
 
 

REFLEXOS SOCIAIS DA PANDEMIA POR COVID-19: UM ESTUDO NO AUMENTO 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO BRASIL  

 

REFLEXIONES SOCIALES DE LA PANDEMIA POR COVID-19: UN ESTUDIO SOBRE 

EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA EN BRASIL 

 

SOCIAL REFLECTIONS OF THE PANDEMIC BY COVID-19: A STUDY ON THE 

INCREASE IN DOMESTIC VIOLENCE IN BRAZIL 

 

Milena Trebeki Lima1 

Letícia Carla Baptista Rosa2 

 

RESUMO: 

 

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia o 

avanço da Covid-19. Como forma de combate do avanço da pandemia, diante da 

inexistência de uma medicação que fosse cientificamente comprovada para seu 

tratamento e que indicou o isolamento social. Muitas foram às consequências sócio-

econômicas decorrentes dessa medica. O período de reclusão aumentou a convivência 

social entre as pessoas de uma mesma residência. No Brasil, a violência doméstica é 

considerada um fato social. A Lei Maria da Penha é um avanço normativo quando da 

tutela da mulher em situação de vulnerabilidade. Apesar disso, pesquisas demonstram 
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que houve um avanço nos números de casos de violência contra à mulher no período da 

pandemia. Esse estudo assume como problemáticas quais os fatores do processo de 

isolamento social que podem ocasionar um aumento dos casos da violência doméstica 

no Brasil. Parte-se do pressuposto que a mulher possui uma integridade física que deve 

ser respeitada.  Elencou-se como objetivo geral analisar a correção entre o isolamento 

social e o aumento dos casos de violência doméstica no Brasil.  Quanto ao modo de 

abordagem, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa tipo documental. Quanto ao 

método, utilizou-se, principalmente, o dedutivo. A situação de isolamento social, devido 

as suas peculiaridades, requer uma modificação na política de atendimento às mulheres 

vítimas de violência doméstica. É com esse conjunto de assertiva que esse estudo se faz 

justificável.  

 

Palavras-chave: Violência contra a mulher. Lei Maria da Penha. Pandemia. 

 

 

ABSTRACT: 

 

In March 2020, the World Health Organization classified the advance of Covid-19 as a 

pandemic. As a way of fighting the advance of the pandemic, given the lack of a 

medication that was scientifically proven for its treatment and that indicated social 

isolation. Many were due to the socio-economic consequences of this medicine. The 

period of seclusion increased social coexistence between people in the same residence. 

In Brazil, domestic violence is considered a social fact. The Maria da Penha Law is a 

normative advance when protecting women in situations of vulnerability. Despite this, 

research shows that there has been an increase in the number of cases of violence 

against women during the pandemic period. This study assumes as problematic which 

factors of the process of social isolation can cause an increase in cases of domestic 

violence in Brazil. It is assumed that the woman has a physical integrity that must be 

respected. The general objective was to analyze the correction between social isolation 

and the increase in cases of domestic violence in Brazil. As for the approach, the study is 

characterized as a documentary type research. As for the method, the deductive was used 



 
mainly. The situation of social isolation, due to its peculiarities, requires a change in the 

policy of assisting women victims of domestic violence. It is with this set of assertions that 

this study is justified.  

 

Keywords: Violence against women. Maria da Penha Law. Pandemic. 

 

 

RESUMEM 

 

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud clasificó el avance del Covid-19 

como una pandemia. Como forma de combatir el progreso, ante la ausencia de un 

medicamento científicamente probado para su tratamiento, la Organización, como forma 

de control, señaló el aislamiento social. Muchos se debieron a las consecuencias 

socioeconómicas de este medicamento. El período de reclusión aumentó la convivencia 

social entre personas de la misma residencia. En Brasil, la violencia doméstica se 

considera un hecho social. La Ley Maria da Penha se considera un avance normativo a 

la hora de proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. A pesar de esto, la 

investigación muestra que ha habido un aumento en el número de casos de violencia 

contra la mujer durante el período de la pandemia. Este estudio asume como 

problemático qué factores del proceso de aislamiento social pueden provocar un aumento 

de los casos de violencia doméstica en Brasil. Se asume que la mujer tiene una integridad 

física que debe ser respetada. El objetivo general fue analizar la corrección entre el 

aislamiento social y el aumento de casos de violencia doméstica en Brasil. En cuanto al 

enfoque, el estudio se caracteriza por ser una investigación de tipo documental con 

enfoque cualitativo y cuantitativo. En cuanto al método, se utilizó principalmente el 

deductivo. La situación de aislamiento social, por sus peculiaridades, requiere un cambio 

en la política de atención a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Es con este 

conjunto de afirmaciones que se justifica este estudio.  

 

Palabras clave: Violencia contra la mujer. Ley Maria da Penha. Pandemia. 

 



 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em dezembro de 2019, casos de pneumonia com causas desconhecidas foram 

detectados em Wuhan, China. Já em fevereiro de 2019, o COVID-19 havia sido 

identificado como o vírus causador desses sintomas e, em 11 de março, a Organização 

Mundial da Saúde anunciou que o COVID-19 era uma pandemia mundial devido à sua 

rápida disseminação na Europa. Atualmente, enfrenta-se a crise de saúde pública mais 

perigosa de nossa vida.  

Lidar com os desafios imprevistos causados pela pandemia do COVID-19, afetou 

significativamente as pessoas de todo o mundo, é um desafio para todas as pessoas. 

Visando coibir o avanço da doença, as autoridades de saúde internacionais 

recomendaram o isolamento social.  

A convivência e a reclusão podem ser fatores que levem a situações de conflitos. 

Considerando a violência doméstica no Brasil um fato social, o aumento do período de 

convivência entre o casal pode ocasionar situações de estresse e, eventualmente, a 

prática de violência doméstica contra a mulher. 

A lei nº 11.340/06, intitulada como Lei Maria da Penha, trouxe inúmeros 

mecanismos de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e, dentre estes, 

as Medidas Protetivas de Urgência - um meio legal que surgiu com a finalidade de 

proteger as mulheres em situação de risco de violência no ambiente familiar, afetivo e 

doméstico. 

Com intuito de prevenir, erradicar e punir qualquer tipo de violência contra a 

mulher, a referida lei, em sei artigo 22 e seus incisos definiu mecanismos de obrigações 

e proibições ao agressor, quais sejam, o afastamento do agressor do lar, domicílio ou 

local de convivência com a ofendida; suspensão da posse ou restrição do porte de armas, 

caso a possua; proibição de determinadas condutas, entre as quais, aproximação da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas; contato com a ofendida, seus familiares 

e testemunhas por qualquer meio de comunicação. 



 
A violência doméstica e familiar contra a mulher, descrita no caput artigo. 5º da lei 

nº 11.340/06, resguarda o direito à integridade física, psíquica, moral, patrimonial e sexual 

da mulher e define os tipos de violência como quaisquer atos comissivos ou omissivos 

baseados no gênero que originam violência física, sexual, psicológica, moral e 

patrimonial. Deste modo, constatada a lesão a qualquer destes direitos, as medidas 

protetivas poderão ser aplicadas a favor da vítima, cuja finalidade é cessar a violência.  

Esse estudo assume como problemáticas quais os fatores do processo de 

isolamento social que podem ocasionar um aumento dos casos da violência doméstica 

no Brasil. Para tanto, partem-se do pressuposto que a mulher possui uma integridade 

física que deve ser respeitada. Ademais, os crimes domésticos contra a mulher são um 

fato social na realidade brasileira. 

O presente estudo possui como objetivo geral analisar a correção entre o 

isolamento social e o aumento dos casos de violência doméstica no Brasil. Compõe como 

objetivo específico descrever a construção histórica dos direitos das mulheres, analisar 

os tipos de violência contra a mulher; e, por fim, descrever os dados sobre à contra a 

mulher durante o período de pandemia pelo Covid-19.  

Quanto ao modo de abordagem, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa tipo 

documental. Quanto ao método, utilizou-se, principalmente, o dedutivo. 

O Capítulo I dedicou-se a descrever a construção histórica dos direitos das 

mulheres destacando as implicações do patriarcado e as conquistas dos movimentos 

sociais feminismo. O Capítulo II caracterizou os conceitos de violência, destacando a 

modalidade psicológica, e as medidas protetivas que estão ineridas no ordenamento 

jurídico interno. Por fim, o Capítulo III buscou compreender os reflexos da pandemia no 

aumento da violência doméstica no Brasil. 

Com o presente estudo busca-se conhecer as distintas características dos 

procedimentos policiais, além dos perfis da vítima e agressor, com intuito de verificar 

(in)eficácia da Lei Maria da Penha, uma vez que esse conhecimento pode ser utilizado 

como instrumento no combate à violência doméstica contra a mulher, tanto para intervir 

a fim de romper a violência, bem como para punir o agressor. A situação de isolamento 

social, devido as suas peculiaridades, requer uma modificação na política de atendimento 



 
às mulheres vítimas de violência doméstica. É com esse conjunto de assertiva que esse 

estudo se faz justificável.  

 

 

2 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DAS MULHERES 

 

Historicamente, a mulher foi relegado um papel secundário na sociedade. Durante 

muitos anos, a essa foi delimitado apena o papel de mãe e dona do lar e ainda assim 

sempre subordinada diretamente ao poder patriarcal que, em momentos da história, tinha 

o poder até sobre sua vida. 

Bem é verdade que apesar de ser regra a submissão feminina, algumas mulheres 

fugiram a essa regra e conseguiram dar suas contribuições para a mudança da realidade 

social. Assim, constroem-se novas de pensar o papel da mulher para a sociedade. 

Nesse sentido piore (2014)3 descreve o papel da mulher durante parte da história 

humana como manipulado pelas entidades sociais, entre elas: 

 

A Igreja católica procurava assim universalizar suas normas para o 

casamento e a família. A mulher, nesse projeto, era fundamental. Cabia-

lhe ensinar aos filhos a educação do espírito: rezar, pronunciar o santo 

nome de Deus, confessar-se com regularidade, participar de missas e 

festas religiosas. (PIORE, 2014, p. 15). 

 

A partir das mudanças políticas, sociais e culturais que chegaram depois da 

República, o que os homens – pelo menos na elite – passaram a desejar não era mais a 

mulher elegante (PIORE, 2011b)4. Essas passam ter direitos, até então imagináveis e 

hoje naturalizados, como a votar e ser votada. 

Dentre os principais documentos, o Direitos das Mulheres e da Igualdade de 

Gênero, de 19485, foi fundamental para a construção de uma norma de direito 

 
3 DEL PRIORE, Mary. Histórias e Conversas de Mulher. São Paulo: Planeta do Brasil, 2013. 
4 DEL PRIORE, Mary. Histórias intimas. São Paulo: Contexto, 2011b. 
5 CONFERÊNCIA INTERNACIONAL AMERICANA. Convenção Interamericana sobre a Concessão dos 
Direitos Civis à Mulher. Assinada na Nona Conferência Internacional Americana, Bogotá, Colômbia, em 2 
de maio de 1948. IX Conferência Internacional Americana. Aprovada pelo Decreto Legislativo nº 74, de 



 
internacional que protegessem as mulheres, inclusive da agressão doméstica. Trata- se 

de um documento de fundamental importância, não apenas para a tutela feminina, mas 

para a igualdade de gênero. 

Já a Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher de 

19526 vai espelhar-se em tal documento e produzir normas de tutela a mulher no plano 

regional. Nesse sentido, o art. 1º estabelece que os Estados Americanos convêm em 

outorgar à mulher os mesmos direitos civis que goza o homem. O documento foi 

fundamental para estabelecer uma igualdade formal entre homens e mulheres. 

Para Piore (2011b)7, a luta para a conquista dos direitos das mulheres está 

intimamente ligada à conquista pelos direitos dos trabalhadores. Trata-se de uma intima 

ligação na busca pelos direitos sociais. Ademais, complementa a autora que  

 

É importante lembrar que, embora grande parte dos conflitos ainda surjam 

das relações de trabalho, eles aparecem em outras esferas da vida 

social.1 Nessa perspectiva podemos compreender por que as rei 

vindicações e os movimentos das trabalhadoras atingiram áreas não 

ligadas exclusivamente às atividades produtivas, estendendo-se até à 

vida familiar. (PIORE, 2011b, p. 637). 

 

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, de fato a igualdade só é adquirida com 

a Constituição Federal de 1988 (CFRB/88)8. A Carta Magna, em seu artigo 226, § 8º, 

estabelece que 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. 

Ainda assim, constantes são os momentos em que a mídia retrata casos de violência 

doméstica contra as mulheres no Brasil 

 
18.12.1951. Entrou em vigor no Brasil em 15 de fevereiro de 1950. Promulgada pelo Dec. nº 31.643, de 23 
de outubro de 1952. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-
externa/ConvIntConcDirCivMul.html. Acesso em 15 de set. de 2020. 
6 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL AMERICANA. Convenção 
Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis à Mulher. Brasília: Senado Federal, 2020. 
7 DEL PRIORE, op. cit. 2011, p. 637. 
8 BRASIL, Senado Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Brasília: Senado 
Federal, Centro Gráfico, 2020. 



 
Assim, a lei nº 11.340/20069, popularmente conhecida como “Lei Maria da Penha” 

positivou no Direito brasileiro a coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

bem como disciplinou algumas questões dessa temática, como assistência, medidas de 

integração e prevenção, procedimentos a serem adotados, por exemplo.  

A popularidade da lei nº 11.340/200610 está ligada mais a história do que dos 

direitos salvaguardados na norma.  Assim, faz-se necessário saber por que foi batizada 

como “Lei Maria da Penha”. 

Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica bioquímica cearense que foi 

vítima, por duas vezes, de tentativa de feminicídio, tendo como agressor seu marido 

Marco Antônio Heredia Viveros. Na primeira tentativa, em 1983, levou um tiro de 

espingarda, enquanto dormia. Desta ação, Maria da Penha ficou paraplégica. A segunda 

tentativa, aconteceu meses depois, quando ela foi empurrada da cadeira de rodas e 

eletrocutada no chuveiro.  

Após oito anos, veio a primeira condenação. Porém, os advogados de Marco 

Viveros recorreram e o julgamento foi anulado. Em 1996, veio a segunda condenação, 

que também foi anulada posteriormente.  

Em 1998, tendo em vista a morosidade da justiça brasileira, Maria da Penha 

conseguiu enviar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, 

que recebeu a denúncia de violência doméstica, pela primeira vez. 

A CIDH11 condenou o Estado Brasileiro pela negligência e omissão no combate à 

violência doméstica, recomendando-o a criar uma legislação adequada para esse 

problema social. Só em 2002, Marco Viveros foi julgado e condenado, mais uma vez, 

tendo uma pena de dois anos de prisão.   

Finalmente, em 2006, entrou em vigor a “Lei Maria da Penha”, Lei nº 11.230, de 

07 de agosto de 2006, criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 

 
9 BRASIL, Senado Federal. Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Cria mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 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 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; e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, de 07 de agosto de 2006 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 18 de set. 2020. 
10 BRASIL op. Cit. 2006. 
 



 
a mulher. O Governo Federal batizou com o seu nome, como uma forma de reconhecer 

sua luta contra a violação dos direitos humanos das mulheres.   

 

3 MEDIDAS PROTETIVAS 

 

Originadas na Lei nº 11.340/0612, as Medidas Protetivas de Urgência são um 

elemento importantíssimo no combate à violência de gênero, cuja finalidade é de 

resguardar e proteger a integridade física, emocional, sexual e patrimonial das mulheres 

vítimas da violência doméstica. A referida lei normatizou as medidas de proteção, 

designando duas naturezas, as voltadas à vítima, as relacionadas ao agressor. 

Nesse sentido, as medidas protetivas de urgência foram criadas para estabelecer 

efetividade a intenção de proteger e garantir, as mulheres vítimas de violências doméstica 

e familiar, seus direitos à vida sem qualquer forma de violência. 

Dentre as razões que movem a Lei Maria da Penha, a efetivação da proteção à 

mulher e aos seus bens jurídicos tutelados, são um dos aspectos mais importantes e 

inspiradores. Sobre as Medidas Protetivas de Urgência, Porto (2014)13 declara: 

 

O legislador brasileiro, inspirado em documentos internacionais dos quais 

o Brasil tomou parte, sensibilizou-se contra uma injusta tradição de 

nefandas consequências: a violência generalizada contra a mulher por 

parte do homem, e deliberou legislar sobre o tema, buscando, dentre 

outros meios mais tipicamente proporcionais, combater uma das causas 

desta lamentável tradição: a impunidade ou, no mínimo, a proteção 

deficiente, através da autorização de medidas protetivas de urgência a 

serem deferidas em favor da mulher agredida, com nítido cunho cautelar 

e inspiradas nas ideias de hipossuficiência da vítima, informalidade, 

celeridade e efetividade.(PORTO, 2014, p. 103). 

 

 
12 BRASIL op. Cit. 2006. 
13 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: Lei nº 11.340/06, 
análise crítica e sistêmica. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. 



 
Conforme o artigo 22 da lei sob comento, foram descritas medidas protetivas de 

urgência relacionadas ao agressor que serão imediatamente aplicadas quando 

constatada práticas de violência doméstica e familiar contra a mulher, tais medidas 

obrigam o agressor, atribuindo-lhe obrigações e restrições. 

A primeira medida imposta ao agressor, disposta no artigo 22, inciso I da Lei em 

referência, menciona a “suspenção da posse ou restrição do porte de armas, com 

comunicação ao órgão competente [...]” se constatado o uso desses instrumentos pelo 

agressor a fim de provocar dano ou praticar ameaça em contexto de violência doméstica. 

O já mencionado artigo, em seu inciso II, estabelece o afastamento do lar, domicílio 

ou local de convivência com a ofendida, também caracteriza uma medida cautelar 

aplicada ao agressor. Obviamente, para que se justifique a medida, este afastamento 

será deferido apenas nos caos em que houver notícia da prática de crime, risco concreto 

à vítima ou mesmo indicativos de situações pretéritas de violências entre o casal que 

possam ser reiteradas. 

Outra medida imposta ao agressor, é o alude o art. 22, inciso III da lei em estudo, 

são as seguintes proibições: 

 

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. (BRASIL, 2006, p. 01).14 

 

As medidas supracitadas, além de prevenção de crimes, são responsáveis para 

proteger a vítima, seja ela real ou potencial, no entanto, a implementação dessa medida 

colide com a precariedade da estruturação do Estado, vez que o conjunto da justiça 

criminal, no geral, não é capaz de realizar fiscalização de forma eficaz.  

Porto (2014)15 aduz que impor medidas que não poderão ser fiscalizadas ou 

implementadas com um mínimo de eficácia é sempre um contributo para o desprestígio 

 
14 BRASIL op. cit. 2006. 
15 PORTO, op. cit. 2004 



 
da justiça. Logo, nos casos em que as medidas cautelares acima referidas sejam 

descumpridas, resta somente que a vítima procure as autoridades responsáveis para 

comunicante do descumprimento das medidas protetivas e realizem as providências 

legais cabíveis.  

Comumente vítimas de violência doméstica diante da concessão da Medida 

Protetiva de Urgência comparecem à delegacia de polícia narrando o descumprimento 

da decisão judicial e por vezes, quando não constitui novo crime, competia tão somente 

à autoridade policial colher as declarações da vítima e em seguida informar ao juízo 

acerca do descumprimento da Medida Protetiva deferida, ou, representar pela prisão 

preventiva do agressor.  

No entanto, após o advento da lei nº 13.641/1816, de 03 de abril de 2018, além da 

representação pelas medidas cautelares, como a representação por mandado de prisão, 

autorizada pelo artigo 20 da lei sob comento, poderá a autoridade policial formalizar 

ocorrência incriminando o autor nos termos do artigo 24-A da mencionada Lei. 

A Lei n° 13.641/2018, a qual constituiu o crime específico para a prática de 

descumprimento de decisão judicial de medidas protetivas de urgências, foi criado com 

intuito de extinguir conflitos jurídicos no que tange a tipicidade do crime de desobediência 

em situações que versem sobre o descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência 

prevista no artigo 22 da Lei Maria da Penha.  

A acenada Lei constitui crime próprio, portanto só poderá ser praticada por aquela 

pessoa que há em seu desfavor ordem judicial decretada versando sobre Medida 

Protetiva de Urgência. Além disto, ao delito admite-se apenas a modalidade dolosa, cuja 

natureza da ação penal é pública incondicionada. 

O delito acima descrito estabeleceu como punição àquele que descumpre medida 

protetiva de urgência a pena de detenção que varia de três meses a dois anos, nos 

termos do artigo 24-A da aludida lei. 

 
16 BRASIL. Lei nº 13.827, de 13 de maio de 2019. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria 
da Penha), para autorizar, nas hipóteses que especifica, a aplicação de medida protetiva de urgência, pela 
autoridade judicial ou policial, à mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus 
dependentes, e para determinar o registro da medida protetiva de urgência em banco de dados mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça. Diário Oficial da União, Brasília, de 13 de maio de 2019. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13827.htm>. Acesso em: 18 de set. 
2020. 



 
Inovando bastante, a lei Maria da Penha introduziu no diploma penal, impondo ao 

agressor as seguintes obrigações, a) restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores; b) prestação de alimentos provisionais ou provisórios. No entanto, é certo que 

as medidas supramencionadas devem ser aplicadas nos casos em que haja violência 

direcionada aos dependentes e nas situações em que fique comprovado dependência 

econômica. 

Porto (2014)17 acrescenta: 

 

 A fixação de alimentos provisionais, junto a qualquer medida de 

afastamento do casal, é providência que se faz imprescindível, sob pena 

de forçar a vítima a desistir das suas pretensões cíveis ou criminais por 

absoluta necessidade sobrevivencial. (PORTO, 2014, p. 119). 

 

No que tange as medidas protetivas voltadas às ofendidas, o legislador 

estabeleceu algumas proteções no artigo 23 da Lei sob comento: 

 

Art. 23.  Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras 

medidas: 

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou 

comunitário de proteção ou de atendimento; II - determinar a recondução 

da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, após 

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. 

 

Cumpre enfatizar que além destas referidas medidas voltadas as vítimas, a Lei nº 

11.340/0618 trouxe outras também foram normatizadas, ressalvando à proteção dos bens 

do casal e/ou bens particulares da mulher. Afira-se:  

 

 
17 PORTO, op. cit. 2004. 
18 BRASIL, op. cit. 2006. 



 
Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou 

daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar, 

liminarmente, as seguintes medidas, entre outras: I - restituição de bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida; II - proibição 

temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 

locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial; 

III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor; IV 

- prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas 

e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica  

 

Imperioso destacar que anteriormente à promulgação da Lei nº 11.340/0619, 

qualquer mulher que fosse vítima de violência doméstica e familiar, sobretudo violentada 

fisicamente, caso buscasse apoio nas delegacias de polícias, era tão somente realizado 

pela autoridade policial um Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO, resultando ao 

agressor apenas a realização de pagamento de cesta básica ou prestação de serviços à 

comunicante, nos termo da Lei. nº 9.099/95 que versa sobre os Juizados Especiais 

Criminais e Cíveis. 

No entanto, com a chegada da lei referida, ficou estabelecida a inaplicabilidade de 

quaisquer benefícios da Lei nº 9.099/95, conforme se alude o artigo 41 da lei. De modo 

inclusivo, foi declarada esta afastabilidade pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que 

ratificou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha quanto à não aplicação da Lei que 

trata os Juizados Especiais Criminais e Cíveis para crimes praticados com violência 

doméstica e familiar contra a mulher 

A lei nº 13.827/201920 introduziu o artigo 12-C na lei nº 11.340/2006, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à 

integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, 

ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, 

 
19 BRASIL, op. cit. 2006. 
20 BRASIL, op. cit. 2006. 



 
domicílio ou local de convivência com a ofendidaI - pela autoridade 

judicial;  

II - pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca;  

III - pelo policial, quando o Município não for sede de coma  § 1º Nas 

hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, 

sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar 

ciência ao Ministério Público concomitantemente § 2º Nos casos de risco 

à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de 

urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.  

 

 Com a referida novidade legislativa, quando verificado a existência de risco atual 

ou iminente à vida ou integridade física da mulher, em situação de violência doméstica e 

familiar, ou de seus dependentes, o agressor será afastado imediatamente do lar, 

domicílio ou local de convivência com a ofendida. Nucci (2019)21 defende que um simples 

barraco ou embaixo de uma ponte configura um lugar de convivência.  

O poder-dever de afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência está 

positivado nas alíneas do novo dispositivo, sendo: a) a autoridade judicial, a primeira 

alternativa; b) delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, ou seja, 

não houver juiz à disposição; c) pelo policial quando o município não for sede de comarca 

e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Como a lei só trouxe o termo 

“policial”, o conceito ficou extensível ao militar ou civil.  

Segundo o inciso III, para que o policial tenha o poder-dever é necessário que, 

primeiro, o município não seja sede de comarca e não tenha delegado de polícia 

disponível no momento da denúncia. Assim, se houver juiz ou delegado no município, o 

policial não poderá afastar imediatamente o agressor do lar. Poderá prendê-lo, se estiver 

em flagrante, e caberá a autoridade judiciária, primeiramente, a decisão de afastá-lo do 

lar. Se não houver esta, caberá ao delegado de polícia.  

De qualquer forma, a lei determinou que o delegado ou o policial devem comunicar 

a medida ao juiz, dentro de 24 horas, para que este mantenha ou revogue a medida, no 

 
21 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 



 
mesmo prazo. O ministério público também deverá ser comunicado concomitantemente, 

para efeito de fiscalização.  

 

 

4 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL 

 

Ainda conforme o IBGE (2019)22, mais de 500 mulheres são agredidas a cada hora 

no Brasil. Especificamente, a cada ano 66 mil mulheres são estupradas no; a cada dia, 

13 são assassinadas e a cada hora, 536 são agredidas (IBGE, 22019). Esses números 

são ainda mais alarmantes se forem refletido que a maior parte dos casos se quer chega 

ao conhecimento do poder público. 

Isso reflete que, acepção de pesquisa durkheiminiana, a violência doméstica, já 

pode ser considerada um fato social normal. Ou seja, já faria parte da cultura social 

brasileira à agressão as mulheres por seus companheiros. Ainda que seja um fato 

historicamente presente na realidade brasileira, os avanços normativos parecem não 

surtir efeito.  

Especificamente, o estado do Paraná, Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 

publicado em 2019 com dados de 2018. foram registrados 1.206 casos de feminicídios 

no Brasil em 2018, um crescimento de 11,3% com relação à 2017. Desse total, 61% das 

mulheres eram negras e em 88,8% dos casos o autor foi companheiro ou ex-companheiro 

(PARANÁ, 2020)23. Já a cidade de Maringá, em 2019, registou mais de 360 denúncias 

de casos desse tipo de violência. Apenas o bairro Jardim Alvorada apresenta 69 casos 

sendo o bairro com o maior índices de casos registrados (MARINGÁ, 2020)24. 

Em dezembro de 2019, casos de pneumonia com causas desconhecidas foram 

detectados em Wuhan, China. Em 11 de fevereiro, o COVID-19 havia sido identificado 

 
22 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS (IBGE). Programa Nacional de 
Desenvolvimento - PNDA 2019. Acesso em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/panorama. Acesso em15 de set. de 2020. 
23 PARANÁ, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Coordenadoria estadual da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar (CEVID). Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/cevid. Acesso 
em: 15 de set. de 2020. 
24 MARINGÁ, Secretária de Saúde. Protocolo de proteção à mulher, à criança e ao adolescente vítima 
de violência sexual, doméstica e intrafamiliar cujo objetivo. (2012) Disponível em: 
http://www2.maringa.pr.gov.br/sistema/arquivos/c329667b0913.pdf. Acesso em: 16 de set. de 2020. 

https://www.tjpr.jus.br/cevid


 
como o vírus causador desses sintomas e, em 11 de março, a Organização Mundial da 

Saúde anunciou que o COVID-19 era uma pandemia oficial devido à sua rápida 

disseminação na Europa. Agora está claro que estamos enfrentando a crise de saúde 

pública mais perigosa de nossa vida.  

Lidar com os desafios imprevistos causados pela pandemia do COVID-19, afetou 

significativamente as pessoas de todo o mundo, é um desafio para todas as categorias 

profissionais e, principalmente, para aquelas que estão inseridas em um contexto de 

unidade hospitalar que trabalha como linha de frente. 

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma pandemia ocorre 

quando uma doença infecciosa se dissemina de forma significativa e contínua de pessoa 

para pessoa em vários países ao redor do mundo ao mesmo tempo. A última vez que 

ocorreu uma pandemia foi em 2009 com a gripe suína, que os especialistas acreditam ter 

matado centenas de milhares de pessoas (OMS, 2020). 

Até junho de setembro de 2020, existem mais de 30.000.000 milhões casos 

confirmados de COVID-19 em todo o mundo e o número de morte está próximo a casa 

do 1 milhão (OMS, 2020)25. Segundo relatos da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

o maior número de casos confirmados está nos Estados Unidos, Itália, Espanha e França.  

No entanto, mesmo os países que o novo corona vírus atingiu menos 

agressivamente ainda estão sob tensão considerável. Até 213 países e territórios 

registraram casos de COVID-19 e todo o mundo. Atualmente, muitos países adotaram 

medidas - algumas delas rigorosas - para retardar a disseminação do SARS-CoV-2, o 

vírus que causa o COVID-19 (OMS, 2020)26. Enquanto alguns desses países estão 

considerando a possibilidade de facilitar as medidas, outros já decidiram mantê-las em 

vigor nas semanas seguintes. 

Por ser uma doença infectocontagiosa de alto grau de transmissibilidade, chefes 

dos executivos lançaram mão de inúmeros Decretos regulando normas para abertura de 

estabelecimentos sociais e circulação de pessoas nas ruas. Buscando evitar uma 

disseminação ainda maior da doença, algumas cidades chegaram a decretar o chamado 

 
25 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, Organização Mundial da Saúde. Covid-19. Disponível em: 
https://www.paho.org/pt/covid19. Acesso em: 15 de set. de 2020 
26 OMS, op. cit. 2020. 



 
“lockdown” medida que permite apenas a abertura de serviços considerados essenciais 

a saúde e limita e restringe a circulação de pessoas (OMS, 2020). 

Outra medida que adotado por algumas cidades foi o “toque de recolher” que 

proíbe a circulação de pessoas, no perímetro urbano, em determinadas horas.  Tais 

ações ocasionaram o movimento “Fique em Casa” que faziam com que as pessoas 

refletissem sobre a importância de permanecer em suas residências o máximo de tempo 

possível (OMS, 2020)27. 

Para que a prática do isolamento social funcionasse, inúmeras transformações 

sociais foram necessárias. Destaca-se o crescimento de empresas que passaram a 

adotar o sistema de entrega chamado de “delivery” e o modelo de trabalho denominado 

de “home officie” (OMS, 2020)28. 

 Todavia, o isolamento social trouxe outras questões sociais a serem enfrentadas 

pela a sociedade. Dentre essas, verificou-se um aumento significativo nos casos de 

violência doméstica em todo o mundo. Conforme dados divulgados pela Organização das 

Nações Unidas (ONU)29, em uma pesquisa assentada apenas nas consequências do 

isolamento social para mulheres, destaca que: 

 

Em tempos de crise, a violência contra mulheres e meninas tende a 

aumentar à medida que as preocupações com segurança, saúde e 

dinheiro aumentam as tensões e as tensões são acentuadas por 

condições de vida restritas e restritas (ONU, 2020, p. 01, tradução nossa). 

  

O crescimento dos números pode ser explicado por questões de estresse que são 

desenvolvidas pelo momento de isolamento social e o aumento do período de conivência 

entre vítima e agressor (ONU, 2020)30. Ou seja, o agressor abusa da maior condição de 

fragilidade da vítima para praticar as agressões. 

Um aumento da prática criminal também foi observado no Brasil. Conforme a 

dados divulgados pela Câmara Legislativa,  

 
27 OMS, op. cit, 2020. 
28 OMS, op. cit, 2020. 
29 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Direitos das mulheres. Disponível em: https://www.un.org/en. 
Acesso em 15 de set. de 2020. 
30 ONU, op. cit. 2020. 



 
 

A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos informou que as denúncias 

cresceram em média 14% até abril deste ano em relação ao mesmo 

período do ano passado. O ouvidor Fernando César Ferreira disse aos 

deputados da comissão externa que acompanha o combate à pandemia 

de Covid-19, que uma parte dos casos se refere à violência contra a 

mulher. Somente no mês de abril, o aumento ficou em torno de 28% 

(CÂMARA LEGISLATIVA, 2019, p. 01). 

Buscando enfrentar as consequências dessa prática criminal e responsabilizar, 

houve a edição da Lei nº 14.022, de 07 de julho de 202031, que buscou o enfrentamento 

à violência doméstica e familiar durante a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto (BRASIL, 2020). 

Ainda que seja uma medida necessária, é preciso lembrar que o enfretamento da 

violência doméstica requer o desenvolvimento de um conjunto de políticas públicas pelo 

Estado e não apenas a utilização de seu poder punitivo e de criminalização de condita.  

Pensando nessa ampla função estatal, o art. 2 da referida lei dispõe que: 

 

Art. 2º A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: § 7º-C Os serviços públicos e atividades essenciais, 

cujo funcionamento deverá ser resguardado quando adotadas as medidas 

previstas neste artigo, incluem os relacionados ao atendimento a 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 

nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a crianças, a adolescentes, a pessoas 

idosas e a pessoas com deficiência vítimas de crimes tipificados na Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), na Lei nº 

13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e 

no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).” 

 
31 BRASIL, Senado Federal. . Lei nº 14.022, de 07 de julho de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, e dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 
mulher e de enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 
deficiência durante a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona 
vírus responsável pelo surto de 2019. Diário Oficial da União, Brasília, de 07 de julho de 2020. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2 Acesso em: 15 de set. de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm#art3%C2%A77c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2


 
(NR). “Art. 5º-A Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 

internacional decorrente do corona vírus responsável pelo surto de 2019: 

I - os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às 

partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com atos 

de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, crianças, 

adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência serão mantidos, 

sem suspensão; II - o registro da ocorrência de violência doméstica e 

familiar contra a mulher e de crimes cometidos contra criança, 

adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência poderá ser 

realizado por meio eletrônico ou por meio de número de telefone de 

emergência designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública 

(BRASIL, 2020, p. 01). 

 

A citada norma reconhece o status de vulnerabilidade da vítima perante o 

agressor, durante o período de isolamento social, não apenas uma questão de gênero, 

como também uma situação que alcançam idosos e crianças. Assim, prepara o 

ordenamento jurídico para lidar com situações com todos esses sujeitos. 

Buscando formas de combater esse tipo de violência, o Ministério Público do 

Paraná (MPPR), que foram reforçados os canais específicos de atendimento a mulher 

vítima de violência doméstica (MPPR, 2020)32. Assim exemplifica os canais que estão à 

disposição das vítimas: 

 

Disque 190 e o App 190, da Polícia Militar do Paraná, nos casos de 

situações de emergência e flagrantes. Disque 190 e o App 190, da Polícia 

Militar do Paraná, nos casos de situações de emergência e flagrantes; 

Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher) ou o aplicativo Direitos 

Humanos BR registram denúncias em todo o território nacional.  Disque-

denúncia 181, canal oficial de coleta de denúncias anônimas no Estado 

do Paraná (MPPR, 2020). 

 

 
32 MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ – MPPR. MPPR alerta sobre importância de denunciar a violência 
doméstica. Disponível em: https://mppr.mp.br/2020/05/22551,10/MPPR-alerta-sobre-importancia-de-
denunciar-a-violencia-domestica.html. Acesso em: 15 de set. de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm#art5a
http://www.pmpr.pr.gov.br/Pagina/Aplicativo-190
http://www.pmpr.pr.gov.br/servicos/Cidadania/Rede-de-protecao-da-mulher/Denunciar-violencia-fisica-ou-sexual-contra-a-mulher-0GNA6J38
http://www.pmpr.pr.gov.br/Pagina/Aplicativo-190
http://www.pmpr.pr.gov.br/servicos/Cidadania/Rede-de-protecao-da-mulher/Denunciar-violencia-fisica-ou-sexual-contra-a-mulher-0GNA6J38
http://www.pmpr.pr.gov.br/servicos/Cidadania/Rede-de-protecao-da-mulher/Denunciar-violencia-fisica-ou-sexual-contra-a-mulher-0GNA6J38
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/ligue-180
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/aplicativo-de-denuncias-de-violacao-de-direitos-humanos-ja-esta-disponivel
https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/aplicativo-de-denuncias-de-violacao-de-direitos-humanos-ja-esta-disponivel
http://www.181.pr.gov.br/
http://www.181.pr.gov.br/


 
Conforme o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), estado ainda conta 

com 8 (oito) Juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e com 

Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar 

(CEVID ) que buscam criar uma rede de proteção a mulher desde a prevenção até o 

atendimento das mulheres que estejam nessa situação (TJPR, 2020)33. 

Tais canais são fundamentais para a denúncia, inclusive de terceiros, de casos de 

violência doméstica. Ademais, possibilitam que sejam sem que a vítima precise se 

deslocar até a delegacia. O destaque é para a construção de um aplicativo. Fato que 

demonstra que as autoridades públicas estão preocupando-se com a aproximação das 

vítimas e se adaptando as novas realidades sociais. 

Já a cidade Maringá editou, em 2012, o Protocolo de proteção à mulher, à criança 

e ao adolescente vítima de violência sexual, doméstica e intrafamiliar cujo objetivo é 

qualificar os profissionais que estão envolvidos na assistência em como para 

identificarem casos na comunidade e realizarem o acolhimento e assistência às vítimas 

e suas famílias (MARINGÁ, 2012). 

 

 

5 CONCLUSÃO  

 

A Constituição Federal de 1988 foi fundamental para o desenvolvimento das ações 

de saúde públicas direcionadas aos grupos específicos. Trata-se de um importante marco 

histórico que direciona ao Estado o dever das práticas que assegurem melhorias na 

qualidade de vida aos cidadãos, principalmente, para aqueles que estão em situação e 

vulnerabilidade. 

Muitos foram os momentos de repressão contra o avanço dos direitos da mulher 

inseridos em uma realidade de contradições e antagonismo sociais durante muito tempo 

a estas eram delegadas inúmeros deveres e poucos direitos que por muitas vezes eram 

sufocados por exigências advindas da sociedade família e até mesmo do casamento. 

 
33 PARANÁ, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Coordenadoria estadual da mulher em 
situação de violência doméstica e familiar (CEVID). Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/cevid. Acesso 
em: 15 de set. de 2020. 

https://www.tjpr.jus.br/cevid


 
Por muito tempo o corpo da mulher foi visto como um instrumento para satisfazer 

as necessidades sexuais masculinas e como mero produto, assim as mulheres não eram 

tidas como sujeitos de um conjunto de garantias e direitos que lhes são próprios 

justamente pela condição de ser humana. 

Apesar dos avanços que contribuem para o acesso a mulher vítimas de violência 

doméstica, muitas são as possibilidades de melhorias nas políticas de saúde 

direcionadas a essa demanda. Percebe-se que poucas são as ações de saúde no sentido 

de promoção da prevenção dessa prática. Todavia, a falta de dados é um problema 

crucial ainda a ser enfrentado.  

A pandemia parece ter agravado ainda mais os casos de violência doméstica. 

Fatores como uma ampliação da convivência e o aumento de estresse podem indicar as 

causas desses aumentos. Todavia, esse crime deve ser entendido enquanto um fato 

social que, para além de modificação no pensamento social, necessita de políticas 

públicas efetivas. 
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