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Resumo: O presente artigo tem como objetivo trazer à discussão 

a problemática da violência contra a mulher no âmbito domés-

tico - com ênfase no período de isolamento social causado pelo 

Covid-19 - por meio de estudo dos registros de violência domés-

tica ocorridos na cidade de Paranaíba - MS. Para tal, foi feita 

pesquisa bibliográfica e documental, a fim de expor um breve 

panorama histórico da subjugação feminina e os fatores histó-

rico-político-sociais que fundamentam a violência contra a mu-

lher no cotidiano, e que perdura até os dias de hoje. Esta pesquisa 

considerou que as medidas protetivas contra a mulher, como a 

Lei Maria da Penha (Lei n.11.340 de 2006), foram um grande 

avanço para a sociedade brasileira – influenciada desde sua “des-

coberta” por valores misóginos -, no entanto, durante as situa-

ções de vulnerabilidade social, vividas por boa parte das mulhe-

res em meio à crise causada pelo isolamento social, apresentam-

se como frágeis, em razão, por exemplo, de a vítima permanecer 

mais tempo no âmbito doméstico com o agressor, o que pode ter 

gerado casos de subnotificação e não propriamente a redução da 

violência doméstica contra a mulher. 
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de Mato Grosso do Sul-UEMS. Mestra em Direito pelo UNIVEM – Marília/SP e Dou-
toranda em Direito pela PUC-SP. 
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INTRODUÇÃO 

 

 temática da violência contra a mulher é assunto 

complexo na sociedade moderna e vem ocupando 

cada vez mais o cenário das discussões políticas, 

acadêmicas e midiáticas. No entanto, apesar da 

ampla conscientização acerca da vulnerabilidade 

em ser mulher, a violência praticada contra o gênero feminino 

não diminui. Diante disso, é urgente questionar quais são os er-

ros cometidos pela sociedade civil e pelo poder público quanto 

ao combate desse tipo de violência.  

Neste trabalho questionamos essa problemática - por 

meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso - recorrendo a 

questões de caráter sócio-histórico para entender porque ao 

mesmo tempo em que avançamos quanto à criação de medidas 

de combate à violência contra mulher, ficamos estagnados com 

a sensação de que esse problema está longe de ser resolvido. 

Também recorremos aos números - e sua questionável diminui-

ção - da violência contra a mulher durante o isolamento social 

causado pela pandemia do Covid-19 na cidade de Paranaíba - 

MS. 

A justificativa da pesquisa reside na necessidade pun-

gente de ampliação do debate público quanto a questões de vio-

lência doméstica numa perspectiva de abandono e vulnerabili-

dade social, como é o caso das mulheres que estão isoladas em 

seus domicílios e reféns de seus agressores, o que torna a prática 

da denúncia - que é entendida como uma arma de combate à vi-

olência e ao feminicídio - ineficaz nos tempos de pandemia cau-

sada pelo Covid-19. 
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1 A SUBJUGAÇÃO DA MULHER NO CONTEXTO HISTÓ-

RICO CULTURAL 

 

A heterogeneidade hierárquica entre homens e mulheres 

é algo que se eternizou no decorrer da história do ser humano e 

aparece praticamente em todas as sociedades, classes, etnias, 

grupos culturais e políticos, ferindo não apenas a dignidade das 

mulheres, mas da própria espécie, ou seja, é uma situação que 

precisa ser superada para que possamos realmente pensar em um 

projeto ético consistente para a humanidade. 

A sociedade sempre possuiu influências e reflexos reli-

giosos. Dentre os ensinamentos religiosos percebe-se uma alta 

carga da cultura do patriarcado misógino, onde mulher era apre-

sentada como símbolo da beleza, fidelidade, maternidade e fer-

tilidade, deixando o poder dominador e intelectual exclusiva-

mente para o homem (COSTA, 2014). 

Inclusive um dos maiores filósofos expoentes, Aristóte-

les, propagava ideia de superioridade masculina em relação à 

mulher: O homem governa, a mulher e os filhos obedecem. Não 

é à toa que o mesmo fez uso das seguintes palavras: “as mulheres 

deviam, por graça natural, permanecer em silêncio” (apud VER-

NANT, 2004). 

Desta feita, além de questões fisiológicas também pon-

tuava que a fraqueza da mulher estava presente em seu intelecto, 

ou seja, a submissão feminina era explícita e foi se acentuando 

cada vez mais em decorrência dos dogmas impostos pela reli-

gião. Assim, a cultura enraizada da mulher como propriedade 

masculina foi se solidificando diariamente. 

Nesse ínterim, com a dispersão do cristianismo pelo 

mundo, interpretações de determinadas correntes de ensinamen-

tos propagaram a doutrinação misógina, reforçando o papel su-

bordinado da mulher perante a sociedade.  

A figura sedutora corrompida é induzida desde a expul-

são de “Eva do paraíso”. Outra grande passagem religiosa contra 
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a imagem da mulher foi a “caça às bruxas”, bem como a imagem 

da Virgem Maria era a referência de feminilidade para a Igreja, 

estimulando as mulheres a serem maternais, dóceis e passivas. 

Todo comportamento contrário a esse padrão estabelecido era 

considerado bruxaria, pois estariam sendo guiadas por demônios 

e não pela divindade (COSTA, 2014). 

Por quase três séculos, todas que contestassem os pa-

drões impostos eram perseguidas, julgadas, torturadas e conde-

nadas a morrerem queimadas na fogueira. A autoridade mascu-

lina sobre a mulher estava assim determinada como manda-

mento divino. De acordo com (SOARES, 212, p.1):  
Durante muito tempo as políticas de Estado para mulheres fo-

ram definidas a partir da visão religiosa de mundo, especial-
mente a cristã e, mais especificamente ainda, católica. Nessa 

perspectiva, as mulheres seriam inferiores e por causa disso de-

veriam se submeter eternamente ao marido (o divórcio era pro-

ibido) ou pai, e não poderiam ter direitos políticos. Casamento 

e maternidade eram tratados como as únicas formas possíveis 

de vida feminina. O direito à educação só deveria existir para 

treinar mulheres para a maternidade e administração do lar, 

pois se considerava que o trabalho intelectual impediria a gra-

videz. Com isso, as mulheres foram relegadas ao analfabetismo 

ou a uma educação escolar rudimentar. As mulheres que não 

se encaixavam nesse modelo (lésbicas, prostitutas, mães soltei-
ras, mulheres separadas do marido, etc.) foram (e ainda são) 

perseguidas tanto pela religião quanto pelo Estado (destaques 

do autor). 

Conforme a citação acima, quase impossível encontrar 

no contexto histórico um momento em que a mulher não tenha 

sido dominada e subjugada.  Como se pode perceber, discursos 

de pessoas influentes na sociedade, como de médicos, juristas e 

representantes religiosos influenciaram e influenciam os com-

portamentos sociais, por determinarem regras com base científi-

cas duvidosas e também por produzirem valores que conduzem 

à mentalidade.  

Historicamente, a mulher sempre foi e é a coadjuvante 

dentro do núcleo familiar, bem como filhas e irmãs são voltadas 
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a se comportarem de forma submissa em relação ao pai e aos 

outros seres do sexo masculino com os quais possuíam relação 

de parentesco. 

As mães e esposas eram obrigadas somente a se dedica-

rem aos afazeres domésticos e ao cuidado dos filhos. No que não 

fazia parte desses assuntos, a mulher não tinha participação, fa-

zendo com que a figura da mulher perante a sociedade se esta-

beleça sob um olhar submisso e dominado pelo homem. 

Imperioso ressaltar que o Brasil foi colonizado por países 

ligados e influenciados pelas normas do catolicismo, cultura pa-

triarcal e machista, como Portugal e Espanha, o que faz com que 

com que o país colonizado constituísse um ponto sociopolítico 

em comum com sistemas totalitários e direitos das mulheres 

(COSTA, 2014). 

Senão vejamos: 
A partir dos anos 1980, a violência contra as mulheres começa 

a ganhar espaço no debate público e na agenda política de vá-
rios países nos cinco continentes. Na América Latina, de modo 

amplo e, especificamente, nos países que do Cone Sul – Argen-

tina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai –, o contexto de rede-

mocratização política favoreceu a atuação do movimento de 

mulheres e feministas, principais responsáveis pela denúncia 

da violência cotidianamente praticada contra mulheres, prote-

gida pelo espaço doméstico, pelos laços familiares e conjugais, 

pelos costumes e tradições. A partir daquele momento, as dife-

rentes práticas de violência contra as mulheres começaram a 

ganhar visibilidade e, paulatinamente, num movimento contí-

nuo, mas não isento de reveses, vêm deixando de ser conside-
radas assunto privado para tornar-se objeto de políticas públi-

cas e leis especiais, as quais colocam sob a proteção do Estado 

a integridade física e psicológica de mulheres de todas as ida-

des (destaques do texto original) (ONU MULHERES , 2011, 

p.11). 

A luta pelo fim da opressão, a necessidade da liberdade, 

o direito de ir e vir, fez com que se ascendessem os movimentos 

feministas. Porém, a mulher não tem, ainda, voz de destaque e 

toda e qualquer manifestação que busque igualdade de gênero e 
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reconhecimento de seu valor é tratada, muitas vezes, com sar-

casmo e menosprezo. 

Direitos como o da liberdade de pensamento, igualdade 

e de ser livre de todas as formas, são violados constantemente 

em todos os continentes, independentemente do país em que re-

side ou classe social a que pertença a mulher, o que confirma 

ainda mais que fatores econômicos não são suficientes, exclusi-

vamente, para esclarecer a violação no que tange à mulher. 

No panorama brasileiro atual, as “regras” de conduta e 

comportamento, em grande maioria, são determinadas sob o 

olhar masculino, em que a necessidade de uma “aprovação” 

masculina está enraizada em toda e qualquer decisão, seja ela na 

vida financeira, no modo de se vestir e se algum comportamento 

lhe é permitido. Costumes cobrados não apenas por homens, 

mas também pelas próprias mulheres, podendo resultar conse-

quências como a Síndrome de Estocolmo3, fruto de um cárcere 

cultural/educacional. As violações dos direitos femininos cres-

cem de uma forma exponencial, principalmente quanto ao di-

reito à vida. De acordo com a fundação Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), o feminicídio no Brasil aproxima-

se da casa dos cinco mil casos anualmente, dados coletados em 

2017 (Ipea, 2017). 

Não é que exista um tipo de violação que mereça maior 

ou menor atenção, qualquer ato praticado contra a mulher, assim 

como qualquer outro ser humano, e que fira sua integridade fí-

sica, sexual, moral ou emocional é incorruptível de repreensão e 

reeducação, tanto na área jurídica como na área social. Toda essa 

violência se deve ao entendimento das mulheres como inferiores 

pelo sistema patriarcal em que vivemos, qualquer homem se 

sente à vontade para impor sua imaginária superioridade, o que 

 
3 A Síndrome de Estocolmo é um estado psicológico no qual as vítimas de um seques-
tro, ou pessoas detidas contra sua vontade – prisioneiros – desenvolvem um relacio-
namento com seu(s) captor(res). Essa solidariedade pode algumas vezes se tornar uma 
verdadeira cumplicidade, com os presos chegando a ajudar os captores a a alcançar 
seus objetivos ou fugir da polícia (FERREIRA-SANTOS, 2006,p. 14).  
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evidencia a busca pelo direito feminino, que já é naturalmente 

dada ao sexo masculino (COSTA, 2014). 

O opressor sempre tenta achar um meio para oprimir, e a 

mulher, de acordo com a história, é um alvo pacífico. Sob o olhar 

religioso, especificamente o catolicismo e o cristianismo, as mu-

lheres são controladas, obrigadas a atender aos comandos mas-

culinos. No caso do islamismo, são obrigadas a usarem roupas 

que escondam todo o seu corpo, impedidas de se comunicarem 

com pessoas que não sejam de sua família mais próxima e até 

vendidas como objetos (COSTA, 2014). 

Alguns países, como no caso do Brasil, possuem órgãos 

do judiciário voltados à tutela de direitos lesionados por crimes 

relacionados às mulheres vítimas de violências, tal como o Nú-

cleo de Proteção à Mulher, criado em 2016 pelo Ministério da 

Justiça e Cidadania. Porém, é nítida a falha jurídica do Estado 

Brasileiro, já que os números de violência contra á mulher só 

aumentam com decorrer dos anos, conforme veremos adiante. 

Certamente, o ideal consiste no sentido de que não é necessária 

a criação desse tipo de serviço, pois a real concretização se dá 

no sentido de os direitos femininos serem naturalmente respei-

tados. 

As Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher (DDMs), 

criadas em São Paulo em 1986, foram uma invenção pioneira 

brasileira que depois se expandiu para outras cidades do país e 

para outros países da América Latina. A criação destas institui-

ções só pode ser compreendida no contexto da reabertura demo-

crática dos anos 80 e da pressão exercida pelos movimentos fe-

ministas que, com muita veemência, criticaram o descaso com 

que a violência contra a mulher era tratada pelo sistema de jus-

tiça, particularmente, no tribunal do júri e na polícia (DEBER T, 

2006). 

Desta feita, é bastante complexa a questão cultural que 

impõe a figura masculina superior à feminina, por meios religi-

osos ou costumes. O ser humano sempre foi movido pelo desejo 
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do poder, que quando frustrado faz nascerem situações de vio-

lência, neste caso, contra a mulher.  

 

2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

A cearense Maria da Penha Maia Fernandes, no dia 29 

de Maio de 1983, sofreu uma tentativa de homicídio, enquanto 

dormia. Seu então marido, Marco Antônio, por meio de uma es-

pingarda, disparou um tiro acertando duas vertebras e deixando-

a paraplégica, bem como tentou, mais uma vez, eletrocutá-la. 

Àquela época, a legislação brasileira tratava agressões pratica-

das no ambiente familiar como casos gerais de, por exemplo, 

homicídio, tentativa de homicídio, tortura e lesão corporal. 
No dia 28 de setembro de 1984, o Ministério Público denun-

ciou o agressor perante a 1ª Vara Criminal de Fortaleza, em que 
foi o réu pronunciado em 31 de outubro de 1986 e levado ao 

Tribunal do Júri em 4 de maio de 1991, quando foi condenado. 

O recurso da defesa foi acolhido, com alegações de falha na 

elaboração dos quesitos; assim, o réu foi submetido a um novo 

julgamento, no dia 15 de março de 1996, sendo condenado a 

dez anos e seis meses de prisão, do qual novamente ele apelou 

e ingressou com recursos aos Tribunais, restando finalmente 

preso, em setembro de 2002, portanto 19 anos depois da ocor-

rência do fato (Cunha e Pinto, 2007, p. 11-16). 

Na luta por justiça, Maria da Penha passou anos se dedi-

cando a uma efetividade e tipificação penal para configuração 

de violência sob o ambiente familiar e em razão disso surgiu a 

Lei n. 10.886/04 que acrescentou no Artigo 129 do Código Penal 

a tipificação de violência doméstica contra descendente, ascen-

dente, irmão, cônjuge, companheiro ou qualquer pessoa que te-

nha convivência doméstica.  

Assim, notamos que houve uma reformulação quanto, 

apenas, ao dano físico, cuja pena era considerada relativa a crime 

de menor potencial ofensivo, por ter a pena máxima de 01 ano.  

Após inúmeros movimentos dos Direitos Humanos, com muito 

esforço na tentativa de diminuir a violência doméstica contra a 
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mulher, no dia 21 de setembro de 2006 a Lei Federal n. 11.340 

entrou em vigor, alterando o Código Penal, o Código de Pro-

cesso Penal e a Lei de Execução Penal, com o objetivo de pre-

venir, punir e reparar toda violência contra a mulher. 

De acordo com o Artigo 5° da Lei 11.340/2006, Lei Ma-

ria da Penha, toda violência explícita ou velada contra a mulher, 

pautada em questões de gênero, que lhe cause morte, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico, além do dano moral ou patrimo-

nial, é tipificada como violência doméstica, necessitando, para 

tanto, se enquadrar em alguns requisitos previstos, tais quais ser 

decorrente da unidade doméstica, em razão do âmbito da família 

ou de relações de afeto. 

Assim, para configuração da violência doméstica a 

agressão deve ser em razão do espaço de convívio permanente 

de pessoas, com ou sem vínculo familiar; envolver pessoas con-

sideradas aparentadas ou pela convivência afetiva entre o agres-

sor e a vítima (BRASIL, Lei. 11.430 de 2006, Art. 5º). 

Nesse sentido, de acordo com o texto objetivo do Art. 5º 

da “Lei Maria da Penha”, a vítima deve ser pessoa do sexo fe-

minino, sendo que o sujeito ativo (agressor) poderá ser pessoa 

do sexo masculino ou feminino, independentemente da orienta-

ção sexual. Nos mesmos moldes, para que ocorra esse tipo de 

violência, deverá a conduta ser baseada em relação íntima de 

afeto (independentemente de existir coabitação4), motivação de 

gênero ou situação de vulnerabilidade.    

Importante frisar que não se pode abranger, apenas, o 

companheiro ou marido como agente (agressor), donde, con-

forme o Código de Processo Penal, é autorizada a prisão preven-

tiva se a violência doméstica ou familiar atingir mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. No en-

tanto, o foco da nossa pesquisa pauta-se na violência doméstica 
 

4 Súmula 600 - Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no ar-
tigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre 
autor e vítima (BRASIL, STJ, Súmula 600, Terceira Seção, julgado em 22/11/2017, 
DJe 27/11/2017). 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27600%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27600%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27600%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27600%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27600%27).sub.#TIT1TEMA0
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perpetrada contra a mulher. (BRASIL, Código de Processo Pe-

nal de 1940, Art. 313, inciso III). 

Nestes moldes, ressaltamos que a violência doméstica, 

dentre os tipos de violência de gênero, estatisticamente, é a que 

mais se destaca, não distinguindo classe social, raça, etnia, reli-

gião, orientação sexual, idade e grau de escolaridade. 

Assim sendo, a violência doméstica, de acordo com o Ar-

tigo 7° da Lei n. 11.340/06, pode ser dividida em cinco tipos de 

agressão (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral), 

donde a mais difundida é a violência física, que é decorrente de 

qualquer conduta que ofenda a saúde corporal da mulher e sua 

integridade, tais como espancamento, lesões com objetos cortan-

tes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras e ar-

mas de fogo, tortura, estrangulamento ou sufocamento, dentre 

outras (BRASIL, Lei n. 11.340 de 2006, Art. 7º).  

Já a violência psicológica configura-se pelo dano emoci-

onal que prejudica o pleno desenvolvimento da mulher, diminu-

ição da autoestima, controle de comportamento, ação e decisão. 

Destarte, manipular, constranger, ridicularizar, humilhar e isolar 

são condutas consideradas práticas de violência psicológica. 

Nesse giro, Gaslinghting (manipulação) é o termo inglês usado 

quando o agressor(a) tenta distorcer ou omitir fatos para deixar 

a mulher em dúvida sobre sua memória e sanidade mental.  

Nessa toada, a violência sexual pode ser percebida pelo 

ato de intimidação ou força contra a mulher no intuito de manter, 

presenciar ou participar de relação sexual, bem como quaisquer 

atos atentatórios contra a liberdade e, consequente, dignidade se-

xual. Assim, por exemplo, enquadra-se como violência sexual o 

estupro, o impedimento de métodos contraceptivos, forçar uma 

gravidez, limitar o exercício dos direitos sexuais da mulher, etc. 

(BRASIL, Lei n. 11.340 de 2006, Art. 7º, inciso III). 

Noutro giro, controlar a renda financeira, furto, privação 

de bens e recursos econômicos, assim como causar danos pro-

positais a objetos da mulher e destruição de documentos 
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pessoais são formas de violência patrimonial (ibid., inciso IV). 

Por fim, a violência moral configura-se a partir da afeta-

ção da honra e moral da mulher, compreendendo qualquer ato 

relacionado às práticas delituosas de calúnia, injúria ou difama-

ção, tais como a acusação de traição, exposição da vida íntima, 

rebaixamento por meio de xingamentos, dentre outras posturas 

(ibid., inciso V). 

Imperioso destacar que o atual cenário mundial encontra-

se atingido por uma pandemia conhecida como COVID-19, 

tema este que será analisado no próximo tópico, e, em razão 

disso, existe uma Cartilha disponível no site oficial do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, intitulada de “COVID-19 – Confi-

namento sem violência”, que reconhece, peculiarmente neste 

momento de pandemia, mais alguns tipos de agressões que con-

figuram a violência doméstica. Assim, também são considerados 

atos de violência doméstica: “Impedir a mulher de lavar as mãos 

ou usar sabonete e álcool em gel; disseminar informações erra-

das sobre a COVID e o isolamento, como forma de controle; e 

não permitir comunicação com familiares por meio das redes so-

ciais” (TJ-RJ, 2020, p.5). 

Deste modo, apesar de a violência doméstica ter várias 

faces e especificidades, a psicóloga norte-americana Lenore 

Walker (2004) identificou que as agressões cometidas em um 

contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo, composto por fa-

ses, que é constantemente repetido. 

Assim, na primeira fase, geralmente, agressor apresenta 

comportamento tenso e irritado por motivos irrelevantes, de-

monstrando ações raivosas, que culminam com a humilhação da 

vítima, ameaças e destruição de objetos. Quanto ao comporta-

mento feminino apresentado em larga escala, nesta primeira 

fase, a psicóloga afirmou que, geralmente, a vítima, do sexo fe-

minino, arrisca-se ao tentar serenar o agressor, fica atordoada e 

se esquiva qualquer ação que o ‘provoque’, o que culmina em 

sentimentos psicológicos negativos, quiçá autodestrutivos, na 
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mulher (WALKER, 2004). 

Ordinariamente, a mulher negligencia esse tipo de vio-

lência a partir da adoção de comportamentos que ocultam as 

agressões sofridas das demais pessoas e, muitas vezes, culpa-se 

no intuito de justificar o comportamento violento como decor-

rente de alguma conduta sua. Se não bastasse, a autonegação fe-

minina em reconhecer o causador como o único culpado pela 

prática, também, possui justificava no ‘dia ruim enfrentado pelo 

parceiro’, por exemplo. Essa tensão pode perdurar por um lapso 

temporal que vai além de dias, mas até anos, o que pode culmi-

nar com o ingresso na fase n.2 do ciclo da violência (idem). 

Por conseguinte, todo sofrimento gerado, fase n. 1, se 

materializa em violência doméstica. Dessa forma, embora, mui-

tas vezes, possua o discernimento de que o agressor age com 

violência, o sentimento de impotência, e muitas vezes de depen-

dência (em suas incontáveis modalidades) exercem um poder 

destrutivo e talvez irreparável à sua vida, uma vez que, estes sen-

timentos acabam por gerar a inércia feminina quanto a denúncias 

do agressor. Segundo a psicóloga, na fase n.2: 
Ela sofre uma tensão psicológica severa, sente medo, ódio, 
pena de si mesma, vergonha, dor e confusão. É nesse momento 

também que ela toma decisão de buscar ajuda, denunciar, es-

conder-se na casa de parentes e amigos, pedir separação e até. 

Geralmente há um distanciamento do agressor, nessa segunda 

fase. (WLAKER, 2004, s/p). 

Por fim, a fase n. 3 é popularmente denominada de “lua 

de mel’’, pois é marcada pela demonstração de remorso pelo 

agressor, no intuito de reatar o relacionamento. Em diversas si-

tuações, apresentadas pela pesquisadora, a vítima apresenta mo-

mentos de confusão pessoal, que culminam, às vezes, em pres-

são social e pessoal, especialmente se possui prole, ou seja, em 

outras palavras, ela abre mão de seus direitos e recursos ao acre-

ditar que o agressor se arrependeu e “mudou” (idem). 

Nesta quadra, por certo lapso temporal, após reatar o re-

lacionamento, permanece a calmaria e tranquilidade, em que a 
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vítima demonstra contentamento e satisfação ao observar o es-

forço e as mudanças comportamentais. “Um misto de medo, 

confusão, culpa e ilusão fazem parte dos sentimentos da mulher. 

Por fim, a tensão volta e com ela as agressões da Fase 1”. (WLA-

KER, 2004).  

 

2.1 MEDIDAS PROTETIVAS NA LEI MARIA DA PENHA 

 

Medidas Protetivas podem ser compreendidas como tu-

telas de urgência necessárias para garantir a proteção de uma 

pessoa em situação de risco ou vulnerabilidade em razão de vi-

olência doméstica.  Assim, a medida protetiva é solicitada após 

a expedição de um boletim de ocorrência na Delegacia de Polí-

cia, ou por solicitação ao Ministério Público, em que será enca-

minhado o expediente ao juiz responsável que terá de decidir 

sobre a aplicação da medida em até 48 horas. (BRASIL, Lei n. 

11.340 de 2006, Art. 18). 

Importante o destaque à alteração ocorrida no ano de 

2019 por meio da Lei n.13.827, que passou a permitir, no corpo 

do Art. 12-C da Lei Maria da Penha, que as autoridades policiais 

ou o Delegado de Polícia, em algumas circunstâncias, determi-

nem o afastamento do agressor do ambiente familiar: 
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, domicílio ou local de convivên-

cia com a ofendida: 

I - pela autoridade judicial; 

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

III - pelo policial, quando o Município não for sede de comarca 

e não houver delegado disponível no momento da denúncia. 

§ 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 re-

vogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério 

Público concomitantemente.  
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§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à 

efetividade da medida protetiva de urgência, não será conce-

dida liberdade provisória ao preso. (BRASIL, Lei n. 13.827 de 

2019, Art. 12-C). 

Nesse contexto, a Lei Maria da Penha faz previsão de 

dois tipos de medidas protetivas, sendo elas as que visam à pro-

teção da mulher e as que obrigam o agressor a determinadas con-

dutas, tais como a restrição e proibição de contato e proximidade 

com a vítima, inclusive por meio das redes sociais e telefone, 

presença do agressor a programas de reeducação e recuperação, 

e até mesmo a restrição do direito de visitas aos filhos, bem 

como, dependendo da gravidade da agressão, o Poder Judiciário 

poderá determinar prisão preventiva como forma de proteção à 

vítima. (BRASIL, Lei n.11.340 de 2006, Art. 22). 

Nesse diapasão, é importante frisar que a Lei Maria da 

Penha, ao galgar dos anos, conta com alterações necessárias na 

busca por efetividade. Em razão disso, no ano de 2018 foi alte-

rada pela Lei n. 13.641, com o intuito de acrescentar à Lei vi-

gente o Artigo 24-A que, por sua vez, determina como crime o 

descumprimento das medidas protetivas expedidas ao acusado, 

cuja pena varia entre três meses a dois anos de detenção (ibid., 

Art. 24-A).  

Outra mudança visando à efetividade imediata no com-

bate à violência doméstica é expressa pela Súmula 542 do STJ5. 

De acordo com essa Súmula, 2015, todo crime de lesão corporal 

resultante de violência doméstica contra a mulher adotará os pro-

cedimentos da ação penal pública incondicionada, ou seja, o pro-

cedimento criminal empregado nessas situações não dependerá, 

exclusivamente, da representação da vítima. Assim, notória se 

percebe a busca pelas entidades brasileiras na prevenção e com-

bate à violência doméstica, o que soa como medida de relevante 

função social em um Estado de Direito. 

 
5 Súmula 542 - A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência 
doméstica contra a mulher é pública incondicionada. (Súmula 542, TERCEIRA SE-
ÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27542%27%29.sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27542%27%29.sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27542%27%29.sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=%28sumula%20adj1%20%27542%27%29.sub.#TIT1TEMA0
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 No entanto, o foco da presente pesquisa não reside nos 

procedimentos adotados em caso de violência doméstica, mas 

em abordar o contexto da violência doméstica no Brasil, especi-

almente durante a pandemia ocasionada pela COVID-19 no mu-

nicípio de Paranaíba-MS. Assim, o próximo tópico destina-se à 

abordagem a respeito do nosso objetivo principal. 

 

3 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE O COVID-19 EM 

PARANAÍBA-MS 

 

Para entender melhor o que estamos vivenciando na con-

jectura da pandemia pelo COVID-19, necessita-se conceituar o 

que é uma epidemia e pandemia. Nesse sentido, epidemia é con-

ceituada como surtos de uma determinada doença em diversas 

regiões, e quando essa epidemia passa a ser contabilizada em 

outros países, estendendo-se por diferentes regiões do mundo, é 

considerada pandemia. Sendo assim, o termo pandemia se refere 

à distribuição geográfica de uma doença e não, necessariamente, 

à sua gravidade (Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 

Comunidade, s/d). 

Transmitida por meio de gotículas, a COVID-19 é uma 

infecção respiratória muito parecida com a gripe, que se agra-

vada pode levar à morte. Descoberta em dezembro de 2019, na 

China, a COVID-19 rapidamente chegou ao território brasileiro. 

De acordo com o estudo da Fundação Instituto Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) a transmissão do novo vírus já ocorria, no Brasil, desde 

o dia 04 de fevereiro de 2020 (Instituto Oswaldo Cruz, 2020). 

As medidas de proteção recomendadas pela OMS (Orga-

nização Mundial da Saúde), tal como lavar as mãos frequente-

mente com água e sabão ou álcool em gel e o uso de máscaras 

de proteção também foram também adotadas pelo Brasil. Em de-

terminados epicentros, cuja curva de novas mortes aumentava 

diuturnamente, foi recomendado o isolamento social, medida 

que gerou um estreitamento e opiniões divergentes entre os 
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Chefes do Executivo. 

Nesse cenário, situada na região Leste do Estado de Mato 

Grosso do Sul, com a estimativa de 42 mil habitantes, segundo 

dados do IBGE (2010), Paranaíba deu início ao isolamento so-

cial por meio do Decreto n. 602 de 17 de março de 2020, que 

suspendeu as aulas municipais e eventos públicos de qualquer 

espécie.  Com a curva de contaminados e mortos em ascensão 

nacional, quatro dias após o primeiro Decreto, a prefeitura mu-

nicipal de Paranaíba expediu o Decreto n. 605, a fim de restringir 

ainda mais a circulação do novo vírus. Neste novo Decreto foi 

proibida a realização de cultos e missas religiosos, atividades es-

portivas, eventos em buffet e o distanciamento de cinco metros 

quadrados entre as pessoas. Além do mais, ficou impedida a cir-

culação de pessoas nas ruas entre as 21 horas a 6 horas, também 

conhecido como toque de recolher. 

Após a expedição desses dois Decretos também existi-

ram outros flexibilizando algumas atividades, bem como dimi-

nuindo o período do ‘toque de recolher’, no entanto, referida 

pesquisa não tem o condão de abordar os Decretos Municipais, 

mas demonstrar a realidade da violência doméstica durante a 

pandemia, analisada sob o crivo nacional, posto que no municí-

pio em análise as medidas de isolamento e distanciamento não 

se perfazem atingidas de forma completa pela população. Dessa 

forma, consideremos como período de pandemia o marco naci-

onal da contaminação, que se deu em 26 de fevereiro de 2020, 

com o primeiro caso confirmado no município de São Paulo – 

SP (BRASIL, Ministério da Saúde, 2020). 

Assim, passemos a analisar os dados fornecidos pela De-

legacia de Atendimento à Mulher (DAM), sob a titularidade da 

Delegada Eva Maira Cogo, no município de Paranaíba-MS. 

Para a elaboração dos gráficos a seguir foi selecionado o 

período compreendido entre quinze de março a quinze de abril 

de 2019 e 2020, período este em que existiram as primeiras me-

didas de contenção de prevenção quanto à propagação do 
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COVID-19 no Brasil. 

Assim, o primeiro gráfico diz respeito aos registros de 

ocorrências no que tange à violência doméstica em Paranaíba-

MS, com o intuito de verificarmos se a quantidade de casos teve 

elevação, manteve-se ou declinou. Senão vejamos: 

  
Gráfico elaborado pela autora desta pesquisa. 

Assim, é possível visualizar que o número de ocorrências 

registradas no ano de 2019 (44 casos) foi maior quando compa-

rado ao mesmo período em 2020 (28 casos), ou seja, durante re-

ferido período da pandemia, especificamente no município de 

Paranaíba-MS, os boletins de ocorrência a respeito da violência 

doméstica contra a mulher demonstraram uma queda quanto à 

comunicação dessas ocorrências. 

De outro lado, o gráfico a seguir demonstra a quantidade 

de prisões em flagrante que envolveram violência doméstica 

contra a mulher realizadas durante o mesmo período.  
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Gráfico elaborado pela autora desta pesquisa. 

Pode-se perceber que o número de prisões em flagrante 

aumentou nesse mesmo período, donde no ano de 2019 aconte-

ceram oito prisões, enquanto em 2020 foram 13, enquanto o nú-

mero dos boletins de ocorrência diminuiu. 

Diversos fatores podem ter contribuído para que o nú-

mero dos boletins de ocorrências tenha diminuído, enquanto a 

quantidade de prisões em flagrante aumentou. Dentre eles o fato 

de as medidas de isolamento relacionadas à quarentena terem se 

intensificado pode ter contribuído no sentido de tornarem um 

obstáculo ao deslocamento das vítimas à delegacia, dificultando 

a realização das denúncias, vez que a configuração da violência 

doméstica pressupõe, quando possível, o exame imediato de 

corpo de delito.   

Assim, um dos fatores que contribuíram para a diminui-

ção dos registros pode estar relacionado ao isolamento, onde es-

sas mulheres encontram-se maior tempo com os seus parceiros 

dentro do âmbito doméstico, o que pode acentuar o nível de to-

lerância em relação às violências praticadas, bem como o medo 
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em realizar as denúncias. 

Embora a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul 

tenha disponibilizado a possibilidade de se registrar boletim de 

ocorrência online em caso de violência doméstica, por meio do 

site: <http://devir.pc.ms.gov.br/#/>, muitas vítimas não possuem 

acesso a essa informação, ou até mesmo às ferramentas virtuais 

para realizarem o procedimento, assim como se encontram, em 

grande escala, sob a vigilância constante do agressor, e, por tais 

fatores, pode-se visualizar alguns possíveis motivos no que 

tange à redução dos números de boletins de ocorrência durante 

este período, ou seja, não necessariamente os números diminuí-

ram, talvez tenham aumentado os números de subnotificações.  

Por outro lado, a quantidade de prisões em flagrante au-

mentou, conforme demonstrado acima, e essa elevação pode ter 

ocorrido em razão de as denúncias geralmente serem feitas por 

vizinhos da vítima, ou seja, em razão do isolamento as pessoas 

encontram-se mais tempo em casa, o que favorece as denúncias 

por parte de terceiros.  

Assim, o confinamento decorrente da pandemia do Co-

vid-19 consubstancia-se numa espécie de transformação das mu-

lheres em reféns dentro do próprio lar, o que pode ser influenci-

ado, inclusive, por estarem com a prole em casa em razão da 

suspensão das aulas presenciais, além de encontrarem-se afasta-

das dos familiares pelo distanciamento social. Situações estas 

que podem ter colaborado com a diminuição da notificação, e 

não necessariamente da violência.  

Dessa forma, a falsa sensação da redução da violência 

doméstica no município em análise deve ser observada com cau-

tela em razão dos possíveis motivos aqui expostos, e, em decor-

rência dessas possíveis subnotificações, reforça-se a necessidade 

de alerta dos vizinhos, a intensificação da rede de apoio às mu-

lheres e o encorajamento dessas vítimas em denunciarem seus 

agressores no intuito de cessar o ciclo da violência e evitar-se a 

prática do feminicídio.  

http://devir.pc.ms.gov.br/#/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste artigo, constata-se que os motivos por trás da sub-

jugação feminina ao longo da história, apesar de ilógicos, são 

difíceis de serem combatidos, mas não impossíveis. Os avanços 

que existiram no âmbito jurídico foram cruciais para uma mu-

dança de paradigma na vida de milhares de mulheres que nasce-

ram e cresceram em uma sociedade patriarcal e misógina. 

Mesmo assim, o combate ao machismo e a misoginia estão longe 

de acabar, visto que, ao passo que muitas pessoas são conscien-

tizadas, outras são influenciadas por ideologias e condutas retró-

gradas que sempre foram difundidas na sociedade, mas que nos 

últimos anos voltaram a circular sem pudor graças à “nova onda 

conservadora” difundida por diversos políticos e setores conser-

vadores da sociedade.  

A situação das mulheres isoladas em seus domicílios 

com os companheiros agressores funciona como um grande ba-

lão de ensaio que dá notoriedade a respeito de como o sistema 

de proteção à mulher pode ser falho e deve ser aprimorado. Para 

que isso aconteça, em primeiro lugar, não se pode desistir de, 

além de combater a violência juridicamente com o aprimora-

mento das leis, combatê-la com o diálogo civil; a conscientiza-

ção das massas acerca do que é o machismo e a misoginia; quais 

são suas condutas, para que o futuro seja livre de amarras patri-

arcais e retrógradas para todas as mulheres. 

 Devido ao convívio integral com o agressor, em razão 

da pandemia experenciada, as vítimas têm mais dificuldades de 

realizarem denúncias pelo controle direto e interruptivo dos 

agressores. Em razão, a falsa sensação da diminuição da violên-

cia no município de Paranaíba-MS, provavelmente, se dá pela 

subnotificação controlada pelos agentes diuturnamente. Doutra 

banda, conforme o gráfico exposto acima, o aumento das prisões 

em flagrantes evidencia o fator de obstaculização causado pelo 
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isolamento social no que tange à realização de denúncias pelas 

vitimas, donde o número de prisões em flagrantes aumentarem, 

por exemplo, em virtude de as denúncias serem provenientes de 

pessoas externas à relação de violência, tal como o acionamento 

da polícia quando vizinhos escutam discussões e violência fí-

sica, e com isso poderá ocorrer a situação da prisão em flagrante. 
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