde foram realizadas palestras para 
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enfermeiras, técnicas de enfermagem, agentes comunitários, bem como em 

colégios estaduais e municipais.  

Abordando outras ações preventivas, pode haver a realização de 

panfletos ou outdoors pelas Prefeituras Municipais expondo os diversos lugares 

e canais de atendimento (também disponibilizados no site do Senado Federal - 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/acoes-contra-violencia/servicos-

especializados-de-atendimento-a-mulher).  

Importante também e um grande passo no avanço da sociedade, é a 

desmistificação do bordão “em briga de marido e mulher, não se mete a colher”, 

bem como a conscientização da população que ao menor sinal de violência, seja 

em casa ou no vizinho(a), que procure ajuda nos canais disponibilizados acima.  

A título de exemplo, foi a aprovação do projeto de lei pela Assembleia Legislativa 

de São Paulo (Alesp), a fim de desmistificar o famoso jargão “em briga de marido 

e mulher, não se mete a colher”. O projeto de lei visa obrigar os condomínios a 

relatar a violência doméstica, a fim de evitar seus desdobramentos. A grosso 

modo, o PL estabelece que a denúncia seja encaminhada pelo síndico ou pela 

administradora condominial em até 24 horas. Além disso, placas sobre o 

conteúdo da lei devem ser fixadas em pontos comuns dos edifícios.  

Ademais é importante ressaltar e expor os diversos canais 

disponibilizados à sociedade feminina que em algum momento estão em 

situações de violência. 

- Central de Atendimento à Mulher – 180  

- Realização de denúncias através do WhatsApp, pelo número (61) 

99656-5008 

- CRAS – Centro de Referência em Assistência Social 

- Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM (caso não 

exista uma DEAM no município, a ocorrência pode ser registrada em qualquer 

outra delegacia). 

- Casa da Mulher Brasileira: Trata-se de uma inovação no atendimento 

humanizado das mulheres, mas a iniciativa do governo federal ainda não está 

disponível em todas as capitais. Em apenas um só espaço são oferecidos 

diferentes especializados, como Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; 

Delegacia; Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra as 

Mulheres; Ministério Público, Defensoria Pública; Serviço de Promoção de 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/acoes-contra-violencia/servicos-especializados-de-atendimento-a-mulher
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/acoes-contra-violencia/servicos-especializados-de-atendimento-a-mulher
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Autonomia Econômica; Espaço de cuidado das crianças – Brinquedoteca; 

Alojamento de Passagem e Central de Transporte. 

- Centro de Referência às Mulheres Vítimas de Violência: Faz parte da 

rede de equipamentos de enfrentamento à violência contra mulher e oferece 

acolhimento e acompanhamento interdisciplinar (social, psicológico, pedagógico 

e de orientação jurídica). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto na pesquisa, durante décadas, a legislação brasileira 

consolidou a noção de que as mulheres são secundárias e têm o dever de 

cuidar da prole e servir à família e ao marido. Tentar dominar os homens sobre 

as mulheres é um comportamento contínuo, mas na era atual, existe uma 

aplicação do princípio da igualdade, sem distinção entre gênero, raça, cor ou 

crença.  

O feminicídio, decorrente da violência doméstica, mostrou ser um 

problema social e estrutural, sendo atrelado ao machismo e ao patriarcado, 

tendo o sentimento de posse sobre a mulher aflorado entre os agressores e 

opressores. A principal razão para usar o termo “feminicídio” é que o crime em 

si é diferente por ser um crime de discriminação e por ser cometido contra uma 

mulher porque ela é simplesmente mulher. Essa discriminação vem do 

machismo e do patriarcado, que é uma forma cultural pela qual a sociedade 

coloca as mulheres em inferioridade, obediência e submissão; de acordo com 

essa lente, a autoridade final é exercida pelos homens, e as mulheres 

naturalmente se tornam pessoas sem importância, devendo servir 

(especialmente os homens) por toda a vida. 

Como abordado na pesquisa, cerca de 42% das agressões ocorrem 

dentro da própria casa, e após a pandemia da COVID-19 essa estatística 

aumentou, passando para 48,8%, uma vez que vítima e agressor passaram 

mais tempo juntos, tornando as agressões mais recorrentes. A violência 

doméstica é um ciclo vicioso e dela acaba surgindo o feminicídio, uma vez que 

a morte por gênero é o ato extremo da violência. A título de exemplo, em uma 
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rápida pesquisa, em 2020, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas 

no Brasil. 14 

Quebrar o ciclo da violência requer muita coragem da parte da mulher, e 

mostrar a elas que existem inúmeras formas de ajudá-las e apoia-las a quebrar 

esse ciclo vicioso, é como dar esperança para um futuro longe de violência e 

preconceitos.   
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