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RESUMO 

 

 

A problemática da violência de gênero, apesar de histórica e presente em todas as 

camadas sociais, foi, por séculos, desprezada, impedindo que a igualdade entre os 

sexos e que os direitos humanos das mulheres fossem plenamente alcançados. A 

deplorável prática era legitimada pela histórica e cultural ideia de inferioridade e de 

subordinação feminina em relação ao homem. Atualmente, apesar de este quadro 

estar sendo transformado, gradativamente, por meio das mudanças na sociedade e 

da evolução da legislação de promoção dos direitos e garantias das mulheres, os 

índices de violência de gênero continuam elevados. Nesse sentido, em 2015, a Lei do 

Feminicídio, Lei nº 13.104/2015, foi elaborada como mais um mecanismo jurídico de 

proteção das mulheres para a efetivação dos seus direitos fundamentais. Analisando-

se a relevância dessa tipificação como forma de combate à violência de gênero, 

observam-se, à luz da criminologia de gênero, outras medidas que podem ser 

eficazes. Com este estudo, pretende-se criticar a eficiência da utilização do Direito 

Penal como instrumento de combate à violência contra as mulheres. 

 

Palavras-chave: Violência de gênero. Criminologia de gênero. Lei nº 13.104/2015. 

Lei do Feminicídio. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The issue of gender violence, although historic and present in all social classes, was, 

for centuries, despised, preventing gender equality and the human rights of women to 

be fully achieved. The deplorable practice was legitimized by the cultural and historical 

idea of inferiority and subordination of women when compared to man. Nowadays, 

although this situation is gradually being transformed, through changes in society and 

through legislative development in promotion of rights and guarantees of women, 

gender violence rates remain high. In this regard, in 2015, the Feminicide Law, Law 

13.104/2015, was drafted as an additional legal mechanism for women's protection, 

enabling the realization of their fundamental rights. Analyzing the relevance of this 

classification as a way of combating gender violence, it is observed that, in the light of 

gender criminology, other measures can be effective. This study aims to criticize the 

efficiency of the use of Criminal Law as a tool to combat violence against women. 

 

Keywords: Gender violence. Gender criminology. Law 13.104/2015. Femicide Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um dos mecanismos mais eficientes de funcionamento da sociedade 

patriarcal em que vivemos é o controle do comportamento e do corpo feminino. Esta 

sociedade trata as mulheres1 como cidadãs de segunda categoria, subordinadas à 

autoridade do homem. 

Historicamente, seus corpos e suas vidas são vistos como propriedade 

masculina, devendo estar à disposição dos homens para que estes tenham livre 

acesso, dentro do ambiente doméstico, de trabalho, de estudos, ou, até mesmo, 

quando ocupam as vias públicas, momento em que, não raramente, são assediadas. 

A violência contra as mulheres está presente na sociedade há tempos, 

não se sabe ao certo desde quando, mas se encontra em todas as camadas sociais, 

como fruto de uma histórica concepção de inferioridade e de subordinação feminina 

em relação ao homem. 

Embora a sociedade tenha evoluído por meio de transformações culturais, 

que culminaram em uma maior independência das mulheres, e de elaboração de 

proteção legislativa específica voltada a esse grupo, que é visto, muitas vezes, como 

vulnerável, a violência de gênero tem persistido e até aumentado. 

O objetivo deste trabalho é tratar sobre a condição de inferioridade da 

mulher, construída histórica, social e culturalmente, que legitima a discriminação e a 

violência de gênero, analisando a repercussão do tema na legislação pátria, com 

comentários aos dispositivos legais relacionados à promoção dos direitos da mulher, 

criticando, em suma, a utilização do Direito Penal como instrumento de combate à 

violência contra a mulher. 

Em atenção a esta realidade e no sentido de fazer sua parte, o Brasil vem 

tutelando progressivamente os direitos das mulheres por meio de mecanismos 

                                                             
1
 Nesta monografia, o termo “mulher” e seus variantes serão usados para referir-se à mulher 

cissexual ou cisgênero. Todavia, ressalta-se que as mulheres trans também são vítimas, inclusive em 
maior proporção, de violência de gênero. No Brasil, a população trans é diariamente dizimada, e os 
assassinatos, de forma equivocada, são contabilizados no cômputo generalizante de violência contra 
os LGBTT – por esse motivo, Berenice Bento sugere nomear os assassinatos de mulheres trans de 
transfeminicídio, que se caracterizam como “uma política disseminada, intencional e sistemática de 
eliminação da população trans no Brasil, motivada pelo ódio e pelo nojo”. Para mais informações, 
remeto ao artigo da autora, “Brasil: o país do transfeminicídio”. 
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voltados à promoção da igualdade de gênero, como a Lei Maria da Penha e a Lei do 

Feminicídio. 

Nesse contexto, a atualidade e os impactos sociais da problemática da 

violência de gênero por si só traduzem a relevância do presente estudo, 

notadamente pelo fato daquela representar flagrante violação aos direitos humanos 

fundamentais, atingindo e fragilizando as relações entre os cidadãos. 

A metodologia utilizada no trabalho será, inicialmente, uma abordagem de 

cunho conceitual, histórico e exploratório, analisando os fatos importantes que dão 

sustentação aos aspectos do trabalho. No decorrer das abordagens, pelos métodos 

dialético e indutivo, serão analisados os reflexos jurídicos e legislativos que as 

movimentações culturais e sociais acarretaram à problemática da violência de 

gênero.  

Em suma, respeito e valorização das mulheres, bem como a busca pela 

igualdade de gênero e pelo fim da violência contra a mulher é o que se busca 

incentivar a partir deste trabalho. 

A fim de alcançar o objetivo desta produção, sistematiza-se a pesquisa 

em três momentos, referentes aos três próximos capítulos. Iniciar-se-á com os 

conceitos básicos que permeiam o tema, contextualizando este estudo com o 

objetivo de auferir se a tipificação do Feminicídio, primeiramente proposta pelo 

Senado Federal, se prestará ao fim almejado. 

Inicialmente, discorre-se sobre a contextualização da violência, seus 

aspectos, conceitos e formas de manifestação, nas quais é possível verificar direta 

ligação com a prática de violência contra as mulheres, abordando como a 

criminologia de gênero é vista e tratada pelas feministas, por exemplo. 

Nesse diapasão, o primeiro capítulo buscará, inicialmente, a definição de 

sexo, sexualidade e gênero – conceitos frequentemente confundidos –, bem como 

de violência, em suas mais variadas expressões, para, em seguida, discorrer sobre a 

construção histórica da inferioridade feminina. 

Também trataremos sobre o consequente surgimento e intensificação da 

violência de gênero, com toda complexidade dos seus ciclos, apresentando 
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argumentos que atestam ser este um problema de enormes proporções históricas, 

sociais e culturais, e que perpassa situações vistas como comuns em nossa 

sociedade. 

Destaca-se, ainda, que o trabalho tem por fundamento teórico a pesquisa 

bibliográfica e documental especializada, visto que serão feitas consultas a sensos, 

livros e produções acadêmicas sobre o assunto, tais como artigos científicos, teses e 

dissertações, além da legislação nacional e internacional pertinente. 

O segundo capítulo será dedicado a evidenciar o contexto em que foram 

desenvolvidos os primeiros mecanismos nacionais e internacionais voltados à 

promoção dos direitos das mulheres e à busca do fim da violência de gênero, bem 

como as modificações e inovações que ocorreram ao passar do tempo no anseio de 

solucionar a persistente problemática. 

A seguir, abordaremos a forma mais extrema de violência contra as 

mulheres: o feminicídio, como o assassinato de mulheres por razões de gênero. 

Apresentar-se-á uma classificação dos diferentes tipos de feminicídio elaborada por 

Ana Carcedo, em consonância com os marcos normativos nacionais e internacionais 

no combate à violência contra as mulheres. 

Promove-se uma análise da mais nova legislação brasileira pertinente ao 

tema, qual seja, a Lei nº 13.104 de 2015, conhecida como Lei do Feminicídio, 

evidenciando a sua constitucionalidade, as suas principais alterações e seus 

desafios formais, em busca da aplicabilidade almejada.  

Por fim, no terceiro capítulo, os índices atuais de violência contra as 

mulheres serão expostos, em tom de contraponto à natureza simbólica da tipificação 

desses crimes, diante de sua questionável efetividade na busca pelo fim da violência 

de gênero, sendo uma forma de demonstrar que o Estado reconhece sua ocorrência 

como fruto dos valores misóginos impregnados em nossa sociedade. 

Assim, buscar-se-á, com esse trabalho, averiguar as consequências 

positivas e negativas da tipificação do Feminicídio aprovada e em vigor desde 2015, 

por meio de sua inclusão no Código Penal como forma de homicídio qualificado e, 

portanto, de crime hediondo. 
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2 VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

A violência contra as mulheres abrange uma gama variada de atos, que 

vão de assédio verbal, e outras formas de abuso psicológico, até mesmo ao abuso 

físico ou sexual diários. A expressão máxima da violência contra a mulher é o óbito 

desta. Portanto, no final deste leque de agressões por motivo de gênero está o 

feminicídio, evidenciado com a morte de uma mulher pelo simples fato de ser 

mulher, cujas nuances perpassam por inúmeros fatores que abordaremos ao longo 

deste trabalho. 

 Estes crimes são geralmente perpetrados por homens, principalmente 

parceiros ou ex-parceiros, decorrendo de situações de abusos em seu domicílio, 

ameaças ou intimidações em geral, violência sexual, ou situações às quais as 

mulheres submetem-se ao longo da vida. Situações estas que são frutos de uma 

sociedade ainda predominantemente machista que não crê na igualdade de gênero, 

justificando ou motivando a discriminação das mulheres em detrimento dos homens. 

2.1 Breve contextualização histórica da sociedade patriarcal e sua relação com 

a violência de gênero 

As relações interpessoais, em geral, reproduzem posições hierárquicas de 

poder e opressão incrustradas na sociedade, e isto tem levado cada vez mais a 

doutrina e o judiciário a tentar proteger quem se submete e, historicamente, tem 

estado mais vulnerável a tais situações, que envolvem certa dominação em razão de 

vínculos familiares ou afetivos. 

A subordinação da mulher pelo alicerce da construção da ideologia da 

superioridade do homem, segundo Rechtman e Phebo2, tem pelo menos 2.500 

anos. A discriminação de gênero vem desde muitos séculos atrás, quando a mulher 

não tinha autonomia sobre sua própria vida. 

As discussões a respeito desta temática tem se intensificado bastante no 

meio acadêmico e social e, neste sentido, Dominique de Paula Ribeiro3 aponta que: 

                                                             
2
 RECHTMAN, M. y PHEBO, L. Pequena história da subordinação da mulher: As raízes da 

violência de gênero. Rio de Janeiro. 2001. P. 14. 
3
 RIBEIRO, Dominique de Paula. Violência contra a Mulher: aspectos gerais e questões práticas da 

Lei 11.340/2006. 1ª edição. Brasília: Gazeta Jurídica. 2013. P.19.  
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A sociologia, a antropologia e outras ciências humanas lançaram mão da 
categoria de gênero para demonstrar e sistematizar as desigualdades 
socioculturais existentes entre homens e mulheres, que repercutem na 
esfera da vida pública e privada de ambos os sexos, impondo a eles papéis 
sociais diferenciados que foram construídos historicamente, e criaram polos 
de dominação e submissão. 

A violência, que atinge centenas de milhares de mulheres no Brasil e no 

mundo, cotidianamente, é apenas um dos desdobramentos do sexismo4 impregnado 

em nossa sociedade. Por isso, dentro deste contexto, nasce a violência de gênero 

sofrida por aquelas que, ao longo de milênios, sem se saber precisar a partir de 

quando, foram e são vítimas do apagamento e da opressão machista reproduzida, 

muitas vezes, sem questionamentos. 

Segundo o ‘Mapa da Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil’5: 

A violência contra a mulher não é um fato novo. Pelo contrário, é tão antigo 
quanto a humanidade. O que é novo, e muito recente, é a preocupação com 
a superação dessa violência como condição necessária para a construção 
de nossa humanidade. E mais novo ainda é a judicialização do problema, 
entendendo a judicialização como a criminalização da violência contra as 
mulheres, não só pela letra das normas ou leis, mas também, e 
fundamentalmente, pela consolidação de estruturas específicas, mediante 
as quais o aparelho policial e/ou jurídico pode ser mobilizado para proteger 
as vítimas e/ou punir os agressores. 

Nesse diapasão, é preciso reconhecer que o patriarcado, como sistema 

estruturador de relações sociais, está presente na sociedade de forma multifacetada 

e se expressa de diferentes maneiras e em contextos distintos. Este sistema modela 

as relações de gênero que se dão tanto entre homem e mulher, individualmente, 

quanto entre homens e mulheres, coletivamente. 

Segundo Sylvia Walby6, socióloga britânica, o patriarcado é “um sistema 

de estruturas e práticas sociais em que os homens dominam, oprimem e exploram 

as mulheres”. Nesse sentido, ela identifica seis estruturas pelas quais o patriarcado 

opera, quais sejam: 1) Produção de relações no núcleo doméstico; 2) Trabalho 

remunerado; 3) Estado patriarcal; 4) Violência masculina; 5) Relações patriarcais na 

sexualidade; 6) Instituições culturais patriarcais.  

                                                             
4
 Sexismo é o termo que se refere ao conjunto de ações e ideias que privilegiam determinado gênero 

ou orientação sexual em detrimento de outro gênero (ou orientação sexual). Fonte: FERREIRA, 
Aurélio Buarque de Holanda: Dicionário Aurélio Básico da língua portuguesa. 1ª edição. Ed. Nova 
Fronteira S.A. Rio de Janeiro, 1988. 
5
 WAISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa de Violência 2015: Homicídio de mulheres no Brasil. 1ª Edição. 

Brasília/DF. 2015. P.7. 
6
 WALBY, Sylvia. Theorizing Patriarchy. 1ª edição. Basil Blackwell. Cambrigde, MA. 1990. P. 20. 
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Portanto, a teoria do patriarcado é acertada na medida em que reconhece 

que a família era a primeira unidade econômica, na época de formação da 

sociedade de classes, as quais foram estruturadas sobre o caráter de uma 

sociedade de dominação de gênero, sendo a própria classe dominante a classe 

masculina. 

No Brasil, apenas no século XX iniciou-se um processo inaugural de 

contestação a essa situação. A autoridade paterna começou a perder a força, 

abalando o que mobilizava os elementos morais e materiais indispensáveis à 

obediência, o que desestruturou o alicerce de sustentação dos padrões patriarcais 

nos quais se baseiam as famílias, indistintamente de sua classe social. 

Na tentativa de combater os inúmeros tipos de agressões, historicamente 

toleradas pelo Estado, e, eventualmente justificadas por ele, das quais a figura 

feminina é vítima, surgem iniciativas que visam mudar este cenário. Dessa forma, 

busca-se criar políticas afirmativas e efetivar mudanças legislativas internas dos 

Estados, que seguem Convenções e Tratados Internacionais, a fim de combater a 

violência e as mortes por motivo de gênero, assunto que para frente trataremos. 

2.2 O estigma e sua relação com a violência contra a mulher 

A culpabilização da vítima, os valores que a sociedade cultiva e a 

desigualdade no exercício do poder fazem parte do processo de naturalização e 

dissimulação utilizado a fim de tornar invisível a violência conjugal. Assim, estas 

circunstâncias de intimidação, opressão ou agressão, recorrentes em tantos lares, 

acabam ocultadas, negadas ou obscurecidas por conta de determinados pactos 

sociais que são informalmente estabelecidos e sustentados. 

Na opinião de Maria Berenice Dias7, ainda predomina a ideia de que, 

“apesar de toda a consolidação dos direitos humanos, o homem continua sendo 

considerado proprietário do corpo e da vontade da mulher e dos filhos”. Dessa 

forma, a sociedade seria conivente e estimularia a crença na superioridade 

masculina.  

                                                             
7
 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 

combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3ª ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 19. 
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Há um fenômeno que tem acontecido frequentemente em diversos meios 

de discussões que, sobretudo, envolvem questões relativas a minorias. Trata-se de 

algo que recebeu o nome de “vitimização”, que é quando se afirma que alguém – 

geralmente uma mulher – coloca-se na posição de vítima a qual não lhe pertence. 

Dessa forma, procura-se incrustar na mente das pessoas que a palavra “vítima” é 

algo pejorativo e extremamente indesejável, e que, portanto, nenhuma pessoa 

autônoma, independente e inteligente “interpretaria” tal papel. 

Obviamente, ninguém deseja ser vítima de forma alguma. Ser vitimado é 

algo ruim; afinal, isso implica ser prejudicado ou agredido de alguma forma. Parece 

algo simplório, mas em inúmeros contextos, assumir que a “vítima” é um ser 

incapaz, sem ingerência própria e autonomia, ou assumir que esta é definida apenas 

pelas agressões que sofreu, pode gerar muitos prejuízos, não somente para esta 

pessoa, como para toda a sociedade. 

Acontece que a discriminação sofrida pelas mulheres nos remete à 

construção estrutural da superioridade masculina dentro da sociedade patriarcal, o 

que tem sido erguido em razão das circunstâncias de um processo cultural de 

repetição. 

A Declaração sobre Eliminação da Violência contra as Mulheres, 

Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 19938, definiu a violência 

contra a mulher como sendo: 

uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais 
entre homens e mulheres que conduziram que conduziram ao 
domínio e à discriminação das mulheres por parte dos homens e 
impediram o progresso pleno das mulheres, e que a violência contra 
as mulheres constitui um dos mecanismos sociais fundamentais 
através dos quais as mulheres são forçadas a assumir uma posição 
de subordinação em relação aos homens (...). 

Assim, não podemos afirmar que a violência masculina deve ser 

considerada uma composição de atos individuais, mas uma padronização e 

sistematização de comportamentos e atitudes, pois as mulheres a vivenciam, 

constantemente, e dentro de um mesmo padrão comportamental. 

                                                             
8
 Declaração Sobre A Eliminação Da Violência Contra As Mulheres. Proclamada pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas na sua resolução 48/104 de 20 de Dezembro de 1993. Disponível em: 
<http://direitoshumanos.gddc.pt/3_4/IIIPAG3_4_7.htm>. Acesso em: 02 maio 2016. 
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Desde o nascimento e durante sua criação, os homens são 

desestimulados a demonstrar afetividade e sensibilidade, sentimentos estes ditos 

femininos, sendo muitas vezes obrigados a provar, recorrentemente, sua virilidade e 

força, assim como sua dominação nos mais diversos espaços. Não podem chorar, 

nem calar-se diante de argumentos contrários, tampouco subjugar-se a figuras 

femininas. 

Por outro lado, venderam para a mulher a ideia deturpada de que seu 

papel é demonstrar fragilidade, ser alguém que necessita de proteção. Diante da 

força física e, muitas vezes, da superioridade corporal masculina, esta proteção fora 

delegada ao homem, nas suas figuras de avô, pai, irmão, marido, companheiro, 

namorado e afins. Daí à dominação, do sentimento de superioridade e posse à 

agressão, é apenas um passo9.  

De acordo com Karin Smigay10, as culturas falocráticas, que creem 

na dominação social e cultural exercida pelos homens sobre as mulheres, possuem 

"um vasto conjunto de representações socialmente partilhadas, de opiniões e de 

tendência a práticas que desprezam, desqualificam, desautorizam e violentam as 

mulheres, tomadas como seres de menor prestígio social". Portanto, de acordo com 

esta autora: 

o sexismo acaba legitimando a violência contra mulheres e todos 
aqueles que, em determinadas circunstâncias, são reconhecidos 
como tendo uma posição feminilizada. Mantido por um pensamento 
essencialista, atribui qualidades e defeitos que seriam inerentes e 
específicos de cada sexo. 

 
Nesse contexto, chegamos à conceituação do que se chama estigma da 

mulher. Carlos Roberto Bacila11 leciona que “o estigma é uma marca ou sinal que 

alguém possui, a qual lhe atribui um fator depreciativo, de forma a gerar tratamentos 

sociais distintos das outras pessoas”. 

O termo “estigma” foi criado pelos gregos quando se referiam aos sinais 

corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou 

                                                             
9
 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 

combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3ª ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 21. 
10

 SMIGAY, Karin Ellen von. Sexismo, homofobia e outras expressões correlatas de violência: 
desafios para a psicologia política. Psicologia em Revista. Belo Horizonte. 2002. p. 34. 
11

 BACILA, Carlos Roberto. Estigmas Um estudo sobre os Preconceitos. Lúmen Júris: São Paulo, 

2005. P. 24. 
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mau sobre o status moral de quem os apresentada12. Naquela época, os sinais eram 

feitos com cortes ou marcas de queimaduras no corpo do indivíduo a fim de avisar 

aos demais que aqueles eram escravos ou traidores, por exemplo. 

Assim, o estigma impregna-se de incontáveis significados que 

categorizam aqueles que o possuem de forma a traduzir uma identidade, muitas 

vezes, falsa e que não condiz com a realidade daqueles indivíduos. Ele pode 

resultar de nacionalidade, religião, classe social, deformidades físicas, etnia, gênero, 

assim como de vício (alcoolismo) ou orientação sexual (homoafetividade), entre 

outros. 

Desta feita, o conceito de estigma é eivado de variadas discriminações. 

Em seu sentido objetivo, trata da marca em si, seja ela a cor da pele, o sexo ou a 

deficiência física, por exemplo. Enquanto seu lado subjetivo designa um estereótipo 

carregado de significação negativa. 

Estigmas sociais frequentemente levam à marginalização de quem o 

carrega.  Nesse sentido, Erwing Goffman13 aponta que as consequências do estigma 

são a exclusão da relação social normal, a falta de percepção de qualidade da 

pessoa estigmatizada e as expectativas ruins dos “normais” em relação aos 

estigmatizados. Logo, um indivíduo estigmatizado é visto com preconceitos e 

determinadas regras negativas que os excluem de certas relações pessoais com os 

demais indivíduos. 

Primordialmente, a mulher tinha como função a reprodução da espécie 

humana, uma vez que, por suas características biológicas, era responsável por gerar 

os filhos e amamentá-los. Em razão dessa dedicação, à mulher eram reservadas as 

tarefas domésticas e aquelas interligadas à subsistência da prole. Sendo o homem o 

grande responsável pelas tarefas ocorridas fora do ambiente doméstico e familiar, o 

que privava as mulheres de manter contatos sociais e dividia as funções por 

características meramente biológicas14. 

                                                             
12

 GOFFMAN, Erving. Estigma – Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada. 4ª 
edição. Tradução de: Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. Rio de Janeiro: LTC, 1988. P. 11. 
13

 Idem. P. 14. 
14

 RIBEIRO, Dominique de Paula. Violência contra a Mulher: aspectos gerais e questões práticas da 

Lei 11.340/2006. 1ª edição. Brasília: Gazeta Jurídica. 2013. P. 22. 
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Nesse sentido, confirmando esse entendimento, Arthur Schopenhauer15, 

filósofo alemão do século XIX, dizia que: 

O simples aspecto da mulher revela que não é destinada nem aos 
grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais. 
Paga a sua dívida não pela ação, mas ‘pelo sofrimento’: as dores da 
maternidade, os inquietos cuidados da infância: deve obedecer ao 
homem, ser uma companheira paciente que o conforte.” Não é feita 
para grandes esforços, nem para dores e prazeres excessivos; a vida 
para ela pode decorrer mais silenciosa, mais insignificante, mais 
serena que a do homem, sem que ela seja, por temperamento, 
melhor ou pior. 

De acordo com Organização das Nações Unidas16, em estudo realizado 

sobre o assunto, “a violência contra a mulher é todo ato de violência praticado por 

motivos de gênero, dirigido contra uma mulher”. 

Para Maria Berenice17, é notório que os atos de violência contra as 

mulheres estão vinculados aos conceitos de gênero pré-estabelecidos e incutidos 

socialmente. Ao homem sempre coube o espaço público, enquanto a mulher foi 

confinada nos limites da família e do lar, o que ensejou a divisão em dois mundos: 

um de dominação, externo, produtor; outro de submissão, interno e reprodutor. 

Alguns valores patriarcais tendem a mudar com o processo de 

modernização, que coloca outras necessidades e demandas ao grupo familiar, 

embora a força simbólica da dominação masculina e patriarcal ainda persista em 

querer dominar o “sexo frágil” de diversas maneiras. 

À medida que a Medicina promoveu avanços de métodos contraceptivos, 

também embasou muitas das lutas pela emancipação feminina promovida, em geral, 

pelos movimentos feministas, o que foi, aos poucos, redefinindo o papel da mulher e 

o modelo ideal de família. 

Quanto mais integrada ao mercado de trabalho, mais a mulher tem saído 

dos lares, impondo ao homem a crescente necessidade de assumir 

                                                             
15

 SCHOPENHAUER, Arthur. Retirado de adendo ao livro “Metafísica do Amor” da editora Inquérito 
de Portugal. Tradução: Lobo – Vilela. Texto originalmente publicado no “Pererga e Paralipomena – 
Ensaio sobre a mulher”. P. 83. 
16

 ONU - Organização das Nações Unidas.In-depth study on all forms of violence against women. 
New York, 2006. Disponível em: <http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/SGstudyvaw.htm>. 
Acesso em: 03 maio 2016. 
17

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3ª ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 22. 
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responsabilidades domésticas e cuidados com os filhos, tarefas estas que antes 

eram prioritariamente femininas. 

O afastamento do parâmetro preestabelecido de dominação trouxe 

variadas mudanças que desencadearam inúmeras consequências, o que deu 

espaço à insegurança masculina, sendo um terreno fértil para os conflitos. 

Nesse contexto, como forma de, teoricamente, compensar a transgressão 

crescente no cumprimento ideal dos papéis de gênero, surgem as diversas formas 

de violência. Para combatê-las, diversos movimentos sociais e políticos que vêm 

buscando, ao longo dos séculos, a mudança do pensamento a respeito do papel da 

mulher na sociedade, para se alcançar uma equidade entre os sexos. E, então, o fim 

da violência de gênero contra a mulher. 

 

2.3 O ciclo da violência 

A violência que funcionava na era dos hominídeos como forma de defesa 

necessária para assegurar sua sobrevivência em meio a um ambiente de 

hostilidade, de acordo com Nilo Odália18, atualmente, ganha novos contornos, 

representando, em diversos casos, a reação do ser humano às relações, cada vez 

mais marcadas pela intolerância, que mantém com os demais indivíduos. 

O mesmo acontece quando se trata, especificamente, de violência contra 

a mulher, uma vez que tal violência vitima, independentemente de classe, raça, 

etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, segundo 

Pedro Rui da Fontoura Porto19, em virtude, especialmente, dos fortes resquícios da 

tradição cultural machista, sexista, misógina e patriarcal que persiste em manter 

impunes os sujeitos ativos desse tipo de violência. 

Atualmente, a violência doméstica tem sido debatida por diversos atores 

sociais, nos mais diversos meios de comunicação e por entidades que trabalham 

com esse tipo de situação de violência. Segundo Fraga20: 

                                                             
18

 ODÁLIA, Nilo. O que é violência. São Paulo: Brasiliense, 2004. (Coleção Primeiros passos; 85). P. 
13-15. 
19

 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/06: 
análise crítica e sistêmica. 3. ed. rev. atual. e de acordo com a ADI 4424. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2014. P. 56. 
20

 FRAGA, P. D. Violência: Forma de dilaceramento do ser social. IN: Serviço Social e Sociedade n° 

70, Ano XXIII, São Paulo: Cortez, 2002. P. 38. 
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A violência acompanha o homem

21
 desde os primórdios da história, a 

essa violência, o autor chama de “original” que seria praticada como 
uma necessidade incontrolável pela sobrevivência diante de questões 
que não lhes ofereciam em absoluto qualquer que fosse a 
possibilidade de saída a não ser a violência em si. (grifos nossos) 

A violência é, antes de tudo, uma privação. É a subtração de direitos, da 

dignidade ou da própria vida de outrem22. É um fenômeno humano, que opera na 

relação entre os seres, no estar com os outros. 

Este “outro” é, no pensamento de Jean-Marie Muller23, o causador dos 

conflitos. É ele quem chega e tenta se apropriar dos “meus” espaços; o “outro” cujos 

desejos e interesses se opõem diametralmente aos meus; que, com os seus direitos, 

diminui os meus, cuja liberdade me afeta. 

Nesse contexto, o “outro” é visto como uma verdadeira ameaça, criando 

sentimento de disputa e gerando o confronto. Talvez o “outro” nem queira nos fazer 

mal, talvez ele apenas precise de ajuda, mas, talvez eu precise dar-lhe algo, 

arranjar-lhe um lugar ou, pior que isso, ceder-lhe o meu. 

Assim, para Eduardo Rabenhorst24, a incerteza da vida faz surgir o medo 

de perder aquilo que temos ou de não conseguir o que queremos, e é este medo 

que transforma a violência em “uma possibilidade sempre presente”. 

Por conta disso, alguns cientistas sociais entendem que a reciprocidade e 

o conflito são inerentes às relações sociais e, portanto, a violência se mantém em 

um estado de natureza, até que “o outro” apareça e usurpe ou ameace aquilo que é 

meu. 

Acontece que os tipos de violência de gênero não se restringem ao 

ambiente doméstico, ao âmbito familiar ou às relações íntimas de afeto, como trata o 

artigo 5º da Lei Maria da Penha25, o qual limita a proteção às agressões que ocorrem 

                                                             
21

 Nesse caso, o autor refere-se a ‘homem’ como ser humano em geral, sem distinção de gênero. 
22

 ODÁLIA, Nilo. O que é violência. São Paulo: Brasiliense, 2004. (Coleção Primeiros passos; 85). P. 
86. 
23

 MULLER, Jean-Marie. O princípio de não-violência: percurso filosófico. Lisboa: Instituto Piaget, 
1995. P. 16. 
24

 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade Humana e Moralidade Democrática. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2001. P. 846. 
25

 Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. 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 
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nestas hipóteses. As formas de violência contra a mulher podem perfeitamente se 

realizar sem que o autor sequer tenha uma relação de afeto com a vítima. Segundo 

o artigo supracitado: 

Art. 5º: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial:  

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço 
de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação. 

Além disso, é evidente que a violência de gênero não só se manifesta de 

diversas formas, mas também com diferentes graus de intensidade. Estas formas de 

violência não se produzem isoladamente. Na verdade, elas fazem parte de uma 

sequência crescente e repetitiva de episódios, com aspecto de um ciclo contínuo de 

agressões. 

A mulher que sofre violência nem sempre vive nessa situação, 

ininterruptamente, quando há uma relação com o agressor. Normalmente, há 

períodos penosos no convívio, mas também há períodos harmoniosos, de aparente 

carinho e amor. Nestes momentos, as mulheres normalmente oferecem nova 

oportunidade ao algoz, diante de promessas e da idealização do parceiro. 

Em geral esse ciclo da violência de gênero ocorre nas relações de afeto 

ou no âmbito domiciliar. Há certo consenso doutrinário sobre o mesmo ser dividido 

em três fases marcantes: a tensão inicial, a explosão e a lua-de-mel ou 

reconciliação, as quais variam em intensidade e em tempo, podendo alguma delas 

inclusive não ocorrer dependendo do caso concreto. 

                                                                                                                                                                                              
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. 
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Segundo Maria Berenice Dias26, “primeiro vem o silêncio, seguido da 

indiferença. Depois surgem reclamações, reprimendas, reprovações. Em seguida, 

começam os castigos e as punições. A violência psicológica se transforma em 

violência física”. 

Muitas vezes esse comportamento envolve humilhações, que acontecem 

na frente de outros familiares, como os filhos, por exemplo. A intenção de maltratar 

pode extrapolar a pessoa da vítima, atingindo outros objetos e pessoas valorosas 

para a mesma. 

A primeira fase trata-se da construção da violência. Durante esta, há um 

acúmulo de tensão, com brigas e desentendimentos recorrentes, agressões verbais 

e até mesmo físicas, em menor grau. 

Segundo Marie-France Hirigoyen27, os atos perversos estão inseridos no 

cotidiano, e acabam passando despercebidos, “(...) começam com uma simples falta 

de respeito, uma mentira ou uma manipulação. Não achamos isso insuportável, a 

menos que sejamos diretamente atingidos". Nesse diapasão, a vítima vai 

encontrando explicações e justificativas para o comportamento do parceiro. Acredita 

que é apenas uma fase passageira, tendendo a ser compreensiva e parceira. 

Nesse contexto, a vítima tenta evitar problemas, submetendo-se às 

vontades e exigências do companheiro. Aquela se veste de insegurança, desiste de 

desejos e sonhos para se realizar na figura e felicidade deste. A angústia do 

fracasso passa a ser seu cotidiano28. 

Para dominar a vítima, o homem busca destruir sua autoestima, proibindo 

amizades, afastando-a da família. Muitas vezes a impede de trabalhar e a convence 

de que seu papel é o de administrar a casa e cuidar dos filhos, quando estes 

existem. Ou sugestiona, até que a mesma tome como verdade, o fato de que se não 
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 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3ª ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 21. 
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 HIRIGOYEN, Marie-France Assédio Moral - A Violência Perversa no Cotidiano; tradução de 
Maria HELENA Kuhner. 9° Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 
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 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3ª ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 22. 
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for ele, ninguém mais vai amá-la e suportar os seus defeitos. Portanto, não adianta 

rebelar-se. Se a vítima não for sua, não será de mais ninguém. 

Acontece que a tendência é a intensificação da tensão do relacionamento, 

fazendo-se insuportável, o que leva à segunda fase do ciclo, onde ocorre uma 

descarga de toda a tensão acumulada na primeira, por meio de um ato principal e 

grave de violência física contra a mulher, como um espancamento ou uma tentativa 

de homicídio. Esta fase é mais curta do que as outras duas. 

Naquele mar de violências psicológicas e ameaças, a mulher perde 

contato com quem poderia incentivá-la a romper com a escalada da violência. O 

homem tenta e consegue convencê-la de que parte da culpa, ou quiçá toda ela, é 

sua, fazendo-a recuar e dar mais espaço para a continuação daquele 

comportamento abusivo. Logo, a vítima não resiste à manipulação e se torna 

prisioneira da vontade do opressor. 

Diante desse quadro, a vítima pode tomar uma das seguintes atitudes: 

romper com o ciclo, buscando ajuda e deixando o companheiro; ou se culpar pela 

violência sofrida, que desorienta a mulher e pode fazê-la ficar em silêncio.  

Muitas mulheres guardam segredo sobre os abusos, chegando a se 

perguntar o que fizeram de errado. Estas vítimas tendem a aceitar o comportamento 

do agressor para adaptarem-se mais facilmente à situação, enquanto aquelas que 

procuram ajuda, muitas vezes, apenas denunciam o agressor como tentativa de 

reordenar o relacionamento e não com o objetivo de conscientemente romper o ciclo 

e trazer punição ao agressor. Em uma explanação didática, Maria Berenice Dias29 

esclarece: 

A ideia da família como uma entidade inviolável, não sujeita à 
interferência do Estado e da Justiça, sempre fez com que a violência 
se tornasse invisível, pois é protegida pelo segredo. Agressor e 
agredida firmam um pacto de silêncio, que o livra da punição. 
Estabelece-se um verdadeiro ciclo vicioso: a mulher não se sente 
vítima, o que faz desaparecer a figura do agressor. Mas o silêncio não 
rompe nenhuma barreira. A falta de um basta faz a violência 
aumentar. O homem testa seus limites de dominação. Como a ação 
não gera reação, exacerba a agressividade. Para conseguir dominar, 
para manter a submissão, as formas de violência só aumentam. 

                                                             
29

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3ª ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 22. 
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Empós, chega-se à fase três do ciclo violento. Nela, o agressor mostra-se 

arrependido com o comportamento que teve e age de forma humilde e amorosa, 

procurando desculpar-se. Ele pede desculpas e promete não atacá-la novamente. 

Por vezes, compra-lhe presentes. 

Segundo a ‘Cartilha de Violência Doméstica do Fórum Nacional de 

Educação em Direitos Humanos Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres’30 

(2006), as atitudes amorosas do agressor reforçam na mulher a esperança de que 

ele mudará e muitos daqueles até começam a buscar um tratamento psicológico ou 

para alcoolismo, quando este existe. Toda essa mudança de comportamento, 

normalmente, encoraja a mulher a manter sua relação de vida matrimonial. 

Contudo, às vezes não há nenhum comportamento amoroso nesta última 

fase, apenas a ausência de violência. O agressor e a mulher aceitam de bom grado 

esta fase. Ele se mostra encantado, manipulável e acredita que pode se controlar e 

nunca mais agredirá a mulher. Procura convencer a todos disso, usando 

frequentemente a família e os amigos para convencer a mulher a não romper o 

relacionamento com ele. 

Ainda conforme a cartilha supracitada, “a mulher quer acreditar nele e se 

convence de que a intenção dele é verdadeira. A mulher recorda, pelo menos tem 

uma pequena lembrança, do amor que nutriu por ele no início de seu 

relacionamento”. Assim, o agressor se mostra carente, afirmando não poder viver 

sem a mulher. Ela se sente responsável pelo homem. É durante esta fase que a 

probabilidade da companheira fugir torna-se ainda menor. Esta última fase traz de 

volta a tensão, que provoca a recorrência da primeira fase do ciclo. 

Logo, o chamado ciclo de violência recomeça. Eventual e paulatinamente, 

o remorso que o algoz sente na última fase vai dando lugar aos pequenos incidentes 

de agressão que caracterizam a primeira delas. 

                                                             
30

 Cartilha de Violência Doméstica do Fórum Nacional de Educação em Direitos Humanos 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres: Protegendo as Mulheres da Violência 

Doméstica. Coordenação: Mariana Alvarenga Eghrari Pereira. 2006. Disponível em: 
<http://midia.pgr.mpf.gov.br/hotsites/diadamulher/docs/cartilha_violencia_domestica.pdf.> Acesso em: 
09/05/2016. 
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De acordo com José Barroso Filho, Juiz-Auditor da Justiça Militar 

Federal31 e Juiz-Auxiliar da Presidência do CNJ, a violência inicial desorienta a 

mulher e “ela tende a apresentar sintomas de depressão e ansiedade. Isolada neste 

processo, a mulher culpa-se pela situação, entra em um processo de resistência 

passiva e se habitua a conviver com aquele tipo de situação”. Ainda segundo o 

autor: 

A vítima passa a assumir o modelo mental do seu agressor. É quando 
ela passa a pensar que ele está certo e ela está errada, mas com o 
objetivo de garantir a integridade psicológica e adaptar-se à situação. 
Nesse momento, ocorre o que chamamos de identificação com o 
agressor. Esta relação é somatizada pela mulher. É a chamada 
"Síndrome da Mulher Espancada" "battering syndrome", na qual 
a violência é acompanhada do aumento de sintomas clínicos em 
geral e problemas emocionais com sofrimento duradouro. 
Embora sofra, por falta de opção e atenção do Poder Público, a 
mulher continua convivendo com o agressor e perpetuando a 
vitimização. Observa-se a  similitude com a denominada  "Síndrome 

de Estocolmo", quando a vítima se identifica com o seqüestrador. 
Este passa a ser o seu ponto de referência e segurança, e a ameaça 
fica ligada ao exterior. Na medida em que essa mulher fica isolada, 
sem alguém que possa ajudá-la a entender o que está acontecendo 
nem garantir-lhe a segurança de que precisa, ela passa a se adaptar 
a essa situação, para manter um bom relacionamento com o 
agressor. Tal é a desesperança que busca segurança no próprio 
agressor. A mulher passa a desenvolver grande dependência do 
agressor, idealização do agressor e defesa das razões do agressor. 
(grifos nossos) 

Ademais, nota-se que, quando não são resolvidos, os incidentes têm 

tendência a se repetir mais grave e frequentemente. Este quadro é complexo, muitas 

vítimas nem sequer têm consciência do processo. O ciclo é comum e muitas vezes 

entendido como um “destino” das mulheres em razão da frequência com que ocorre.  

Desta feita, não resta dúvida de que os ciclos são contextualizados dentro 

de um processo de caráter social que se utiliza dos papéis masculinos e femininos 

construídos de forma história dentro do sistema patriarcal. Sistema esse marcado 

pela violência e dominação sobre as mulheres, não só física, mas psicológica, o que 

propicia as reconciliações e o silêncio das vítimas. 
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2.4 Tipos de violência de gênero e seus sujeitos 

Marilena Chauí32 define que “ocorre violência toda vez que uma pessoa 

trata a outra como um objeto”. Com essa ideia de coisificação, podemos fazer uma 

classificação dos tipos de violência. 

Segundo a autora, a “violência física é aquela que acontece quando 

através da força física, uma pessoa causa ou tenta causar dano não acidental à 

outra, das mais diversas formas”. Assim, atitudes que envolvam tapas, empurrões, 

socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, estrangulamento, lesões por armas 

ou objetos, obrigar a tomar medicamentos desnecessários ou inadequados, álcool, 

drogas ou outras substâncias, inclusive alimentos, caracterizam este tipo de 

acometimento. 

Por sua vez, ainda, segundo Chauí33, a violência também pode ser 

psicológica, entendida de forma ampla como “toda ação ou omissão que causa ou 

visa causar dano à auto-estima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa”. 

Logo, isto pode incluir toda sorte de impropérios, como: insultos constantes, 

humilhação, desvalorização, chantagem, isolamento de amigos e familiares, 

ridicularização, rechaço, manipulação afetiva, exploração, negligência (atos de 

omissão a cuidados e proteção contra agravos evitáveis, como situações de perigo, 

doenças, gravidez, alimentação e higiene), entre outros. 

Além disso, os transtornos psicológicos podem ser resultado de ameaças, 

privação arbitrária da liberdade (impedimento de trabalhar, estudar, cuidar da 

aparência pessoal, gerenciar o próprio dinheiro, brincar, dentre outros), 

confinamento doméstico, críticas pelo desempenho sexual, omissão de carinho e 

negação de atenção e supervisão. 

Nesse contexto, chega-se a um dos tipos de violência mais cruéis à 

dignidade da mulher: a violência sexual. Para o Ministério da Saúde - 200134: 
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A violência sexual constitui-se em toda ação na qual uma pessoa em 
relação de poder e através da força física, coerção ou intimidação 
psicológica, obriga uma outra ao ato sexual contra a sua vontade, ou 
que a exponha em interações sexuais que propiciam sua vitimização, 
da qual o agressor tenta obter gratificação. A violência sexual ocorre 
em uma variedade de situações como estupro, sexo forçado no 
casamento, abuso sexual infantil, abuso incestuoso e assédio sexual. 

Por fim, tratemos do que seria a violência chamada de econômica ou 

financeira. Em tais definições são atribuídos todos os atos destrutivos ou omissões 

do agressor que afetam a saúde emocional e a sobrevivência dos membros da 

família. 

Dentro dessa classificação encontram-se casos de roubo, destruição de 

bens pessoais (roupas, objetos, documentos, animais de  estimação e outros) ou de 

bens da sociedade conjugal (residência, móveis e utensílios domésticos, terras e 

outros), recusa de pagar a pensão alimentícia ou de participar nos gastos básicos 

para a sobrevivência do núcleo familiar, uso dos recursos econômicos de pessoa 

idosa, tutelada ou incapaz, destituindo-a de gerir seus próprios recursos e deixando- 

a sem provimentos e cuidados35. 

Segundo a Cartilha sobre a Violência Doméstica de 200336, “apesar da 

alta magnitude, é raro a violência tornar-se visível. Quando mulheres que estão 

sofrendo violência procuram os serviços de saúde, dificilmente revelam 

espontaneamente esta situação”. Ainda que sejam perguntadas, há grande risco de 

que esse sofrimento seja silenciado. Isso ocorre porque é bastante difícil a mulher 

falar sobre a violência, assim como não tem sido experiência das mulheres o crédito 

e o acolhimento diante dessa revelação, nem por amigos, familiares, terceiros ou 

poder público. 

Ademais, importante destacar que a palavra violência não corresponde, 

necessariamente, à forma como a vítima enxerga sua experiência, já que estas, 

muitas vezes, não reconhecem os atos agressivos ou abusivos cometidos pelo 

marido ou companheiro como violência, mas sim como atitudes ignorantes ou 
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estúpidas, dentre outros termos, de um relacionamento abusivo. Desse modo, seja 

por dificuldades das mulheres, seja porque não podem ainda confiar nos serviços de 

saúde ou de justiça, as mulheres geralmente não contam que vivem em situação de 

violência. 

Existem divergências doutrinárias quanto à pessoa que pode figurar como 

autor nos crimes abrangidos pela Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. Uma 

primeira corrente defende que, por se tratar de crime de gênero e cujos fins 

principais estão voltados para a proteção da mulher vítima de violência doméstica, 

familiar ou de relacionamento íntimo, no pólo ativo pode figurar apenas o homem e, 

quando muito, a mulher que, na forma do § único do art. 5º desta Lei, mantenha uma 

relação homoafetiva com a vítima37. 

Portanto, para a configuração da violência doméstica de gênero, não há 

necessidade de que exista uma relação de marido e mulher, sendo possível que as 

agressões ocorram no ambiente de uma união estável, que nada mais é que uma 

relação íntima de afeto, ou até mesmo dentro das relações homoafetivas entre 

mulheres. 

Existe uma segunda corrente, que Souza38 defende e entende ser a mais 

coerente, pois dá menos ensejo a possíveis questionamentos quanto à questão da 

constitucionalidade, já que trata igualmente homens e mulheres quando vistos sob a 

ótica do pólo ativo, resguardando a primazia à mulher apenas enquanto vítima. 

Tal corrente defende que a ênfase principal da referida Lei não é a 

questão do gênero, tendo o legislador dado prioridade à criação de "mecanismos 

para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher", sem importar 

o gênero do agressor, que tanto pode ser homem, como mulher, desde que esteja 

caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade39. 

Atualmente, existe ainda uma terceira, que trata a Lei 11.340/2006 como 

uma Lei de gênero, por existir para proteger a mulher, que é a que mais sofre dentro 

de um contexto social e cultural, mas podendo suas medidas protetivas ser 

                                                             
37
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aplicadas em favor de qualquer pessoa (sujeito passivo) desde que comprovada a 

violência ocorrida dentro de um contexto doméstico, familiar ou de relacionamento 

íntimo, podendo ser tanto homem quanto mulher40.  

Entretanto, para Almeida41, a aplicação da Lei Maria da Penha cabe 

somente quando o sujeito passivo for do sexo feminino, ou seja, a vítima for mulher, 

mas podendo ser autor do fato, homem ou mulher. Confirmando isto, vejamos o 

comentário de Souza42: 

Para a configuração da violência doméstica não é necessário que as 
partes sejam marido e mulher, nem que estejam ou tenham sido 
casados. Também na união estável – que nada mais é que uma 
relação íntima de afeto – a agressão é considerada como doméstica, 
quer a união persista ou já tenha findado. Para ser considerada a 
violência como doméstica, o sujeito ativo tanto pode ser um homem 
como outra a mulher. Basta estar caracterizado o vínculo de relação 
doméstica, de relação familiar ou de afetividade, pois o legislador deu 
prioridade à criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica contra a mulher, sem importar o gênero do agressor. 

Neste contexto, não há dúvidas de que o sujeito ativo dos crimes 

domésticos pode ser homem ou mulher, pois como já se disse, independe do gênero 

do agressor. 

Apesar de toda essa conjuntura, não se pode deduzir que somente a 

mulher é potencial vítima de violência doméstica, familiar ou de relacionamento 

íntimo. Existem divergências doutrinárias que apontam que o homem também pode 

sê-lo, conforme se depreende da redação do § 9º do art. 129 do Código Penal 

Brasileiro, que não restringiu o sujeito passivo, abrangendo ambos os sexos como 

possíveis vítimas de lesão corporal no âmbito doméstico. 

O que as leis como a da Maria da Penha e a de Feminicídio limitam são 

as medidas de assistência e proteção, estas sim aplicáveis somente à ofendida 

(vítima mulher); e as medidas de punição, estas, em tese, aplicáveis apenas ao 
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agressor homem. As mulheres brasileiras passaram a contar, a partir de 2006, com 

a Lei Maria da Penha, por exemplo, que não somente tem caráter repressivo, mas, 

também, preventivo e assistencial, pois criou mecanismos aptos a coibir as 

modalidades de agressão (violência)43. 

 A Lei Maria da Penha, em várias partes de seus dispositivos e 

especialmente em seu preâmbulo, deixa claro que o sujeito passivo reconhecido por 

ela é apenas a mulher que tenha sido vítima de agressão decorrente de violência 

doméstica, familiar ou de relacionamento íntimo44. No tocante ao polo passivo desta 

situação de violência, de uma maneira sóbria e plausível diante do reconhecimento 

dos direitos de várias minorias, Maria Berenice Dias45 traz, quando cita estarem sob 

abrigo da Lei Maria da Penha também as lésbicas, travestis, transexuais e 

transgêneros, o seguinte posicionamento: 

Lésbicas, transexuais, travestis e transgêneros, que tenham 
identidade social com o sexo feminino estão ao abrigo da Lei Maria 
da Penha. A agressão contra elas no âmbito familiar constitui 
violência doméstica. Ainda que parte da doutrina encontre dificuldade 
em conceder-lhes o abrigo da Lei, descabe deixar à margem da 
proteção legal aqueles que se reconhecem como mulher. Felizmente, 
assim já vem entendendo a jurisprudência. 

Portanto, antes de adotarmos uma posição sobre quem pode ser vítima 

de violência doméstica, é necessário fazer uma reflexão acerca da proteção 

constitucional aos direitos dos travestis, transexuais, lésbicas e transgêneros. Será 

que o fato de um travesti ou até mesmo um transexual ser agredido por seu 

companheiro desconfiguraria a aplicação da Lei, apenas porque estes não nasceram 

com o sexo feminino? Se não for possível aplicar a Lei nesses casos, então, qual 

seria o objetivo real da Lei Maria da Penha46? Como ignorar o machismo e a 

misoginia que também atinge estes grupos da sociedade? 
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2.5 Ideologia de gênero e sua importância para a temática de violência 

Sabe-se que a luta por direitos é resultado de uma construção histórica, e 

estes são buscados principalmente por aqueles que vivem em situação de opressão, 

violação e discriminação por meio de muitos debates e muita militância. Assim, é 

fácil reconhecer que existem grupos mais vulneráveis que outros na sociedade, 

estando estes relacionados com a temática do presente trabalho. 

Ainda assim prevalece, muitas vezes, a ideia de que o tema relativo ao 

gênero esteja superado ou que não mereça ser discutido. Na verdade, este 

permanece mascarado nas entranhas da sociedade que insiste, por meio de 

discursos insidiosos, em naturalizar e reiterar a norma binária heterossexual que tem 

dado identidade aos sujeitos ao longo de anos. 

Tal regra traz de forma intrínseca outras inúmeras, que acabam 

condicionando e limitando a liberdade sexual e de gênero. Por isso, é 

imprescindível, para refutá-las, conhecer as ideias, por exemplo, de Simone de 

Beauvoir e Judith Butler, que, em seus estudos sobre a temática, fundamentaram o 

debate atual sobre o gênero, incitando até hoje a subversão de identidade. 

Inicialmente, podemos afirmar que Simone de Beauvoir empenhou-se em 

problematizar a definição de “mulher”– como, por exemplo, a sujeição desta durante 

toda a história e, principalmente, a constatação de que muitos acreditavam à época 

(e ainda acreditam) que ser mulher é algo similar a um erro, a um ser incompleto, a 

um ser diminuto.  As incontáveis observações obtidas em suas pesquisas 

certamente foram berço para os estudos feministas, posteriormente para os estudos 

de gênero e sobre a sexualidade não normativa47. 

Uma das obras de maior expoente sobre a temática tratada por Beauvoir, 

referência primeira para os estudos sobre gênero, é O segundo sexo48. Nesta obra, 

fica em evidência a irritação da autora por verificar que pouco foi esclarecido na 
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história da filosofia sobre este ser designado por tantos como “fêmea” ou 

simplesmente como “mulher”. Mostrou-se o quão pejorativo é culturalmente este 

último termo, que traz consigo muitas definições, papéis e incumbências pré-

definidas socialmente. 

Um dos motes mais famosos de Beauvoir é o que apregoa que as 

mulheres não nascem mulheres, mas se tornam mulheres49. Ou melhor: que as 

características associadas tradicionalmente à condição feminina derivam menos de 

imposições da natureza e mais de mitos disseminados pela cultura. A autora, 

portanto, colocou em xeque a maneira como os homens olhavam as mulheres e 

como as próprias mulheres se enxergavam, por isso tamanha importância até os 

dias atuais. 

Quando tratamos do que define alguém como fêmea, remetemos ao sexo, 

ou seja, sua constituição biológica; já quando tentamos definir alguém como mulher, 

usamos o gênero como referência, sua constituição cultural. Acontece que a primeira 

regra define os sujeitos em sociedade e os impõe uma resignação eterna com sua 

condição, atribuições ou características, de forma lógica, imutável ou como uma 

fórmula matemática hipotética e simplista. 

Segundo a Enciclopédia e Dicionário Koogan/Houaiss, mulher é o ser 

humano do sexo feminino. Sexo é a diferença física e constitutiva do homem e da 

mulher, do macho e da fêmea: sexo masculino e feminino. Sexo feminino é o que se 

refere ao sexo caracterizado pelo ovário (nos animais e nas plantas). 

Segundo Roberta Campos50, após Freud ter demonstrado a existência de 

um inconsciente que é estruturado com uma lógica que lhe é própria, tivemos 

acesso a outro sujeito além do sujeito de direito – o sujeito do desejo. O eu e a 

consciência perdem sua soberania. A partir dessa descoberta buscamos a 

integração diferenciada desses dois aspectos de um mesmo sujeito, e não mais a 

disjunção. 
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Nesse sentido, de acordo com Guacira Lopes Louro51, para que se 

compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade, importa 

observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu 

sobre os sexos. 

Por sua vez, analisando os escritos de Beauvoir, Butler explica que o 

processo de construção de identidade é uma busca incessante, que, muitas vezes, 

resulta na escolha de um gênero pré-determinado no meio social. Tudo isso acaba 

por desembocar em mais limitações, que são impostas ao sujeito que se encontra 

em formação. 

Essa construção também se dá por atos corporais e modos de agir já 

esperados e fixados pela cultura. Isso é conhecido como “performatividade”, que 

nada mais é que a incidência de práticas regulatórias e de repetição que 

estabelecem uma uniformidade no comportamento previamente tido como razoável 

pela cultura no que diz respeito a sexo e gênero52. 

Nesse contexto é que se percebe o quanto o conceito relacional de 

gênero, as relações de poder e a violência são temas recorrentes e assuntos 

complexos resultantes primordialmente de uma construção histórica. 

 A sociedade contemporânea, muitas vezes, reproduz ações 

conservadoras, estereotipadas, sexistas e intencionais, que acabam por naturalizar 

determinados comportamentos, propiciando a disseminação de intolerância, 

preconceito e discriminação.  

Para esta mesma sociedade, a definição do gênero feminino 

tradicionalmente é referida à esfera familiar e à maternidade, enquanto a referência 

fundamental da construção social do gênero masculino é sua atividade na esfera 

pública, concentrador dos valores materiais, o que faz dele o provedor e protetor da 

família. 
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Dessa forma, atualmente, ainda que as mulheres estejam maciçamente 

presentes na força de trabalho e no mundo público, a distribuição social da violência 

reflete a tradicional divisão dos espaços: o homem é vítima da violência na esfera 

pública, porque muitas vezes concorre para esta, e a agressão contra a mulher é 

perpetuada no âmbito doméstico, onde o algoz é, mais frequentemente, o próprio 

parceiro53. 

Acontece que o termo gênero não pode ser confundido com sexo. Este, 

na maioria das vezes, descreve características e diferenças biológicas, relacionadas 

à anatomia e fisiologia dos organismos pertencentes ao sexo masculino e feminino. 

Segundo Elisabeth Roudinesco54
, ao analisar alguns estudos freudianos, 

afirma que estes, por exemplo, proporcionou uma verdadeira ruptura epistemológica 

com a sexologia, estendendo a noção de sexualidade a uma disposição química 

universal e extirpando-a se deu o fundamento biológico, anatômico e genital, para 

fazer dela a própria essência da atividade humana. 

Nesse sentido, Dominique de Paula Ribeiro55 leciona: 

A partir da distinção entre o sexo, como especificidade biológica e 
anatômica, e o gênero, como a representação social e psíquica da 
diferença sexual – identidade sexual - foram alterados os conceitos 
da sociedade acerca da sexualidade. Percebendo a necessidade de 
reflexão sobre a redistribuição das relações de identidade entre os 
sexos, já que a determinação anatômica não se sustenta mais, 
vislumbrando, pois, a possibilidade de homem-masculino, homem-
feminino, mulher-feminino e mulher-masculino

56
, começaram os 

estudos sobre biafetividade, homoafetividade, heteroafetividade, 
transexualidade, hermafroditismo real e os fenômenos de 
travestismos. 

Dessa forma, nota-se que a sexualidade ao mesmo tempo em que é uma 

representação ou construção mental, também se trata de uma diferença anatômica. 

Logo, para Freud, “a existência de uma diferença anatômica entre os sexos não 

desembocava numa concepção naturalista, uma vez que essa famosa diferença, 
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ausente no inconsciente, atesta, para o sujeito, uma contradição entre a ordem 

psíquica e a ordem anatômica57”. 

A própria escolha da expressão “violência contra a mulher” foi motivada 

por ser praticada contra a pessoa do sexo feminino, apenas e simplesmente pela 

sua condição de mulher. Esta retrata a intimidação dela pela figura do homem, que 

desempenha papel de agressor, dominador e disciplinador, na maioria das vezes. 

Diante de todas as mudanças que vem acontecendo na sociedade, com a 

ocupação dos espaços considerados naturalmente masculinos, o homem tem 

perdido sua base de identidade de gênero, mas não sabe como nomear o novo, 

reagindo com agressividade, pois o desmonte da identidade masculina de provedor 

o assusta. Nesse sentido, Anthony Giddens58 aduz: 

É possível que boa parte da violência que os homens praticam hoje 
contra a mulher, não seja apenas a persistência do velho sistema, e, 
sim, uma incapacidade ou recusa de adaptar-se ao novo. Ou seja, 
não é apenas a continuação do patriarcado tradicional, mas uma 
reação contra a sua derrocada. 

Então, ser mulher é apenas ter órgãos sexuais femininos? É a genitália 

que distingue o sexo fêmeo do sexo macho? E como se distingue o gênero feminino 

do gênero masculino? A genitália é capaz, por si só, de determinar o gênero 

feminino ou masculino do ser humano? 

Para Giselle Groeninga59, a consideração do sujeito em sua integralidade 

significa a busca do que ela chama de “o direito a ser humano”. Portanto, já se sabe 

que, para atender à dignidade humana, a consideração do ser humano deve ser 

feita em todos os níveis de nossa constituição, tanto espírito, quanto mente e corpo; 

tanto no individual quanto no coletivo. 

Diante do que fora levantado em torno das discussões sobre gênero e 

violência, somente é possível concluir que o ser mulher não é mera pulsão orgânica, 
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não é apenas aquele ser humano portador de ovário e genitália feminina. Seu 

destino não se restringe a seu ser biológico. É algo mais relacionado ao modo de 

ser, ao seu estilo, ao modo de conduzir a sua vida, que inclui a maneira como se 

vestem, andam, falam, em geral. 

Portanto, pode-se dizer que além de uma ideologia de gênero, existe na 

verdade uma identidade de gênero pertencente a cada ser humano no seu íntimo. 

Essa afinidade é a maneira como cada um se sente e se apresenta para si e para as 

demais pessoas como masculino ou feminino, ou ainda pode ser uma mescla dos 

dois gêneros, uma mistura de ambos, independentemente do sexo biológico (fêmea 

ou macho) ou da orientação sexual (orientação do desejo: homossexual, 

heterossexual ou bissexual). É a forma como todos se reconhecem e desejamos que 

os outros os reconheçam. 

Nesse contexto é que surge também o termo transgênero, que se refere a 

pessoas que não se identificam com seu sexo (como característica biológica) de 

nascimento. Costuma-se dizer que a frase mais dita por essas pessoas é “estou no 

corpo errado”. Elas sentem que pertencem ao gênero oposto aos dos seus corpos, e 

sofrem um desconforto persistente em relação ao próprio sexo60. 

Embora estes conceitos e casos práticos estejam sendo muito mais 

discutidos na atualidade, uma vez que se trata de fenômeno que, provavelmente, 

existe há milênios no seio da sociedade e que é estudado por psicólogos e outros 

pesquisadores em vários países, a questão ainda é um tabu para muitas pessoas, o 

que marginaliza e retrai quem se vê na situação acima descrita, além de mascarar a 

potencialidade dessas pessoas de também submeterem-se ao machismo e à 

violência que deste decorre.  

Atentos aos efeitos devastadores que decorrem do estigma da mulher, 

relacionados aos recorrentes atos de violência praticados, os movimentos feministas 
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floresceram por todo o mundo, com o intuito de acelerar o processo de inclusão 

social das mulheres e minimizar os impactos do estigma feminino61. 

2.6 As teorias feministas e a criminologia de gênero 

A criminologia crítica e o feminismo no Brasil têm na luta pelos direitos 

humanos e redemocratização do país, a partir dos anos 70, sua raiz comum. Embora 

haja uma profícua produção científica desenvolvida tanto pela criminologia quanto 

pela teoria feminista, essa proximidade política não se traduziu inicialmente em uma 

aproximação acadêmica ou teórica.62. 

Nesse contexto, houve uma resistência da criminologia em incluir o 

gênero como um novo paradigma teórico, permitida apenas na segunda virada 

criminológica, chamada de virada de gênero, quando a criminologia deixou de lado 

sua versão antifeminista. 

Foi constatado esse panorama no Brasil, o que acabou por levantar 

questionamentos sobre a possibilidade de uma criminologia feminista. Por sua vez, 

os novos sujeitos do feminismo – mulheres periféricas, negras e lésbicas – cujas 

vulnerabilidades específicas determinam violências também especificas, requereram 

urgente inclusão e reconhecimento. 

Assim, o desenvolvimento de uma criminologia feminista requer a 

incorporação do gênero no malestream (ponto de vista masculino) criminológico, e a 

inclusão dos novos sujeitos do feminismo, ou seja, das populações historicamente 

‘apagadas da vista’ tanto da criminologia, quanto do feminismo, constituindo uma 

perspectiva de múltiplas dimensões e uma nova estética para uma criminologia 

feminista no Brasil63. 
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Segundo Sandra Harding64, as pesquisas acadêmicas voltadas às 

questões feministas esforçaram-se, inicialmente, em "estender e reinterpretar as 

categorias de diversos discursos teóricos de modo a tornar as atividades e relações 

sociais das mulheres analiticamente visíveis no âmbito das diferentes tradições 

intelectuais". Assim, seu início foi ainda marcado pelo compromisso acadêmico 

direcionado à causa da emancipação das mulheres. 

Os papéis assumidos por homens e mulheres têm sofrido, em todos os 

ambientes do cotidiano, influência do modo de construção social dos gêneros, 

inclusive sujeitos às mudanças de acordo com a história. Por esse motivo, e por 

muitos outros, o conceito de gênero está relacionado também à história do 

feminismo, formando-se e transformando-se a partir de ações observadas em 

diversos períodos da própria história65.  

Nesse contexto, Joan Scott66 refletiu sobre a história das mulheres, 

afirmando que o ponto de partida desta ocorreu na década de 1960, “quando 

ativistas feministas reivindicaram uma história que estabelecesse heroínas, prova da 

atuação das mulheres” no contexto histórico mundial. 

Empós, segundo ele, notou-se um amadurecimento na década de 70 

quando o movimento afastou-se da política, ampliando, assim, “seu corpo de 

questionamentos, documentando todos os aspectos da vida das mulheres no 

passado”, adquirindo dessa forma uma energia própria. 

Finalmente, na década de 80, surgiu um desvio para o gênero, que 

significou o rompimento definitivo com a política, o que propiciou a este campo a 

conquista do seu próprio espaço, “pois gênero é um termo aparentemente neutro, 

desprovido de propósito ideológico imediato”. Scott ainda afirmou que “a categoria 

de gênero usada primeiramente para analisar as diferenças entre os sexos, foi 

estendida à questão das diferenças dentro das diferenças”. 
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É inegável a diversidade das posições feministas, tanto a respeito das 

filiações ideológicas, categorizando as feministas como liberais, marxistas, 

socialistas, radicais, interseccionais, dentre outras. Assim como sobre os variados 

posicionamentos epistemológicos adotados pelas seguidoras do feminismo. 

Por conta disso, existem variados posicionamentos a respeito do conceito 

de gênero e sua aplicação no combate à violência67. Um bom exemplo são as ideias 

revolucionárias de Judith Butler, filósofa pós-estruturalista estadunidense, uma das 

principais teóricas da questão contemporânea do feminismo, da teoria queer, da 

filosofia política e ética, que nos chamam a atenção por todo seu aprofundamento 

teórico e conteúdo crítico sobre o gênero.  

Segundo ela, o conceito de gênero como culturalmente construído, 

distinto do de sexo, como naturalmente adquirido, formaram o par sobre o qual as 

teorias feministas inicialmente se basearam para defender perspectivas 

“desnaturalizadoras” sob as quais se dava, no senso comum, a associação do 

feminino com fragilidade ou submissão, e que até hoje servem para justificar 

preconceitos68. 

Portanto, o principal embate de Butler foi com a alegação na qual se 

origina a distinção entre sexo e gênero: sexo como sendo algo natural e gênero, 

algo construído. O que a filósofa americana afirma é que, “nesse caso, não a 

biologia, mas a cultura se torna o destino”. Para contestar essas características ditas 

naturalmente femininas, o par sexo/gênero serviu às teorias feministas até meados 

da década de 1980, quando começou a ser questionado. 

Em seu livro Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, 

Butler empreende, em primeiro lugar, uma genealogia crítica, fortemente 

fundamentada no pensamento de Foucault, das categorias de gênero estabelecidas 

como uma “relação binária homem-mulher”. Assim, demonstra que o binarismo é um 
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produto reificado de práticas discursivas múltiplas e difusas que funcionam como 

regimes de poder, sendo o falocentrismo69 e a heterossexualidade compulsória, 

apontados como os elementos definidores desta produção/construção70. 

Partindo da delimitação de várias estratégias subversivas, Judith Butler71 

esclarece o que consiste em algo que ela considera uma estratégia política capaz de 

subverter as noções naturalizadas do gênero e a ilusão da identidade fundadora. 

Primordialmente, muito mais do que manifestar um repúdio radical à 

sexualidade construída, as práticas efetivamente desmistificadoras, segundo 

Butler72, são aquelas que, ao produzirem uma descontinuidade e uma dissonância 

subversiva entre gênero, sexo e desejo, questionam suas supostas relações e nos 

permitem desconstruir a aparência substantiva do que conhecemos como gênero e 

identidade. 

Além disso, o meio eficaz para tamanha desconstrução repousa nas 

deformações ou repetições parodísticas, nas performances dissonantes e 

desnaturalizadas, que revelam que o original nada mais é do que uma paródia da 

ideia do original e do natural. 

Por fim, os atos políticos envolvidos nisso são atos que subvertem a partir 

de dentro dos termos da própria lei, revelando, não o interior recalcado ou a base 

oculta da cultura, mas, especialmente, outra versão dela própria, versão que surge 

quando a cultura se vira contra si mesma e gera metamorfoses inesperadas. 

Portanto, diante deste quadro, para que haja uma ação política não é 

necessário supormos a existência prévia de uma identidade, sede dos interesses 

políticos pelos quais se luta. Pelo contrário, o “eu” constrói-se performativamente 

através da sua ação; ele é uma prática, e, sobretudo, uma prática discursiva. 
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A necessidade de repensar o controle do delito praticado por motivos de 

gênero, dentro dessa nova realidade da fragmentação pós-moderna, inclui ainda a 

desconstrução do sujeito da criminologia, centrado exclusivamente no indivíduo 

submetido ao controle das agências penais. A inclusão de novos sujeitos, 

particularmente das mulheres, requer uma reorientação da perspectiva 

criminológica, pois as vítimas reclamam seu lugar não mais de expectadoras73. 

A revelação feminista de que a violência cometida contra as mulheres 

está assentada nas relações hierárquicas de gênero, racistas, classistas e 

heteronormativas provocou um desconforto teórico dentro da criminologia crítica. 

Tudo isso abre muitas possibilidades, por um lado, mas por outro traz muitas 

inseguranças e incertezas. 

Todavia, nos dias atuais, em que os debates sobre o assunto estão 

acalorados em tantos espaços sociais, não se pode mais sustentar uma perspectiva 

que não seja inclusiva de gênero, raça/etnia, sexualidade, idade e outros 

marcadores. 

2.7 Direitos humanos e sua relação com o emprego de ações afirmativas 

As ações afirmativas são um poderoso instrumento de inclusão social, 

constituindo-se de medidas especiais e temporárias que, buscando remediar um 

passado discriminatório, objetivam acelerar o processo de igualdade, com o alcance 

desta, substantivamente, pelos grupos mais vulneráveis, como as minorias étnicas e 

raciais, estando às mulheres dentro destes grupos. 

A política de combate à violência contra a mulher é uma das modalidades 

de ações afirmativas pautada nas discussões da comunidade internacional 

relacionada aos direitos humanos. Para tanto, entende-se que os direitos humanos 

são dotados de universalidade e de fundamentalidade74. 
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É sabido que o conceito e as declarações dos direitos humanos sugerem 

que todo indivíduo pode fazer reivindicações legítimas de determinadas liberdades e 

benefícios. Assim, direitos humanos transmitem uma ideia política baseada na moral 

e visceralmente relacionada com os conceitos de justiça, igualdade e democracia. 

Esta classe de direitos é uma expressão viva do relacionamento que se almeja 

prevalecer entre os membros de uma sociedade e entre indivíduos e Estados. 

O ideal seria que os direitos humanos fossem reconhecidos em qualquer 

Estado, grande ou pequeno, pobre ou rico, independentemente do sistema social e 

econômico que essa nação adota. Em tese, nenhuma ideologia política que não 

incorporasse o conceito e a prática dos direitos humanos poderia reinvidicar 

legitimidade. Embora existam vários tratados e declarações adotados com a 

consciência e o consenso da comunidade internacional, o que ainda se vê é que 

nenhum dos direitos declarados é respeitado uniformemente no mundo inteiro. 

A Declaração de Viena de 199375, por exemplo, é um marco normativo 

que objetivou a assimilação da universalidade dos direitos humanos. Seu artigo 5º 

afirma que: 

Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional 
deve tratar os direitos humanos de forma global, justa e equitativa, em 
pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora particularidades 
nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim 
como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos 
Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos 
e culturais. 

Dessa forma, o debate a respeito dos direitos humanos passou a ser visto 

como uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e a sociedade, a fim de 

promover a sua proteção. Por esse motivo, os Poderes Públicos precisam adotar 

determinadas posturas no sentido de dar prevalência ao Tratado Internacional de 

Direitos Humanos em face da legislação ordinária, uma vez que se trata de um 

dever. 
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É dentro dessa moldura jurídica edificada no Brasil, em que se tenta 

promover uma cooperação entre os poderes legislativo, judiciário e executivo, que se 

dão as politicas afirmativas voltadas à inclusão das minorias. 

Por exemplo, a Constituição da República de 1988 prevê, em seu artigo 

226, § 8º, que o Estado deve assegurar a assistência a cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. O legislador 

ordinário, procurando cumprir o comando constitucional originário de restringir essa 

espécie de violência, inseriu um parágrafo no artigo 129 do Código Penal, criando a 

figura típica da violência doméstica, por exemplo. 

Acontece que toda a aplicabilidade das políticas públicas voltadas a este 

campo depende das denúncias dos agressores. A dificuldade de trabalhar a partir de 

abusos reportados aos serviços sociais é ilustrada por recentes estudos norte-

americanos, que indicam que são denunciados somente 2% dos casos de abuso 

sexual de crianças dentro da família; 6% dos casos de abuso sexual de crianças fora 

da família; e de 5% a 8% dos casos de abuso sexual de adultos. 

Dentro dos vários estudos que ocorreram na área, o de L. Heise76 

observa que a experiência clínica e de pesquisa social sugerem que deixar às 

mulheres a definição do abuso leva à subestimação do nível de violência física e 

psicológica nas relações íntimas, por isso a importância da delimitação em um rol 

dinâmico, nunca taxativo. Assim, apresenta uma relação dos pontos que resumem 

qualitativamente sua análise: 

1. As mulheres estão sob o risco de violência, principalmente por 
parte de homens conhecidos por elas; 
2. A violência de gênero ocorre em todos os grupos sócio-
econômicos; 
3. A violência doméstica é tão ou mais séria que a agressão de 
desconhecidos; 
4. Embora as mulheres também sejam violentas, a maioria das 
violências que resultam em lesões físicas é de homens contra 
mulheres, isto é, a violência sexual é exercida contra o gênero 
feminino; 
5. Dentro de relações estabelecidas, a violência muitas vezes é 
multifacetada e tende a piorar com o tempo; 
6. Em sua maioria, os homens violentos não são doentes mentais; 
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7. O abuso emocional e psicológico pode ser tão danificante quanto o 
abuso físico, sendo muitas vezes considerado pior, na experiência 
das mulheres; 
8. O uso de álcool exacerba a violência, mas não é causa da mesma; 
9. Existem sociedades onde a violência contra a mulher não existe. 

Em sua discussão sobre as consequências para a saúde, Heise, ainda, 

aponta um estudo do Banco Mundial que conclui que, nas economias de mercado 

consolidadas, 19% dos anos de vida perdidos por morte ou incapacitação física, por 

mulheres de 15 a 44 anos, são resultado da violência de gênero. Em países onde as 

doenças da pobreza são comuns e a mortalidade materna é alta, esta cifra é de 5%.  

Em termos globais, o mesmo estudo aponta que as consequências do 

estupro e da violência doméstica para a saúde das mulheres, medidas desta forma, 

são maiores que as consequências de todos os tipos de câncer, e pouco menores 

que os efeitos das doenças cardiovasculares, por exemplo. 

Nesse sentido, Joaquim Gomes77, aponta que a discriminação admite 

hipóteses de legitimidade, com chancela do Direito, e isso se dá, em situações de 

inevitabilidade, em razão das exigências específicas do tipo de atividade a ser 

executada, ou por força das características pessoais dos envolvidos. 

Portanto, vê-se que as ações afirmativas são como uma espécie de 

discriminação juridicamente aceita, porque incorpora um formato de compensação, 

que concede certo “tratamento privilegiado” a um grupo historicamente 

marginalizado, trazendo em si um cunho “redistributivo e restaurador”, propiciando 

níveis de competição similares entre os que tiveram à margem e aqueles 

beneficiados pela situação. 

Um dos embasamentos para justificar a aplicação de tais medidas são 

princípios, como o da igualdade e o da isonomia, que regem os Direitos Humanos e, 

portanto, as compensações que nascem em torno do estigma histórico que as 

mulheres carregam. 
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2.8 Principiologia de gênero: igualdade e isonomia 

Há muito tempo, o principio da igualdade deixou de restringir-se à 

interpretação que Aristóteles deu para ele, quando aduzia que se deviam tratar 

igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, uma vez que é necessário 

destacar os critérios que autorizam este tipo de distinção entre as pessoas e as 

situações, para encaixá-los nos grupos de iguais ou desiguais. 

Segundo Dominique Ribeiro78, “é esse diferencial que é erigido pelo 

próprio sistema normativo e que, para tornar-se legítimo, deve estar revestido de 

razoabilidade e proporcionalidade” (grifos da autora). 

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello79 indaga “quando é 

vedado à lei estabelecer discriminações? Ou seja: quais os limites que adversam 

este exercício normal, inerente à função legal de discriminar?”. Ainda, segundo ele, 

“qualquer elemento residente nas coisas, pessoas ou situações, pode ser escolhido 

como fator discriminatório”, sem que isso vá de encontro ao conteúdo jurídico-

material do principio isonômico.  

Diante disso, nota-se que alguns critérios como sexo, raça, credo 

religioso, dentre outros, podem sim servir de base para discriminar na esfera 

normativa, desde que haja compatibilidade entre os fins que tal norma almeja e o 

conteúdo desta. Sobre o principio da igualdade, Ronald Dworkin80 se posiciona da 

seguinte forma: 

O primeiro é o direito a igual tratamento (equal treatment), que é o 
direito a igual distribuição de alguma oportunidade, recurso ou 
encargo. Todo cidadão, por exemplo, tem direito a um voto igual em 
uma democracia [...], O segundo é o direito ao tratamento como igual 
(treatment as equal), que é o direito, não de receber a mesma 
distribuição de algum encargo ou benefício, mas de ser tratado com o 
mesmo respeito e consideração que qualquer outra pessoa. 

As ações afirmativas adotadas em diversos países, por exemplo, visam 

fazer a correção da defasagem entre o ideal de igualdade predominante nas 

                                                             
78

 RIBEIRO, Dominique de Paula. Violência contra a Mulher: aspectos gerais e questões práticas da 

Lei 11.340/2006. 1ª edição. Brasília: Gazeta Jurídica. 2013. P. 50. 
79

 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Conteúdo Jurídico do Principio da Igualdade. 3ª Ed. 7ª 

tiragem. São Paulo: Melheiros, 1999. P. 13. 
80

 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério; tradução de Nelson Boeira. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. P. 349. 



38 
 

sociedades democráticas modernas e um sistema de relações sociais marcado pela 

desigualdade e hierarquia. Tal aspecto está presente em vários dispositivos na 

nossa legislação, inclusive na própria CF/1988, em seu artigo 5º, inciso I81.  

Em virtude disso, a proteção das mulheres é muito aceitável e justificável, 

diante da constatação a respeito da grande ocorrência de violência contra ela e os 

graves problemas sociais que são dela decorrentes82. 

Dessa forma, a correta interpretação desse dispositivo torna inaceitável a 

utilização do discrímen sexo, sempre que o mesmo seja eleito com o propósito de 

desnivelar materialmente o homem e a mulher; aceitando-o, porém, quando sua 

finalidade for atenuar as desigualdades, como ocorre na ampla maioria dos casos de 

violência doméstica em que é flagrante a situação de vulnerabilidade da mulher em 

relação ao agressor83. 

Portanto, não queremos dizer que todas as mulheres são hipossuficientes 

em relação aos homens, mas sim aquelas que se tornaram vítimas da violência 

doméstica. Por consequência, além de tratamentos diferenciados entre homens e 

mulheres previstos pela própria constituição (art. 7º, XVIII e XIX; 40 §1º, 143, §§ 1º e 

2º; 201 §7º), poderá a legislação infraconstitucional pretender atenuar os desníveis 

de tratamento em razão do sexo84. 

Diante disso, apesar do papel de destaque funcional que tantas mulheres 

possuem, atualmente, não se pode deixar de reconhecer que muitas outras ainda 

são hipossuficientes física e psicologicamente, por questões de ordem social e 

econômica, na maioria das vezes. 

Logo, não existe porque não serem consideradas constitucionais as 

medidas que visem à defesa do direito à integridade física da mulher, bem como à 

integridade psicológica e a obrigação de todos que convivem em família 
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promoverem um ambiente favorável ao bom desenvolvimento material de todas as 

mulheres, independentemente de sua classe social, sua cor de pele, seu grau de 

escolaridade, garantindo, em consequência, a aplicação do principio constitucional 

da isonomia. É o mínimo diante do quanto lhes foi renegado em termos de espaços 

físico e metafórico, ao longo da história. 

Destarte, a pretexto da inclusão social das mulheres e defesa de seus 

direitos, bem como da promoção do que se chama de discriminação lícita, o Estado 

Brasileiro editou a Lei Maria da Penha em 2006 e, recentemente, aprovou a Lei 

13.104/2015 – A Lei do Feminicídio, criando a qualificadora do crime de homicídio 

do artigo 121 do Código Penal, sobre a qual trataremos de forma mais esmiuçada no 

próximo capítulo. 
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3 LEI 13.104/2015: LEI DE FEMINICÍDIO  

A importância do combate à violência contra a mulher, titular de direitos 

humanos, por si só justifica o estudo do tema. Ao abordamos a legislação envolvida, 

levanta-se um questionamento plausível a respeito da tutela estatal de proteção aos 

direitos das mulheres, que trata sobre ser necessária ou não a criação de um tipo 

penal específico ou de uma qualificadora para o homicídio de pessoas do sexo 

feminino, conhecido como feminicídio, tentando vislumbrar a efetividade das 

medidas punitivas no combate à violência contra as mulheres e sua contribuição 

efetiva para a emancipação feminina. 

Por muito tempo, a violência contra a mulher foi considerada um problema 

inexistente em nossa cultura, uma questão de cunho privado que, de tão comum, 

era considerado natural no seio das famílias, em nada condenável. 

Após o tratamento dado pela legislação internacional de direitos humanos 

e, posteriormente, pela legislação nacional, este tipo de violência começou a ser 

vista como verdadeiramente é: uma afronta clara aos direitos humanos e uma 

questão de cunho público, que deve ser extirpada da nossa sociedade. 

Nesse sentido, muitos países passaram a repreender condutas 

discriminatórias e a promover ações afirmativas. O intuito maior, claramente, é que a 

mulher alcance a sua verdadeira dignidade, fazendo jus ao seu direito à igualdade, 

não apenas formal, mas, também, material.  

Em prol da organização e conscientização social em termos de violência 

por questão de gênero, existem instrumentos que visam reconhecer direitos e 

conceder garantias femininas, os quais acabam por caracterizar a evolução da 

proteção às mulheres. Afinal, um problema só pode ser tratado a partir do momento 

que o identificamos e o categorizamos como tal. 

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, prevê medidas 

protetivas à mulher em situação de violência doméstica e familiar, sendo um dos 

exemplos do que significou um progresso brasileiro em relação à preocupação e à 

tentativa do Estado em combater esse tipo de ocorrência. 
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Dessa forma, na legislação pátria, há dispositivos legais, como leis, 

decretos, disposições constitucionais, tratados e convenções internacionais que 

tratam sobre o tema direta ou indiretamente. Já em termos mundiais, existem ainda 

convenções, conferências e acordos internacionais que resultaram da 

conscientização da comunidade internacional a respeito do assunto, sobre os quais 

trataremos a seguir. 

3.1 Evolução Legislativa de Proteção à Mulher 

3.1.1 Contexto Mundial 

A trajetória de luta em prol da construção da tomada de direitos pelas 

mulheres foi registrada ao longo da história. Por meio de discussões acerca de 

gênero, ao longo dos séculos, tentou-se promover o combate à violência simbólica 

ou efetiva que tanto vitimou e vitima mulheres. Segundo Jardim e Tussi85: 

A luta das mulheres pelo reconhecimento de direitos, de forma 
coletiva, teve origem no ideário iluminista, de igualdade e 
racionalismo, a partir da Revolução Francesa. Nesse período 
iniciaram-se as demandas de igualdade de direitos civis e políticos, 
ainda que esses pleitos fossem considerados excêntricos para a 
época. 

Na França do séc. XVIII, houve certo esboço de rompimento com os 

preceitos que põem as mulheres em desvantagem com relação aos homens, 

garantindo a elas certa cidadania civil, com igualdade na herança e casamento com 

possibilidade de dissolução. Todavia, empós, tal conquista fora revogada pelo 

Código Civil Napoleônico de 1804, que distinguia as mulheres solteiras, 

relativamente iguais em direitos, das menores e casadas, submetidas à autoridade 

do marido ou do pai86. 

 
Portanto, ao analisarmos os aspectos históricos da discriminação das 

mulheres, nos deparamos com a Revolução Francesa, durante a qual fora 

promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sob a guarida dos 
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princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, o que inaugurou assim um 

novo ideal para a coexistência humana. Entretanto, tal documento não garantia a 

igualdade de direito para as mulheres. Por esse motivo, as francesas reagiram e 

passaram a exigi-los. 

Um exemplo disso foi Olympe de Gouges, mulher feminista, 

revolucionária, jornalista e escritora, que se manifestou em defesa do direito da 

cidadã e escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Por conta da 

defesa de tais ideias, ela fora exilada e condenada a morte, sendo guilhotinada em 

03 de novembro de 1793.  

O marco histórico seguinte da luta feminina ocorreu no pós-Segunda 

Guerra, que mudou a configuração mundial. Durante o conflito, a mulher ficara 

responsável por desempenhar quase todas as funções antes exercidas unicamente 

pelos homens, que estavam na fronte, enviados aos campos de batalha. Tal fato foi 

de certa forma ampliando significantemente os espaços femininos na sociedade. 

Assim, as reivindicações das mulheres passaram a receber maior atenção. 

Na mesma época, desenvolveu-se, principalmente, na Europa, um 

sistema político totalitário chamado nazismo, que era reconhecido como lícito, sendo 

apoiado e reproduzido por alguns países. Tal sistema buscava o extermínio de 

várias minorias que eram consideradas inferiores à época. 

Diante da devastação e das atrocidades ocorridas no período, no pós-

guerra surgira necessidade de reconstrução não só econômica, mas também social. 

Neste contexto, como resultado de conferências de paz realizadas no final da 

Segunda Guerra Mundial, logo em 1945 houve a criação da Organização das 

Nações Unidas (ONU) a fim de evitar novos conflitos mundiais, bem como garantir 

os direitos fundamentais a todos os seres humanos. 

Em 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Este 

documento foi elaborado por representantes de culturas e de ordens jurídicas 

distintas para a defesa dos direitos de todos, tendo sido ratificado e amplamente 

recepcionado por inúmeros países, inclusive o Brasil. 
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Essas atitudes já demonstravam um interesse em reconstruir um novo 

paradigma ético para o Direito, centrado na dignidade da pessoa humana. Este 

documento foi instrumento primordial para a construção do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, traçando uma nova ordem mundial, ao consagrar os direitos 

fundamentais. De acordo com a Divisão da ONU87 para mulheres:  

O apoio da ONU aos direitos das mulheres começou com a Carta da 
Organização. Entre os propósitos das Nações Unidas declarados no 
artigo 1 da Carta estão “conseguir uma cooperação internacional para 
resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, 
cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos 
direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem 
distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

Dessa forma, durante muitas décadas, a ONU fez progressos 

significativos na promoção da igualdade de gênero, notadamente por meio de 

acordos internacionais, como a Declaração de Pequim e sua Plataforma de Ação e a 

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

Mulheres (CEDAW). 

A mobilização de organismos internacionais é indispensável para a 

promoção da igualdade de gênero, que não é apenas um direito humano básico, já 

que a sua efetivação tem enormes implicações socioeconômicas. É inegável que 

empoderar as mulheres, ou seja, dar-lhes poder, autoridade e reconhecimento, 

impulsiona economias mais prósperas, estimulando a produtividade e o crescimento 

ao redor do mundo. 

Apesar de a ONU ter se proposto a enfrentar inúmeros desafios a fim de 

reunir seus esforços para promover a igualdade de gênero no mundo, até então não 

havia um financiamento adequado, tampouco uma representação única reconhecida 

para dirigir as atividades da ONU em questões de igualdade de gênero. 

Diante deste quadro, a ONU Mulheres88 foi criada em 2010 com inúmeros 

desafios pela frente e com o forte objetivo de que a agência se mostre como uma 
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instância forte e dinâmica voltada para as mulheres e meninas, proporcionando-lhes 

uma voz poderosa a nível global, regional e local. 

Essa entidade trabalha com as premissas fundamentais de que todas as 

mulheres, ao redor do mundo, têm o direito a uma vida livre de discriminação, 

violência e pobreza, e de que a igualdade de gênero é um requisito central para se 

alcançar o desenvolvimento em todos os níveis. 

No entanto, as desigualdades de gênero permanecem profundamente 

arraigadas nas sociedades. Por conta delas, muitas mulheres não têm acesso a um 

trabalho decente e ainda têm que enfrentar as diferenças salariais ocupacionais de 

segregação e de gênero. Inúmeras vezes lhes são negados o acesso à educação 

básica e à saúde. Mulheres em todas as partes do mundo sofrem violência e 

discriminação. Com raríssimas exceções, elas estão em sub-representação nos 

processos decisórios na política e na economia. 

Nesse contexto, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos 

Direitos dos Direitos Humanos inspiraram várias outras convenções, entre elas a 

Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Políticos à Mulher 

(1948), assinada em Bogotá por ocasião da IX Conferência Internacional Americana, 

promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 31.643, de 23 de outubro de 1952.  

Na referida Conferência, os governos interamericanos participantes, 

inclusive o Brasil, resolveram que o voto não deveria ser restringido ou negado por 

motivo de sexo, e que cabem às mulheres os mesmos direitos civis usufruídos pelos 

homens. 

Uma série de fatores foi considerada para a aprovação desta Convenção, 

como, por exemplo, o fato de que a maioria das repúblicas americanas, inspiradas 

em conceitos de justiça, já terem concedido direitos políticos e civis às mulheres.  

O Brasil, por exemplo, ainda em 1934, quando da inauguração de um 

novo Estado Democrático de Direito, por meio da segunda Constituição da 

República, firmou os direitos políticos femininos, permitindo-lhes o voto, embora a 

obrigatoriedade deste fosse apenas masculina, o que só mudou em 1946. 
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O princípio da igualdade entre homens e mulheres, contido na Carta das 

Nações Unidas, também influiu na aprovação da supracitada Convenção, bem como 

o argumento errôneo de que “a mulher da América, muito antes de reclamar os seus 

direitos, tinha sabido cumprir nobremente as suas responsabilidades como 

companheira do homem89”. 

É nítido o caráter discriminatório desta ideia, levando-nos à concepção de 

que a mulher tem deveres para com os homens e, por tê-los cumprido, pôde 

conquistar seus direitos civis e políticos; uma vez que as garantias femininas 

deveriam ser asseguradas simplesmente em razão da sua existência como ser 

humano, sendo este um motivo mais do que suficiente para a promoção da 

igualdade renegada às mulheres por séculos. 

Já em 1953, foi firmada a Convenção sobre os Direitos Políticos da 

Mulher90 na VII Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, determinando o 

direito ao voto em igualdade de condições para mulheres e homens, bem como a 

elegibilidade das mulheres para todos os organismos públicos em eleição e a 

possibilidade, para elas, de ocuparem todos os postos públicos e de exercerem 

todas as funções públicas estabelecidas pela legislação nacional91. Ela foi aprovada 

pelo Brasil em 20 de novembro de 1955. 

Com disposições mais abrangentes do que as anteriores, esta convenção, 

inspirada nos objetivos da ONU, garante às mulheres o direito de se candidatarem a 

qualquer órgão público de eleição, bem como de votarem independentemente de 

restrições, conforme dispõe o seu preâmbulo: 

Reconhecendo que toda pessoa tem o direito de tomar parte na 
direção dos assuntos públicos de seu país, seja diretamente, seja por 
intermédio de representantes livremente escolhidos, ter acesso em 
condições de igualdade a funções públicas de seu país, e desejando 
conceder a homens e mulheres igualdade no gozo e exercício dos 
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direitos políticos, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e 
com as disposições da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Posteriormente, em 1966, a XXI Sessão da Assembleia Geral das Nações 

Unidas adotou o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos92 que, em seu 

artigo 3º, “assegura a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos 

civis e políticos”; em seu artigo 28, institui o Comitê de Direitos Humanos; e, ao 

longo dos demais, traz ainda diversas disposições voltadas à promoção do respeito 

universal e efetivo aos direitos e liberdades dos homens e das mulheres. Este Pacto 

foi ratificado pelo Brasil por meio do decreto executivo nº 592 de 06 de julho de 

1992. 

Trata-se de um dos documentos internacionais mais relevantes sobre 

direitos humanos, principalmente pelo fato de o Comitê de Direitos Humanos, 

instituído pelo referido Pacto, possuir competência para receber e examinar 

denúncias de violação das obrigações impostas aos signatários, além de poder 

solicitar relatórios e formular recomendações aos Estados-membros, para assegurar 

o cumprimento e a efetivação do mesmo até mesmo em âmbito interno de leis e de 

disposições constitucionais. 

Até aquele momento, acreditava-se ter havido enorme avanço em relação 

aos direitos e garantias femininos, embora ainda não existissem mecanismos de 

punição aos signatários que violassem os compromissos firmados. 

Sob o propósito de consolidar, no continente americano, um regime de 

liberdade pessoal e de justiça social baseado nos direitos humanos universais, foi 

criada a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), mais conhecida como 

Pacto de San Jose de Costa Rica. Em seu primeiro artigo, o documento, que fora 

promulgado no Brasil em 1992, dispõe que: 

os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os 
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno 
exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem 
discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
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social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição 
social

93
. 

Em 1975, na Cidade do México, houve a I Conferência Mundial sobre a 

Mulher, que reconheceu o direito da mulher à integridade física, inclusive a 

autonomia de decisão sobre o próprio corpo e o direito à maternidade opcional, o 

que é até curioso diante de tantos países que criminalizam a prática do aborto 

seguro. 

No contexto da Conferência, foi declarado o período de 1975-1985 como 

"Década da Mulher". Cabe ressaltar que o ano de 1975 foi declarado como o Ano 

Internacional da Mulher. Assim, em 1979, fora firmada a Convenção Para Eliminar 

Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher (CEDAW), que dispunha aos 

países participantes o compromisso do combate a todas as formas de discriminação 

para com as mulheres. 

No Brasil, o Congresso Nacional ratificou a assinatura, com algumas 

reservas, em 1984. Tais ponderações foram suspensas em 1994 pelo decreto 

legislativo no. 26. Promulgada por meio do decreto no. 4.377, de 13 de setembro de 

2002. 

Empós, ocorreram mais duas Conferências Mundiais sobre a Mulher. 

Uma em Copenhague, em 1980, onde foram avaliados os progressos ocorridos nos 

primeiros cinco anos da Década da Mulher, e o Instituto Internacional de Pesquisa e 

Treinamento para a Promoção da Mulher (INSTRAW) foi convertido em um 

organismo autônomo no sistema das Nações Unidas. 

Outra em Nairóbi, em 1985, onde foram aprovadas as estratégias de 

aplicação voltadas para o progresso da mulher. O Fundo de Contribuições 

Voluntárias das Nações Unidas para a Década da Mulher é convertido no Fundo de 

Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM). 

Em 06 de outubro de 1999, foi adotado, em Nova York, o Protocolo 

Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
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Contra a Mulher. O protocolo determina a atuação e define as competências do 

Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Contra a Mulher na recepção e análise 

das comunicações recebidas dos Estados Partes. O protocolo foi aprovado pelo 

Brasil em 06 de junho de 2002, por meio do Decreto legislativo no. 107. Sua 

promulgação se deu em 30 de julho de 2002, por meio do Decreto nº. 4.316. 

Já em 1994, a “Convenção de Belém do Pará”, como ficou conhecida a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

Mulher, adotada na referida cidade, em 09 de junho de 1994, conceituou a violência 

contra as mulheres, reconhecendo-a como uma violação aos direitos humanos, e 

estabeleceu deveres aos Estados signatários, com o propósito de criar condições 

reais de rompimento com o ciclo de violência identificado contra mulheres em escala 

mundial94. Obtempera Karina Melissa Cabral95: 

A Convenção de Belém do Pará traz a definição de violência 
domestica contra a mulher em seu artigo 1º como sendo “toda aquela 
que tenha ocorrido dentro da família ou unidade domestica ou em 
qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou 
haja convivido no mesmo domicílio, na comunidade e perpetrada por 
qualquer pessoa, na comunidade, local de trabalho, estabelecimentos 
educacionais de saúde ou qualquer outro lugar, e mesmo aquela 
perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes onde quer que 
ocorra. 

Suas resoluções ratificam as que foram divulgadas um ano antes, após a 

Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em Viena, durante a qual a violência de 

gênero foi reputada a uma questão de Estado, rompendo com a lógica que diz que 

só há desrespeito aos direitos humanos na esfera pública. Alguns trechos96 do 

documento aduzem que o mesmo foi criado atendendo determinadas demandas, 

quais sejam: 
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Considerando que o reconhecimento e o respeito irrestrito de todos 
os direitos da mulher são condições indispensáveis para seu 
desenvolvimento individual e para a criação de uma sociedade mais 
justa, solidária e pacífica; 

Preocupada porque a violência em que vivem muitas mulheres da 
América, sem distinção de raça, classe, religião, idade ou qualquer 
outra condição, é uma situação generalizada; 

Persuadida de sua responsabilidade histórica de fazer frente a esta 
situação para procurar soluções positivas; 

Convencida da necessidade de dotar o sistema interamericano de um 
instrumento internacional que contribua para solucionar o problema 
da violência contra a mulher. 

Recordando as conclusões e recomendações da Consulta 
Interamericana sobre a Mulher e a Violência, celebrada em 1990, e a 
Declaração sobre a Erradicação da Violência contra a Mulher, nesse 
mesmo ano, adotada pela Vigésima Quinta Assembleia de 
Delegadas; 

Assim, o documento final da Convenção de Belém do Pará, organizado 

em cinco capítulos e 25 artigos, afirma que “entender-se-á por violência contra a 

mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na 

esfera privada (artigo 1º)97”. 

No seu artigo 2º aduz que a violência contra a mulher inclui a violência 

física, sexual ou psicológica ocorrida na família, na comunidade ou que seja 

perpetrada ou tolerada pelo Estado e seus agentes, onde quer que ocorra. 

Outrossim, aconselha, em seu artigo 9º, que, para adoção das medidas 

recomendadas, os Estados-parte da Organização dos Estados Americanos (OEA) 

precisam observar a situação de vulnerabilidade à violência que a mulher possa 

sofrer em consequência, por exemplo, de sua condição racial e étnica. Tornou-se, 

nesse contexto, importante associá-la à Convenção contra a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação Racial, aprovada pela Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas (1966). 

A Convenção de Belém do Pará ainda exige dos Estados um 

compromisso efetivo na erradicação da violência de gênero a partir da criação de 

leis de proteção aos direitos das mulheres, modificação dos padrões socioculturais, 
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fomento à capacitação de pessoal, além da criação de serviços específicos para 

atendimento àquelas que tiveram seus direitos violados. 

Este é mais um exemplo de instrumento que se propõe a avançar na 

consolidação de uma sociedade justa e solidária, a partir do respeito amplo e 

irrestrito aos direitos das mulheres. Segundo este documento: 

Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais e contará com total proteção 
desses direitos consagrados nos instrumentos regionais e 
internacionais sobre direitos humanos. Os Estados-Partes 
reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o 
exercício desses direitos (artigo 5º)

98
. 

A Convenção de Belém do Pará prevê dois tipos de mecanismos: 

o Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção (MESECVI), 

um sistema independente, baseado em consenso, para examinar os progressos 

alcançados na implementação dos objetivos da Convenção, e o Mecanismo de 

Proteção, que consiste na apresentação de petições individuais e/ou coletivas 

referentes a violações do artigo 7º da Convenção para a Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos e, posteriormente, à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos99. 

Ademais, além de reafirmar as garantias e as liberdades já estabelecidas 

e abalizadas nos demais instrumentos regionais e internacionais de proteção, como 

os direitos políticos e sociais, a Convenção é vista como um marco do novo 

momento de oposição ao histórico poder patriarcal por meio do combate à violência 

de gênero. 

Enfatiza-se, ainda, que a Convenção tenha inspirado a inovação nos 

ordenamentos internos dos Estados. Isto ocorreu, no Brasil, por meio da Lei Maria 

da Penha, que a teve como referencial teórico. 
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Inacreditável e infelizmente, os direitos das mulheres só foram 

reconhecidos como direitos humanos em 1993, passados mais de 200 anos da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Destarte, as conquistas 

dos direitos das mulheres tiveram início com as garantias mais básicas dos cidadãos 

que até hoje, em determinados países, são negados às mulheres, apesar da 

legislação já positivada. 

3.1.2 Contexto interno 

Assim como nos demais países do mundo, os sinais de transformação 

começaram a ser evidenciados no Brasil com os movimentos abolicionistas e 

republicanos, porém de forma isolada. Por conta disso, a evolução dos direitos das 

mulheres no nosso país seguiu de forma lenta e muitas vezes atrasada com relação 

aos países europeus, diante da grande diferença do estágio cultural que, 

evidentemente,e existe. 

Há relatos de que o assassinato de mulheres, à época da criação da 

República, era legitimado quando se dava sob o pretexto de adultério, por existir 

uma relação da mulher com alguém fora do casamento. Atualmente, o crime de 

adultério está revogado pela Lei n.º 11.106/05 publicada no Diário Oficial da União 

de 29 de março de 2005, há apenas 11 anos, que inseriu importantes modificações 

no Código Penal Brasileiro
100

. 

Muitas vezes, a infidelidade, o abandono e a brutalidade praticada contra 

as mulheres eram justificados pelos homens como sendo resultado de uma espécie 

de “crise na família”, por conta da saída da mulher do seio familiar para desenvolver 

atividade remunerada e buscar sua emancipação, até mesmo levantando a “paixão” 

como outra justificativa. 

Para Andreá Borelli101, por conta disso, a violência era tida como 

elemento estrutural, primordial para organização social de gênero, fazendo com que 

o homem garantisse sua posição privilegiada na sociedade. O assassinato como 
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extremo da violência era justificado pelo sentimento exacerbado que “cegava o 

homem de bem”, levando-o a crer “que a honra era uma paixão social e que 

mantinha a coesão da vida em sociedade”. 

O movimento e a luta sufragista, que buscava autonomia para as 

reivindicações femininas, no pós-revolução industrial, não encontrou na América 

Latina, a mesma força e o caráter de massa. No entanto, foi representativo, mas 

restrito às elites, em 1932, quando foi promulgado o voto feminino em todo o 

Brasil102, como já se citou. 

No início da década de 80, os movimentos feministas, ao unirem forças 

com os organismos de proteção dos direitos humanos, partiram da perspectiva de 

que a violência contra a mulher é também violação aos direitos humanos. Assim, o 

conjunto de documentos legais e princípios humanitários internacionais já em vigor 

nortearam a atuação desses movimentos no exercício da democracia, pressionando 

o governo brasileiro a adotar medidas efetivas no combate à violência contra a 

mulher. 

Merecem destaque as Leis que protegem as mulheres brasileiras, maior 

parcela da população103, as quais, potenciais agentes multiplicadores da cidadania, 

ainda sofrem com a opressão histórica exercida pelo homem e que, somente agora, 

no último século, estão conseguindo se libertar. 

Procurando engajar-se nas mudanças mundiais nesse sentido, o Brasil 

participou das várias negociações para a assinatura de tratados internacionais em 

defesa dos direitos das mulheres. Esse processo materializa-se, no plano normativo, 

por meio da aprovação e ratificação, pelo Brasil, de diversos instrumentos de 

proteção dos direitos humanos e, em um segundo momento, pela edição de leis 

específicas relacionadas ao tema. 

Sem esquecermos que, para os brasileiros usufruírem da proteção que 

lhes é direcionada pelo Direito Internacional, faz-se necessário que todos os 
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Tratados e Convenções Internacionais que versam sobre a matéria sejam 

devidamente negociados, assinados e ratificados, surtindo efeito no âmbito do 

ordenamento jurídico interno a partir disso104. 

Nesse contexto, ações afirmativas implantadas no Brasil têm como marco 

as diversas convenções pautadas nesse sentido e que possibilitam ao país um 

mecanismo, teoricamente eficaz e, ao mesmo tempo, simbólico, de sua integração à 

pauta transnacionalizante, o que se faz, antes de tudo, pela observância da 

prevalência dos direitos humanos como tema global105. 

Seguindo essa tendência internacional, o Brasil tornou-se Estado-membro 

signatário de tratados e convenções internacionais para a proteção e promoção dos 

direitos humanos. Esses documentos determinam, ao país, direitos e deveres 

perante o sistema global, e mais além, permitem a repressão moral do país, pelas 

cortes internacionais, sempre que a ação do Poder Público nacional for ineficaz no 

combate à violação desses direitos106. 

Além disso, importante frisar a importância dos movimentos sociais 

internos, citando o exemplo da relevância que a manifestação dos cidadãos 

brasileiros teve para impulsionar o país a aderir, dentre outras, à Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 

ratificada em 27 de novembro de 1995. 

E, de forma significativa, os parâmetros protetivos mínimos garantidos 

pelos tratados internacionais sobre os direitos humanos, aos poucos ainda estão 

sendo cristalizados perante a nossa atual Constituição. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de 

outubro de 1988, dispôs dentre seus princípios norteadores o da dignidade da 

pessoa humana seja ela homem, mulher, criança ou idoso. (artigo 1º, inciso III).  
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Este é um marco jurídico-normativo da transição democrática e da 

institucionalização dos direitos humanos no Brasil, estabelece importantes 

dispositivos que traduzem a busca da igualdade material entre os indivíduos. Por 

exemplo, como princípio fundamental, consagra, entre os objetivos do Poder Público 

o de construir uma sociedade livre, justa e solidária, mediante a redução das 

desigualdades sociais e a promoção do bem de todos, sem quaisquer formas de 

discriminação107 (artigo 3º, I, III e IV). Prevê expressamente para as mulheres e para 

as pessoas com deficiência a possibilidade de adoção de ações afirmativas para 

reduzir, quiçá extinguir as desigualdades. 

Nesse sentido, destaca-se o artigo 7º, inciso XX, que trata da proteção do 

mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, bem como o artigo 

37, inciso VII, que determina que seja reservado, por lei, percentual de cargos e 

empregos públicos para as pessoas com deficiência. 

Dentro do âmbito da Federação, não só a União, mas também os Estados 

passaram a adotar políticas e planos de promoção da igualdade material, muitos 

deles inspirados nos exemplos normativos externos e internos já tratados, mas 

também outros específicos para as estruturas e realidades regionais. 

Um marco importante é a Constituição do Estado da Bahia108, que traz 

capítulos específicos a respeito do afrodescendente e do índio. Estados como o 

Paraná109 e Santa Catarina110 prescreveram sanções administrativas às empresas 

que praticarem atos discriminatórios - no primeiro, contra a mulher e, no segundo, 

por questões raciais -, prevendo a impossibilidade de que elas participem de 

licitações e convênios públicos até a proibição de parcelamento de débitos, entre 

outras medidas. 

 A discriminação contra a mulher é reconhecidamente violadora dos 

princípios da igualdade e da dignidade humana, dificultando sua participação na vida 
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social, econômica, política e cultural do país, se comparada à participação 

masculina, o que prejudica não só o bem-estar da família e da sociedade, como 

também freia as possíveis transformações que todos os seres humanos em geral, 

independentemente de gênero, podem imputar ao seu país e à humanidade. 

Em 1996, as Delegacias de Defesa da Mulher, que existiam desde 1985, 

passaram a atender também crianças e adolescentes vítimas de violência. Por sua 

vez, no ano de 2001 foi promulgada a Lei 10.259111 que instituiu os Juizados 

Especiais Federais que, em seu artigo 2º, tratou da matéria sobre infrações penais 

de menor potencial ofensivo, elevando, de um ano para dois, o limite da pena para 

que assim fosse reputado, revogando o artigo 61 da Lei 9.099/95 que previa pena 

máxima não superior a um ano. Para Maria Berenice Dias112: 

A criação de medidas despenalizadoras, a adoção de um rito 
sumaríssimo, a possibilidade de aplicação da pena mesmo antes do 
oferecimento da acusação e sem discussão da culpabilidade, 
agilizaram o julgamento dos crimes considerados de pequeno 
potencial ofensivo. Com isso a Justiça desafogou-se, ganhou 
celeridade e diminuiu a ocorrência de prescrição, emprestando maior 
credibilidade ao Poder Judiciário. 

Sentindo-se pressionado pela Sociedade Internacional, o Brasil, por meio 

de seu Poder Legislativo, editou a Lei nº 10.886 de 2004, criando novos tipos penais 

e inserindo ao artigo 129 os parágrafos nono e décimo que trataram da Violência 

Doméstica, política criminal que muitas pessoas consideraram muito aquém do 

esperado e do necessário. 

No século XX em geral, as conquistas de direitos aumentaram, assim 

como suas especificidades e resoluções internacionais, que tratam dos direitos 

humanos, destacando-se: a Conferência Mundial das mulheres, em 1975, no 

México; a Convenção para todas as formas de discriminação contra a mulher, em 

1979; a Conferência Mundial de Direitos Humanos, 1993, em Viena; a Declaração 

sobre eliminação da violência contra as mulheres (OEA), que subsidiou a 

Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra mulheres, 1994, Belém 
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do Pará, Brasil, como bem já tratamos; assim como a Lei Maria da Penha, 2006, 

após o Brasil ser condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

A Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 2006 é denominada Lei Maria da 

Penha em homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, símbolo 

da luta contra a violência doméstica e familiar em face das mulheres.  

 Após duas tentativas de homicídio por parte de seu próprio marido, 

Marco Antônio Heredia Viveiros, em 1983, em Fortaleza/CE, ela ficou paraplégica, 

enquanto o mesmo apenas foi preso em 2002. Na obra “Sobrevivi... Posso contar”, a 

brasileira relata toda a sua história
113

.  

O caso foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

tendo o Brasil sido considerado negligente e omisso na defesa das mulheres, 

descumprindo os compromissos internacionais firmados. Diante da repercussão 

negativa deste acontecimento, bem como do conhecimento da generalização da 

violência contra as mulheres, possibilitado pela Lei dos Juizados Especiais, e 

considerando a relevância das ações de grupos feministas e humanistas em âmbito 

nacional e internacional, a Lei Maria da Penha foi elaborada e sancionada no Brasil. 

Nesse contexto, esta veio para atender ao compromisso trazido pela 

Constituição de 1988, em seu artigo 226, parágrafo 8º, que aduz 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”. 

No texto de sua ementa, não apenas há referência à norma 

constitucional, mas também à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as Mulheres e à Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 

Segundo Maria Berenice Dias114, “esse tipo de referência é pouco usual 

na legislação infraconstitucional brasileira”. Portanto, percebe-se que a Lei Maria da 

Penha foi editada para atender à recomendação da OEA, decorrente de condenação 

                                                             
113

 IMP, Instituto Maria da Penha. Disponível em: 
<http://www.mariadapenha.org.br/index.php/quemsomos/maria-da-penha>. Acesso em 05/06/2016. 
114

 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3ª ed. rev., atual, e ampl. - São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 33. 



57 
 

imposta ao Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

demonstrando uma nova perspectiva e postura do país frente aos tratados 

internacionais de direitos humanos.  

Essas mudanças podem até terem sido interpretadas como uma saída 

eficaz para destrancar o judiciário, mas elas foram reconhecidamente ineficazes ao 

tratar da violência sofrida por mulheres no seio de seus lares, uma vez que esbarram 

na burocracia que ainda ronda a atividade do Judiciário e as ações promovidas pelo 

Poder Público. 

Nesse diapasão de questionamentos, houve quem argumentasse que a 

Lei Maria da Penha se reveste de caráter inconstitucional, por afrontar o princípio da 

igualdade, uma vez que colabora com a visão deturpada de que as mulheres são 

seres sensíveis e hipossuficientes que precisam de proteção. Como tratar de 

emancipação feminina mantendo o estigma de fragilidade em torno delas? 

Por outro lado, há quem acredite que a Lei Maria da Penha corroborou 

com os ditames de igualdade entre gêneros proclamados pela nossa Constituição. 

Segundo Maria Berenice Dias115: 

É ingênuo acreditar que basta proclamar a igualdade para acabar 
com o desequilíbrio nas relações de gênero. Inconcebível pretender 
eliminar as diferenças tomando o modelo masculino como paradigma. 
Não ver que a Lei Maria da Penha consagra o princípio da igualdade 
é rasgar a Constituição Federal, é não conhecer os números da 
violência doméstica, é revelar indisfarçável discriminação contra a 
mulher, que não mais tem cabimento nos dias de hoje. 

Interessante lembrar que até o ano de 1995 o delito de lesão corporal 

estava sob a égide do Código Penal, Decreto-Lei 2.848 de 1940 que, pelo preceito 

secundário, era punido com uma pena ínfima, a qual estava sujeita a prescrição. 

Posteriormente, com a edição da lei 9.099/95, os delitos de lesão corporal 

leve se tornaram sinônimo de cesta básica, o que deixou de intimidar o homem a 

não mais reincidir neste tipo penal.  
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No entanto, com a aprovação da Lei Maria da Penha deu-se início a uma 

polêmica. Não se sabia ao certo se deveria ser aplicado, no caso das lesões 

corporais leves, o artigo 16 da Lei Maria da Penha, aceitando a retratação da vítima 

perante o Juiz, quando ela não desejar o prosseguimento da ação penal e, dessa 

forma, compactuar com a Lei 9.099/95, caracterizando a ação penal pública 

condicionada à representação da vítima, ou se deveria seguir o artigo 41 da Lei 

Maria da Penha, que afasta a Lei 9.099/95 e entende que se deve aplicar a ação 

penal pública incondicionada para esses tipos de lesões, ou seja, como era feito 

anteriormente à criação da Lei 9.099/95. 

Polêmica esta que perpassa até mesmo pelo grau de emancipação 

feminina que se pretende efetivar na sociedade. É interessante que se questione 

como e até que ponto deve-se respeitar a autonomia da mulher. Com o intuito de 

protegê-la, pode-se negar essa autonomia? O Estado deve prosseguir com uma 

ação penal mesmo contra a vontade da mulher? Ao adotar tal posicionamento 

estaria sendo aberto o leque de proteção ou excluindo aquelas que não almejam a 

ingerência do sistema penal em seus conflitos? 

Ao menos a discussão jurídica foi dada como encerrada em 2012, quando 

o Supremo Tribunal Federal declarou, por unanimidade, a constitucionalidade da Lei 

Maria da Penha na Ação Direta de Constitucionalidade116. A decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4424117 

conferiu natureza pública e incondicionada à ação penal fundada na Lei Maria da 

Penha. Segundo o Ministro do STF Ayres Brito, “a Lei Maria da Penha é mecanismo 

de concreção da tutela especial conferida pela Constituição à mulher. E deve ser 

interpretada generosamente para robustecer os comandos constitucionais”. 

Portanto, as mudanças nas leis brasileiras e nas convenções e tratados 

internacionais adotados pelo Brasil ao longo do tempo, mostram como a luta das 

mulheres para a conquista dos seus direitos e garantias alcançou certa evolução 
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legislativa da sociedade, embora a efetivação da igualdade, que elas tanto almejam, 

dependa de uma conscientização que não surgirá na mente das pessoas do dia para 

a noite, subjugando-se a uma compreensão posterior à reflexão que, em termos 

culturais, acaba ocorrendo com o passar do tempo. 

Embora toda a legislação nacional e internacional se proponha a, 

gradativamente, ser capaz de conferir às mulheres maior proteção e garantia dos 

seus direitos humanos fundamentais, na atualidade, a situação da violência de 

gênero praticamente continua inalterada. 

Agora que já fora exposto as características da violência de gênero, a 

proteção dada pelos Direitos Humanos às mulheres e, posteriormente, àquelas 

vítimas de violência doméstica e familiar, sobre as quais foram tecidos alguns 

comentários sobre a legislação pátria e a proteção dada, principalmente, pela Lei 

“Maria da Penha”, urge estudar o homicídio de mulheres por motivo de gênero, 

chamado de feminicídio doméstico e familiar, como sendo uma previsão penal 

atípica e a que, portanto, a legislação se propõe a punir de forma distinta, almejando 

garantir, dessa forma, os direitos humanos das mulheres.  

3.2 Definição de Feminicídio 

Neste contexto de histórica dominação e subordinação da mulher por 

questões de gênero, quando a violência perpetrada resulta em homicídio, temos 

aquilo que se convencionou a chamar de “Feminicídio”. 

Usado pela primeira vez por Diana Russell e Jill Radford118, em seu livro 

“Femicide: The Politics of Woman Killing”, o termo feminicídio surge como uma forma 

de nominar homicídios de mulheres pautados em questões de gênero.  

Referida expressão utilizada no Tribunal Internacional de Crimes contra 

Mulheres em 1976, e retomada, posteriormente, denotando a não acidentalidade da 

morte violenta de mulheres. O termo não é novo, tendo sido utilizado também na 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

mulher, trazendo normatividade específica acerca do assunto. 

                                                             
118

 RADFORD, Jill; RUSSELL, Diana. Femicide: The Politics of Woman Killing. New York: Twayne 

Publishers; Buckingham: Open University Press, 1992. P. 15.   



60 
 

A partir de 2007, após o México119 ter tipificado o feminicídio, outros 

Estados da América Latina também o fizeram, como Chile, Guatemala, Argentina, 

entre outros. Em 2009, a Corte Internacional de Direitos Humanos pela primeira vez 

utilizou o termo, ao reconhecer a responsabilidade do México por assassinatos 

femininos que ocorreram no país.  

Apesar disso, tão somente em 2013, por ocasião da 57ª Sessão da 

Comissão sobre o Status da Mulher da ONU, que culminou em projeto aprovado 

pela Comissão de Prevenção ao Crime e Justiçado Escritório da ONU para Drogas e 

Crime, é que houve a recomendação expressa para que os países tipificassem e 

tomassem providências sobre o feminicídio, para o cumprimento dos deveres de 

proteção e promoção dos direitos humanos das mulheres já firmados em inúmeros 

dispositivos internacionais.  

Para a Organização Mundial da Saúde120, Feminicídio expressa a conduta 

de ceifar a vida de uma mulher em razão do gênero (ou seja, em razão do fato de 

ser mulher). Na grande maioria das vezes, as vítimas são mulheres inseridas em 

relacionamentos violentos e abusivos, cujos atos ilícitos são, comumente, cometidos 

por seus parceiros (ou ex-parceiros). 

Destarte, o conceito de crime de Feminicídio, adotado pela Lei 

13.104/2015, possui abordagem mais específica. Para efeitos da tipificação penal, 

considera-se Feminicídio o assassinato de mulher (condição especial da vítima), 

quando o crime envolve “violência doméstica e familiar” ou “menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher121”. 

Nesse âmbito de debate, sobre a utilização do Direito Penal como forma 

de reduzir a criminalidade e a busca por saídas alternativas, apresenta-se a questão 

da violência contra a mulher, que, mesmo após a criação da Lei Maria da Penha, 

está presente na nossa sociedade em números tão alarmantes. 
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Por esse motivo, o Congresso Nacional criou a Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher com o objetivo de investigar a 

situação atual da mulher brasileira, em termos de violência, apurando as denúncias 

de omissão por parte do Poder Público, com relação à devida aplicação de 

instrumentos legais para protegê-las, quando em situação de violência. Os dados 

levantados em 2013 sobre o assunto foram essenciais para a conclusão da 

necessidade de criar um novo tipo penal. 

Ademais, a introdução da figura do feminicídio na legislação brasileira, 

vem como inovação recente que merece destaque. Segundo a CPMI – Violência 

contra a Mulher, em sua Justificação122: 

O assassinato de mulheres pela condição de serem mulheres é 
chamado de “feminicídio”, ou “assassinato relacionado a gênero”, e 
se refere a um crime de ódio contra as mulheres, justificado 
socioculturalmente por uma história de dominação da mulher pelo 
homem e estimulada pela impunidade e indiferença da sociedade e 
do Estado. Conforme o Relato Temático sobre Feminicídio da 
Relatora Especial Rashida Manjoo, “antes de configurar uma nova 
forma de violência, assassinatos relacionados a gênero são a 
manifestação extrema de formas existentes de violência contra as 
mulheres”. Tais assassinatos não são incidentes isolados que surgem 
repentina e inesperadamente, mas sim o ato último da violência 
contra as mulheres, experienciada como um contínuo de violência. 

Assim, o feminicídio não diz respeito a uma prática nova e particular na 

sociedade, mas à última instância ou à expressão máxima da já conhecida violência 

de gênero incorporada, enraizada e mascarada no dia a dia por uma errônea e 

histórica construção sociocultural que legitima a subordinação, a inferiorização, da 

mulher ao homem. 

A proposta era que o Direito Brasileiro adotasse a capitulação do 

feminicídio em sua legislação, estabelecendo-o como a forma extrema de violência 

de gênero que resulta na morte da mulher em três situações: quando há relação 

intima de afeto ou parentesco entre o agressor e a vítima; quando há prática de 

qualquer violência sexual contra a vítima resultando no assassinato da mesma por 

conta do seu gênero. Os casos de mutilação ou desfiguração da mulher 

configuravam mais uma situação trazida pelo Projeto de Lei, mas não foi aprovado 

na edição da Lei. 
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Diante desse quadro, a nova Lei nº 13.104 de 2015123, denominada Lei do 

Feminicídio, proposta como o mais novo mecanismo de proteção às mulheres na 

legislação brasileira, foi sancionada para alterar o artigo 121 do Código Penal de 

1940 e o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, incluindo este tipo de assassinato 

como qualificadora do crime de homicídio e como crime hediondo124, 

respectivamente, conforme preâmbulo que sintetiza o conteúdo da lei, resultando em 

pena de prisão de 12 a 30 anos. 

A Lei nº 13.104/2015 não busca tutelar uma questão de sexo, mas de 

gênero, e vem como mais um avanço no combate à impunidade dos agressores e à 

violência contra as mulheres, com o fito de se atingir a igualdade de gênero e a 

efetivação dos direitos humanos.  

Para compreender o impacto da tipificação do crime de feminicídio e suas 

consequências para a sociedade é necessário conhecer os aspectos positivos e 

negativos da sua inserção no Código Penal, a fim de que seja adotada uma visão 

crítica sobre o impacto real disso na vida das mulheres.  

Ainda não há um consenso a respeito da eficácia e utilidade da 

capitulação desta agravante de crime, sendo uma questão ainda controversa dentro 

da comunidade jurídica e da sociedade em geral, diante do fracasso do sistema 

repressivo clássico, dos custos elevados da execução da pena e da tardia 

intervenção do Estado. Por isso, a importância da análise e crítica das circunstâncias 

que caracterizam esse crime. 

3.3 Circunstâncias do crime de feminicídio 

Antes de tratarmos sobre as circunstâncias em que os crimes ocorrem, é 

importante entendermos a conceituação de criminologia. Para tanto, faz-se 

necessária a observância tanto de um ponto de vista sociológico, como de um 

jurídico. 
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O termo criminologia, do latim crimino (crime) e do grego logos (tratado ou 

estudo), é o estudo do crime, sendo uma ciência interdisciplinar que utiliza 

disciplinas de sociologia, filosofia, direito, biologia e antropologia para explicá-lo. 

Nessa esteira, crime é o resultado de uma prática contrária à lei penal, 

sendo devidamente prevista por ela. É algo que só pode ser cometido por um ser 

humano, podendo consistir numa ação, quando a pessoa faz alguma coisa, ou em 

uma omissão, quando o sujeito deixa de fazer algo em uma situação em que poderia 

ter feito. 

Um bom exemplo do que seria um crime cometido com ação seria a lesão 

corporal, prevista no art. 129 do CP125, que ocorre quando o agressor ofende a 

integridade corporal ou a saúde de alguém. Por outro lado, a omissão de socorro, 

prevista no art. 135 do CP, acontece quando a pessoa deixa de prestar assistência, 

ou é possível fazê-lo sem risco pessoal, por exemplo, à criança abandonada ou à 

pessoa inválida ou ferida ou não pedir, em casos como este, o socorro de alguma 

autoridade pública. 

O Código Penal ainda prevê em seu artigo 1º que não há crime sem lei 

anterior que o defina nem há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, somente 

são considerados crimes os fatos que já estejam previamente previstos em lei, 

portanto, em uma norma penal incriminadora. Assim, dois requisitos essenciais para 

a existência dele que determinado fato seja típico e contrário ao Direito, isto é, 

antijurídico. 

Se alguém pratica um fato típico que não seja antijurídico, não ofensivo 

ao patrimônio ou à pessoa do sujeito passivo, não merece punição, pois o crime não 

existirá. Por exemplo, no caso de alguém matar outrem em legítima defesa. Matar 

alguém é fato típico e crime previsto em lei no Código Penal, porém, nesse caso, 

essa circunstância excluía ilicitude do ato, deixando de existir o crime.  

Quando a Lei nº 13.104/2015 ainda era o Projeto de Lei nº 292/2013126, 

este previa a caracterização do feminicídio nas seguintes circunstâncias: relação 
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íntima de afeto ou parentesco, por afinidade ou consanguinidade, entre a vítima e o 

agressor no presente ou no passado; prática de qualquer tipo de violência sexual 

contra a vítima, antes ou após a morte; mutilação ou desfiguração da vítima, antes 

ou após a morte. 

Acontece que, no texto de lei efetivamente aprovado, as circunstâncias 

tornaram-se somente duas: violência doméstica; e familiar e menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. 

Importante atentar para o fato de que essa alteração deixou as 

circunstâncias do feminicídio mais genéricas do que as que foram previstas no 

projeto, o que representou, para muitos, um retrocesso no que tange à proteção de 

gênero, que seria, teoricamente, a sua intenção. 

O esperado, à época, era que o PL nº 292/2013 significasse, justamente, 

a delimitação das circunstâncias do feminicídio, evitando a multiplicidade de 

interpretações por parte do Judiciário, trazendo a segurança jurídica tão almejada. 

Em seu inciso I, o Projeto de Lei original colocava como circunstância a 

“relação íntima de afeto ou parentesco, por afinidade ou consanguinidade, entre a 

vítima e o agressor no presente ou no passado”, numa tentativa de delimitar o que 

seria a violência doméstica e familiar. Todavia, quando da sua aprovação, o texto da 

Lei resumiu-o a apenas “violência doméstica e familiar”, reduzindo-o. 

A referência sobre esta circunstância de violência vem do que aduz a Lei 

Maria da Penha, no texto do artigo 5º, que considera violência doméstica e familiar 

contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial127”. 

Pode esse tipo ocorrer tanto em âmbito doméstico, compreendido como o 

espaço permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; como em âmbito de família, compreendida pela 

unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 

laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; assim como dentro de 
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qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com 

a ofendida, independentemente de coabitação. Todas essas relações pessoais 

devem ser consideradas independentemente da orientação sexual. 

Além disso, ainda sobre as circunstâncias de crimes em geral, ressalte-se 

que estes podem ser divididos em vários tipos, por exemplo, entre comuns, 

hediondos e passionais, sendo estes os que mais interessam ao nosso estudo. 

Os crimes chamados de comuns são aqueles crimes que estão descritos 

no Direito Penal e podem ser praticados por qualquer pessoa penalmente 

responsável e que lesa o bem jurídico do cidadão, da família ou da sociedade. Estes 

crimes são julgados por membros da Justiça Penal Comum (no Brasil, Justiça 

Estadual, Justiça Federal, Justiça Eleitoral). 

Por sua vez, crime hediondo é aquele que o legislador entendeu merecer 

maior reprovação por parte do Estado. São os crimes que estão no topo da pirâmide 

de desvaloração axiológica criminal, devendo, portanto, serem entendidos como 

crimes mais graves, mais revoltantes, que causam maior aversão à coletividade. É 

um tipo de violação com extremo potencial ofensivo, ao qual denominamos crime “de 

gravidade acentuada”. 

Semanticamente, o termo hediondo significa ato profundamente 

repugnante, imundo, horrendo, sórdido, ou seja, um ato indiscutivelmente nojento, 

segundo os padrões da moral vigente e perante a sociedade. 

Por fim, o crime dito como passional ocorre quando cometido por paixão. 

Normalmente, este tipo é cometido por pessoas que argumentam se sentirem pouco 

valorizadas por seu parceiro ou por sua parceira, justificando o controle e domínio 

que exercem sobre ele ou ela, considerando-o uma propriedade. 

Nesse sentido, argumentam ter ciúmes devido aos comportamentos do 

outro, reais ou imaginários, que não controlam, provocando um sentimento de 

ciúme, levando-os a cometer crimes. Juridicamente, o crime passional é uma 

violação como outra qualquer e não se enquadra na figura penal atenuante de 

“violenta emoção”. 
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A importância de sabermos distinguir essas espécies de crimes, diante da 

configuração do feminicídio, é que se diferenciem as mortes por motivo de gênero, 

daquelas que ocorrem em crimes passionais, de forma a evitar o argumento de que 

a Lei de Feminicídio trata-se basicamente dos homicídios cometido por pessoas que 

amam demais, quando dentro de um relacionamento. O argumento que distingue um 

e outro é bastante frágil, baseando-se na premeditação e intencionalidade para a 

prática do crime. 

O objetivo é fazer com que as mortes de mulheres não caiam na “vala 

comum” do entendimento de que o crime passional é menos grave, sendo, 

frequentemente, legitimado pelas instâncias judiciárias que garantem a aplicação de 

penas mais leves ou mesmo a impunidade nesses casos. Além de que, deve haver 

uma preocupação em demonstrar que as mortes de mulheres são diferentes 

daquelas que decorrem da criminalidade comum, que vitimam seres humanos em 

geral, sem distinção de gênero. 

Destarte, a violência doméstica precisa ser encarada como uma prática 

muito mais complexa, não devendo, em hipótese alguma, ser generalizada. As suas 

hipóteses de ocorrência são variadas e, portanto, a agressão no contexto familiar 

não pode ser resolvida por meio de leis que não permitem uma interpretação voltada 

a cada caso128. 

3.4 Por que não confundir feminicídio com homicídio passional? 

O termo “passional” deriva de paixão, não de emoção e nem de amor, 

logo, a passionalidade difere-se da violenta emoção. Partindo-se do princípio de que 

os crimes passionais são encorajados pela paixão, tomaremos por base a 

conceituação trazida pelo dicionário Aurélio
129

, aduzindo que “a paixão é aquele 

sentimento ou emoção levados a um alto grau de intensidade, entusiasmo muito 

vivo, um vício dominador, desgosto, mágoa”. 

Nessa esteira, é inegável que o termo passional tem a ver, sobretudo, 

com um sentimento arrebatador que sobrepõe à lucidez, à razão e, 
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consequentemente, leva o agente a cometer o delito, na maioria das vezes, de 

forma premeditada. Portanto, não se trata de um homicídio de impulso, mas, ao 

contrário, é detalhadamente planejado. 

Vale ressaltar que, para o agente criminoso, seus ideais devem ser 

sobrepostos aos direitos garantidos constitucionalmente a todos indiferentemente: a 

dignidade da pessoa humana, a liberdade, e o direito à vida. No comportamento do 

criminoso passional encontra-se introduzida uma causa externa, ou seja, uma 

influência social para que ele não aceite a autodeterminação da mulher, possuindo 

uma necessidade de dominação ante o outro, de autoafirmação e demasiada 

preocupação com sua reputação. 

Utilizando-se da brutalidade, almeja um reconhecimento de um suposto 

“direito” e a recuperação de sua autoestima, teoricamente, perdida em decorrência 

do adultério ou do abandono. Por isso, a dificuldade de delimitarmos a linha tênue 

divisora do consciente para o inconsciente individual, que se deixa levar por fortes 

emoções e se torna um homicida passional. Ao comentar a perplexidade que nos 

causa esse acontecimento, Rabinowicz130, ressalva: 

Curioso sentimento o que nos leva a destruir o objeto de nossa 
paixão! Mas não devemos extasiar-se perante o fato; é, antes, 
preferível deplorá-lo. Porque o instinto de destruição é apenas o 
instinto de posse exasperado. Principalmente quando a volúpia 
intervém na sua formação. Porque a propriedade completa 
compreende, também o jus abutendi e o supremo ato de posse de 
uma mulher é a posse na morte. 

Ademais, nota-se que o homicídio passional não pode simular uma forma 

corrompida de “amor”, pois este se subjuga à conduta criminosa, vez que o que 

induz ao cometimento de tal procedimento é uma série de sentimentos negativos, 

como o ciúme, a raiva, o egoísmo, a vingança e a maldade. Portanto, o homicida 

passional não é digno de indulgência, muito menos de perdão por seu ato ao 

declarar que não poderia viver sem a vítima, por exemplo. 

Corroborando com este raciocínio, Fernando Capez131 observa: 

O homicídio passional, na sistemática penal vigente, não merece, por 
si só, qualquer contemplação, mas pode revestir-se das 
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características de crime privilegiado desde que se apresentem 
concretamente todas as condições dispostas no §1° do art. 121 do 
CP. Desse modo, se o agente flagra sua esposa com o amante e, 
dominado por violenta emoção, desfere logo em seguida vários tiros 
contra eles, poderá responder pelo homicídio privilegiado, desde que 
presentes condições muito especiais. Finalmente, se a emoção ou a 
paixão estiverem ligadas a alguma doença ou deficiência mental, 
poderão excluir a imputabilidade do agente. 

Algumas décadas atrás, a pessoa que mantivesse relação extraconjugal 

era tida como criminosa passível de pena, já que o próprio Código Penal, em seu 

artigo 240, assim regia. Até a década de 70, o homicídio passional era visto como 

um direito concedido ao homem traído com objetivo de recuperar sua honra ferida. 

Nesta mesma época uma organização feminista intitulada SOS Mulher 

desencadeou um trabalho de repressão e combate a este tipo criminal com o slogan 

“Quem ama não mata!132”, onde acima de tudo, visava garantir o direito da mulher à 

vida e à eficaz punibilidade dos criminosos. Nesse sentido, Keppe133, nos diz: 

A sociedade foi organizada pouco a pouco de uma maneira machista, 
na qual os valores femininos foram completamente abafados. [...]. A 
mulher como representação do belo, que é o elemento mais sensível 
e primário da existência; ela é formada diretamente pela ética, 
estética e verdade. [...]. Estou dizendo que o fundamento da 
existência é a beleza, que é ligada ao sentimento (amor). E, vendo o 
representante do belo em plano totalmente inferior, pode-se 
compreender o motivo de toda a balbúrdia social; é fácil notar que 
quanto mais atrasado é um grupo ou um país, mais a mulher é 
desprezada. 

Em resumo, a honra que os passionais aludem tem sentido deturpado, o 

que acaba soando como conotação machista, arcaica, por isso, totalmente 

intransigente e inadequada ao emprego correto do termo. 

Sobretudo, insta assinalar que, como elucida Luiza Eluf134, “o homem que 

mata a companheira, alegando questões de ‘honra’, quer exercer por meio da 

eliminação física, o ilimitado direito de posse que julga ter sobre a mulher e mostrar 

isso aos outros”. 
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No mesmo rumo, Lins e Silva135 explica que, nos casos passionais, 

utilizou-se o artifício da legítima defesa criado pelos próprios advogados de defesa, 

quando insatisfeitos com as novas regras que ditavam não serem a emoção e a 

paixão impedimentos para a responsabilização penal do acusado, a fim de se 

chegar a um resultado positivo, ou seja, a absolvição. Aplicando esta tese, contavam 

com a acolhida dos jurados, pois na época vigorava, claramente, uma forte ideologia 

patriarcal. 

Nesses tipos de crime, há certa essência patológica. Os homicidas 

passionais apresentam, comumente, um perfil egocêntrico, cruel, até mesmo 

narcisista. Conquanto existam várias características, duas se destacam 

recorrentemente: dependência e possessividade. 

Na primeira, há traços que denotam uma projeção sobre a vida do agente 

perante a vítima. Enquanto que na segunda, há um exercício de domínio e 

autoridade do agente sobre a vítima, sendo esta um objeto de posse. Apresentam 

dificuldade em estabelecer limites e somente se satisfazem com a morte. 

Dificilmente arrependem-se do delito que cometeram. 

Muitas vezes, esse tipo de agente costuma confessar o crime se 

glorificando de sua conduta, que julgam ser respeitosa à tradição e à moral. Não 

possui autocrítica, exige ser amado, idolatrado. Em geral, não reincidem. 

Dissimuladamente, quando resolvem confessar o crime ante o juiz, o fazem com o 

intuito de ver sua pena reduzida. Em casos muito singulares, quando se 

arrependem, cometem o suicídio. 

Frise-se que os homicidas passionais trazem consigo um histórico 

arraigado de problemas de toda ordem, não são movidos por sentimentos 

momentâneos. Na visão deles, a única vítima é ele próprio, que teve sua moral e 

honra feridas pela conduta de seu parceiro. 

É possível perceber que o desmoronamento de certos paradigmas 

patriarcais provocou um processo de nova percepção e aplicabilidade de direitos às 
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mulheres, como assevera a Constituição Federal de 1988, principalmente no que 

concerne ao julgamento dos crimes passionais.  

A sociedade patriarcal, finalmente, começa a dar sinais de submersão, 

muito disso tem sido motivado pela vertiginosa evolução da posição da mulher na 

sociedade em decorrência de revoluções feministas e aos movimentos 

emancipatórios, tornando-se também provedora do lar com a inserção no mercado 

de trabalho, duelando posições outrora outorgadas somente a homens, conforme já 

tratado. 

Conclui-se, portanto, que o homicídio passional e o feminicídio, apenas e 

tão somente, serão extirpados quando o patriarcalismo for de uma vez por todas 

enterrado e as pessoas, enfim, consigam construir relações afetivo-sexuais 

igualitárias e saudáveis, baseadas no respeito mútuo. 

3.5 Criação do tipo penal de feminicídio 

Em termos práticos e didáticos, o artigo 121, CP136, que prevê o crime de 

homicídio, até então, era composto por seis parágrafos, sendo que o seu § 2º, 

incisos I a V previa as qualificadoras que levavam a pena de reclusão do homicídio 

simples de 6 a 20 anos, para 12 a 30 anos. 

A criação da qualificadora de feminicídio tratou de inserir um inciso VI no 

§ 2º, do artigo 121 e ainda um § 2º-A, a fim de regular mais uma qualificadora para o 

crime de homicídio, tendo por vítima mulher em situação da chamada “violência de 

gênero”. A pena cominada não difere das demais formas de homicídio qualificado, 

com a reclusão permanecendo entre 12 e 30 anos. 

Além disso, são criadas causas especiais de aumento de pena num novo 

parágrafo, o § 7º, com incisos de I a III. Esses aumentos apresentam a possibilidade 

de variância de 1/3 até a metade e se referem aos seguintes casos: a) vítima 

gestante ou nos 03 meses posteriores ao parto; b) vítima menor de 14 anos, maior 

de 60 anos ou com deficiência; c) quando o Feminicídio ocorre na presença de 

descendente ou de ascendente da vítima. Importante frisar que esses aumentos são 
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específicos para a figura do Feminicídio, não se estendendo para os demais tipos de 

homicídio qualificados. 

3.5.1 Tipos de Feminicídio 

Conforme versa Pastillí Vásquez137, o feminicídio pode ter variadas 

definições, mas sua identificação e classificação enfrentam obstáculos. Algumas 

definições são mais abrangentes, incluindo no feminicídio as mortes de mulheres 

provocadas por ações ou omissões que não necessariamente constituem delito, 

basicamente porque dependem, normalmente, do elemento subjetivo que requerem 

os delitos contra a vida, ou seja, a vontade de matar. São, também, as condutas que 

não podem ser imputadas a determinada pessoa, sem prejuízo, contudo, da 

imputação aos Estados por violação aos direitos humanos por descumprimento a 

obrigações relativas à garantia do direito à vida da mulher.  

Algumas delas são mais restritivas, considerando feminicídio apenas a 

morte violenta de mulheres proveniente de homicídio, ou homicídio qualificado, 

perpetrado por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos, por motivos misóginos. 

Todavia, é importante frisar que tanto a classificação mais restritiva como 

a mais ampla são capazes de resultar em responsabilidade internacional do Estado 

em relação a suas obrigações em matéria de direitos humanos138. 

A falta de dados oficiais que permitam uma visão mais próxima do número 

de mortes e dos contextos em que ocorrem é uma das maiores dificuldades para os 

estudos sobre mortes de mulheres, tanto no Brasil como em outros países da 

América Latina. 

A maior parte dos trabalhos, segundo Wânia Pasinato139, aponta para a 

falta de dados oficiais, a ausência de estatísticas desagregadas por sexo da vítima e 

de outras informações que permitam propor políticas de enfrentamento para esta e 

outras formas de violência que atingem as mulheres. 
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Além disso, em muitos ordenamentos, essa tipificação nem mesmo existe. 

A maioria dos países da América Latina possui leis especiais para a violência 

doméstica familiar, mas essas leis não enquadram a morte de mulheres de forma 

diferenciada. Portanto, para o sistema policial e judicial, as mortes de mulheres são 

classificadas e processadas segundo a tipificação penal existente em cada país, o 

que não permite isolar o conjunto de registros que envolvem mulheres140. 

O conceito de feminicídio ainda carece de melhor formulação, muitas 

vezes devendo ser empregada a tipologia elaborada por Ana Carcedo141, de forma a 

demonstrar que, embora essas mortes sejam todas provocadas por uma 

discriminação baseada no gênero, existem características que dizem respeito às 

diferentes experiências de violência na vida das mulheres, tornando esse conjunto 

de mortes heterogêneo e complexo. Por isso, tamanha a importância de se 

estabelecer algumas características que distingam o feminicídio dos crimes comuns. 

O feminicídio íntimo, por exemplo, é aquele cometido pelo marido, 

companheiro, namorado, parceiro sexual, em relações atuais ou passadas, ou por 

qualquer outro homem com quem a vítima tem ou teve uma relação familiar, de 

convivência ou afim. Não apenas esse tipo de feminicídio é a consequência mais 

extrema da violência doméstica, como possui um forte e prolongado impacto nas 

pessoas que convivem com a vitima. 

Dentro dos feminicídios íntimos, temos ainda os crimes relacionados à 

“honra”, que envolvem meninas ou mulheres que são mortas por familiares por um 

comportamento ou conduta sexual, real ou presumida, vista como transgressora, 

incluindo adultério, relação sexual ou gravidez fora do casamento – sendo até 

mesmo um caso de estupro. Frequentemente, os agressores enxergam esse 

feminicídio como uma forma de proteger uma suposta reputação da família. 

Segundo dados da OMS142, em 2012, aproximadamente 5.000 

assassinatos foram cometidos ao redor do mundo em nome da “honra”, apesar de 

acreditar-se que este número pode ser muito maior, devido aos milhares de casos 
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não reportados. No Reino Unido e na Suécia, estudos mostram que os sistemas de 

justiça e serviço social frequentemente enxergam esse tipo de crime como uma 

“tradição cultural”, em vez de uma forma extrema de violência contra as mulheres. 

Por isso, a geral incompreensão do caráter misógino desses crimes conduz a 

inadequadas medidas legais e sociais de proteção para mulheres e crianças que se 

encontram sob a ameaça de crimes em nome da “honra” em seus países.  

Já o feminicídio não-íntimo é aquele praticado por alguém que não 

possua relação íntima, familiar ou de convivência com a vítima, podendo ser homens 

com os quais a vítima possuía uma relação de confiança, hierarquia ou amizade, tais 

como colegas de trabalho, trabalhadores da saúde, empregadores, ou por 

desconhecidos. Frequentemente, se observa que esse tipo de feminicídio envolve 

um ataque sexual anterior. 

Os crimes classificados nesse grupo podem ser desagregados em dois 

subgrupos, segundo tenha ocorrido violência sexual (feminicídios sexuais) ou não 

(feminicídios não-íntimos propriamente ditos). Essas mortes podem ser aleatórias, 

mas existem diversos casos de assassinatos sistemáticos de mulheres, 

principalmente na América Latina. 

Por exemplo, ao menos 400 mulheres foram brutalmente assassinadas 

durante a década passada na cidade de Ciudad Juárez, na fronteira entre o México 

e Estados Unidos – o que ensejou a criação da categoria dos “femigenocídeos” por 

Rita Laura Segato143. 

Em 2008, mais de 700 mulheres foram assassinadas na Guatemala; 

muitos desses assassinatos foram precedidos de abuso sexual brutal ou tortura. 

Uma campanha acerca dos direitos humanos divulgou que mais de 500 feminicídios 

foram cometidos, por ano, na Guatemala, desde 2001. Nos Estados Unidos, dois 

tiroteios em massa que ocorreram em escolas em 2006 foram caracterizados por 

homens armados mirando, especialmente, em alunas e professoras mulheres.  
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Feminicídios não-íntimos também afetam desproporcionalmente mulheres 

envolvidas em profissões marginalizadas e estigmatizadas, como, por exemplo, as 

prostitutas, muitas vezes assassinadas por seus “clientes”. 

Por fim, existem os feminicídios por conexão, ocorrendo quando as 

mulheres são assassinadas porque se encontravam na “linha de fogo” de um 

homem que tentava matar outra mulher, ou seja, são casos em que as mulheres 

adultas ou meninas tentam intervir para impedir a prática de um crime contra outra 

igual e acabam morrendo. Independem do tipo de vínculo entre a vítima e o 

agressor, que podem inclusive ser desconhecidos144. 

Essa tipologia proposta por Ana Carcedo permite que praticamente todas 

as mortes de mulheres sejam classificadas como feminicídio, excetuando aquelas 

que decorrem de crimes contra o patrimônio ou acidentes, por exemplo. Sendo, 

então, muito importante que se avalie caso a caso quando de sua caracterização. 

Quando se observa a aplicação dessa tipologia aos dados encontrados 

em diferentes países, tem-se que a maior parte dos crimes analisados se refere ao 

feminicídio íntimo, ou seja, crimes decorrentes de relação conjugal145. 

3.5.2 Natureza objetiva ou subjetiva desta qualificadora e seus inevitáveis 

desafios formais 

O Projeto de Lei146 nº 292 de 2013 apresentou, à época, uma 

“Justificação” que fazia referência à violência contra a mulher em todo o mundo e, 

especialmente no Brasil, trazendo estatísticas dos órgãos internacionais como a 

ONU. Seu foco era a situação em que a morte da mulher é resultante de uma 
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circunstância de violência doméstica e familiar, ressaltando-se a ideia de impunidade 

que esses crimes carregam. 

De acordo com a letra da lei e conforme o acima mencionado, o simples 

fato de ser uma mulher o sujeito passivo de um crime de homicídio não é suficiente 

para caracterizar o Feminicídio. Este somente estará configurado se essa forma 

“extrema de violência” contra a mulher, que a leva à morte, for perpetrada num 

contexto de “violência de gênero”. 

Portanto, trata-se de homicídios que ocorrem em situações em que o 

agressor mate a mulher numa atitude de exercício de um suposto “direito de posse” 

ou de “domínio pleno” sobre a vítima. Perceba-se que a qualificadora, intitulada 

Feminicídio, não é objetiva como pode parecer numa análise superficial. Assim, não 

basta que a vítima seja mulher (fato objetivo), deve-se aliar a isso um dolo específico 

de que a morte tenha por motivação a violência de gênero, o menosprezo ou a 

discriminação à condição de mulher.  

Nesse diapasão, a qualificadora em estudo seria de natureza subjetiva e, 

portanto, incompatível com o homicídio privilegiado (artigo 121, § 1º, CP), que prevê 

diminuições de pena de natureza também subjetiva. Ou seja, na figura do 

Feminicídio não é possível o reconhecimento do chamado homicídio privilegiado-

qualificado, mas tão somente do homicídio qualificado. 

Como aduz Rogério Sanches147, “a incidência da qualificadora reclama 

situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por 

relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em 

situação de vulnerabilidade”. Logo, a vítima do Feminicídio somente poderá ser uma 

mulher. Já o autor do crime em geral será um homem, mas nada impedirá que uma 

mulher atue como coautora ou partícipe.  

Ademais, tendo por base a Lei Maria da Penha, não se pode afastar a 

possibilidade de uma mulher poder ser sujeito ativo do crime de Feminicídio, desde 
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que esteja atuando em uma relação de “violência de gênero” contra a vitimada, que 

pode ocorrer, por exemplo, nas relações homoafetivas ou de parentesco. 

Por exemplo, se uma mãe mata a própria filha porque não quer permitir 

que esta, pretendendo impor-lhe um papel social estritamente feminino, segundo 

uma visão que divide de forma estanque as funções sociais de homens e mulheres, 

sua atitude se encaixa no que traz o artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.340/06. 

Um aspecto questionável seria a situação que envolve um indivíduo 

transexual, que tenha alterado seu sexo anatômica e juridicamente, o que dá à 

Ideologia de Gênero, sobre a qual se tratou, uma amplitude com a qual alguns 

doutrinadores discordam. Como bem destaca Sanches148, sobre o tema de 

transexuais, porém, podem surgir duas correntes de pensamento: 

“Em eventual resposta à indagação inicial pode ser observadas duas 
posições: uma primeira, conservadora, entendendo que o transexual, 
geneticamente, não é mulher (apenas passa a ter órgão genital de 
conformidade feminina), e que, portanto, descarta, para a hipótese, a 
proteção especial; já para uma corrente mais moderna, desde que a 
pessoa portadora de transexualismo transmude suas características 
sexuais (por cirurgia e modo irreversível), deve ser encarada de 
acordo com sua realidade morfológica, eis que a jurisprudência 
admite, inclusive, retificação de registro civil”. 

Sob o prisma estritamente jurídico, é inegável que assiste razão ao 

entendimento de que o transexual, devidamente reconhecido como mulher no 

registro civil e com alterações em sua genitália, pode perfeitamente ser vítima de 

Feminicídio, fazendo jus a toda proteção jurídica nas mais variadas searas da qual 

despendem os indivíduos que possuem esse sexo por nascimento. 

Acontece que o Brasil é, reconhecidamente, o país onde mais se mata 

transexuais e travestis, sendo essas duas categorias de indivíduos as que também 

têm taxas de homicídio tão alarmantes149, muito embora tantas vezes tal proteção 

lhes seja negada ou negligenciada. 
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Resta agora analisar como o legislador descreveu a conduta do 

Feminicídio enquanto violência de “gênero”, perfazendo seus contornos para uma 

diferenciação de qualquer outra morte que tenha por vítima pessoa do sexo feminino 

e, mesmo assim, configure um homicídio simples ou qualificado por outro motivo. 

Suponhamos a hipótese em que ocorra a morte de uma mulher, ainda 

que por um homem, numa briga originada de um desentendimento no trânsito, 

temos um crime de homicídio qualificado por motivo fútil (artigo 121, § 2º, II, CP) e 

não o Feminicídio, previsto no artigo 121, § 2º, VI, CP. Ou seja, não pode haver 

confusão quanto a isso, pois nem todo homicídio de mulher configura-se como 

Feminicídio, mas apenas aqueles em que se revele a chamada “violência de 

gênero”. 

Para tanto, o inciso VI determina a qualificadora do Feminicídio quando o 

homicídio é perpetrado “contra mulher”, mas não apenas, pois adiciona um dolo 

específico: “por razões da condição de sexo feminino”. Portanto, a morte deve ter 

por sujeito passivo uma mulher e (conjunção aditiva) deve dar-se especificamente 

devido à sua condição de mulher. 

Por fim, a legislação ainda edifica norma explicativa no parágrafo 2º-A do 

artigo 121, a fim de deixar claro o que seriam as chamadas razões de condição de 

sexo feminino, mencionadas no inciso VI do mesmo artigo. Segundo a lei, essas 

razões estariam presentes em dois casos: I – violência Doméstica e Familiar; e II -

menosprezo ou discriminação à condição de mulher, conforme já tratado.  

Em resumo, segue-se o critério da Lei Maria da Penha em seu artigo 5º, 

inciso I a III.  As hipóteses a serem incluídas no Código Penal eram, no Projeto de 

Lei, mais restritivas quanto às situações de violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Enquanto na Lei 11.340/06, a violência doméstica se caracteriza pelo mero 

convívio doméstico permanente “com ou sem vínculo familiar”, abrangendo até 

mesmo pessoas “esporadicamente agregadas”, como visto, no projeto era exigido o 

parentesco ou a relação íntima de afeto. 

Conclui-se que o liame familiar da Lei Maria da Penha é bem mais 

aberto, admitindo os “laços naturais”, de afinidade ou mesmo aqueles criados por 

“vontade expressa” entre as pessoas. Em conformidade, a Lei de Feminicídio não se 



78 
 

exige efetivo parentesco por afinidade ou consanguinidade, abarcando situações 

menos específicas, onde reside a subjetividade. 

Portanto, quanto à relação íntima de afeto, entende-se, que, desde a 

redação projetada até a lei hoje aprovada, podem-se seguir os passos da Lei 

11.340/06, eis que o Código Penal não é específico. 

Acontece que um dos questionamentos acerca da real utilidade prática 

desta nova qualificadora do crime de homicídio é o fato de que, para muitos juristas, 

o homicídio de uma mulher nessas circunstâncias sempre foi, desde 1940 com a 

edição do Código Penal Brasileiro, uma espécie de homicídio qualificado. Tem sido 

levantado que o “motivo torpe”, expresso no artigo 121, § 2º, I, in fine, do CP, já 

abrangeria essas situações, cuja pena seria exatamente a mesma, ou seja, reclusão, 

de 12 a 30 anos. 

A grande questão que se impõe é: para que serve então a tipificação do 

Feminicídio? Após o advento desta, em que melhoraria a vida das mulheres em risco 

de sofrerem violência ou mesmo serem assassinadas por seus algozes? Para 

muitos, o que era um crime qualificado, continuaria sendo, uma vez que a pena é a 

mesma. Trata-se efetivamente de uma solução para os problemas sociais ou 

conflitivos de gênero? 

A Lei 13.104/2015 foi uma iniciativa importante, consonante com os 

demais avanços no campo da democracia formal-institucional, portanto, da 

emancipação política e social feminina. 

Apesar disso, não podemos negar a contribuição das lutas feministas para 

a construção de um processo de democratização sintonizado com a emancipação 

humana, com a democracia substantiva, demandando que suas lutas se insiram e 

incidam no conjunto das lutas desenvolvidas pelas organizações e movimentos 

sociais. 

Conclui-se que tais inserção e incidência, materializadas nas concepções 

e ações prático-políticas, devem considerar as relações sociais de sexo, “raça”/etnia 
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e classe de forma indissociável150. Por isso, a importância de analisarmos as 

vantagens e as desvantagens da nova Lei, mote do presente trabalho, quanto 

política pública de promoção da punição mais severa à violência de gênero que 

resulta no homicídio de mulheres por esse motivo, de modo a promover os avanços 

sociais rumo à igualdade. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

Embora muitos ainda creiam na desnecessidade da inclusão do 

feminicídio no rol das qualificadoras do crime de homicídio, há quem defenda que 

essa tipificação serve aos anseios sociais de deslegitimar a violência de gênero, 

ocasionadora da morte de tantas mulheres, ano após ano. 

Ainda que seus resultados práticos possam ser questionados, é 

impossível negar o poder que a maior severidade, constante do enquadramento da 

Lei do Feminicídio no rol dos crimes hediondos, acarreta ao estimular as denúncias 

de situações de violência, que atingem seu ápice com o homicídio da mulher.  

Além disso, essa nova situação legislativa penal contribui, de certa forma, 

para tornar este discurso machista e moral de defesa da honra, justificando a 

violenta reação do agressor ao ocasionar um homicídio em contexto de violência 

doméstica um argumento, no mínimo, pífio de se levantar. 

 Até porque, muitas vezes, o texto das sentenças de casos que tratam de 

crimes de homens contra mulheres, em âmbito doméstico, trazem inúmeras 

expressões morais que tentam culpar as vítimas, já tão estigmatizadas, como se 

elas não tivessem agido da maneira como os homens, ou ainda a sociedade espera 

que elas se comportem, ou seja, sendo submissas e passivas aos seus parceiros e 

famílias. 

Por isso, tantas vezes a justificativa de crime passional é utilizada em 

situações que, visivelmente, deveriam ser tratadas como feminicídios, principalmente 

em casos emblemáticos e de grande repercussão. 

Logo, é inegável que essa alteração do nosso Código Penal emergiu com 

intuito, também, de mostrar e deixar claro não só para os julgadores, como para a 

população, que não se está diante de crimes passionais, mas sim de crimes 

decorrentes da desigualdade na estrutura de poder, típica da nossa sociedade 

historicamente patriarcal, que ainda segrega por gênero. 

É nítido que a questão aqui tratada relaciona-se diretamente com o 

quesito cultural estimulador de muitos homens a enxergarem as mulheres como 

objetos e, por isso, acreditarem que podem tratá-las da maneira que julgarem 
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melhor, principalmente quando se sentem rejeitados ou mesmo enciumados. Neste 

sentido, Luiza Nagib Eluf151 aduz: 

(...) Aquele que mata e depois alega que o fez para salvaguardar a 
própria honra está querendo mostrar à sociedade que tinha todos os 
poderes sobre sua mulher e que ela não poderia tê-lo humilhado ou 
desprezado. Os homicidas passionais não se cansam de invocar a 
honra, ainda hoje, perante os tribunais, na tentativa de ver perdoadas 
suas condutas.  

Portanto, passados os questionamentos acerca da criminalização do 

feminicídio, é importante que se atente para a questão fundamental desta parte do 

trabalho: o direito penal pode e deve ser o único instrumento para diminuir a 

desigualdade na estrutura do poder que acaba culminando nessas mortes e na 

violência doméstica e familiar?  

Para tutelar a proteção devida às mulheres, dentro das políticas de 

combate à violência de gênero, os esforços não devem se limitar à tipificação. De 

acordo com dados da pesquisa do Instituto ANIS152, ainda que se tenha como 

experiência um Estado agindo com sua mão de ferro para punir crimes, embora 

esses não diminuam efetivamente, a criminalização não deve ser a única solução. 

4.1 Vulnerabilidade feminina e ações afirmativas 

A autonomia e a conquista da liberdade, para muitos críticos, são 

conceitos e princípios que se misturam na busca pela igualdade social, na análise de 

todas as formas de opressão ou mesmo de proteção de pessoas e/ou comunidades 

socialmente vulneráveis. 

Contudo, para além do princípio da autonomia, muitas vezes 

mecanicamente referenciado pela teoria principiológica, as perspectivas críticas 

apontam para a necessidade de se delimitar a fronteira de situações em que a 

autonomia pode se mascarar pela coerção da vontade, evidenciando um dos 

aspectos fundamentais da perspectiva política do conceito de vulnerabilidade. 
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A condição de destaque da mulher no meio social, seja por situação 

profissional ou econômica, não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, nos casos 

em que esta for submetida a uma situação de violência decorrente de relação íntima 

afetiva, mas relativiza a condição de hipossuficiência e vulnerabilidade da mesma. 

Até porque a emancipação feminina necessita que essas supostas 

vulnerabilidade e hipossuficiência não sejam confundidas com a fragilidade que, ao 

longo do tempo, a sociedade atribuiu como característica intrínseca ao gênero 

feminino. 

O discurso sexista sempre foi, antes de tudo, uma estratégia eficaz de 

justificar e silenciar os padrões de desigualdade e opressão que imperavam, e até 

hoje imperam nas sociedades ao redor do mundo. Trata-se de confundir 

vulnerabilidade, opressão e desigualdade, com diferença, mas estes são conceitos 

que não podem ser embaralhados quando se fala sobre o patriarcalismo enraizado 

socialmente. 

As diferenças existentes são valores morais da modernidade que 

merecem e devem ser preservados. É uma conquista histórica de povos e 

sociedades que lutaram e acreditaram nos pressupostos ilustrados da dignidade 

humana, da liberdade e da democracia153. 

O pressuposto da diferença é um dos ingredientes do projeto filosófico do 

pluralismo moral. Tal projeto, em torno do qual boa parte das teorias críticas da 

igualdade de gênero harmoniza-se, garantindo a certeza de que, apesar de a 

humanidade divergir em pontos fundamentais sobre a existência, a coexistência 

mútua na diferença é plenamente possível, desde que reconhecida e trabalhada. 

Diante disso, é fundamental diferenciar vulnerabilidade e desigualdade de 

diferença.  Ademais, importante destacar que o que torna a desigualdade e 

diferença duas categorias apartadas é o acesso e o usufruto do poder social 

concedido a cada pessoa. Logo, dizer que homens são diferentes de mulheres - 
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uma afirmação transcultural passível de ser consensual - não é o mesmo que afirmar 

que a socialização feminina deva ser pautada pela dominação masculina. 

Visto isso, segundo Roberta Toledo Campos154, é inegável que qualquer 

excepcionalidade na garantia de direitos fundamentais, independentemente do 

critério discriminatório utilizado, deve ser considerada inconstitucional. Por conta 

disso, apesar de não precisar, o texto constitucional pátrio é expresso em determinar 

no art. 5º, XLI, que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais”.  

Mesmo diante de todo esse panorama social, o Estado Brasileiro é 

inadimplente em assegurar os conteúdos dos direitos fundamentais, por isso tantas 

desigualdades incrustradas no seio social. 

A omissão pública chega a ser hedionda, por vezes. São incontáveis 

esfomeados e despossuídos. Diariamente, são cometidos inúmeros crimes contra os 

direitos humanos. A atuação estatal deixa muito a desejar quando da criação ou da 

aplicação de políticas públicas. Ainda nos ditames de Campos155: 

Com o discurso salvacionista dos excluídos e estigmatizados, o 
Estado legisla as chamadas Ações Afirmativas, como se a 
discriminação por ele promovida e já sofrida pelas minorias, ou pelos 
“diferentes” (negros, homossexuais, mulheres etc.) também não 
violasse o texto constitucional democrático. Aliás, a inadimplência dos 
agentes públicos na garantia do direito à dignidade humana é a 
inconstitucionalidade mais grave no Estado Democrático de Direito, 
pois viola um de seus fundamentos (art. 1º, III, CFB). 

Assim, as chamadas ações afirmativas são proclamadas pelos 

legisladores como necessárias à implementação dos direitos fundamentais, o que é 

um equívoco, pois, segundo o Prof. Rosemiro Pereira Leal156 (2005), ao se 

enunciarem constitucionalmente fundamentais, são direitos líquidos (autoexecutivos) 

e certos (infungíveis) e, assim, devem ser imediatamente satisfeitos pela 

Administração Pública (art. 2º, I, II, III e IV) e não são. 
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Por consequência, é inegável que, enquanto a Administração Pública não 

implementar os direitos fundamentais, as pessoas estarão sempre em níveis de 

desigualdade concretamente.  

Para analisarmos a aplicabilidade das políticas públicas de emprego das 

ações afirmativas de combate aos homicídios resultantes das inúmeras violências de 

gênero que ocorrem diariamente, é importante ater-se aos dados quantitativos 

levantados, a fim de elucidar a triste realidade das mulheres em nosso país, onde se 

revelam estatísticas estarrecedoras a respeito da quantidade de mortes de mulheres 

por motivo de gênero, seja porque se encontram em situação de violência, seja pelo 

simples fato de serem mulheres. Restam então os questionamentos: por que esses 

assassinatos são tão relevantes e não podem ser tratados como homicídios 

comuns? Para responder essas indagações, importante uma análise crítica dos 

dados. 

4.1 Estatísticas de feminicídio no Brasil 

Segundo pesquisa inédita realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA)157, no Brasil, entre 2001 a 2011, estima-se que ocorreram mais de 

50 mil feminicídios. Esses dados reforçam as recomendações realizadas em julho, 

pela CPMI, que avaliou a situação da violência contra mulheres no Brasil. 

A pesquisa ‘Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil – dados 

corrigidos sobre taxas de feminicídios e perfil das mortes de mulheres por violência 

no Brasil e nos Estados’ apresentada pelos parlamentares na Comissão de 

Seguridade Social da Câmara dos Deputados158, concluiu: 

Os achados deste estudo são coerentes com os resultados do 
Relatório da CPMI e apoiam a aprovação dos Projetos de Lei 
apresentados no Relatório, em especial aquele que propõe alteração 
do Código Penal, para inserir o feminicídio como circunstância 
qualificadora do crime de homicídio, como uma forma extrema de 
violência de gênero contras as mulheres. 
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De acordo com este estudo, as mulheres jovens foram as principais 

vítimas: mais da metade dos óbitos (54%) foram de mulheres de 20 a 39 anos. Da 

totalidade de homicídios, 61% foram de negras, as principais vítimas em todas as 

regiões do País, com exceção da Sul; 36% dos assassinatos ocorreram aos finais de 

semana, quando grande parte das Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher está fechada. Apenas os domingos concentraram 19% das mortes. 

Também é importante salientar que os Estados com maiores taxas de 

homicídios, a cada 100 mil mulheres, foram: Espírito Santo (11,24), Bahia (9,08), 

Alagoas (8,84), Roraima (8,51) e Pernambuco (7,81). Por outro lado, as taxas mais 

baixas foram observadas no Piauí (2,71), Santa Catarina (3,28) e São Paulo (3,74). 

Diante do quadro preocupante, o IPEA recomenda “o reforço às ações 

previstas na Lei Maria da Penha, bem como a adoção de outras medidas voltadas 

ao enfrentamento à violência contra a mulher, à efetiva proteção das vítimas e à 

redução das desigualdades de gênero no Brasil” – incluindo aí os projetos de lei 

formulados pela CPMI. Segundo a pesquisa divulgada pelo IPEA em 2013, seguem 

abaixo as estatísticas por Estado da Federação: 

Tabela 1 – Feminicídios no Brasil por unidade da federação 

 

Unidade da Federação Número Absoluto de 

Feminicídios Corrigidos de 

2009 a 2011 

Média Anual do 

Número Absoluto de 

Feminicídios 

Corrigidos 

Acre 58 19 
Alagoas 427 142 

Amapá 60 20 

Amazonas 263 88 

Bahia 1945 648 

Ceará 684 228 

Distrito Federal 222 74 

Espírito Santo 601 200 

Goiás 686 229 

Maranhão 460 153 

Mato Grosso 310 103 

Mato Grosso do Sul 237 79 

Minas Gerais 1939 646 

Pará 768 256 

Paraíba 408 136 

Paraná 1035 345 
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Pernambuco 1070 357 

Piauí 129 43 

Rio de Janeiro 1513 504 

Rio Grande Do Norte 306 102 

Rio Grande Do Sul 763 254 

Rondônia 171 57 

Roraima 57 19 

Santa Catarina 310 103 

São Paulo 2377 792 

Sergipe 172 57 

Tocantins 138 46 

Brasil 16994 5665 

Fonte: IPEA159. 

Isto porque além do elevado número de assassinatos por causas 

violentas – critério adotado no levantamento para estimar a dimensão do feminicídio 

– o estudo constatou que o perfil dos óbitos é, em grande parte, compatível com 

situações relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher que 

poderiam ter sido evitadas. Um indicativo nesse sentido é que quase um terço dos 

óbitos teve o domicílio como local de ocorrência. 

Por outro lado, a pesquisa apontou que não houve redução das taxas 

anuais de mortalidade, comparando-se os períodos antes e depois da entrada em 

vigor da Lei Maria da Penha: as taxas de mortalidade por 100 mil mulheres foram 

5,28 no período anterior à legislação (2001-2006) e 5,22 depois dela (2007-2011). 

Conforme tabela abaixo: 

Gráfico 1 – Morte de Mulheres por agressões antes e depois da vigência da Lei 
Maria da Penha. 
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Esse levantamento tomou como base a avaliação e correção de dados do 

Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde160, 

apontando que “essa situação é preocupante, uma vez que os feminicídios são 

eventos completamente evitáveis, que abreviam as vidas de muitas mulheres jovens, 

causando perdas inestimáveis”. 

Na opinião da pesquisadora responsável pelo documento, Leila Posenato 

Garcia161, a Lei Maria da Penha trouxe avanços incontestáveis na responsabilização 

e prevenção à violência contra as mulheres, mas sua plena efetivação requer uma 

mudança de mentalidade na sociedade brasileira, segundo ela: 

 A Lei Maria da Penha trouxe avanços muito importantes e os 
projetos de lei formulados pela CPMI representam novos avanços. 
Mas, nenhuma legislação por si só resolve o problema, uma vez que 
a desigualdade de gênero existente na sociedade alimenta a violência 
contra a mulher. 

Segundo Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres da SPM-PR (Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República), os números reforçam a necessidade de um pacto entre o 

Estado e a sociedade para concretizar a proteção das mulheres por meio da 

legislação, a fim de coibir efetivamente a violência de gênero. É necessário 

estabelecer uma rede de proteção que inclua a rede institucional e também a rede 

pessoal de uma mulher em situação de violência. Para ela: 

O Estado deve atuar fortalecendo os serviços especializados, 
garantindo acesso à informação e proteção às mulheres, conforme a 
lei determina. Mas é preciso lembrar que durante décadas e décadas 
foi dito que em ‘briga de marido e mulher não se mete a colher’ ou 
que ‘o homem não sabia porque estava batendo, mas a mulher sabia 
porque estava apanhando’. Ou seja, a culpa era colocada sempre na 
mulher e nós precisamos alterar isto, fazendo com que a sociedade 
se mobilize contra a violência

162
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Ademais, ainda pelas pesquisas realizadas pelo IPEA163, estima-se que 

entre 2009 e 2011, o Brasil registrou mais de 16,9 mil mortes de mulheres por 

motivos de gênero, ou seja, feminicídios, sendo os índices elevados em todas as 

regiões do país. 

Outro alarmante dado, levantado pelo Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos divulgou, em 2011, no documento chamado 

Anuário das Mulheres Brasileiras164, considerando que muitos casos não chegam a 

ser relatados nem às autoridades, nem mesmo informalmente, que uma em cada 

quatro mulheres brasileiras já foi vítima de violência doméstica. 

Em 2012, o DATASUS divulgou pesquisa que revela que, neste ano, 

ocorreram 4.719 mortes de mulheres por meios violentos no Brasil, ou seja, 4,7 

assassinatos para cada 100 mil mulheres. Entre 1996 e 2012 houve um crescimento 

de 28% nesse quesito. Na última década (2002-2012), o crescimento foi de 22,5% 

no número absoluto de homicídios, sendo que em 2002 houve 3.860 mortes e, em 

2012, 4.719. 

Nesta última década, portanto, a média de crescimento anual de 

homicídios foi de 1,93%. Em 2012 ocorreram 393 mortes por mês, 13 por dia, o que 

representa mais de uma morte a cada duas horas165. 

A entidade ONU Mulheres166 estima que, entre 2004 e 2009, 66 mil 

mulheres tenham sido assassinadas por ano no planeta pelo simples fato de serem 

mulheres, o que é retrato dos conflitos de gênero que ocorrem na sociedade. 

Em 2013, pesquisa do ‘Data Senado’167 constatou que 99% das mulheres, 

entre todos os estratos sociais, conhecem a Lei Maria da Penha. Apesar disso, mais 
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de 13 milhões e 500 mil mulheres, em todos os segmentos da sociedade, já 

sofreram algum tipo de agressão e 31% delas ainda convive com o agressor, 

caracterizando, muitas vezes, o chamado Ciclo da Violência Doméstica, sobre o qual 

já tratamos. 

A violência de gênero tem enorme impacto nas taxas de homicídios 

femininos e, ainda segundo o ‘Data Senado168’, o Brasil ocupa o sétimo lugar na lista 

de países onde mais se matam mulheres no mundo, estando, na América do Sul, 

atrás apenas da Colômbia. Chega a ser espantoso o fato de que, segundo esses 

dados, uma mulher é agredida a cada 5 minutos, ou morta a cada duas horas no 

Brasil. 

Segundo o ex-secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da 

Justiça, Flávio Crocce Caetano, informou em 2013, durante a reunião da Comissão 

de Direitos Humanos do Senado, que 43 mil mulheres foram mortas no Brasil nos 

últimos dez anos, entre 2002 e 2012. Segundo ele: 

Uma mulher é morta a cada duas horas no Brasil, mas os números 
podem ser ainda maiores, pois muitos desses crimes sequer são 
notificados. Menos de 10% de todos os homicídios no Brasil são 
investigados e a porcentagem deve ser ainda menor nos casos de 
assassinatos com vítimas mulheres. O secretário informou ainda que 
foram registrados 50.617 estupros no país em 2012, número que vem 
crescendo. 

No total, em 2013, 4.762 mulheres foram assassinadas no país, 

posicionando-o no quinto lugar no mundo - só está melhor que El Salvador, 

Colômbia, Guatemala e Federação Russa. 

Neste referido ano, foram 13 homicídios femininos por dia: uma mulher 

morta a cada 1h50min. É o que equivale a exterminar todas as mulheres em 12 

municípios do porte de Borá (SP) ou Serra da Saudade (MG), que têm menos de 

400 habitantes do sexo feminino169. Essas são algumas das conclusões a que se 
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pode chegar por meio do Mapa da Violência 2015170, divulgado pela Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso). 

O estudo foi considerado inovador pela representante da ONU Mulheres 

Brasil, Nadine Gasman, ao revelar a "combinação cruel" que se estabelece entre 

racismo e sexismo: em uma década (a pesquisa abarca o período de 2003 a 2013), 

os feminicídios contra negras aumentaram 54%, ao passo que o índice de mortes 

violentas de mulheres brancas diminuiu 9,8%. 

Portanto, percebe-se que, em um ano, morreram assassinadas 66,7% 

mais mulheres negras do que brancas, no Brasil. Segundo Nadine Gasman171: 

As mulheres negras estão expostas à violência direta, que lhes vitima 
fatalmente nas relações afetivas, e indireta, àquela que atinge seus 
filhos e pessoas próximas. É uma realidade diária, marcada por 
trajetórias e situações muito duras e que elas enfrentam, na maioria 
das vezes, sozinhas. 

Os dados denunciam uma das facetas do racismo, sendo urgente acelerar 

respostas institucionais concretas em favor das mulheres negras, uma vez que o 

Mapa da Violência conclui que a população negra é vítima prioritária da violência 

homicida no Brasil, enquanto as taxas de feminicídio contra a população branca 

tendem, historicamente, a cair. 

Em uma década, o índice de vitimização das negras - cálculo que resulta 

da relação entre as taxas de mortalidade de ambas as raças - cresceu 190,9% em 

todo o país, número que ultrapassa os 300% em alguns Estados, como Amapá, Pará 

e Pernambuco. 

O Mapa da Violência 2015, que tratou especificamente sobre o homicídio 

de mulheres no Brasil, indica que de 1980 a 2013 houve um aumento de 252% no 

número de feminicídios. O crescimento até o advento da Lei Maria da Penha era de 

cerca de 7,5% ao ano, tendo caído para 2,5% ao ano, após 2006, conforme gráfico a 

seguir: 
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Gráfico 2 – Evolução das taxas de homicídios de mulheres: 

 

 Fonte: Mapa da Violência 2015. 

O Mapa revela, ainda, que 55% dos crimes de violência de gênero no 

Brasil foram cometidos no ambiente doméstico - e que 33,2% dos homicidas eram 

parceiros ou ex-parceiros das vítimas, como já tratado. Isso significa que, a cada 10 

mulheres com mais de 18 anos, quatro foram mortas pelos companheiros ou ex-

companheiros, usando, com maior prevalência, força física ou objeto cortante. E 

alarmante, também, o fato de as armas de fogo serem as mais comuns nos 

assassinatos cometidos por homens que vitimam mulheres. 

Segundo o representante da Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, em entrevista dado 

ao portal de notícias G1172, Joaquín Molina afirma que “a violência contra a mulher é 

um problema de saúde pública, que ocorre em diversas regiões do país e do mundo. 

Divulgar dados e estudos sobre esse tema ajudam a compreender a dimensão do 

problema e pôr fim a esta prática”. 

Dessa forma, inegável a importância de se analisar os dados quantitativos 

anuais que relatam a alarmante quantidade de mortes de mulheres por motivo de 
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gênero em nosso país, a fim de que se possa realizar uma análise crítica a respeito 

da eficácia de políticas afirmativas que se propõe a diminuir estes índices. 

Acontece que, como se percebe pelos dados apresentados, efetivamente, 

não houve redução significativa do número de homicídios de mulheres desde que a 

Lei Maria da Penha foi criada até hoje, o que é assustador do ponto de vista da 

efetividade do rigor legislativo adotado. Percebe-se, assim, que a desvalorização da 

mulher é algo incrustrado no seio da sociedade, a qual ainda as trata como seres 

humanos menores, indignos de respeito e autodeterminação. 

Apesar disso, é importante frisar que até a entrada em vigor da Lei Maria 

da Penha, não havia uma real apuração desses dados estatísticos, quando as 

denúncias de violência de gênero ainda não eram estimuladas por campanhas de 

conscientização. Se hoje, após 10 anos da Lei, o levantamento dessa violência em 

números ainda esbarra no receio de muitas mulheres de sofrer represálias ao 

tornarem pública a situação de conflito vivenciada, o quão mascarada esta ainda 

não estaria se o Brasil não tivesse avançado em termos legislativos. 

Isso mostra que, para que a redução do índice de homicídios de mulheres 

seja mais expressiva, é importante haver não só um compromisso do Estado em 

acolher e proteger a mulher em situação de violência, mas também medidas 

educativas para coibir a desigualdade de gênero no Brasil, desestimulando o silêncio 

das vítimas. 

Portanto, a tipificação penal é vista, por muitos, como um passo nesse 

sentido, uma vez que é uma forma de se buscar a redução da impunidade para este 

tipo de crime, por meio de uma conscientização do quanto o feminicídio é um 

problema gravíssimo e inaceitável. 

4.2 Direito Penal: instrumento adequado para o combate à violência de 

gênero? 

Um dos principais argumentos da aposta de segmentos do feminismo na 

ressignificação do direito penal se concentra nos efeitos simbólicos diante de suas 

demandas. 
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Buscando deslegitimar a luta feminista, alguns juristas atribuem a suposta 

renúncia de intervenção estatal à ineficiência da luta, uma vez que, por exemplo, as 

reivindicações pela igualdade de gênero em outras instâncias de poder, que não o 

punitivo, não seriam merecedoras de atenção no espaço político, contribuindo para a 

manutenção das relações desiguais de poder entre homens e mulheres. 

Nesse sentido, grande parte das demandas feministas que apoiam a 

criminalização se baseia predominantemente não na dimensão do castigo contra os 

homens, haja vista que este sentimento de vingança é reconhecidamente falho, mas 

sim na publicização da violência de gênero e da dominação das mulheres pela 

sociedade machista, além da declaração oficial de que tais comportamentos 

misóginos e de disseminação da desigualdade de gênero são socialmente 

inaceitáveis. 

Ainda que os homicídios em razão da condição do sexo feminino, 

anteriormente à Lei nº 13.104/2015, fossem abarcados pelas qualificadoras 

genéricas do Código Penal, dar o nomo juris de feminicídio representaria esta 

conquista política das mulheres justificada na força simbólica do direito penal. Um 

ganho na semana do Dia Internacional das Mulheres do ano de 2015, na disputa do 

senso comum, da formação de opiniões e da socialização, uma vez que, mantido o 

panorama como está, apenas reproduziria a desigualdade de gênero. 

Entretanto, ao apoiar o caráter simbólico do poder punitivo, esse ativismo 

pró-criminalizador não parece perceber que tais leis não têm efeitos reais. Leis 

simbólicas não tocam nas origens, nas estruturas e nos mecanismos produtores de 

qualquer problema social. Ao criminalizar uma conduta, justificada em prol das 

minorias oprimidas, reduz toda e qualquer complexidade das questões a serem 

debatidas, relegando ao direito penal uma tutela meramente de fachada, tornando-

se, na realidade, um mecanismo de alcance de popularidade no contexto político de 

insurgência da esquerda punitiva.  

A suposta função “simbólica” do direito penal merece algumas reflexões 

críticas. Porquanto nossa sociedade valorize signos e símbolos, o Direito Penal 

cumpriria certa função simbólica sui generis. O problema aparece quando se utiliza 

deliberadamente o Direito Penal para produzir um mero efeito simbólico, na opinião 
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pública, um impacto psicossocial, tranquilizador do cidadão, e não para proteger com 

eficácia os bens jurídicos fundamentais para a convivência. Porque, então, se 

perverte a função genuína do Direito Penal, que é sempre uma função 

instrumental173.  

Não apenas a Lei do Feminicídio serve como exemplo basilar, como 

também a Lei Maria da Penha. À época de sua criação, a categoria normativa da 

violência de gênero e o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher 

alcançou o status de compromisso estatal voltado à proteção dos direitos humanos 

das mulheres, representando uma importante vitória da luta feminista por consolidar 

a retirada dessa espécie de violência da esfera privada e, consequentemente, 

impassível de intervenção, a um complexo sistema de construção e reprodução de 

normatividade de gênero174.  

Além disso, a Lei Maria da Penha também foi exemplo cabal da 

reafirmação da justamente combatida ideologia machista e da discriminação contra a 

mulher. Segundo Maria Lúcia Karam175, essa lei foi emoldurada por discursos 

pretensamente voltados para a proclamação da dignidade feminina, mas, uma vez 

que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu considerar de caráter incondicionado 

o provimento de ação penal pública nos casos de violência de gênero no âmbito 

doméstico, reservou-lhe uma posição passiva e vitimizante. 

 Na opinião dessa autora, visando a propiciar condenações dos 

apontados agressores a qualquer custo, a Lei 11.340/06 acabou por retirar qualquer 

possibilidade de protagonismo da mulher no processo, resultando numa 

inferiorização da mesma ao parecer considerá-la incapaz de tomar decisão por si só, 

o que acaba por colocá-las em uma situação de desigualdade com todos os demais 

ofendidos a quem é garantido o poder de vontade em relação à instauração do 

processo penal. 
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Para algumas pessoas, este pronunciamento do Supremo Tribunal 

Federal tratou de uma forma de negar à mulher a liberdade de escolha, ao submetê-

la à vontade de agentes do Estado que, ao tutelar a violência de gênero, pretendeu 

ditar o que autoritariamente pensam ser o melhor para ela, não deixando de ser uma 

manifestação mais contundente de machismo. 

Assim, o direito penal, muitas vezes, evidencia-se insuficiente na luta 

contra a misoginia cristalizada nas mais diversas formas de violência, mesmo sob 

um viés simbólico, justificado pela pretensão de dar visibilidade à causa feminista. 

Pois, ainda que a lógica punitiva, primordialmente, chame a atenção político-social 

que o movimento precise, o sistema repressivo estatal se revela traiçoeiro na medida 

em que passa a normatizar, através da sanção punitiva, as complexas questões 

relativas à desigualdade de gênero. 

4.3 A tipificação de crimes como ato político e simbólico: importância para as 

minorias 

Historicamente, os direitos das mulheres e as leis penais não costumam 

concordar em vários pontos. Legislações foram feitas, em grande parte, para 

assegurar a subordinação das mulheres e de seus direitos aos direitos dos homens.  

No Direito Civil, por exemplo, podemos observar isso no direito de família, 

que relegava a mulher casada à condição de relativamente incapaz. Por sua vez, no 

Direito Penal apenas as mulheres honestas poderiam ser vítimas de crimes sexuais, 

por meio do qual se absolvia o marido que matava a mulher adúltera, pois estaria 

agindo em legítima defesa da honra. 

Na maior parte das legislações, essas figuras foram aos poucos 

desaparecendo, na busca por uma neutralidade do Direito Penal. Entretanto, 

eliminar essas normas discriminatórias não foi o suficiente para diminuir a violência, 

motivo pelo qual foi necessário criar leis dirigidas a combatê-la. 

Explica Vásquez176 que as primeiras leis foram feitas baseadas em uma 

neutralidade de gênero – ou seja, não eram dirigidas a sancionar a violência contra 
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as mulheres, mas sim, por exemplo, a violência familiar, ou intrafamiliar, de maneira 

que suas vítimas poderiam ser tanto homens como mulheres. 

Posteriormente, e é neste momento que nos encontramos agora, novas 

legislações, como as que tipificam o feminicídio ou a violência doméstica praticada 

contra a mulher, marcam o início do abandono da neutralidade formal dos tipos 

penais, dando lugar a tipificações que expressamente incluem em seus textos a 

diferença de gênero que ainda existe. 

Segundo a autora, a partir daí, surgiram diversas críticas aos tipos penais 

que visam proteger especificamente as mulheres da violência e da morte. A primeira 

é a suposta desnecessidade de criação de um novo tipo penal, tendo em vista a 

existência do crime neutro de homicídio, por exemplo. 

Sobre o tema, a própria Convenção de Belém do Pará recomenda 

expressamente, em seu Informe Hemisférico de 2008, que os países eliminem as 

normas sobre o problema da violência contra as mulheres que sejam genericamente 

neutras, reforçando ser necessário que aquelas referentes à violência doméstica 

sejam específicas para prevenir, sancionar e/ou erradicar as agressões infligidas 

contra as mulheres. 

A justificativa para esta recomendação é que, com a adoção de normas 

de gênero neutro, se perde de vista que a violência contra as mulheres obedece à 

legitimação história, tanto da sociedade como do Estado, da violação de seus 

direitos177.  

Nos casos em que um claro feminicídio é enquadrado em um tipo neutro, 

como o homicídio, esvazia-se o significado e o caráter simbólico que este possui. 

Isso só mostra o quanto, historicamente, a violência masculina contra as mulheres 

tem sido tolerada e eventualmente justificada pelo Estado. 

O que tem se demonstrado necessário, no momento em que vivemos, é 

que este mesmo Estado tome posição para desconstruir essa normalização da 
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violência contra a mulher, ao efetivamente investigar e punir autores do tipo penal 

específico que se propôs a criar. Isto é uma forma de não se negar a existência 

desse problema, não mais tratando como uma situação corriqueira, ou de casos 

pontuais, mas sim de uma consequência do discurso misógino e machista permeado 

em nossa sociedade, que trata o corpo e a vida da mulher como menos valiosos e 

passíveis de violação. 

Muito se questiona quanto a não ser mais vantajoso, em termos práticos, 

que este tipo de crime fosse tipificado como uma agravante genérica por “motivos 

discriminatórios”, que teria, supostamente, um alcance mais amplo. A tendência de 

incriminar várias condutas com fundo discriminatório em um tipo penal abrangente 

se vincula ao aparecimento dos hate crimes, ou seja, crime de ódio, no direito anglo-

saxônico. Segundo Vásquez178, 

Os hate crimes (ou crimes baseados em preconceitos) são aqueles 
perpetrados contra uma determinada vítima porque ela é vista como 
parte de um determinado grupo, que pode ser racial, nacional, étnico, 
religioso, de gênero, etc. Tratam-se de condutas que já constituem 
delitos (homicídio, lesões, atentado contra a propriedade, etc.), mas 
cujas penas aumentam por tratar-se de crime motivado pela 
descriminação. Considera-se que estes crimes possuem maior 
gravidade porque geram um dano maior, tanto individual como social, 
na medida em que ameaçam a segurança e bem-estar da sociedade, 
especialmente daqueles que fazem parte destes grupos. 

Apesar disso, precisa-se levar em conta que este agravante não surgiu no 

Direito Penal para a proteção das mulheres, mas sim de outros grupos 

historicamente discriminados por conta, principalmente, de sua raça ou religião. E, 

mais recentemente, seus efeitos também foram estendidos aos grupos 

discriminados por sua orientação sexual. 

Ainda assim, há muita dificuldade em entender a violência que as 

mulheres sofrem como algo estrutural, ou percebê-las como uma minoria oprimida. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, sua aplicação em crimes de violência contra as 

mulheres tem sido obstada, por se considerar, absurdamente, que os delitos contra 

as mulheres na esfera privada não afetariam as mulheres em geral. 
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Um bom exemplo de crime de ódio contra minorias é o que ocorreu 

recentemente em Orlando, no estado da Flórida/EUA. Em 12 de junho de 2016, 

naquela cidade, um atirador de 29 anos entrou em uma boate gay e proferiu 

disparos que mataram 50 pessoas e deixando, também, dezenas de feridos. Após o 

fato, houve relatos de que o atirador, Omar Mateen, frequentava regularmente a 

boate gay atacada. Averiguou-se, da mesma forma, que ele usava aplicativos de 

encontros para homens homossexuais, levando-se à especulação sobre uma 

motivação homofóbica, que é o ódio ou aversão a pessoas homossexuais. 

Outro clássico exemplo internacional de crime de ódio ocorreu em 

Montreal, no Canadá. O Massacre da Escola Politécnica de Montreal aconteceu em 

1989, na Escola Politécnica de Montreal, uma faculdade de Québec. No total, 14 

estudantes do sexo feminino morreram e 13 foram feridas. Foi o maior massacre 

realizado em uma instituição educacional registrado em território canadense. As 

investigações constataram que o atirador, Marc Lépine. Lépine, filho de pai imigrante 

da Argélia, e de mãe franco-canadense, acreditava que mulheres tinham roubado o 

seu lugar na sociedade. Possuía, claramente, um ódio contra feministas, alegando 

que mulheres somente serviam para servir os homens. 

O que mais assustou foi a frieza e o planejamento do ataque, pois o 

assassino entrou armado em uma classe de engenharia mecânica, onde forçou 

mulheres e homens a se separarem, obrigando-os a se retirarem da classe. Em 

seguida, proferiu discurso misógino e abriu fogo na sequência. Ato contínuo, 

percorreu outras partes da faculdade, também atirando em estudantes do sexo 

feminino. Atualmente, no dia 6 de dezembro comemorasse "Dia Nacional de 

Memória e Ação Contra a Violência Contra Mulheres179”, que foi designado pelo 

Parlamento do Canadá. 

Infelizmente, não se precisa ir longe para buscar exemplos. No Brasil, o 

massacre de Realengo, ocorrido em 2011, na escola municipal Tasso da Silveira, no 

Rio de Janeiro, um jovem atirador invadiu o colégio e disparou contra dezenas de 

alunos. Segundo constatou-se, das doze crianças que morreram, dez eram meninas.  
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Apesar da cobertura midiática à época justificar esta desproporção com 

hipóteses machistas, alegando que “meninas sentam-se na frente da sala ou que 

correm mais devagar”, sabe-se, sem sombra de dúvidas, que o assassino queria 

matar garotas, consideradas por ele como “seres impuros” – o atirador disparava no 

braço dos meninos, ou os acertava por acidente, já as meninas o alvo era a cabeça. 

Fontes ligadas aos Direitos Humanos afirmam que o crime também foi motivado por 

misoginia, pois analisando o perfil do crime, as garotas foram mais visadas180. 

Ainda assim, muitas pessoas tecem o argumento de que a criação de 

certos delitos que tutelam apenas um determinado grupo de pessoas, seja por conta 

de sua raça, gênero ou orientação sexual, implicaria na discriminação de outros 

grupos não abrangidos por aquela norma, como se o Estado atribuísse maior valor à 

vida ou à integridade física das mulheres, dos negros, ou dos homossexuais, por 

exemplo, em detrimentos dos homens, dos brancos ou dos heterossexuais.  

É por conta de pensamentos como este que surgem expressões 

absurdas, como “racismo reverso” e “heterofobia”. Esse tipo de questionamento não 

atenta o fato de que diversos direitos fundamentais foram continuamente negados a 

minorias historicamente oprimidas, e que agora o Estado tem como papel criar 

mecanismos que visem a diminuir a desigualdade com que estas são tratadas. Uma 

forma de fazer isso é criando normas dirigidas especialmente a eles, em busca da 

igualdade material entre os cidadãos. 

Existem certas garantias que os grupos dominantes sempre tiveram que, 

ao serem concedidas a outros grupos minoritários, acabam confundidas com 

discriminação, com o lado negativo do termo. Na verdade, essas mudanças 

acarretam o questionamento sobre a igualdade formal, pilar do Estado Democrático 

de Direito, que tem se prestado a favorecer apenas os cidadãos privilegiados 

(homens, brancos, heterossexuais, etc). 

Trata Vásquez181 sobre a obrigação do Estado de tipificar condutas 

violadoras dos direitos humanos, atentando para a obrigação de proteger de uma 
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maneira efetiva quem teve ou tem seus direitos violados. Isto significa que não se 

pode conceder uma garantia padrão, baseada em um cidadão modelo, mas sim que 

o Estado deve adotar um paradigma de medidas positivas garantidoras dos direitos 

daquele grupo, levando em consideração a heterogeneidade de condições em que 

se encontra a população do país. Isso implica na adoção de medidas particulares 

para fazer cumprir os direitos de grupos específicos. 

O Direito emana um discurso que vai muito além das críticas formais 

acerca da tipificação do feminicídio. O campo jurídico é, acima de tudo, um campo 

discursivo, que mostram quais são os valores de determinada sociedade, com quais 

problemas o Estado deveria preocupar-se. 

Assim, para Ana Buzzi182, “a norma outorga ao feminicídio um status de 

existência, e ao nominá-lo, reconhece que determinado sofrimento ou determinada 

opressão ocorre, e que por isso certos direitos devem ser especialmente tutelados”. 

Necessário atentar-se para o fato de que as normas jurídicas e seus 

códigos consagram, em seus textos, certos problemas como merecedores da 

atenção do Estado. Se o discurso e reinvindicações de determinado grupo não está 

positivado neles, é como se o Estado dissesse que ele não existe, ou que seu 

sofrimento não é importante o suficiente para ser tutelado. Atentando para isso, Rita 

Segato
183

 aduz que “a lei tem a audibilidade ou potência discursiva que permite 

validar a influência de um sujeito coletivo que nela consegue fazer representar-se”. 

Corroborando com este pensamento, Ana Buzzi184, ainda, ressalta: 

a dimensão discursiva da lei possui a capacidade, inclusive, de 
impactar e modelar a evolução dos valores de certa sociedade, e 
refletem, na maior parte das vezes, os valores do grupo dominante. 
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Não se espera, ingenuamente, que com a tipificação do feminicídio 
essa forma de violência desapareça – a relação entre leis e práticas 
dificilmente é tão simples. Mas a outorga de garantias especiais a 
grupos oprimidos mostra do lado de quem o Estado se posiciona. 

Segundo Segato185, para tratar da dimensão fundamental das leis, um 

ótimo exemplo seria o aborto, cuja luta pela criminalização ou descriminalização não 

é uma luta para que esta seja uma prática possível ou não, pois a lei já demonstrou 

sua incapacidade em controlar isso. Para ela, trata-se de luta pelo acesso e 

inscrição na narrativa jurídica do discurso de um dos dois sujeitos coletivos 

envolvidos no embate (a favor ou contra), que espera obter o reconhecimento de 

seu posicionamento no contexto da nação. 

Em outras palavras, nesses casos, as mulheres também precisam ter voz 

para decidir sobre aspectos que dizem respeito a sua honra e ao seu corpo, 

enquanto o Estado precisa regular o assunto em conformidade com seus anseios. 

No Brasil, por exemplo, a luta pela autorização ou não do aborto nada mais tem sido 

do que a confrontação entre partes que pretendem afirmar sua existência e sua 

capacidade de influência na cena política do país. Além disso, para Segato186, 

o protagonismo dos legisladores e do sistema judicial seria, de acordo 
com esta perspectiva, mais complexo do que imaginam os juristas, 
pois teriam, acima de tudo, o papel de outorgar legitimidade a 
determinados posicionamentos mediante sua autoridade nominadora 
– no sentido de ter autoridade para inserir termos no discurso 
consagrado como legislativo, ou para atribuir termos através de sua 
função julgadora –, atuando assim como âncora, referência ou 
garantidor de que o discurso é válido e o sofrimento social que 
nomina está oficialmente reconhecido. 

Reconhecidamente, o Direito não tem condão de criar realidades, pois 

esta já se encontra posta. Ao alçar essas realidades pela narrativa jurídica, o Estado 

lhes atribui nome a fim de reconhecer sua ocorrência, além de demonstrar que, a 

partir de agora, violências ou opressões historicamente toleradas por ele não serão 

mais aceitas, porque este é seu papel. 

A partir do momento em que esse mesmo Estado cria resistências para 

incorporar e dar judicialidade a certos direitos, mantendo e reproduzindo formas de 
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poder e sujeição, mostra como este e o Judiciário ainda são claramente patriarcais. 

Por isso a importância de o crime de feminicídio ter sido inscrito na legislação, 

mesmo que dotado, inicialmente, de uma eficácia simbólica, uma vez que leis que 

não possuem impacto concreto e imediato acabam perdendo sua credibilidade. 

Diante disso, quando a Lei de feminicídio ainda era apenas um Projeto de 

Lei, muitos defenderam a criação de uma lei especial que tratasse sobre o tema, a 

exemplo da agressão doméstica, tutelada especificamente na Lei Maria da Penha, 

acreditando que seria a via mais adequada para normatizar essa proteção. Para 

essas pessoas, a simples inserção do feminicídio no Código Penal, como forma 

agravada de homicídio, não daria conta da complexidade do fenômeno. 

Acontece que a definição das diretrizes e dos elementos desse tipo de 

crime, que irão nortear as investigações, os julgamentos e as condenações do 

feminicídio, são imprescindíveis para sua eficácia. A definição desse padrão está 

sendo feito pelo governo brasileiro em conjunto com a ONU Mulheres. 

Delimitar os procedimentos necessários para sua investigação é condição 

sine qua non para possibilitar uma consolidação nacional dos dados e a elaboração 

das políticas públicas necessárias para combater o feminicídio. Sendo inegável, 

também, a capacidade das campanhas de conscientização, contribuindo com o 

combate ao feminicídio como resultado da violência de gênero. E, no atual contexto, 

as redes sociais tem sido um excelente veículo para isso. 

4.4 Mobilização nas redes sociais em prol da conscientização sobre violência 

de gênero 

O movimento feminista tem sido importantíssimo nessa era digital, em que 

a internet proporciona que as pessoas se comuniquem de qualquer lugar do mundo, 

de forma muito rápida, o que tem promovido diversas campanhas pelo combate à 

violência de gênero e estímulo às denúncias sobre a mesma. 

Em 2015, quando Valentina, uma garota de 12 anos, integrante do 

programa de TV chamado Masterchef Brasil Júnior, foi alvo de comentários pedófilos 

nas redes sociais por homens de diversas idades, surgiu a campanha 

“#meuprimeiroassedio”, idealizada pela ONG Think Olga, dedicada ao 
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empoderamento feminino por meio de informações, reunindo milhares de postagens 

em que mulheres denunciavam assédios a seus corpos, os quais começaram 

quando muitas delas ainda nem tinham entrado na puberdade. O impacto da 

campanha foi tão grande que ganhou as páginas da imprensa internacional e, 

empós, transformou-se em livro que foi lançado em maio de 2016187.  

Em seguida, promoveu-se a campanha “#primaveradasmulheres” com 

muitas delas participando de atos e passeatas, em diversas cidades do país, contra 

o Projeto de Lei 5069/13, de autoria do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 

atualmente afastado da Presidência da Câmara dos Deputados por corrupção. 

Aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos 

Deputados, este projeto de lei ainda seguirá para votação em Plenário. A proposta 

dele é, em suma, dificultar o acesso ao ‘Aborto Seguro’, que garante às mulheres 

vítimas de estupro a interrupção da gravidez, garantia já permitida por lei. 

Posteriormente, surgiu na internet uma campanha chamada 

“# AgoraÉqueSãoElas”, a qual propôs que colunistas homens cedessem seu espaço 

na grande mídia ou em blogs de grande alcance, por uma semana, para as 

mulheres escreverem sobre as pautas importantes na luta por direitos iguais entre os 

gêneros. 

Finalmente, no final de 2015, intitulada de “#meuamigosecreto”, uma nova 

campanha nas redes sócias pôs em evidência o comportamento machista que 

permeia o dia a dia das mulheres nos ambientes de trabalho, familiar e nos espaços 

públicos, ressaltando o abafamento da voz das mulheres em muitos ambientes, 

alcançando, também, a violência doméstica e a pedofilia. 

Essa onda virtual de denúncias e desabafos de mulheres, mesmo com 

seus limites, ajuda a colocar em evidência a temática. Entretanto, é preciso muito 

fortalecimento individual das meninas e mulheres, para identificarem, reconhecerem 

e buscarem ajuda, quando sofrerem violência. Isso pode acarretar um estímulo à 

denúncia de seus agressores não somente nas redes sociais, mas aos Órgãos 

                                                             
187 Questão de gênero. #meuamigosecreto: Mulheres 'invadem' redes sociais com posts que 

denunciam violência e desigualdade de gênero. 2015. Disponível em: 
<http://sites.uai.com.br/app/noticia/saudeplena/noticias/2015/11/25/noticia_saudeplena,155684/meua
migosecreto-mulheres-invadem-redes-sociais-com-posts-que-denun.shtml>. Acesso em 21 jun.2016. 
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competentes que apuram o fato e, se for o caso, punem os responsáveis. Essa 

explosão de denúncias expressa que a subjugação feminina pode parecer individual, 

mas é coletiva, devendo a resistência também sê-lo. 

4.5 Tutela Penal patriarcal: como solucioná-la? 

Mediante tais problematizações, necessário se faz o questionamento 

acerca de uma possível solução para a problemática de gênero que recorrentemente 

tem vitimado mulheres e ceifado suas vidas. 

Uma das vantagens da tipificação do feminicídio em lei específica é a 

capacidade de, em termos concretos, por exemplo, criar a obrigação de 

estabelecerem-se procedimentos detalhados e laudos periciais, policiais ou médicos 

adequados e eficientes para a apuração dos crimes contra as mulheres, além de 

ditar modos de investigação diferenciados, caso o crime tenha ocorrido na esfera 

privada ou na pública. 

Por esse motivo, o levantamento dos dados colhidos nesses 

procedimentos de forma diferenciada irá, provavelmente, auxiliar a captação de 

informações e a elaboração de políticas públicas eficientes para combater essa 

forma extrema de violência. 

Ademais, a lei não apenas contará com seu impacto tangível por meio das 

sentenças dos juízes, mas também no uso cotidiano de seus termos, ao infiltrar-se 

na realidade, por meio de campanhas publicitárias e debates organizados pela 

sociedade civil, a exemplo dos ocorridos quando da promulgação da Lei Maria da 

Penha. 

Apesar disso, é preciso promover certa libertação dos desejos punitivos e 

o redirecionamento dos olhares para o interior das desigualdades inerentes do 

sistema penal, para que se possa compreender que o enfrentamento da violência de 

gênero e a redução desta e de quaisquer outras formas de violência jamais poderão 

se dar através da sempre enganosa, danosa e dolorosa intervenção do sistema 

penal. 

As tendências criminalizadoras necessitam ser vencidas, pois, quando 

sustentadas nos discursos conservadoristas de “lei e ordem”, necessária se faz sua 
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superação a fim de que sejam extirpadas de todas as relações de desigualdade, de 

dominação e de exclusão, sendo a mudança de postura dos próprios seres humanos 

que compõe nossa sociedade o melhor caminho. 

Os preconceitos, as discriminações misóginas e a violência de gênero não 

podem contar apenas com a repressão penal, qualquer que seja sua direção, pois 

esta, isoladamente, em nada pode contribuir para o reconhecimento e garantia dos 

direitos das mulheres. 

Afinal, uma política prioritariamente criminal de resposta aos problemas 

de gênero é uma forma de domesticação da violência, com a referida demanda pela 

punição dos homens que promovem esta violência (domesticação do homem pelo 

sistema penal). 

  Não se pode promover, mesmo que por vias indiretas, um 

deslocamento da gestão da violência do espaço tradicionalmente definido como 

privado (a domesticidade familiar) para o espaço definido como público (e estatal), 

ou seja, transmutar o controle informal de combate a essa conjuntura, materializado 

na família e na escola, para o controle social formal materializado no sistema penal 

(Lei/Polícia/Ministério Público/Justiça/Sistema Penitenciário). 

Há quem acredite que ocorra uma duplicação de um problema social a 

torná-lo um problema penal, submetendo-o a um processo que desencadeia mais 

problemas e conflitos do que aqueles a que se propõe resolver. Acontece que 

redimensionar um problema privado e reconhecê-lo como problema público ou 

social, tornando-o tipificado como crime, corrobora com a visibilidade que, por muito 

tempo, não foi dada a esse tipo de crime. 

O sistema penal esbarra em muitas burocracias estruturais para 

efetivamente conseguir oferecer alguma proteção à mulher. Contudo, se este for tido 

como a única forma de se obter mudanças, com pena e castigo sendo únicos meios 

de ação, poderá até estar cumprindo suas funções intimidatória e simbólicas, mas a 

real violência inserida culturalmente nas pessoas continuará vitimando mulheres. 

Recorrentemente, em muitos discursos, as mulheres são julgadas como 

provocadoras dos males que lhes acontecem, sendo lugar comum o tom de 
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desrespeito com o qual, tantas vezes, são tratadas. Ainda assim, muitos se 

questionam: matar é crime de homem e de mulher, por que haveria necessidade de 

tipificação? A resposta está no fato de que, no mundo todo, percebe-se que as 

mulheres estão sendo mortas não porque realmente fizeram algo, mas pela simples 

condição de ser mulher, o que raramente ocorre com a figura masculina. 

Acontece que, sob os holofotes está o feminicídio como o fim trágico de 

um ciclo de violência doméstica. Na penumbra, o estupro seguido de morte, o 

assassinato por lesbofobia, o gatilho puxado "em nome da honra" nos crimes 

passionais. Tradicionalmente, a violência contra a mulher é reduzida ao âmbito 

doméstico e familiar. Ela é objeto de muitas pesquisas e estudos que culminam em 

leis e políticas públicas de contensão, talvez porque seja mais fácil diagnosticá-la, já 

que o agressor é conhecido. Todavia, qualquer ocorrência no espaço público, 

perpetrada por um agressor desconhecido, é vista como mero infortúnio da violência 

urbana. 

As mulheres são maioria no país, quase 07 milhões a mais que homens, 

tendo sido registrado mais de cinco mil casos de estupros por ano em média, afora 

os que não chegam a ser registrados, por que o Estado, quanto Poder Público, 

insiste em dar tão pouco incentivo aos direitos das mulheres? Porque elas parecem 

ainda ser invisíveis. 

A trajetória de violência contra a mulher no Brasil é muito cruel: pesquisas 

indicam que as índias eram estupradas pelos exploradores, as negras escravas 

eram estupradas pelos senhores de engenho, uma vez coisificadas, o que fez com 

que um instinto de senhor de engenho fosse internalizado dentro dos homens. 

Muitos deles sentem-se confortáveis em fazer comentários ou tomar 

determinadas atitudes em tom de reproduzir a submissão feminina, por exemplo, ao 

fazerem brincadeiras com conteúdo sexista, naturalizando a objetificação e a 

diminuição da imagem feminina, não apenas debochando e desmoralizando o 

discurso, mas atribuindo uma leveza que não deve existir à violência consentida. 

  O combate a essa cultura não tem fórmula, as agressões ocorrem sem 

que os homens, muitas vezes, tomem a mínima consciência de suas atitudes, assim 

como as mulheres aprendem a relevar comentários e atitudes que as rebaixam. 
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Funciona como se as mulheres vestissem uma persona para aguentar as diversas 

agressões das quais são vítimas. A sociedade deve-se questionar: a saída para 

essa situação seria por meio da educação ou pela punição mais severa? 

Apesar de serem duas situações que se completam, a punição com este 

modelo atual de regime carcerário não tem capacidade para ressocializar o 

homicida/agressor para que, ao cumprir sua pena, o mesmo volte à sociedade 

respeitando os outros seres humanos. Necessita-se educar pessoas para que elas 

cresçam respeitando o outro. A partir desse respeito nas relações é que prevalecerá 

uma sociedade mais justa.  

Chamar permanente e recorrentemente o Estado-Juiz para resolver os 

conflitos não extingue a conflituosidade que existe na sociedade, sendo a educação 

e a conscientização as únicas possibilidades de transformação. É preciso alcançar 

uma sociedade em que não exista apenas a solidariedade de forma isolada como 

existe na Constituição, mas que possibilite a sua efetivação e implementação no 

contexto social, acarretando o respeito à dignidade do outro. 

Ainda que, por um lado, seja natural que os grupos que se sentem 

oprimidos reivindiquem a criminalização de condutas, porque é na linguagem 

punitiva que esta sociedade foi adestrada, conhecendo apenas a proteção do 

sistema penal, não se pode, a pretexto de garantir a igualdade de gênero, contribuir 

de alguma maneira na própria construção da violência, uma vez que a sociedade 

patriarcal, sexista e misógina contra a qual o feminismo bravamente luta, é a mesma 

que, diante da lógica punitiva, sofre com o cárcere e com a incomensurável e 

violenta repressão estatal. 

Existem seres e coisas. Estes contém preço, os quais são pagos; aqueles 

possuem dignidade, ratificando a ideia de seu respeito acima de tudo. O ser humano 

não tem preço, ele tem dignidade. Cada ser é único, e, portanto, para que se 

respeite a dignidade do outro, há que se educar para isso. 

Vê-se, então, que uma das maneiras eficientes em diminuir ou acabar 

com a violência contra a mulher e, consequentemente, com o feminicídio, perpassa 

pela conscientização da população acerca do problema, utilizando-se da educação 

para promover a desconstrução do discurso machista vigente, que enxerga o corpo 
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e a vida da mulher como sendo bens à disposição.  A sociedade não pode mais 

tolerar e justificar as agressões diárias sofridas pelas mulheres. 

Conclui-se que a responsabilização dos agressores é necessária. 

Contudo, qual sanção será eficiente para reeducá-los, efetivamente, é tema para 

futuros debates. Um ano após a sanção da chamada Lei do Feminicídio (Lei nº 

13.104/15), os resultados concretos da nova legislação ainda não podem ser 

mensurados, já que não há estatísticas nacionais recentes sobre o assunto. A 

unanimidade que existe é a que aponta a profunda necessidade que o Brasil possui 

de avançar mais nas políticas de combate aos homicídios femininos por motivo de 

gênero. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência contra as mulheres foi, por séculos, em todo o mundo, uma 

prática tolerada e menosprezada pelo Estado e pela sociedade, o que prestigiava a 

impunidade dos agressores e assegurava a perpetuação dessa repugnante prática. 

A condição de inferioridade feminina, construída histórica, social e culturalmente, foi 

o que legitimou, ao longo do tempo, a discriminação e a violência de gênero. 

Acontece que juventude atual faz parte de uma geração que tem sede e 

busca liberdades, uma vez que, quanto mais amarras, mais aflorada a ânsia pela 

quebra de paradigmas, e o de gênero é um deles. Tudo isso se torna um agente 

propulsor a fim de que se vençam determinados limites e, nesse contexto, as 

mulheres estão tomando cada vez mais consciência dos vícios sociais que lhes 

rebaixam, a fim de que se conquistem os espaços primordialmente ocupados por 

homens. 

Dentro da lógica patriarcal e machista, o Direito Constitucional é, por 

exemplo, é instrumento importantíssimo, por ser aquele que almeja os sonhos 

possíveis, servindo de base para transformar a ideia de justiça em normas que 

possam trazer mais harmonia à sociedade. Mas, como promover a efetivação de 

normas numa sociedade tão claramente dominada por homens? Os tais sonhos 

possíveis precisam de luta para se tornar realidade. Luta esta que precisa de uma 

prévia conscientização. 

Nesse aspecto, é muito nítido o avanço. O contexto em que se vive, no 

Brasil, atualmente, é mais do que de luta pela liberdade, é de luta pela libertação, 

que trata da dinâmica da liberdade, a qual se encontra em movimento permanente 

em busca de mais espaço. Como este movimento é pendular, ora achamos que já 

foi conseguido o que se almejava, ora nota-se que, na verdade, não se chegou onde 

se imaginava, diante de inúmeros e recorrentes fatos graves e patentemente 

contrários às mulheres. Portanto, a sociedade não pode mais se acomodar. 

A banalização da cultura do estupro em que se vive, seja sem nosso país, 

seja em contexto mundial, sobre a qual se tem falado tanto nos últimos tempos, leva-

nos a concluir que existe, de fato, uma banalização da violência contra a mulher e 
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uma insensibilidade geral a situações graves, que corroboram com o costume de 

culpabilizar as vítimas pela violência que as assola. 

Como pretendido inicialmente, buscou-se nesse trabalho a formação de 

um estudo capaz de auferir de que maneira o modelo de tipificação do feminicídio, 

na forma da Lei 13.104 de 2015, impacta nossa sociedade. Para tanto, procurou-se 

abordar os principais fenômenos concernentes à violência de gênero e ao 

feminicídio. 

Assim, consolidou-se o entendimento de que a tipificação e a inserção do 

feminicídio no sistema penal são de suma importância para tornar o problema 

evidente para o Judiciário, para o Legislativo e até mesmo para a população. Junto 

disso, a necessidade de se combater tal crime, pois através de sua categorização e 

nomeação, as mortes das mulheres por questão de gênero e oriundas da 

discriminação estrutural da sociedade patriarcal deixam de ser neutras e invisíveis. 

Importante atentar-se, também, para as medidas preventivas, 

principalmente na educação, com campanhas educativas que tratem do tema nas 

escolas, serviços de assistência social para as mulheres e seus dependentes, 

serviços de saúde menos discriminatórios e que as oriente a buscar proteção, sem 

contar um Judiciário mais preparado para lidar com a violência doméstica. 

Portanto, as medidas punitivas mais severas podem até serem utilizadas 

na tentativa de combater a violência contra as mulheres, mas jamais poderão podem 

ser aplicadas isoladamente. Em conjunto, devem-se empregar medidas preventivas 

de combate, vislumbrando as mudanças culturais que não ocorrerão somente com a 

mudança na nossa legislação, por meio da inclusão do feminicídio no rol das 

qualificadoras do feminicídio. 

Dessa forma, em que pese o entendimento em sentido contrário, 

concorda-se com a constitucionalidade da Lei nº 13.104/2014, que, ao criar novos 

mecanismos para coibir e punir a expressão máxima da violência contra as 

mulheres, qual seja, o feminicídio, busca efetivar os direitos humanos fundamentais. 

Não obstante os progressos ocorridos, o preconceito e a discriminação 

persistem e, na contemporaneidade, a violência contra as mulheres, ainda alcançam 
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níveis assustadores, demandando um enfrentamento por meio de mecanismos 

estatais específicos capazes de coibir a prática. 

Frise-se que é no mínimo ingenuidade se imaginar que a Lei nº 

13.104/2015 solucionará a toda problemática exposta ao longo deste trabalho. A 

qualificadora de feminicídio representa apenas mais um passo na busca pela 

igualdade de gênero, pela universalização dos direitos humanos e pelo fim da 

violência contra a mulher. Muito ainda deve ser feito para que a mulher se 

transforme em credora de dignidade e direitos pela sociedade. 

Em suma, o que se objetiva é que os direitos e as garantias já 

estabelecidos na legislação sejam efetivados na realidade o mais rápido possível, o 

que demanda o investimento estatal em políticas públicas e em um sistema judicial 

perspicaz e preparado para lidar com a problemática, até que ocorra a quebra dos 

paradigmas institucionais da sociedade brasileira. 

Por conta disso, acredita-se que o objetivo principal do trabalho foi 

alcançado, diante de um assunto sobre o qual os debates têm se intensificado, no 

Brasil, reconhecendo-se que, enquanto existir desigualdade entre os gêneros, 

haverá a necessidade, e a legitimidade, de mecanismos especiais para compensar 

as diferenças, promovendo a igualdade e a dignidade das mulheres, para o alcance 

de uma sociedade livre de opressões e desigualdades que tanto vitimam mulheres. 

Entretanto, com o fito último de desconstruir a histórica e cultural ideia de 

discriminação contra as mulheres na busca pela igualdade de gênero, uma cultura 

de valorização e dignidade feminina albergada pela cidadania inclusiva consagrada 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 só existirá quando 

conseguirmos combater o machismo e o sexismo incrustados nas mentes das 

pessoas, por meio da educação. 
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