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RESUMO 

 

De acordo com a Lei 11.340/2006, a violência doméstica é qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, no âmbito 
da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. À vista disso, com o 
objetivo de analisar a violência doméstica durante pandemia no território nacional, 
adotou-se como metodologia de pesquisa a de revisão bibliográfica e de análise de 
documentos, das quais, mediante leitura seletiva, analisou-se pesquisas relativas a 
violência doméstica, artigos científicos e dissertações de mestrados, a legislação 
brasileira, notícias e alguns dos projetos de leis propostos nas Casas Legislativas 
Federais. Ademais, abordaremos também a lei 14.188/2021 sendo a mais nova lei, 
publicada recentemente que trata-se de quatro assuntos de suma importância para a 
mulher que sofre violência doméstica, sendo elas: o programa “Sinal Vermelho contra 
a Violência Doméstica" como uma das medidas de enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra a mulher; a nova qualificadora para a lesão corporal 
simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. 
Outrossim, apresentaremos os projetos de lei nº 1.291/2020  de autoria da Deputada 
Maria do Rosário, onde ela dispõe sobre medidas de enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra mulher; O projeto de Lei nº 1.552, de 2020 que dispõe 
sobre medidas de proteção à mulher em situação de violência durante a vigência do 
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, ou, transcorrida sua vigência, enquanto durarem as medidas de 
quarentena e de restrições de atividades no contexto da pandemia da Covid-19. 
Ademais, os PLs 1.552/2020 e 1.458/2020 propõem o abrigamento de mulheres em 
situação de violência doméstica em hotéis ou pousadas, atribuindo a responsabilidade 
aos estados e municípios de tomarem as providências necessárias para a proteção e 
subsistência das mulheres enquanto estiverem no local, incluindo a disponibilização 
de profissionais de segurança e assistência psicossocial. 

 

Palavras chaves: Violência doméstica. Pandemia. Mulher.  
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 ABSTRACT 

 
According to Law 11.340/2006, domestic violence is any action or omission based on 
gender that causes death, injury, physical, sexual or psychological suffering and moral 
or property damage within the domestic unit, within the family or in any intimate 
relationship of affection, in which the aggressor lives or has lived with the offended 
person, regardless of cohabitation. In view of this, in order to analyze domestic violence 
during a pandemic in the national territory, the research methodology of bibliographical 
review and analysis of documents, which, through selective reading, analyzed 
research on domestic violence, scientific articles and master's dissertations, Brazilian 
legislation and some of the bills proposed in the Federal Legislative Houses. In 
addition, we will also address law 14.188/2021 as the newest law, recently published, 
which deals with four issues of paramount importance for women who suffer domestic 
violence, namely: the "Red Signal Against Domestic Violence" program as a measures 
to combat domestic and family violence against women; the new qualifier for simple 
bodily injury committed against women for reasons of the female condition. 
Furthermore, we will present bills of law nº 1.291/2020 authored by Deputy Maria do 
Rosário, where it provides for measures to combat domestic and family violence 
against women; Bill No. 1552, of 2020, which provides for measures to protect women 
in situations of violence during the term of the state of public calamity recognized by 
the Legislative Decree No. 6, of March 20, 2020, or, after its validity, for the duration of 
the quarantine measures and restrictions of activities in the context of the Covid-19 
pandemic. Furthermore, PLs 1552/2020 and 1458/2020 propose the sheltering of 
women in situations of domestic violence in hotels or inns, attributing the responsibility 
to states and municipalities to take the necessary measures for the protection and 
livelihood of women while they are in the place, including the provision of security and 
psychosocial care professionals. 
 
 
Keywords: Domestic violence. Pandemic. Woman. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno social que existe há anos 

e assola diversas mulheres e famílias, entretanto, com o advento da pandemia tornou-

se alarmante, pois trouxe consigo grande repercussão e visibilidade para o assunto, 

uma vez que cresceu exponencialmente o número de vítimas e, em certos casos 

resultou em feminicídio. 

O presente trabalho tem como principal objetivo a análise da violência 

doméstica durante a pandemia no Brasil, além de apresentar índices, irá trazer a nova 

lei 14.188/2021, que é de suma importância para o cenário atual onde as vítimas 

sofrem constantemente violência psicológica. Para isto, iremos reconhecer aspectos 

teóricos relativos à violência doméstica contra mulher considerando as formas e 

definições de violência; além disso, iremos apresentar políticas públicas de combate 

à violência contra mulher.  

Para tanto, adotou-se como metodologia de pesquisa a de revisão bibliográfica 

e de análise de documentos, das quais, mediante leitura seletiva, analisou-se 

pesquisas relativas a violência doméstica, artigos científicos e dissertações de 

mestrados, a legislação brasileira, notícias e alguns dos projetos de leis propostos nas 

Casas Legislativas Federais 

Conforme a Lei 11.340/2006, a violência doméstica é qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, 

no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 

conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

A mais nova Lei n° 14.188/2021, trata de quatro assuntos de suma importância 

para a mulher que sofre violência doméstica, sendo eles: o programa “Sinal Vermelho 

contra a Violência Doméstica" como uma das medidas de enfrentamento da violência 

doméstica e familiar contra a mulher; a nova qualificadora para a lesão corporal 

simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino; o crime 

de violência psicológica contra a mulher; e a inserção da integridade psicológica no 

art. 12-C da Lei Maria da Penha. 

Ademais, abordaremos também os projetos de lei de suma importância, sendo 

eles: o Projeto de Lei nº 1.291/2020 de autoria da Deputada Maria do Rosário (PT/RS), 
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onde ela define como essenciais os serviços e as atividades relacionados às mulheres 

em situação de violência doméstica ou familiar, porém a nova ementa, dispõe sobre 

medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher. Outro 

Projeto de Lei nº 1.552, de 2020,  “Dispõe sobre medidas de proteção à mulher em 

situação de violência durante a vigência do estado de calamidade pública reconhecido 

pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, ou, transcorrida sua vigência, 

enquanto durarem as medidas de quarentena e de restrições de atividades no 

contexto da pandemia   

Além disso os PLs 1.552/2020 e 1.458/2020 propõem o abrigamento de 

mulheres em situação de violência doméstica em hotéis ou pousadas, atribuindo a 

responsabilidade aos estados e municípios de tomarem as providências necessárias 

para a proteção e subsistência das mulheres enquanto estiverem no local, incluindo a 

disponibilização de profissionais de segurança e assistência psicossocial. 
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2   VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

De acordo com a Lei 11.340/2006, em seu artigo 5º, a violência doméstica é 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da 

unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na 

qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 

coabitação. 

O cenário pandêmico de ordem social, econômica e sanitária aumentou a 

vulnerabilidade das mulheres e reduziu o contato mais direto com sua rede de apoio. 

O fato de as mulheres estarem mais tempo dentro de casa, acarreta uma 

concentração das formas de violência vivenciadas na sociedade, no ambiente 

doméstico, desvelando as consequências dessas questões de gênero e a forma que 

elas se manifestam através do machismo e das estruturas patriarcais. Todavia, não 

se pode afirmar que o isolamento social por si só causa a violência, ele somente 

evidenciou um cenário de questões pré-existentes associado ao aumento das 

estatísticas da violência doméstica contra a mulher (BARBOSA et al., 2020 apud 

FONSECA, A. M. D.; ANDRADE, A. M). 

Segundo a ONU News (2020) a Organização Mundial de Saúde (OMS), relata 

que a maioria das sobreviventes de violência doméstica, cerca de 55% a 95%, não 

divulga a agressão ou busca serviços de auxílio. 

Vivemos em uma sociedade em que ainda está presente o machismo, as 

pessoas naturalizam a violência contra mulher e não observam que, no dia a dia, em 

pequenos atos, as mulheres são vítimas de violência, discriminação e discursos de 

ódio apenas pelo fato de serem mulheres. As relações sociais baseada no gênero 

naturalizou como sendo comum que meninas tenham tarefas domésticas 

diferenciadas de meninos numa mesma família; que mulheres, mesmo em cargos de 

poder, sejam assediadas da forma que homens não são; é considerado “normal” que 

um homem sinta ciúmes de sua mulher e impeça determinadas condutas (é até 

entendido como “cuidado” e “proteção”); é comum que vítimas de violência sejam 

questionadas nas suas atitudes quando, na verdade, são vítimas. (TJDFT, 2019) 

Corrobora Almeida (2020 p.15-16): 
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“A violência contra a mulher, como outras formas de violência, é resultado de 
uma complexa relação entre cultura, indivíduo, relacionamento, contexto e 
sociedade. Assim, quando se pensa em quão amplo é o fenômeno da 
violência contra a mulher, compreende-se que esse não interessa apenas à 
pessoa ou à família que passa por essa situação, interessa a todos nós. Na 
maioria das culturas, desde muito tempo, os papéis de homens e mulheres 
são diferenciados tanto na sociedade quanto dentro de um relacionamento. 
Tradicionalmente, os homens exerceram poder sobre as mulheres. Mesmo 
após tantas mudanças, hoje, a maior parte do mundo ainda pauta suas ações 
com base nessa cultura .por muitos séculos, as mulheres eram dependentes 
economicamente dos homens, quer fosse por falta de ocupações 
remuneradas que pudessem exercer, quer fosse pela falta de preparo para 
exercer atividades com remuneração compatível com o custo de vida, quer 
fosse pela não aceitação do ingresso da mulher em determinadas atividades 
remuneradas. A própria separação matrimonial era um remédio judicial difícil 
de ser concedido.” 

 
E na mesma esteira, OPAS/OMS (2012) assevera acerca da relação cultural que 

se faz necessário mudanças: 
 

“A análise sistêmica em nível macrocultural e institucional direciona- -se ao 
exame da legislação e das políticas públicas (bem como sua eficácia de 
divulgação e implementação), que visam ao combate das desigualdades 
socioeconômicas relativas às mulheres. O Estado, em tal prisma, possui 
contribuição vital para a construção do discurso sobre a mulher e a melhora 
de sua posição no grupo social. Isso porque, pelo discurso jurídico, 
incentivam-se mudanças culturais e relacionais, especialmente por se 
fomentar a posição de não tolerância de violência.” (OPAS/OMS,2012) 
 

Além disso, Fonseca (2006, p. 13) discorre acerca da dependência financeira 

da mulher em relação ao homem: 

 
“Quando há uma dependência financeira da mulher em relação ao homem, 
seja pelo fato de ter se submetido à proibição de trabalhar imposta por ele, 
ou mesmo pela dificuldade ou comodidade de não ter um emprego, esta se 
torna obrigada a recorrer ao marido, sempre que necessitar de dinheiro, 
situação que favorece a violência, pois, em muitos casos, o homem utiliza seu 
poder econômico como forma de ameaçá-la e humilhá-la.” 

 
E nesse período pandêmico, dados revelam que uma em cada quatro mulheres 

acima de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, 

segundo pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP). Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres 

(24,4%) sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Porém esses 

dados revelam que a comparação com os dados da última pesquisa, houve um 

aumento do número de agressões dentro de casa, que passaram de 42% para 48,8%. 

Além disso, diminuíram as agressões na rua, que passaram de 29% para 19%. E 

cresceu a participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões 

(PAULO, 2021). 
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2.1 Tipos de Violência Doméstica  

 A  Lei 11.340/2006-Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º , incisos I, II, III, IV e 

V nos apresenta os tipos de violência doméstica, sendo elas: violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

 

2.1.1  Violência Física 

A violência física é a mais reconhecida como violência contra mulher por ser 

visual geralmente deixa marcas devido às agressões, vejamos o que Almeida (2020, 

p. 51) diz sobre a violência física:   

 
“A violência física é a forma de violência contra a mulher de maior visibilidade, 
pois há uma menor predisposição social em aceitar esse tipo de agressão. 
Pode ocorrer das mais variadas formas: obrigar a tomar medicamentos 
desnecessários ou inadequados, bloquear a passagem, dar tapas, 
empurrões, mordidas, chutes, socos, amarrar e imobilizar a pessoa, torcer o 
braço, provocar queimaduras e cortes, estrangular, causar lesões por armas 
ou objetos, e até ameaçar matar a parceira (apesar de ameaças configurarem 
violência psicológica, geralmente ocorrem em contextos em que a violência 
física está presente)”. 

 

2.1.2 Violência Psicológica 

A violência psicológica se caracteriza por mexer com a autoestima e percepção 

da mulher sobre si, normalmente ela é a primeira a surgir dentro de um ciclo de 

violência. Vejamos o que a lei (11.340/2006, II) discorre sobre a definição da violência 

psicológica: 

“a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação..”  (BRASIL, 2006)   
 

Almeida (2020, p.31) entende que a violência psicológica tem como objetivo 

desestabilizar a mulher, centraliza em seus traços físicos e sua personalidade com o 

objetivo de desprezar quem ela é, isso ocorre a partir de ofensas, humilhações, 

constrangimentos muitas vezes o agressor não se importa com o local, e a partir daí 

a mulher que sofre esse tipo de violência pode se sentir inferior ao parceiro, se culpar 

pelas agressões, acreditar que está ficando louca ou fora de controle o que 
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consequentemente resulta no medo, vergonha por passar por toda essa situação, 

trazendo para si sentimento de impotência e desespero.  

 

2.1. 3 Violência Sexual 

De acordo com a Lei Maria da Penha a violência sexual está intimamente ligada 

a desigualdade entre homens e mulheres, este tipo de violência é estabelecida como 

qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou a participar de 

relação sexual contra sua própria vontade, por meio de ameaça, coação ou uso da 

força. Corrobora Almeida (2020, p.47): 

 
“Cabe ainda observar os costumes, os valores e as crenças que perpetuam 
a ideia de que o sexo está unicamente fundamentado em bases biológicas, 
ou seja, que a natureza masculina seria mais sexual, e seus instintos, mais 
exacerbados. A perspectiva de que os homens têm mais necessidades 
sexuais, muitas vezes insaciáveis, passa a ideia de que eles não são 
totalmente responsáveis por suas ações, sendo constantemente usada para 
legitimar o estupro e a prostituição, por exemplo. Devido a essa cultura de 
objetificação do corpo feminino, de poder e propriedade sobre ele, e de 
“biologização” da sexualidade, há uma naturalização da violência sexual, que 
pode fazer com que as mulheres nem compreendam que estão sendo 
violadas, apesar de perceberem que algo não está certo, ou de se sentirem 
mal sobre isso. Exemplo disso é o chamado estupro marital, aquele que 
acontece dentro do casamento. Para muitos grupos sociais, uma das 
obrigações do casamento é o dever sexual. Entendem que faz parte do 
contrato submeter-se sexualmente ao outro: geralmente a mulher ao homem. 
A violência sexual praticada por cônjuge ou companheiro está contemplada 
como violência sexual na Lei Maria da Penha: não é porque acontece durante 
o casamento que deixa de ser estupro.”  

 

Ainda complementa a lei que configura violência sexual a imposição do 

comercio ou a utilização, de qualquer modo, a sexualidade da mulher, ou ainda que a 

impeça de usar qualquer método contraceptivo, que a force à gravidez, ao aborto ou 

à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação.  

 
 

2.1.4 Violência Patrimonial  

De acordo com a lei 11.340/2006, IV, a violência patrimonial é: 

“a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.” 
(BRASIL, 2006) 
 

A violência patrimonial como transparece acima está relacionada ao bem da 
vítima, desde instrumentos de trabalho, valores e direitos, até mesmo recursos 
econômicos, onde ocorre a degradação total ou parcial desse bem.   
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2.1.5 Violência Moral 

Semelhante a violência psicológica, a violência moral conforme a lei 

11.340/2006, ela se caracteriza pela injúria, difamação e calúnia. 

Almeida (2020, p. 36) aponta alguns detalhes e exemplos importantes sobre 

calúnia, difamação e injúria, vejamos: 

“A calúnia, crime prescrito no art. 138 do Código Penal, consiste em acusar 
uma pessoa de ter cometido algum crime, sabendo que ela é inocente. Um 
exemplo comum de calúnia contra mulheres em situação de violência é 
quando o ex-companheiro acusa a mulher de abandonar um filho menor para 
sair com as amigas, quando, na verdade, isso não ocorreu. Outro exemplo 
ocorre quando a mulher é falsamente acusada de cometer o crime de maus-
tratos contra o filho do casal. Difamação O art. 139 do Código Penal 
conceitua difamação como a atribuição a alguma pessoa de fato que lhe seja 
ofensivo, que prejudique a sua reputação. O fato de a informação difamatória 
ser ou não verdadeira não é relevante, mas a intenção de ofender o outro. 
Como exemplo, pode-se citar a situação em que o homem menospreza a 
mulher por não ter concluído o ensino fundamental ou, ainda, por não ter 
conseguido dar filhos a ele. A injúria, definida pelo art. 140 do Código Penal, 
ocorre quando se ofende a dignidade do outro. Um xingamento direcionado 
à mulher pode ser um exemplo. Independentemente da sua divulgação para 
outras pessoas, o que conta principalmente é a percepção da mulher de ter 
sido ofendida. É o que acontece quando o parceiro chama ou espalha para a 
comunidade que sua mulher é promíscua ou “galinha.”  
 

Nota-se que acima são descritas situações que muitas vezes passam 

despercebidas, mas que se trata de um crime. A violência moral é muito comum, 

porém não há muitas discussões acerca desse assunto.   

 
 

2.2 O Feminicídio  

 

  O crime de feminicídio passou a fazer parte do Código Penal com a Lei n. 

13.104, de 9 de março de 2015. O femincídio é o assassinato de uma mulher pela 

condição de ser mulher, motivado geralmente por ódio, desprezo ou o sentimento de 

perda do controle e da propriedade sobre as mulheres. A Lei do Feminicídio o 

descreve como homicídio que é cometido contra a mulher por razões da condição de 

sexo feminino. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 

crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher. A lei também incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos.  

 



16 
 

Um fato interessante é que poucas pessoas não se atentam a esse detalhe, é 

a diferença entre o feminicídio e o homicídio contra a mulher. Mesquita e Zapater 

(2019, p. 41) explicam que,  

 

"O homicídio é um crime que está previsto no Artigo 121 do código penal e 
que consiste na seguinte conduta: matar alguém. Então quem matar alguém, 
tem pena de 6 a 20 anos. É claro que essa pena pode sofrer variações, por 
exemplo, quando a gente estiver diante de uma situação de homicídio 
qualificado. Uma qualificadora em um crime é uma circunstância que está 
indicada na lei e que é considerada mais grave. O feminicídio é uma dessas 
hipóteses de homicídio qualificado, a vítima é uma mulher e essa mulher foi 
morta em razão das condições do seu sexo (a lei usa a palavra sexo e não a 
palavra gênero, infelizmente), ou em situação de violência doméstica, então 
a lei diz: 'isso é uma espécie grave de homicídio, então vamos dar a pena, 
não só de 12 a 30 anos, mas também vamos dar o nome de feminicídio'. O 
legislador opta por chamar de feminicídio porque quando é intitulado dessa 
forma no sistema de justiça criminal, possibilita que a gente compile dados a 
respeito e com isso levantar dados de perfil de autor de crime, perfil de 
vítimas, como isso é praticado e com isso elaborar políticas públicas para que 
se evite essas mortes. Nem toda vez que uma mulher é assassinada significa 
que isso foi um feminicídio. Por exemplo, a situação de uma mulher ter sido 
testemunha de um sequestro e os sequestradores vão e matam essa 
testemunha, então a lei considera isso um feminicídio? Não! Porque é um 
crime que foi praticado para ocultar outro, agora uma mulher que é morta 
porque o seu marido não aceita que ela trabalhe fora de casa ou porque um 
ex-companheiro não aceita que quem foi mulher dele, seja mulher de mais 
alguém. Existem pesquisas sociais, antropológicas que demonstram que 
esse tipo de situação acontece majoritariamente em razão da condição de 
mulher". 

 
 

Uma pesquisa realizada pelo Jornal Folha de São Paulo (Mariani; Yukari; 

Amâncio, 2020 apud  BAGGENSTOSS; LI;BORDON,2020,p.346 ) revelou o dobro de 

assassinatos de mulheres dentro de casa no Estado de São Paulo durante a 

quarentena, em comparação ao mesmo período do ano anterior: de 24 de março, 

momento em que foi decretada quarentena no Estado, a 13 de abril de 2020, pelo 

menos, 16 mulheres perderam suas vidas dentro de suas casas; já em 2019, foram 9. 

O Jornal afirma que o número pode ser maior porque o campo de local do assassinato 

muitas vezes não é preenchido no boletim de ocorrência. Das 16 vítimas, 9 foram 

mortas pelos seus parceiros em 2020 e 3, no mesmo período em 2019. Novamente, 

a relação entre o autor do feminicídio e a vítima não é registrada em 95% dos boletins 

(Mariani; Yukari; Amâncio, 2020 apud  BAGGENSTOSS; LI;BORDON,2020,p.346). 

Essa observação demonstra a possível subnotificação de feminicídios em decorrência 

da violência doméstica, desta vez pela ausência do registro por parte das autoridades 

públicas. (A BAGGENSTOSS; LI;BORDON,2020,p.346). 
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A seguir será analisado o crescimento no número de feminicídios registrados 

em 12 estados sendo eles: Acre, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo. O 

resultado foi de 22,2%, saltando de 117 vítimas em março/abril de 2019 para 143 

vítimas em março/abril de 2020. As três UFs com porcentagem maior foram: Acre o 

crescimento chegou a 300%, passando de 1 para 4 vítimas este ano; no Maranhão o 

crescimento foi de 166,7%, de 6 para 16 vítimas; no Mato Grosso o crescimento foi 

de 150%, passando de 6 para 15 vítimas e as três UFs registraram redução no número 

de feminicídios no período foram: Minas Gerais (-22,7%), Espírito Santo (-50%), e Rio 

de Janeiro (-55,6%)  (FORUM, 2020). 

 

Tabela 1- Feminicídio no Brasil no ano de 2020.  

 
Fonte: FBSP, 2020, (p.6-7). 

 

Os homicídios de mulheres, conforme o FBSP (2020,p.7) e tabela abaixo, 

constata que no Amapá houve um crescimento de 100%,  em que duas mulheres 
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foram assassinadas no ano de 2020 e nenhuma no ano de 2019, já no Acre houve 

crescimento de 75%, de 4 para 7 vítimas, a situação que chama mais atenção é o do 

Ceará, que tinha registrado 36 assassinatos de mulheres entre março e abril no ano 

de 2019, e no mesmo período do ano 2020 registrou 61 vítimas. Já as UFs que tiveram 

uma redução na porcentagem foram: São Paulo (-10%), Pará (-7,7%) e o Espírito 

Santo (-6,7%). 

 

Tabela 2- Homicídio de mulheres no Brasil 2020. 

 
Fonte: FORUM, 2020, (p.7). 

 
 Estes dados são mais preocupantes quando verificamos que apenas 6,6% de 

todos os assassinatos de mulheres foram classificados como feminicídio no Ceará, o 

que é muito pouco provável e pode nos revelar a subnotificação deste crime no estado 

(FBSP, 2020,p.7). 

 

2.3 Ciclo da Violência 

 

No início do relacionamento o autor tem um relacionamento afetivo com a 

vítima, e isso pode durar alguns anos após o casamento, porém na maior parte dos 

casos, o ciclo da violência começa de forma lenta e silenciosa, progredindo em 

intensidade e consequências. Muitas vezes, não há, inicialmente, agressões físicas, 

mas sim privação da liberdade individual da mulher, como impedir que ela saia de 

casa com determinada roupa ou vá a algum local sem o companheiro e situações de 
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humilhações, xingamentos e constrangimentos que trata-se da violência psicológica. 

Assim, a mulher tem sua autoestima e dignidade enfraquecidas, o que facilita que ela 

tolere as agressões (ALMEIDA, 2020, p.61). 

Existe um ciclo presente nas relações de violência doméstica e que ajuda a 

explicar as dificuldades do seu rompimento trata-se de um “espiral ascendente da 

violência” onde possui três fases: a primeira é o aumento de “tensão”, manifestado por 

meio de violência psicológica e moral–aqui é comum que ocorra um isolamento da 

mulher, que se afasta de seu círculo social por pressão direta ou indireta do parceiro; 

já a segunda diz respeito à “explosão” da violência, a agressão física; a terceira é o 

momento de reconciliação, em que o agressor pede desculpas à mulher, que as 

aceita, acreditando na promessa de mudança. Após certo tempo, os momentos de 

tensão voltam a aparecer e o ciclo se repete, mas em proporções cada vez maiores, 

o que pode levar, inclusive, ao feminicídio.” (Brasil, 2015, p. 20; Simões; Alves, 2018 

apud BAGGENSTOSS; LI;BORDON,2020, p.345) 

Corrobora Almeida (2020, p.61- 64) em explicação sobre as fases do ciclo: 

 
“Na primeira fase, Walker descreve que é bastante comum que o agressor 
apresente um comportamento de extremo controle e vigilância da mulher, 
antes mesmo de começar a se portar de forma hostil. Depois, as críticas à 
parceira se intensificam, dando lugar a ofensas verbais severas. Segundo os 
estudos de Walker, o comportamento geral da mulher durante essa fase é o 
de tentar não responder com a mesma hostilidade e apaziguar os ânimos do 
agressor. Na segunda fase do ciclo, além de as agressões verbais passarem 
a ser mais intensas, é também quando ocorrem as agressões físicas (tapas, 
socos, empurrões, por exemplo) e a mulher então percebe que já não 
consegue controlar o comportamento agressivo do parceiro. Nesse momento, 
em geral, a polícia é acionada. Após a agressão, ainda que a polícia seja 
chamada, inicia-se a terceira fase do ciclo, em que os ânimos se acalmam, o 
agressor implora por desculpas à mulher, promete que o comportamento 
agressivo não se repetirá e, por vezes, volta a agir como no início do 
relacionamento. Com isso, a mulher acredita que a violência foi um episódio 
isolado e que o homem por quem ela se apaixonou está de volta.”  
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3  A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NA PANDEMIA NO BRASIL 

 

Inesperada, a pandemia trouxe grandes mudanças, e com ela o isolamento 

social, porém a mulher que já sofria agressões passou a dividir o espaço físico com o 

agressor, o que dificultou as denúncias, pois o convívio constante dificultou as 

denúncias e consequentemente o aumento das subnotificações (CHIARA, 2020). 

Corrobora Baggenstoss (2020,p.346): 

“Os casos demonstram a falta de privacidade das mulheres, a vigilância 
sistemática dos parceiros que, em alguns casos, leva ao cárcere privado. 
Expõem, também, a enorme dificuldade para sair de casa ou pedir ajuda pelo 
celular, que pode ser escondido/destruído pelo agressor. Todo esse quadro 
de confinamento agrava tanto a situação de violência quanto a possibilidade 
de denúncia. Por esses e outros fatores, é esperado que se verifique um 
aumento da subnotificação.”   

 

 De acordo com Toledo (2020) o contexto de pandemia da Covid-19 intensificou  

a violência de gênero, e com essa intensificação em função do isolamento de 

mulheres que se veem confinadas com parceiros agressivos, que exercem sobre elas 

maior controle diante da sensação de maior impunidade provocada pelo isolamento. 

Outros fatores agravam comportamentos de parceiros já violentos, como o uso de 

álcool e a situação econômica desfavorável, que abala premissas de masculinidade a 

partir do desemprego ou da diminuição de renda. 

 

3.1  Lesão Corporal decorrente da violência doméstica 

 

Passaremos agora a analisar a lesão corporal na tabela abaixo, lesão esta 

decorrente de violência doméstica e em todos os estados para os quais obtivemos os 

dados foi verificada redução dos registros de lesão corporal dolosa em decorrência de 

violência doméstica no período de março e abril de 2020. Essa redução média para 

março e abril de 2020 em relação ao mesmo período de 2019 é de 25,5%, pois as 

mulheres encontraram mais dificuldade de se deslocar para a delegacia ((FORUM, 

2020). 

As UFs que houve redução foram no Maranhão, com 97,3% de redução entre 

março e abril de 2020, já no Rio de Janeiro a redução no número de registros foi de 

48,5% e no Pará de 47,8%. O Estado do Rio Grande do Norte, único que apresentou 

crescimento no número de registros em março de 2020, verificou uma queda de 57,7% 

das denúncias em delegacias de polícia em abril, já sob a vigência das medidas de 

isolamento social. Mesmo nos estados em que foi implementado o boletim de 
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ocorrência eletrônico verificou uma certa queda nos registros como em São Paulo, 

cuja redução foi de 21,8% (FORUM, 2020). 

 
Tabela 3- número de lesão corporal dolosa no Brasil  2020. 

 
Fonte: FORUM, 2020, (p.5). 
 
 

3.2  Políticas Públicas de combate a Violência Doméstica 

 

Conforme Rocha (2016, p. 320 apud BAGGENSTOSS; LI;BORDON,2020, 

p.351) “a luta por políticas públicas, sua implementação e o controle social dessas 

políticas, contraditoriamente, podem ser também lócus de crítica, reação e resistência 

ao capitalismo, ao patriarcado, ao racismo”.  

Logo, diante da crise causada pelo coronavírus, é preciso reforçar que a 

proteção social dos vulneráveis é função do Estado, e a sua capacidade de atuação 

será fundamental para planejar e executar políticas públicas, aqui, especificamente, 

no que concerne ao enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres 

(BAGGENSTOSS; LI;BORDON,2020, p.351). 

Temos dois projetos de lei de suma importância, sendo eles: o Projeto de Lei 

nº 1.291/2020 (Brasil, 2020a) de autoria da Deputada Maria do Rosário (PT/RS), onde 

ela definia como essenciais os serviços e as atividades relacionados às mulheres em 

situação de violência doméstica ou familiar, porém a nova ementa, dispõe sobre 
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medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulher (Brasil, 

2020 apud BAGGENSTOSS; LI;BORDON,2020, p.353) . 

 Outro Projeto de Lei nº 1.552, de 2020 (Brasil, 2020c):  “Dispõe sobre medidas 

de proteção à mulher em situação de violência durante a vigência do estado de 

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, ou, transcorrida sua vigência, enquanto durarem as medidas de quarentena e 

de restrições de atividades no contexto da pandemia da Covid-19.”  

Ademais, os PLs 1.552/2020 (Brasil, 2020c) e 1.458/2020 (Brasil, 2020b) 

propõem o abrigamento de mulheres em situação de violência doméstica em hotéis 

ou pousadas, atribuindo a responsabilidade aos estados e municípios de tomarem as 

providências necessárias para a proteção e subsistência das mulheres enquanto 

estiverem no local, incluindo a disponibilização de profissionais de segurança e 

assistência psicossocial medida foi adotada em outros países como Itália, Espanha e 

França (Berton, 2020; Soupin, 2020 apud BAGGENSTOSS; LI;BORDON,2020, 

p.353).  

 Interessante que no município de São Paulo foi sancionada a Lei n. 

17.340/2020 (Brasil, 2020) que autoriza o Poder Público a disponibilizar leitos de 

hotéis a profissionais de saúde, moradores em situação de rua e mulheres em 

situação de violência, ainda há o projeto de lei 1.552/2020 (Brasil, 2020c) ainda prevê 

o acesso das mulheres aos serviços de abrigamento, independentemente de registro 

de boletim de ocorrência (B.O) ou medida protetiva deferida. (BAGGENSTOSS; 

LI;BORDON,2020, p.353). 

Ainda assevera Baggenstoss (2020, p.355): 

 “a atuação das organizações não governamentais, entidades da sociedade 
civil, coletivos, movimentos e redes feministas tem sido crucial no amparo de 
mulheres e na luta institucional para criação e efetivação dos direitos das 
mulheres. Esse cenário já existia antes da pandemia, mas passou a ser maior 
diante da negligência do Estado. Nessa perspectiva, diversas iniciativas não 
estatais estão sendo construídas para ajudar mulheres em situação de 
violência durante a pandemia do Covid-19 no Brasil, oferecendo serviços 
gratuitos de acolhimento, orientação, atendimento psicológico e jurídico.”  

 

 

3.2.1 Denúncia à Central 180 

 

No Brasil, com a disseminação do vírus da Covid-19, decretou-se isolamento 

social desde onde ocorreu a permanência dos cidadãos em suas casas visando 

proteção e prevenção contra a doença. Destarte, relacionando essa situação com os 
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números registrados de VCM, os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos (MMFDH), revela-se que o número de denúncias recebidas pelo 

canal “Ligue 180” no início da quarentena aumentou 17,9%, em comparação com o 

mesmo período do ano anterior. Já em abril de 2020, o crescimento foi de 37,6% 

considerado o mesmo mês de 2019. Dessa forma, além dos números divulgados pelo 

MMFDH, outro dado deixou ainda mais evidente os riscos que a mulher tem 

enfrentado com o isolamento social e o tempo maior de convivência com o agressor: 

os casos de feminicídio aumentaram 22,2% no país nos meses de março e abril de 

2020, comparados com o mesmo período do ano anterior, dado alarmante de casos 

de homicídio (GONÇALVES, 2020 apud FONSECA, A. M. D.; ANDRADE, A. M). 

 
 
 

3.3 Lei n.  14.188/2021 

 

Essa é a mais nova lei, publicada recentemente que trata-se de quatro assuntos 

de suma importância para a mulher que sofre violência doméstica, sendo elas: o 

programa “Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica" como uma das medidas de 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher; a nova qualificadora 

para a lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do 

sexo feminino; o crime de violência psicológica contra a mulher; e a inserção da 

integridade psicológica no art. 12-C da Lei Maria da Penha (CAVALCANTE, 2021). 

 

 

3.4 Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica 

 

O programa Sinal Vermelho já existia antes desta nova lei, várias empresas já 

haviam aderido, ela funciona da seguinte forma, basta que a mulher vítima de violência 

doméstica encaminhe-se a uma das empresas que aderiu o programa e mostre sua 

mão com um X, em seguida, o atendente aciona a polícia de forma discreta, para que 

as devidas providências sejam tomadas (CAVALCANTE, 2021). 

Os primeiros artigos da lei 14188/2021, in verbis: 

 
“Art. 2º  Fica autorizada a integração entre o Poder Executivo, o Poder 
Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de segurança 
pública e as entidades privadas, para a promoção e a realização do programa 
Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como medida de ajuda à mulher 
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vítima de violência doméstica e familiar, conforme os incisos I, V e VII do 
caput do art. 8º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. 
Parágrafo único. Os órgãos mencionados no caput deste artigo deverão 
estabelecer um canal de comunicação imediata com as entidades privadas 
de todo o País participantes do programa, a fim de viabilizar assistência e 
segurança à vítima, a partir do momento em que houver sido efetuada a 
denúncia por meio do código “sinal em formato de X”, preferencialmente feito 
na mão e na cor vermelha.” 
 

Como podemos analisar em seu artigo 2° autoriza aos órgãos a realização do 

programa sinal vermelho como forma de proteger e garantir segurança às vítimas de 

violência doméstica, ainda destaca o parágrafo único, que o sinal deve ser 

preferencialmente um X feito na mão e na cor vermelha. 

 

 

3.5 Nova Qualificadora para a lesão corporal simples cometida contra a mulher. 

 

O novo § 13 do art. 129 do CP, inserido pela Lei nº 14.188/2021, pune duas 

situações distintas: a Lesão corporal praticada contra mulher no contexto de violência 

doméstica e familiar e a lesão corporal praticada contra mulher em razão de 

menosprezo ou discriminação ao seu gênero. Como podemos observar abaixo: 

 
“Art. 129 (...) 
§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do 
sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).” 

 
 

3.6 Novo crime de violência psicológica contra a mulher 

 

A Lei nº 11.340/2006 prevê que a violência doméstica e familiar contra a mulher 

não é apenas a violência física, podendo também ser violência psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. Entretanto, no nosso ordenamento jurídico não havia uma 

punição específica para aplicar nesses casos. 

 Veja o que diz o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006: 

 
“Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras:II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, 
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação…” 
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Mesmo tratando-se de um tipo de violência, a violência psicológica passava 

despercebido, nem mesmo era considerada uma contravenção penal, conforme 

observaram Fernandes, Ávila e Sanches Cunha (2021): 

Apesar de serem ilícitos civis, não configurava crime. Não raras vezes, 
vítimas compareciam perante autoridades para registrar boletins de 
ocorrência por violência psicológica e eram informadas de que a conduta não 
configurava infração penal (sequer contravenção). 
A ausência de tipificação também dificultava o deferimento de medidas 
protetivas de urgência, pois, embora os tribunais superiores e o art. 24-A da 
Lei Maria da Penha permitam a medida protetiva civil autônoma, ainda há, 
lamentavelmente, muita resistência em se conceder instrumentos de 
proteção divorciados da infração penal, de um registro de boletim de 
ocorrência ou procedimento criminal. 
Com a inserção do art. 147-B no Código Penal, essa lacuna é preenchida e 
passa a ser crime praticar violência psicológica contra a mulher. Tutela-se, no 
novel crime, o direito fundamental “a uma vida livre de violência, tanto na 
esfera pública como na esfera privada” (Convenção de Belém do Pará, 
Decreto n. 1.973/1996, art. 3º), em especial a liberdade da ofendida de viver 
sem medo, traumas ou fragilidades emocionais impostos dolosamente por 
terceiro.” 

 
 
Vejamos o que fala o artigo 147-B, violência psicológica contra a mulher: 

 
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu 
pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação 
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde 
psicológica e autodeterminação: 
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não 
constitui crime mais grave.” 

 
Importante frisar que a vítima é exclusivamente a mulher não importando a 

idade, porém ambos os sexos respondem pelo crime, outro detalhe importante e que 
o artigo não exige expressamente é que não é necessário que seja pelas razões da 
condição do sexo feminino. Como podemos observar acima, todo aquele que causar 
dano emocional à mulher, seja por meio de ameaças, constrangimento, humilhação, 
entre outros, será penalizado com reclusão de 6 meses a 2 anos e multa em casos 
leves (CAVALCANTE, 2021). 

 
 

3.6.1 Inserção da integridade psicológica no art. 12-C da Lei Maria da Penha. 

 

Vejamos abaixo a adição feita no art. 12-C da Lei Maria da Penha: 
 
Art. 12-C.  Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à 
integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será 
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imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida: (...)”   (grifo nosso) 
 

A Lei nº 14.188/2021 alterou a redação para dizer que não apenas o risco à 

integridade física enseja a medida, como também se houver risco à integridade 

PSICOLÓGICA, isso também acarreta o afastamento do agressor. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

No ano de 2020, ano em que foi declarada em março a pandemia de Covid-19, 

pôde-se constatar que  o número de denúncias à Central 180 cresceu em 40% no 

Brasil, além disso, como resposta a este momento, no ano de 2021 foi sancionada a 

Lei 14.188/2021 que tratou de quatro assuntos de suma importância para a mulher 

que sofre violência doméstica, por este motivo a escolha do tema foi a análise da 

violência doméstica contra a mulher na pandemia no Brasil e a  Lei n. 14.188/2021. 

O objetivo principal foi analisar a violência doméstica contra mulher durante a 

pandemia no Brasil e dois resultados interessantes foram observados, primeiro foi o 

alto índice de denúncias em certas regiões e a subnotificações em outras, pois o 

isolamento social além de aumentar as agressões, limitou a mulher de realizar as 

denúncias.  

Em segundo lugar, diante da constatação do aumento, principalmente, no 

número de feminicídios, houve a necessidade de ser implantadas políticas públicas 

de enfrentamento tendo em vista as singularidades apresentadas durante a pandemia 

da Covid-19. Dessa forma, a Lei n. 14.188/2021, dispões sobre quatro assuntos de 

suma importância, sendo elas: o programa “Sinal Vermelho contra a Violência 

Doméstica"; a nova qualificadora para a lesão corporal simples cometida contra a 

mulher por razões da condição do sexo feminino; o crime de violência psicológica 

contra a mulher; e a inserção da integridade psicológica no art. 12-C da Lei Maria da 

Penha. Em certo sentido, a pandemia de Covid-19 e os altos índices de feminicídio ao 

longo do ano de 2020, chamou a atenção do poder público para um assunto tão 

relevante socialmente como é a violência doméstica e familiar contra a mulher.   

O presente trabalho limitou-se a coleta de dados por meio de notícias onde os 

índices chamavam atenção, sendo eles doze estados, entretanto, são índices que 

dizem respeito a violência física. Interessante seria coleta de dados da violência 

psicológica, o que não foi constatado neste trabalho por falta de informações 

divulgadas referente a este assunto. 

Pela pesquisa feita é possível concluir, que em certo sentido, a pandemia 

causada pelo corona vírus e em razão das medidas sanitárias de distanciamento 

social, necessariamente, adotadas, as mulheres passaram a convier mais com seus 

agressores em casa o que fez aumentar o índice de violência doméstica contra mulher 
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no Brasil nesse período. Muito embora e apesar das novas políticas públicas de 

combate à violência doméstica, no contexto geral, ainda há uma grande necessidade 

na coleta e divulgação de dados para servirem de dados à implantação de novas 

políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica. É fundamental que haja o 

engajamento da rede de proteção para levar ao conhecimento de todos que a violencia 

doméstica contra a mulher é um problema social que não escolhe classe social, raça, 

etnia e que todas as mulheres podem em algum momento da vida serem vítimas, mas 

que elas se sintam seguras para denunciar.          
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