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RESUMO 

 

A violência contra as mulheres é um fenômeno muito debatido no Brasil. E, em 
março de 2015, foi sancionada a Lei nº 13.104, que cria a categoria do 
feminicídio, com a inclusão de uma qualificadora no tipo do homicídio, para 
quando este é praticado “por condições do sexo feminino”. Nesse sentido, 
pretende-se responder se a utilização de uma sanção penal (viés punitivo) é 
medida apta, por si só, notadamente em um Estado Democrático de Direito, para 
garantir a finalidade social da Lei, qual seja, coibir a violência de gênero, por 
meio da diminuição do número de homicídios de mulheres, tudo para que a 
mulher possa ter seus direitos respeitados e exercer com liberdade sua condição 
feminina no mundo. Para tanto, inicialmente, a pesquisa tem como base 
entender a construção do fenômeno da violência de gênero que culminou no 
atual e amplo aparato de proteção legislativa destinada às mulheres, porém, 
apontando uma incapacidade histórica do Direito em transformar essa realidade. 
A seguir, discute-se o termo feminicídio, com uma exposição sobre o surgimento 
dessa categoria e os debates na literatura acerca do assunto, explicitando 
também a sua tipologia e como se popularizou na América Latina, além das 
características de algumas das legislações em relação à brasileira, uma vez que 
aquelas inspiraram esta. Por sua vez, em uma terceira seção do trabalho, 
estuda-se a Lei do Feminicídio brasileira, com a exploração do contexto em que 
foi desenvolvida, sua motivação, estrutura e objetivos, a partir dos quais se 
averigua as respostas pretendidas pela Lei nº 13.104/2015 para a questão dos 
assassinatos sexistas praticados contra as mulheres e as principais críticas 
doutrinárias à resposta penal. Ademais, no Capítulo 4, discute-se o exposto na 
pesquisa até o momento, tendo como ponto de partida a função da sanção penal 
em um Estado Democrático de Direito, para problematizar a aplicação do Direito 
Penal como instrumento de poder do Estado e como via de política pública para 
a realização dos Direitos Fundamentais das Mulheres. Busca-se comprovar as 
hipóteses, correlacionando dados empíricos (número de mortes de mulheres 
antes e após a nova lei) com os referenciais teóricos desenvolvidos no texto. A 
pesquisa foi qualitativa quanto à abordagem; aplicada, no que diz respeito à 
natureza; descritiva e explicativa, quanto aos objetivos; documental e 
bibliográfica, no que respeita aos procedimentos. Por fim, pretende-se asseverar 
que a construção da dignidade do ser feminino não passa unicamente por 
alterações legislativas, notadamente as de natureza penal, as quais se mostram 
tão só simbólicas e inábeis, por si sós, para a solução da problemática. Mas, 
pelo contrário, demanda alternativas diferenciadas e mudanças de outra ordem, 
como na educação, com construção de uma nova cultura que supere a histórica 
concepção de gênero como hoje verificada. 
 

Palavras-chave: Lei do Feminicídio. Violência de Gênero. Direitos Humanos das 
Mulheres. Direito Penal. 
 

 



 

ABSTRACT 

 
The violence against women is a debated phenomenon in Brazil. And, in March 
2015, Law nº 13.104, which creates the category of femicide, was sanctioned, 
with the inclusion of a qualifier in the type of homicide, when it is practiced "by 
female conditions." In this sense, it is intended to answer whether the use of a 
penal sanction (punitive bias) is a measure capable, in itself, notably in a 
Democratic State of Law, to guarantee the social purpose of the Law, which is to 
restrain gender violence, by reducing the number of homicides of women, all for 
the woman to become a creditor of rights. To do so, initially, the research was 
based on understanding the construction of the phenomenon of gender violence 
that culminated in the current and extensive apparatus of legislative protection for 
women, but pointing to a historical incapacity of the Right to transform this reality. 
Next, we will discuss the term femicide, with an exposition about the emergence 
of this category and the debates in the literature on the subject, also explaining 
its typology and how it became popular in Latin America, besides the 
characteristics of some of these legislations in relation to the Brazilian, since 
those inspired this. On the other hand, in a third section of the dissertation, the 
Brazilian Femicide Law will be studied, with the exploration of the context, in 
which it was developed, besides its motivation, structure and objectives, from 
which can ascertain the answers intended by Law nº 13.104/2015 on the issue of 
sexist killings against women and the major doctrinal criticisms of the criminal 
response. On the other hand, Chapter 4 discusses what has been exposed in the 
research so far, starting with the function of criminal sanction in a Democratic 
State of Law, in order to problematize the application of Criminal Law as an 
instrument of State power and as a means of public policy for the realization of 
Women's Fundamental Rights. It seeks to prove the hypotheses, correlating 
empirical data (number of deaths of women before and after the new law) with 
the theoretical references developed in the text. The research was qualitative 
regarding the approach; applied regarding the nature; descriptive and 
explanatory, regarding the objectives; documentary and bibliographical, 
regarding to the procedures. Finally, it is intended to assert that the construction 
of women’s dignity does not pass only by legislative changes, especially those of 
a criminal nature, which are only symbolic and unskilled, by themselves, for the 
solution of the problematic. But on the contrary, it demands different alternatives 
and changes of another order, as in education, with the construction of a new 
culture that surpasses the historical conception of gender as we contemplate 
today. 
 
Keywords: Law of Femicide; Gender Violence. Human Rights of Women. 
Criminal Law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde tempos imemoriais, muitas civilizações impuseram uma posição 

social de inferioridade às mulheres1, o que foi, por séculos, tolerado e menosprezado 

pelos Estados e pela sociedade. À vista disso, durante a história da humanidade, os 

direitos das mulheres têm sido limitados e, às vezes, até totalmente negados2. Pode-

se inclusive dizer que os fenômenos de opressão contra a mulher, em suas diversas 

formas, possuem raízes em momento tão antigo que não há como se averiguar com 

precisão, mas, subsistem há pelo menos de 2.500 anos, segundo Rechtman e 

Phebo3.  

É certo que a situação remonta às próprias origens do ser humano e 

segue como traço marcante na contemporaneidade. Assim, a problemática a ser 

explorada no trabalho, qual seja da violência e da discriminação contra as mulheres, 

não é novo objeto de estudo no campo das ciências jurídicas e sociais. O tema, 

além de ter destaque em jornais, em revistas e na televisão, tornou-se objeto de 

análise e pesquisa inflamada, notadamente nos últimos trinta anos, em áreas como 

o Direito, a Sociologia, a Saúde e a Psicologia.  

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

mundo, cotidianamente, é apenas um dos desdobramentos do sexismo 4 

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 e, por muito tempo, sem um 

enfrentamento específico pelas instituições (o direito, o judiciário, a polícia, a mídia). 

A importância que é dada ao assunto emerge, em especial, a partir da 

                                                
1 DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2007. P.15. 
2 LOPES, A.M.D.; JUCÁ, R.L.C.; ANDRADE, D.A.; COSTA, A.S. Gênero: fator de discriminação na 
teoria e prática dos direitos fundamentais das mulheres. NOMOS: Revista do Programa de Pós-
Graduação em Direito da UFC, 2008. P.1. 
3 RECHTMAN, M. y PHEBO, L. Pequena história da subordinação da mulher: As raízes da 
violência de gênero. Rio de Janeiro. 2001. P.1 
4 Sexismo (será utilizado no trabalho, por vezes, como sinônimo de violência de gênero. Ex: violência 
sexista) 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). Trata-se da crença na 
superioridade do masculino que se estabelece por um conjunto de características que resulta em 
privilégios aos homens. Privilégios estes que se manifestam em todas as searas, tais como a 
econômica, a política, a social, a cultural, a familiar e, também a científica. Fonte: EICHLER, Margrit. 
Nonsexist research methods: a practical guide. New York: Routledge, 1999. In MENDES, Soraia da 
Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. 2ª ed. Saraiva: 2017. P. 159-161. 
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atuação dos movimentos feministas; do gradual reconhecimento dos direitos das 

mulheres; da crescente conscientização das hierarquias e das desigualdades de 

gênero; bem como das circunstâncias e das investigações que apontam a extensão 

da problemática a níveis mundiais. Para definir as bases do trabalho, o que é 

realizado nesta introdução, faz-se necessário elucidar os referidos aspectos. 

Tem-se que os movimentos ou também denominados de teorias 

feministas, apesar de não consistirem em uma ideologia unificada, existindo, assim, 

múltiplas correntes e formas de se classificar e atuar5, objetivam, de forma sintética, 

uma maior valorização feminina e o encerramento do triste quadro de opressão e 

violência vivenciado pelas mulheres.  

No Brasil, de acordo com Margareth Rago6, foi possível presenciar, entre 

os anos 1930 e 1960, a emergência de um expressivo movimento feminista, 

questionador não só da opressão machista, mas dos códigos da sexualidade 

feminina e dos modelos de comportamento impostos pela sociedade.  

Por todos os movimentos, vale-se, com preponderância, da abordagem 

feminista de Carol Smart 7 , a qual apresenta o direito enquanto obstáculo 

considerável ao feminismo, na medida em que se mostra como meio pelo qual há a 

expressão de poder com pretensão de verdade, por ser dotado de cientificidade e 

método específico. Assim, a concepção de direito aparece como discurso poderoso 

que reproduz a ordem social opressora8, pois desqualifica ativamente e ignora as 

mulheres, muitas vezes, mesmo quando os seus direitos já se encontram 

positivados. Por conseguinte, Smart reconhece que outras formas de regulação não-

jurídicas são cada vez mais importantes para a realização dos direitos femininos, o 

que será investigado e exposto no trabalho. 

É assim que, sob o pretexto do tecnicismo e do caráter neutro do direito, 

                                                
5 Para uma discussão mais aprofundada das diferentes correntes da teoria feminista do direito e das 
tensões subjacentes, consultar: LEVIT, Nancy; VERCHICK, Robert R. M. Feminist legal theory: A 
Primer. New York, New York University Press. 2006; McCORKEL, Jill; SCHMITT, Frederika E. e 
HANS, Valerie P. Gender, Law, and Justice. In: SANDERS, Joseph e HAMILTON, V. Lee (org.). 
Handbook of Justice Research in Law, Kluwer Academic/Plenum Publishers. 2000; e RAGO, 
Margareth. Os feminismos no Brasil: dos anos de chumbo à era global. Labrys, estudos feministas, 
nº 3, janeiro/julho de 2003. Disponível em:<http://www.labrys.net.br> Acesso em: 07/10/2018. 
6 RAGO, Margareth. Os feminismos no Brasil: dos anos de chumbo à era global. Labrys, estudos 
feministas, nº 3, janeiro/julho de 2003. Disponível em:<http://www.labrys.net.br> Acesso em: 
07/10/2018. 
7 SMART, Carol. Feminism and the Power of Law. London, Routledge. 1995. P. 62. 
8 SMART, Carol. Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism, London, Sage. 1999. P. 154. 

http://www.labrys.net.br/
http://www.labrys.net.br/
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Fríes9 aponta que a perspectiva de gênero se encontrava ausente nas normas 

jurídicas internas dos países. Não havia o reconhecimento de que a violência contra 

as mulheres representa um grave problema de saúde pública e de violação aos 

direitos humanos, inexistindo respostas institucionais voltadas a reverter essa 

situação estrutural de discriminação. Pelo contrário, prevaleciam normas que 

reforçavam a discriminação contra a mulher, como, por exemplo, as que protegiam a 

sexualidade feminina em razão de sua “honestidade” e ênfase em sua “virgindade”, 

as que prescreviam a extinção da punibilidade do crime pelo casamento da vítima 

com o autor do crime ou com terceiro, ou mesmo voltadas à absolvição do marido 

que assassina a esposa em razão da infidelidade. 

Nesse contexto, percebe-se, por exemplo, que embora a Constituição de 

1824 considerasse todos iguais perante a lei, em muitos aspectos, a palavra “todos” 

não contemplava as mulheres10, vez que alguns direitos ali descritos, na prática, 

eram de exclusividade do sexo masculino11. As mulheres não eram incluídas no todo 

social, a despeito da lei. Segue o mesmo raciocínio a questão do sufrágio feminino12, 

apenas alcançado em 1932, entre tantos outros direitos que foram assegurados 

paulatinamente, porém, na realidade, não trouxeram o aperfeiçoamento esperado 

para a vida das mulheres.  

Destarte, com as transformações ideológicas, as quais evidenciaram a 

necessidade da tutela dos direitos humanos 13 , bem como com o progresso 

legislativo14, nacional e internacional, além da influência dos movimentos feministas; 

                                                
9 FRÍES, Lorena; HURTADO, Victoria. Análisis del estado de la información sobre violencia en 
América Latina y el Caribe. Pensamiento Iberoamericano. Madrid. n. 9. P. 111-126. 2011. P.114. 
10 Internacionalmente, fala-se da evolução dos direitos humanos sem levar em consideração que 
muitos deles foram promulgados ou conceitualizados quando somente poderiam ser gozados pelos 
homens. É de se perguntar, então, se a história dos direitos humanos realmente representa uma 
evolução. Fonte: FACIO, Alda. Cuando el género sueña câmbios trae: metodologia para el análises 
de género del fenômeno jurídico. San José: ILANUD. 1991. P. 86     
11 Sobre o tema, vide: PONTES, Yasmin Ximenes. A Condição de Desigualdade da Mulher no 
Direito Constitucional Brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito – UFC). 2004. 
12 Sobre o assunto do direito ao voto das mulheres, Raquel Cavalcanti Ramos Machado aborda a 
questão do sufrágio por gênero, uma vez que a limitação ao exercício do voto decorria, 
historicamente, do sexo. E aponta que o final do século XIX e o início do século XX foram marcados 
pela luta na ampliação do sufrágio, por meio, por exemplo, do movimento para garantir o efetivo 
direito de participação política dos negros e das mulheres. Fonte: MACHADO, Raquel Cavalcanti 
Ramos. Direito Eleitoral. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2016 
13 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2012. 
14  Sobre o assunto, vide: PONTE, Sarah Venancio. Evolução legislativa dos principais 
dispositivos pátrios voltados à realização dos direitos das mulheres: histórico. Conteúdo 
Jurídico. Brasília-DF: 02 fev. 2018. Disponivel em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590307>. Acesso em: 18/01/2019. 
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as mulheres puderam ter os seus direitos e garantias afirmados, ao menos no papel. 

No Brasil, o firmamento dessas mudanças vem ainda em razão do 

neoconstitucionalismo, conjunto amplo de reformas ocorridas no Estado e no Direito 

Constitucional 15 , que acompanhou a reconstitucionalização pós ditadura militar, 

culminando na promulgação da Constituição de 1988, conhecida como constituição 

cidadã, a qual, no plano jurídico nacional, significa um marco no tocante aos direitos 

humanos da mulher e ao reconhecimento da sua cidadania plena.  

A partir do estudo histórico sobre a condição jurídica da mulher no direito 

brasileiro16, não se pode negar que houve uma progressiva incorporação dos direitos 

das mulheres, de modo a possibilitar a proteção e a efetivação das suas garantias, 

sendo a Constituição de 1988 um marco na defesa dos direitos femininos que 

passou a nortear toda a legislação pátria, revogando as disposições em contrário, 

pela sua supremacia. O atual Texto Constitucional elevou o perfil político 

constitucional da nação brasileira ao incorporar no ordenamento jurídico pátrio bens 

inerentes ao ser humano: a igualdade, a dignidade humana, a soberania, o 

pluralismo político, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como a 

democracia, determinando que todo poder emana do povo. 

Após séculos de discriminação, violência e resistência, as mulheres foram 

destinatárias de artigos constitucionais específicos para a sua proteção17. Com a 

consagração do princípio da igualdade perante a lei (art. 5º, caput, da CRFB/1988), 

do princípio da igualdade entre homem e mulher em direitos e obrigações (art. 5º, I, 

CRFB/1988) e de dispositivos que garantem a proteção em âmbito doméstico e 

conjugal (art. 226, CRFB/1988). 

Frise-se que há ainda outras disposições voltadas à realização da 

dignidade humana, as quais podem ser extraídas do conjunto do sistema 

constitucional e utilizadas complementarmente à tutela específica dos direitos 

femininos, como Tratados e Convenções Internacionais 18 , destacando-se a 

                                                
15 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito. O triunfo 
tardio do Direito Constitucional no Brasil. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), 
Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público. N. 09, março/abril/maio. 2007. Disponível em:< 
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constit 
ucionalizacao_do_direito_pt.pdf>. Acesso em: 20/02/2018. 
16 AZEVEDO, Luiz Carlos de. Estudo Histórico sobre a Condição Jurídica da Mulher no Direito 
Luso-brasileiro desde os anos mil até o terceiro milênio. Editora Revista dos Tribunais: São 
Paulo. 2001.  
17 Vide a esse respeito em: PITANGUY, Jacqueline. As mulheres e a Constituição de 1988. 
Disponível em <www.cepia.org.br/images/nov089.pdf>. Acesso em: 16/02/2018. 
18 Vide a esse respeito em: PIOVESAN, Flávia. A proteção internacional dos Direitos Humanos 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constit%20ucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constit%20ucionalizacao_do_direito_pt.pdf
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Convenção de Belém do Pará, como ficou conhecida a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher de 1994, que, pela 

primeira vez, trouxe normatividade específica sobre a morte de mulheres por 

questões de gênero. 

Logo, a partir dos movimentos feministas ou até concomitante a alguns 

deles, as questões femininas passaram a ser abordadas com outros olhos não só 

por doutrinadores, legisladores, pensadores e pesquisadores, mas também pela 

sociedade como um todo. Visualiza-se um progresso gradual no reconhecimento dos 

direitos das mulheres, com o ápice na atual Constituição Federal. 

Destarte, muito embora o avanço legislativo seja inegável, em especial no 

que concerne à proteção constitucional e internacional do ser humano e, 

consequentemente, da mulher, a violência de gênero se mantém, em clara afronta 

aos direitos fundamentais dessa parcela da população que, pela sua histórica e 

peculiar fragilidade, merece proteção diferenciada perante a lei. Portanto, os casos 

de violência de gênero carecem de estudos e ações específicas por parte da 

academia jurídica, bem como das autoridades judiciais e políticas, para que sejam 

respeitados os valores e características intrínsecas às mulheres e, por consequência, 

seus direitos. 

Nesse contexto, ainda para esclarecer as bases do trabalho, cumpre 

elucidar o que se entende por violência de gênero, assim como reconhecer sua 

estruturação na sociedade, conforme será desenvolvido a seguir.  

Segundo Heleieth Saffioti19, a violência de gênero abrange a violência 

contra a mulher, a violência intrafamiliar e a violência doméstica, tendo em vista que 

se desenvolvem no cenário das relações de gênero. Segundo a autora, a violência 

contra a mulher diz respeito às agressões que só poderiam ser perpetradas por 

homens, como o estupro e os demais crimes de natureza sexual, os quais têm 

quase que exclusivamente autoria masculina20.  

                                                                                                                                                   
das mulheres. Revista EMERJ. Rio de Janeiro 15.57 (2012). Disponível em:< http:/ 
/www.escoladegoverno.org.br/attachments/1314_A_prote%C3%A7%C3%A3o_internacional_dos_dire
itos_das_mulheres.pdf>. Acesso em: 11/07/2016; e CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. The 
Construction of a Humanized International Law. A Collection of Individual Opinions. Volume 3. 
Ediora: Brill – Nijhoff. 2013-2016. 
19  SAFFIOTI, Heleieth. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
83332001000100007&script=sci_arttext&tlng=es>. Acesso em: 10/10/2018. 
20 Diante da possibilidade de as mulheres também praticarem delitos sexuais, acredita-se que a 
violência contra a mulher seria mais bem entendida como aquela que inclui todas as formas de se 
praticar a violência, tendo a mulher como vítima.  



21 

 

Prosseguindo, a violência doméstica é aquela praticada no âmbito do lar 

ou do domicílio, independentemente de quem seja o autor ou a vítima. Inclui, além 

de violência praticada contra a mulher, as agressões contra crianças, adolescentes e 

também em face de terceiros que não integram o núcleo familiar, como empregados 

domésticos. Por sua vez, a violência intrafamiliar se limita à família, seja 

consanguínea ou afetiva. O autor e a vítima da agressão são parentes. Há 

relevância em se identificar este tipo de violência, devido ao maior trauma que causa 

na vítima, a qual é agredida por alguém conhecido e aparentemente confiável. 

Os conceitos acima são espécies da violência de gênero, a qual, sob uma 

perspectiva isolada, é aquela que ocorre em razão do gênero ao qual se pertence, 

ou seja, há violência porque se é homem ou porque se é mulher, dentro das 

acepções socialmente construídas e não necessariamente pelo sexo. Explanando, 

Costa e Schwin21 têm que a discriminação por motivo de gênero afeta todas as 

mulheres, uma vez que, por gênero entende-se a construção cultural baseada 

naquilo que a sociedade espera em relação aos papéis atribuídos a mulheres e 

homens. 

De acordo com Organização das Nações Unidas22, em estudo realizado 

sobre todas as formas de violência contra a mulher, esta pode ser entendida como 

todo ato de violência praticado por motivos de gênero, dirigido contra uma mulher. 

Dessa forma, é notório que os atos de violência contra as mulheres estão vinculados 

aos conceitos de gênero pré-estabelecidos e incutidos socialmente. 

Dominique de Paula Ribeiro23 aponta que 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. 

                                                
21 COSTA, Marli Marlene Moraes da; e SCHWINN, Simone Andrea. Qual o lugar das mulheres no 
mundo? O peso dos estereótipos de gênero sobre as mulheres migrantes e refugiadas. Vol. 
38.2/2018. Jul/Dez. Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito – NOMOS. P. 117-131. 
Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/nomos/articke/view/30859>. Acesso em: 02/12/2018. 
22 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: 09/10/2015. 
23 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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No mais, para Marlene Neves Strey24, muito embora a violência de gênero 

possa incidir sobre homens e mulheres, os estudos e estatísticas existentes 

demonstram que grande parte desta violência é cometida sobre as mulheres por 

homens, com consequências físicas e psicológicas muito mais graves para as 

mulheres. Assim, como ocorre na Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha e na Lei 

do Feminicídio, Lei nº 13.104 de 9 de março de 2015, a expressão é utilizada como 

sinônimo de violência em face da mulher, por, indubitavelmente, esta ser a maior 

vítima, o que não significa que os homens não possam sofrê-la, mas aponta as 

mulheres como o foco principal da problemática. 

Nesse contexto, a violência de gênero abordada no trabalho é aquela que, 

de diversas formas, seja física ou não, é praticada pelo homem sobre a mulher, 

inserindo-se em um contexto histórico e social de discriminação. A questão nos 

remete ao termo gênero. Este é bastante amplo, podendo ser empregado em 

diversos sentidos e variedades 25 , no entanto, agora, interessa-nos a acepção 

adotada pelas ciências sociais, por meio da qual a categoria de gênero é utilizada 

para definir os papéis dos homens e das mulheres na sociedade e para demonstrar 

as desigualdades socioculturais existentes que originam a violência. 

O gênero tem conotações psicológicas e socioculturais26. Diz respeito aos 

significados culturais assumidos pelo corpo sexuado27, porém, não se pode dizer 

que ele decorra de um sexo. Assim, os conceitos de sexo e de gênero são 

independentes, podendo facilmente significar que um masculino (gênero) tenha um 

corpo feminino (sexo) ou ainda que feminino (gênero) tenha um corpo masculino 

(sexo). Ou seja, um indivíduo do sexo masculino pode ter uma identidade de gênero 

feminina. Isso significa que o chamado sexo jurídico, presente no registro civil e 

atribuído na infância com base na aparência física, não pode olvidar o aspecto 

psicossocial decorrente da identidade de gênero auto definida por cada indivíduo.   

                                                
24 AZAMBUJA, Mariana Porto Ruwer de; JAEGER, Fernanda Pires; STREY, Marlene Neves. (Orgs.). 
Violência, gênero e políticas públicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. P. 16 
25 Inclusive, sobre a amplitude dos gêneros, A Comissão de Direitos Humanos de Nova York (EUA) 
decidiu oficializar a multiplicidade das identidades de gênero, e passou a reconhecer 31 diferentes 
tipos de gêneros. Sobre o tema, vide: New York City Commission on Human Rights Legal 
Enforcement Guidance on Discrimination on the Basis of Gender Identity or Expression: Local 
Law No. 3 (2002); N.Y.C. Disponível em: <https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-
identity-expression.page>. Acesso em: 01/01/2019. 
26 BORIS, Georges Daniel Janja Bloc. A Violência como produto da crise da condição masculina. 
In: MALUSCHKE, G.; BUCHER-MALUSCHKE, J.; HERMANNS, K.; Direitos Humanos e Violência: 
desafios da ciência e da prática. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer. 2004. P. 187. 
27 BUTLER, Judith P. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. 16ª ed. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira. 2018. P. 26. 

https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-expression.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-expression.page
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Percebe-se o referido conceito acaba por ampliar o rol de sujeitos que 

podem ser destinatários de tais Leis (Maria da Penha e do Feminicídio), voltadas à 

violência de gênero, como exposto. Nesse sentido, há pesquisas28 e decisões 

judiciais29 que advogam pelo alargamento do âmbito de aplicação das salvaguardas 

especiais que, em regra, são destinadas apenas às mulheres. Apesar da relevância 

e pertinência de tal discussão, frisa-se que esta não será objeto de estudo no 

presente trabalho, tendo em vista a amplitude da temática, apta a ensejar inclusive 

uma nova dissertação ou uma tese. 

Prosseguindo, conforme Gretha Leite Maia e Zaneir Gonçalves Teixeira 30, 

o termo gênero foi adotado em distinção ao termo sexo, para designar as diferenças 

psicológicas, sociais e culturais entre homens e mulheres. Enquanto isso, sexo se 

refere às diferenças anatômicas e fisiológicas que definem, pelo corpo, o homem e a 

mulher. Logo, o gênero é masculino e feminino, enquanto o sexo define 

fisiologicamente homem e mulher. Esta distinção é essencial para afirmar a ideia de 

que muitas diferenças que tem aparência de naturais são na verdade socialmente 

construídas, e, portanto, estão sujeitas à desconstrução.  

Ressalta-se que gênero, mais complexo, não se confunde com sexo, o 

qual descreve características apenas biológicas e anatômicas dos seres. As 

diferenças sexuais vêm da natureza, enquanto as de gênero são sociais, 

construídas. Logo, a desigualdade existente não é natural, mas social, podendo ser 

transformada. Acontece que, conforme Marques Júnior31, para evitar a busca pela 

                                                
28 Sobre o tema, vide: FERNANDES, Gabriela Andrade. Memória e eficácia social da Lei Maria da 
Penha no Município de Vitória da Conquista – Bahia. Tese de Doutorado em Memória: Linguagem 
e Sociedade. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 2017. P. 104-106. Disponível em:< 
http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-content/uploads/2018/03/Tese-Gabriela-Andrade-
Fernandes.pdf>. Acesso em: 11/12/2018. 
29 A título de exemplo, tem-se trecho da decisão da 4ª turma criminal do TJRJ em Agr. Inst. nº 
0048555-53.2017.8.19.0000, “A vedação ao retrocesso impõe, por ora, uma interpretação extensiva 
da lei para alcançar o segmento social que genericamente se identifica com o gênero feminino, como 
forma de promover, no mínimo, a elisão de qualquer medida de caráter socialmente excludente, 
valendo-se frisar que a integridade física, psíquica, sexual, patrimonial ou moral do nacional e o que 
se pretende, no final das contas, proteger, quando se atravessa um requerimento de tutela de 
urgência na forma da lei n. 11.340/2006”. Fonte: BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
Agravo de Instrumento nº 0048555-53.2017.8.19.0000. 4ª Turma Criminal. Publicado no Diário 
Oficial da União. Rio de Janeiro. 2017. Disponível em: < 
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/164470011/processo-n-0048555-5320178190000-do-tjrj>. Acesso 
em: 02/12/2018. 
30 MAIA, Gretha Leite; TEIXEIRA, Zaneir Gonçalves. Gênero e Direitos de Personalidade: Os 
Caminhos da Jurisprudência nos Casos e Identificação Civil de Transexuais. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo /2161.pdf>. Acesso em 
22/11/2015. 
31 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Aspectos jurídico-hermenêuticos na análise literária de 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-content/uploads/2018/03/Tese-Gabriela-Andrade-Fernandes.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-content/uploads/2018/03/Tese-Gabriela-Andrade-Fernandes.pdf
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transformação da realidade desigual, uma das artimanhas da opressão é 

exatamente se camuflar em situação natural: já que, de fato, não se pode revoltar 

contra a natureza.  

O que ocorre é que as atribuições sociais femininas e masculinas 

construídas historicamente criam relações de poder e de dominação do homem 

sobre a mulher, colocando esta última em posição inferior, o que acaba legitimando e 

perpetuando o endêmico quadro de violência contra a mulher. A frase histórica de 

Simone de Beauvoir32 “Não se nasce mulher, torna-se mulher!” é, em si, uma das 

mais diretas e simples formas de se compreender a distinção entre sexo e gênero. 

Assim, diz-se que a violência de gênero está inserida na ancestral relação de poder 

do homem e de submissão da mulher. O fundamento da violência é cultural e 

decorre da desigualdade no exercício do poder, que leva a uma relação de 

dominante e dominado. 

Pois bem, as mulheres sentem, os homens sentem; as mulheres pensam, 

os homens pensam; as mulheres andam, os homens andam; as mulheres falam, os 

homens também falam. Ou seja, e como Rivera 33  aborda, as funções 

desempenhadas pelo corpo da mulher são as mesmas realizadas por um corpo de 

homem. Porém, diante das obrigações impostas socialmente a cada um deles, 

nasce a desigualdade, acompanhada da hegemonia de um (masculino) sou o outro 

(feminino) e da naturalização da violência. 

Nos ensinamentos de Maria Amélia de Almeida Teles e de Mônica de 

Melo34, a definição de violência de gênero comprova que os papéis impostos às 

mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo 

patriarcado35 e sua ideologia, sem respeito à natureza e atos de cada um, conduz à 

sociedade a uma disputa de espaço e de poder que leva a relações violentas entre 

                                                                                                                                                   
elementos dialógicos na interface de Dom Casmurro de Machado de Assis e São Bernardo de 
Graciliano Ramos. In: COMPEDI/UFF (Universidade Federal Fluminense). (Org.). Aspectos jurídico-
hermenêuticos na análise literária de elementos dialógicos na interface de Dom Casmurro de 
Machado de Assis e São Bernardo de Graciliano Ramos. 01ª Ed. Florianópolis. FUNJAB. 2012. V 01, 
pp. 138-169. P. 164. 
32 BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Nova Fronteira, 2009. 
33 RIVERA GARRETAS, Maria-Milagros. La historia de las mujeres que nombran el mundo en 
femenino. 2005. Disponível em: < https://core.ac.uk/download/pdf/39121917.pdf>. Acesso em: 
10/01/2019. P. 1155. 
34 TELES, Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. O que é violência contra a mulher? São 
Paulo: Brasiliense. 2003. P. 18. 
35 O patriarcado nada mais é que um sistema de estruturas e práticas sociais em que os homens 
dominam, oprimem e exploram as mulheres. Vide mais sobre o tema em: WALBY, Sylvia. Theorizing 
Patriarchy. 1ª edição. Basil Blackwell. Cambrigde, MA. 1990. 
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os sexos. Além de indicar que a prática desse tipo de violência não é natural, mas 

decorre de um processo de socialização das pessoas. Em outras palavras, sem 

generalizar eventual classificação, se na sociedade contemporânea os homens são 

violentos e agressivos, ao passo que as mulheres são delicadas e sensíveis36, a 

natureza de cada um não é a culpada, mas sim o modelo social e cultural de 

conduta aplicado. 

De acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal e 

machista, o homem não pode ter um comportamento feminino, nem a mulher um 

comportamento masculino, porque isso significa “ir contra a natureza”. E essa 

conduta, distinta dos “fins naturais”, é qualificada na sociedade, por muitos, como 

incorreta, indecente e inaceitável. Isso ocorre em razão das concepções de gênero 

preestabelecidas e equivocadas, firmadas desde os tempos antigos, em que a 

sobrevivência dependia da distribuição de tarefas e, nessa distribuição, às mulheres 

cabia o papel de serem mães integralmente, enquanto os homens deveriam se 

aventurar para buscar o sustento das unidades familiares. E o Estado, por séculos, 

utilizou o direito não para reverter a situação, mas sim para manter o patriarcado, 

com exclusão e continuidade da exploração da condição feminina, causando a 

violência e a discriminação contra as mulheres. 

Nesse contexto, novamente frisa-se que o Direito, por meio da revogação 

de normas discriminatórias e da edição de novas leis que buscam estabelecer 

igualdade tem se mostrado insuficiente e não tem solucionado as demandas para 

que a mulher se torne credora de direitos, problemática a ser enfrentada na presente 

pesquisa.  

De toda forma, presencia-se na sociedade um círculo vicioso de violência 

que tem início com os castigos físicos sofridos pelas crianças como método 

pedagógico, o que é comum e disseminado em nossa cultura. Os jovens 

amadurecem habituados a um ambiente violento em razão das agressões sofridas e 

das demais formas de violência testemunhadas, como a violência de gênero que 

também se desenvolve fora do âmbito doméstico e familiar. No mais, quando se 

                                                
36 “La mujer es realmente mujer cuando es feminina, es decir: suave, Dulce, dependente, obediente, 
obserquiosa, agradable; em resumen cuando dedica su vida a la felicidad de los demás que forman 
su entorno nuclear familiar. Por ello, la educación que se recibe de la familia se enseña a las hijas um 
método de socialización próprio de su sexo: la niña aprende a ser más controlada, passiva, 
doméstica. La mujer há de pedir proteccíon contra la agresividad, contra la fuerza física”. Fonte: 
MIRALES, Tereza. La Mujer: el control informal. In: BERGALLI, Roberto; BUSTOS RAMIREZ, Juan. 
El pensamento criminológico. V II. Estado y Control. Bogotá: Temis Librería. 1983. P. 134. 
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refere à violência sofrida por crianças e adolescentes, não se trata de simples 

palmadas, mas dos abusos e excessos, os quais são cometidos, na maioria dos 

casos, pelos homens, no exercício da função patriarcal.  

A violência materna de fato também pode ocorrer, no entanto, em menor 

grau, apesar de as mulheres dedicarem mais tempo à educação e ao cuidado dos 

filhos. Da mesma maneira, nada impede que a mulher pratique violência contra o 

namorado, companheiro, marido ou qualquer outro homem, todavia, a situação é 

inusitada e menos frequente, não só no âmbito familiar, como no cotidiano, até 

mesmo pela compleição feminina costumar ser mais frágil. 

Nos ensinamentos de Heleieth Saffioti37, apesar de a mulher também 

poder exercer a função patriarcal, ela não tem, contudo, um projeto de dominação-

exploração dos homens. E isto faz uma gigantesca diferença. Ou seja, os homens 

são os principais atores da violência de gênero e, quando a mulher desempenha 

essa função, ela ocorre por delegação, sem a noção de dominação ou de 

exploração do homem, historicamente autorizada ou, ao menos, tolerada pela 

sociedade. 

Outrossim, quando a mulher é violenta, em geral, isso ocorre para defesa, 

enquanto os homens são agressivos no dia-a-dia sem qualquer situação que 

justifique o comportamento, como em uma simples discussão no trânsito. O objetivo 

do uso da violência é assumir o controle da situação, até mesmo por imposição 

cultural que exige um comportamento mais agressivo do homem. 

Outro ponto relevante diz respeito às sequelas das arbitrariedades 

sofridas na infância, as quais permanecem e prosseguem, mesmo que 

inconscientemente, posto que um menor que presencia e sofre violência durante 

todo o seu desenvolvimento passa a crer que aquele comportamento é normal para 

a solução de conflitos. Os homens vítimas da violência quando jovens, crescem e 

podem se tornar os novos algozes, seja para seguir o exemplo do genitor, ter o 

controle da situação ou simplesmente pela certeza de impunidade, visto que decerto 

nada foi feito com o agressor que iniciou o ciclo. Por sua vez, as meninas que 

sofrem violência quando jovens se desenvolvem e, na vida adulta, internalizam 

aquele tratamento como aceitável, sendo violentadas pelos homens, muitas vezes 

                                                
37  SAFFIOTI, Heleieth. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
83332001000100007&script=sci_arttext&tlng=es>. Acesso em 10/10/2018. 
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sem sequer reparar as agressões, como era feito pela sua mãe, pela mãe dela e 

assim sucessivamente, reproduzindo-se de geração em geração. Ressalta-se que a 

violência que origina o ciclo não se restringe à praticada no ambiente doméstico e 

familiar. 

No mais, obviamente, as mulheres não são apenas vítimas conformadas, 

muito já tem sido feito, no entanto, na prática, a situação continua praticamente 

inalterada. Este é o entendimento de Andréa Pachá38, para quem as mulheres têm 

ocupado mais e mais importantes espaços, no entanto, a despeito de tudo isso, a 

violência de gênero se mantém. Ela não discrimina classe social, grau de 

escolaridade, renda ou idade. É uma violência silenciosa, que afronta a dignidade 

individual e corrói os valores e a estrutura das famílias. Além do que, no caso 

concreto, outros diversos fatores complexos integram a questão, como a 

vulnerabilidade feminina, o desejo de ser amada a qualquer custo, a dependência 

financeira e emocional, entre outros. 

Considerando que a família é a base, o alicerce da sociedade, aquilo que 

nela ocorre repercute e marca as relações de todos os cidadãos. Em suma, o que se 

presencia, tanto fora quanto dentro da entidade familiar (espaços públicos e 

privados), nos mais repugnantes e cruéis casos de violência contra as mulheres, 

nada mais é do que um reflexo da estrutura patriarcal e violenta brevemente exposta, 

a qual inferioriza a mulher em relação ao homem. E é sobre essa base que se 

organiza o patriarcalismo presente em todas as sociedades contemporâneas.  

Para Andrew Vincent 39 , a opressão das mulheres sustenta-se no 

patriarcado, ou seja, a subordinação feminina ao masculino não reside na ausência 

de direitos sociais, jurídicos e econômicos, mas sim em raízes, psicológicas, sociais 

e biológicas do comportamento masculino. Trata-se de um modelo no qual a 

violência contra as mulheres passa a não só fazer sentido, mas a ser legitimada. 

Tais aspectos expostos nesta introdução se mostram imprescindíveis para 

fundamentar os pilares da pesquisa, bem como para compreensão dos processos 

históricos e culturais a partir dos quais se desenhou a violência de gênero como 

hodiernamente se apresenta. 

                                                
38  PACHA, Andrea. Igualdade em Construção. Disponível em < http://www.cnj.jus.br/atos-
administrativos/atos-da-presidencia/433-informacoes-para/imprensa/artigos/13324-igualdade-em-
constru> Acesso em: 09/10/2015. 
39  VICENTE, Andrew. Ideologias políticas modernas. Rio e janeiro: Jorge Zahar Editor. 1995. 
P.199. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/433-informacoes-para/imprensa/artigos/13324-igualdade-em-constru
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/433-informacoes-para/imprensa/artigos/13324-igualdade-em-constru
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/433-informacoes-para/imprensa/artigos/13324-igualdade-em-constru
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Dessa forma, a violência de gênero contra a mulher, a qual pode ocorrer 

em todos os lugares, bem como se apresentar de maneiras diversas e graus de 

intensidade, reflete a realidade histórico-social de discriminação e de subordinação 

em que muitas mulheres ainda se encontram, apesar de, há mais de uma década, 

esta violência já ter sido reconhecida como uma violação aos direitos humanos40, 

como um grave problema de saúde pública e como um tema de interesse para toda 

a sociedade. 

O fato é que apesar da atuação dos movimentos feministas, do gradual 

reconhecimento dos direitos das mulheres, da crescente conscientização das 

hierarquias e das desigualdades de gênero, a assimetria histórica dos papéis 

femininos e masculinos faz com que persista, nos dias atuais, uma distribuição 

desigual de poder e de voz no meio social entre homens e mulheres, com 

consequência direta nas estimativas globais de violência contra as mulheres41,  

circunstância que aponta a extensão da problemática a níveis mundiais. 

Diante disso, os Estados passaram a se utilizar de outros instrumentos 

para buscar assegurar uma vida digna às mulheres, na ânsia da concretização das 

disposições constitucionais e dos Tratados e Convenções internacionais de proteção 

dos Direitos Humanos.  

No Brasil, a preocupação com o assunto tem crescido, notadamente após 

a responsabilização do Brasil por violência contra a mulher pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos42, em seu Relatório nº 54/01, no caso da 

brasileira Maria da Penha Maia Fernandes. A Comissão considerou o país omisso e 

negligente, violando, assim, os direitos e o cumprimento dos seus deveres firmados 

em dois pactos internacionais em relação à proteção das mulheres, a Convenção 

Americana de Direitos Humanos e a Convenção de Belém do Pará.  

Com a repercussão negativa desse caso, que reflete a realidade brasileira, 

                                                
40 TELES, Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. O que é violência contra a mulher? São 
Paulo: Brasiliense. 2003. P. 39. 
41 Estimativas publicadas pela Organização Mundial de Saúde indicam que aproximadamente uma 
em cada três mulheres (35%) em todo o mundo sofreram violência física e/ou sexual por parte do 
parceiro ou de terceiros durante a vida. Fonte: Folha informativa sobre a violência contra as 
mulheres.  Disponível em: < 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5669:folha-informativa-
violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820>. Acesso em: 20/12/2018. 
42 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório Anual 200. Relatório nº 
54/01, Caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 12/01/2019. 
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uma das estratégias principais tem sido criar e aprimorar normas, bem como 

expandir serviços com o objetivo de assistir às vítimas. Alterações legislativas, 

inclusive de natureza penal, foram realizadas de forma mais recente e específica. A 

título de exemplo, tem-se o advento da Lei Maria da Penha, voltada ao combate da 

violência doméstica e familiar contra a mulher. Por sua vez, incontáveis são as 

políticas públicas destinadas às mulheres, destacando-se as Casas-Abrigo e as 

Campanhas de propaganda, veiculadas nos meios de comunicação. 

O problema da persistência da violência contra a mulher acabou por atrair, 

cada vez mais, a atenção dos pesquisadores do direito. Surgiu a necessidade de 

aprofundar os estudos, de definir, nesse processo de discriminação, suas causas, 

razões, consequências, inclusive com o levantamento de dados, para determinar a 

melhor maneira de enfrentar a situação. O interesse pelo problema motivou, 

inclusive, o estabelecimento de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito43, que 

se reuniu por 37 vezes, em sessões e audiências públicas entre 2012 e 2013, na 

tentativa de delinear as nuances e as possíveis soluções para a problemática, com 

recomendação da tipificação do feminicídio. 

Nesse contexto, surge o mais novo mecanismo de proteção às mulheres 

na legislação brasileira, a Lei nº 13.104 de 2015, a qual foi sancionada para alterar o 

artigo 121 do Código Penal de 1940 e o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, 

incluindo o feminicídio como qualificadora do crime de homicídio, conforme 

preâmbulo que sintetiza o conteúdo da lei. 

Assim, a Lei do Feminicídio cria uma nova discriminação positiva da 

mulher, fazendo com que o assassinato praticado contra as mulheres em razão do 

sexo feminino, seja considerado crime hediondo, acarretando uma punição mais 

severa aos agressores. Em síntese, o objetivo da nova legislação é reduzir os 

índices de violência de gênero, especialmente o número de homicídios de mulheres, 

expressão última e extrema da violência contra a mulher, tudo para acelerar o 

processo de concretização dos direitos fundamentais femininos. Frisa-se que o 

presente trabalho parte do pressuposto da constitucionalidade da Lei do Feminicídio, 

objeto de estudo anterior.44 

                                                
43 BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 
2013. Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-
mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. 
44 PONTE, Sarah Venâncio. A Violência de Gênero e a sua Repercussão na Legislação Brasileira 
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O objetivo desta pesquisa é, então, investigar se a utilização de uma 

sanção penal, prevista na Lei do Feminicídio, é medida eficaz, por si só, para 

garantir a proteção e a melhoria da vida das mulheres, notadamente em um Estado 

Democrático de Direito. Ora: a resposta penal é uma resposta eficaz para lidar com 

o problema da violência contra as mulheres? Para tanto, pretende-se analisar os 

reflexos da Lei do Feminicídio enquanto instrumento de realização dos direitos 

fundamentais das mulheres e a sua aptidão para cumprir os objetivos a que se 

propõe.  

Além do objetivo geral, a pesquisa foi guiada também por alguns objetivos 

específicos. Pretende-se demonstrar a construção do fenômeno da violência de 

gênero que culminou no atual e amplo aparato de proteção legislativa destinada às 

mulheres; investigar a Lei do Feminicídio, sua motivação, estrutura, objetivos e a 

experiência da promulgação dessa lei na América Latina; além de contribuir para a 

articulação da literatura feminista e de gênero com a literatura criminológica e 

sociológica referente à punição e à criminalização enquanto políticas públicas em 

um Estado Democrático de Direito. 

Por ter como finalidade a ampliação dos conhecimentos na temática 

apresentada através da exposição das nuances teóricas e práticas do assunto, além 

de buscar a compreensão do porquê de determinada questão com a proposição de 

soluções alternativas para o problema, configura-se como uma pesquisa aplicada 

quanto a abordagem.  

A metodologia utilizada baseia-se em um estudo descritivo-analítico 

desenvolvido por meio de pesquisa empírica, bibliográfica e documental, tendo em 

vista que tem por finalidade o interesse intelectual e o aprofundamento do 

conhecimento sobre a violência de gênero contra a mulher e a Lei do Feminicídio.  

É também qualitativa a pesquisa, posto que pretende avaliar os benefícios 

de medidas passíveis de aplicação e não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão do tema. Ademais, 

tendo em vista que procura descrever, justificar e interpretar a realidade observada, 

e na medida em que busca aprimorar o conhecimento através de reflexões sobre o 

assunto em questão, apresenta-se ainda como uma pesquisa exploratória.  

                                                                                                                                                   
com Ênfase na Nova Lei do Feminicídio. Disponível em:< 
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/25888/1/2015_tcc_svponte.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. 
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Quanto aos objetivos, a pesquisa será descritiva, pois analisa, descreve, 

explica e relaciona a Lei do Feminicídio enquanto meio de combate à violência de 

gênero contra a mulher. Por sua vez, mostra-se explicativa, já que após a exposição 

dos fenômenos apresenta-se uma análise crítica com base nas pesquisas 

bibliográfica e documental, bem como nos dados apresentados sobre o número de 

mortes de mulheres antes e após o advento da lei, pois, por meio dos resultados, 

visa explicar o porquê de a Lei do Feminicídio revelar ou não efetividade no 

cumprimento de sua finalidade social de melhorar a vida das mulheres. 

Para enfrentar e fundamentar as questões abordadas no trabalho, utiliza-

se como métodos de pesquisa: (I) a pesquisa documental, que se vale da análise de 

textos jurídicos, como leis e tratados, além de informações provenientes de órgãos 

responsáveis pelo combate à violência de gênero, como da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres, o que possibilita a investigação de diversas abordagens sobre a 

temática; (II) a pesquisa bibliográfica, a partir da consulta a artigos, dissertações, 

teses e livros relatos ao tema; (III) e a pesquisa empírica, por meio dos dados 

oriundos de diversos órgãos (conforme subseções 3.1.3 e 3.2.3).  

A apresentação do trabalho se dá em quatro capítulos. Inicialmente, tem-

se a Introdução, na qual se contextualiza o problema, notadamente reconhecendo a 

desigualdade de gênero que deslegitima a mulher da sua condição legal de pessoa 

dotada de dignidade, a partir de uma série de fatores, e apontando uma 

incapacidade histórica do Direito como transformador dessa realidade. Além disso, 

definimos o objeto da pesquisa, expondo a relevância do tema, os objetivos a serem 

alcançados e os pressupostos metodológicos e teóricos que norteiam a pesquisa, 

bem como houve a descrição acerca da organização do texto da dissertação, sendo 

um momento indispensável para a compreensão do fenômeno estudado. 

No Capítulo 2, sob o título “A categoria do Feminicídio e a experiência 

latino-americana”, discutire-se o termo feminicídio, iniciando com uma exposição da 

trajetória e do surgimento dessa categoria e os debates na literatura feminista, com 

destaque para o México, onde a categoria foi, pela primeira vez, utilizada, passando, 

em seguida, à tipologia do termo e às discussões sobre a criação de leis sobre o 

feminicídio na América Latina, pioneira nessa tipificação. Pode-se dizer que as 

reivindicações para a criminalização do feminicídio partiram de defensores dos 

direitos humanos, de ativistas feministas e de movimentos sociais que buscavam 

nomear e conferir maior visibilidade ao problema.  
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No Capítulo 3, intitulado “A Lei nº 13.104/2015 enquanto resposta para o 

problema do Feminicídio no Brasil”, aborda-se a Lei do Feminicídio brasileira, além 

da exploração acerca do contexto em que foi desenvolvida, sua motivação, estrutura 

e objetivos, a partir dos quais poderá se averiguar quais as respostas prometidas 

pela Lei nº 13.104/2015 para a questão dos assassinatos sexistas praticados contra 

as mulheres. Questões como impunidade dos infratores, além de prevenção e 

investigação dos crimes serão abordadas. Sem pretender esgotar a abrangência do 

campo de análise, os postulados teóricos que integram o debate acerca da situação 

de violência contra a mulher no Brasil serão confrontados com dados sobre os 

números de mortes de mulheres antes e após a promulgação da lei. 

Por sua vez, no Capítulo 4, denominado “Dilemas da resposta penal à 

violência de gênero”, discute-se e analisa-se o exposto na pesquisa, tendo como 

ponto de partida a o papel do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito, as 

funções da sanção penal, o simbolismo penal, a hipercriminalização, além de 

princípios como a intervenção mínima, a fragmentariedade e a proporcionalidade, 

para problematizar a aplicação do Direito Penal como instrumento de poder do 

Estado e como arquétipo de política pública. Com a discussão dos resultados, 

busca-se comprovar as hipóteses, correlacionando os dados empíricos com os 

referenciais teóricos desenvolvidos no texto. Por fim, realiza-se uma discussão das 

implicações dos resultados da pesquisa de uma ineficácia social da Lei do 

Feminicídio para a constituição de um modelo que proporcione a cidadania ativa das 

mulheres no que tange ao exercício dos seus direitos humanos.  

Nas considerações finais, são expostos de forma sucinta os resultados a 

que chegamos, após as análises e as discussões feitas ao longo dos capítulos 

desenvolvidos na pesquisa. As hipóteses deste trabalho restaram confirmadas, no 

sentido de que, a Lei do Feminicídio é relevante e o Direito Penal é um meio 

necessário na sociedade, porém, possui limites inerentes e, por si só, mostra-se 

inócuo no enfrentamento à violência de gênero. Muito embora a criminalização e a 

punição enquanto respostas à violência signifiquem uma conquista dos movimentos 

feministas, ainda assim, o maior rigor na punição dos agressores deve ser medida 

acompanhada de outras políticas públicas e de uma mudança de mentalidade social.   

Mecanismos alternativos à política criminal parecem ser meios melhores de 

combater a violência de gênero, com a necessidade do fortalecimento da rede de 

serviços como um todo que fazem frente à problemática, em detrimento do 
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punitivismo. O caminho para a busca do fim da violência de gênero passa mais 

próximo da conscientização e da sensibilização social acerca das históricas 

opressões relacionadas ao gênero. Por fim, apresenta-se, nas últimas páginas da 

dissertação, as referências que serviram de suporte teórico e metodológico para as 

análises e discussões ora realizadas. 
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2 A CATEGORIA DO FEMINICÍDIO E A EXPERIÊNCIA LATINO-AMERICANA  

 

O objetivo desse capítulo é fornecer subsídios teóricos para uma melhor 

compreensão do fenômeno do feminicídio, das razões que levaram à promulgação 

da Lei nº 13.104/2015 e dos objetivos a que ela se propõe, de modo a confrontá-los 

com os aportes teóricos trazidos durante a pesquisa e apresentados adiante 

(Capítulos 3 e 4). Para tanto, discute-se sobre o desenvolvimento do termo 

feminicídio, suas diferentes concepções, sua tipologia e sobre como se popularizou 

na América Latina. Em seguida, aborda-se as experiências de alguns países latino-

americanos que tipificaram o feminicídio, apresentando as diferentes estratégias e 

os debates doutrinários sobre o assunto (confrontando-os ainda e já introduzindo 

características da tipificação brasileira), cuja importância se mostra pelo fato da lei 

brasileira ter influência das tipificações anteriores de tais países.  

 

2.1 O termo femicide 

 

Para se discutir o feminicídio, cumpre anteriormente explicitar o termo 

“homicídio”, o qual, pode-se dizer que representa, entre todos os crimes elencados 

no Código Penal, um dos delitos que desperta maior interesse e provoca 

entusiasmadas reflexões e estudos. A palavra “homicídio” deriva do 

latim homicidium, sendo, conforme Ivair Nogueira Itagiba45, um vocábulo composto 

por dois elementos: homo e caedere. O primeiro significa homem e provém de 

húmus, terra, país, ou do sânscrito bhuman. Por sua vez, o segundo, traduzido para 

o português como o sufixo ‘cídio’ do termo, traduz-se em “matar”. 

Assim, a palavra homicídio é definida pela Enciclopédia Britânica46 como 

“morte violenta ou assassinato”. Acontece que o conceito mais utilizado atualmente 

é o que fora fornecido pelo criminalista italiano Carmignani, segundo Costa Junior47, 

pelo qual o “homicídio (hominis excidium) é a morte injusta de um homem, praticada 

por um outro, direta ou indiretamente”.  

Não obstante, muito embora no latim o prefixo “homo” pertença ao gênero 

masculino, o homicídio é concebido como neutro em termos de gênero e diz respeito 

                                                
45 ITAGIBA, Ivair Nogueira. Do homicídio. Rio de Janeiro: Revista Forense. 1945. P. 45. 
46 BARSA, Enciclopédia. Volume 09, Hérnia – Judite. São Paulo: Enciclopédia Britânica do Brasil, 
1994.P. 108. 
47 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de Direito Penal. Vol. II. São Paulo: Saraiva, 1991. P. 9. 
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à morte de um ser humano por outra pessoa, aplicando-se assim tanto às vítimas 

femininas quanto às vítimas masculinas. Tem-se, então, que o homicídio é a 

destruição ilícita da vida de uma pessoa (seja homem ou mulher) por outra. 

E, cumpre destacar, que a sua criminalização no Brasil remonta ao 

período colonial, com as Ordenações Afonsinas48 , sendo o tipo reproduzido na 

legislação pátria, com as devidas atualizações e modificações, até o atual Código 

Penal de 1940.  

Por sua vez, a origem do termo para designar especificamente a morte de 

mulheres alude à doutrina feminista norte-americana, sendo pensada a partir do 

termo femicide, derivado de homicide, em português: homicídio. O desenvolvimento 

da nomenclatura específica para o assassinato de mulheres ocorreu em 1974 pela 

escritora Carol Orlock49. Acontece que o termo apenas foi utilizado em público pela 

primeira vez em 1976, por Diana Russel50 durante os trabalhos do Primeiro Tribunal 

Internacional sobre os Crimes contra as Mulheres, em Bruxelas, por meio da palavra 

femicide e, para Corradi et al51, teve o propósito político de produzir mudanças na 

ordem social que tolerava o assassinato violento de mulheres.  

Como Russel52 enfatizava: “You can’t mobilize against something with no 

name”. Logo, a partir daí é que se pode dizer que a problemática da morte de 

mulheres passou a ser encarada como demanda social e humana própria, o que 

trouxe transformações, segundo as autoras, no que tange à percepção 

convencional, à consciência pública, à pesquisa científica e à formulação de políticas 

públicas. 

                                                
48 As Ordenações Afonsinas abrangiam a figura do homicídio doloso qualificado, aduzindo “o que 
matar outro ou ferir sobre segurança ou 
em vendicta ou revendicta ou conselheygramente ou assunada ou de proprio”. Sobre o assunto, vide: 
MALTEZ, Adelino. História do Direito Português. Vários autores. Lisboa: Faculdade de Direito de 
Lisboa, 1983. 
49 Diana Russel relata em seu site que Carol Orlock foi a autora que, em 1974, planejava escrever 
um livro sobre o “femicide”. Fonte: RUSSEL, Diana. Origin of Femicide. Disponível 
em:<http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html>. Acesso em: 03/01/2019. 
50  RUSSEL, Diana. Femicide: Politicizing the Killing of Females. In Strenghtening 
understanding of femicide. Using research to galvanize action and accountability. Editado por 
Program for Appropriate Technology in Health (PATH), InterCambios, Medical Research Council of 
South Africa (MRC), and World Health Organization (WHO), 26–31. Washington: PATH, InterCambios, 
MRC and WHO. 2008. Disponível em: < 
https://www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf>. Acesso em 02/01/2019.  
51 CORRADI, Consuelo; MARCUELLO-SERVÓS, Chamei; BOIRA, Santiago; WEIL, Shalva. Theories 
of femicide and their significance for social research. Current Sociology, 1-21, fev. 2016. 
Disponível em: http://csi.sagepub.com/content/early/2016/02/02/00113921 15622256.full.pdf+html. 
Acesso em: 02/02/2018. 
52 RUSSEL, Diana; HARMES, Roberta. Femicide in Global Perspective. New York and London: 
Teachers College Press. 2001. P. 40. 

https://www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf
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Ainda conforme Corradi et al, o objetivo desta nova palavra foi aumentar a 

conscientização sobre a morte violenta das mulheres, que era um crime ante o qual, 

diante do contexto em que se desenvolve, não deveria ser entendido como um mero 

homicídio, neutro quanto ao gênero. Desde então, e devido a esforços conjuntos, a 

palavra femicide inaugurou um conceito teórico que tem buscado reverter as formas 

estruturantes do patriarcado e seus correlatos dentro do sistema social de violência 

de gênero.  

Destarte, na ocasião do TICM53, Russel não possuía uma definição para o 

termo elaborado, tratando do mesmo a partir de casos explicitados de assassinatos 

que tinham por vítimas, em sua grande maioria, mulheres. O significado para o 

femicede apenas veio a ser firmado a posteriori, em outras obras 54  e, 

principalmente, em uma coletânea de textos, datada de 1992, presente na produção 

Femicide: the politics of women killing55, a qual se tornou referência no estudo do 

assunto. 

Na obra e com o novo termo, a contribuição de Radford e Russell foi 

enfatizar que o homicídio não evidencia as peculiaridades sociológicas de tirar a vida 

de mulheres de forma violenta e baseadas em gênero, o que difere por completo do 

assassinato de homens. Como Rivera56 sustenta, “Nombrar el mundo consiste en 

poner en palabras lo que es, lo que ha sido, lo que va siendo.... con el fin de no 

sucumbir al crudo determinismo de las cosas”. Assim, as autoras nomearam o 

assassinato de mulheres e, com a nova nomenclatura, buscam trazer à tona o 

problema social do elevado número de femicides. 

Se antes, a morte de mulheres era esquecida ou negligenciada pelas 

instituições sociais (o direito, o judiciário, a polícia, a mídia), sendo enfrentada 

apenas como incidentes isolados e cotidianos (homicídios comuns), a nomenclatura 

                                                
53 Informação obtida do discurso apresentado no Simpósio das Nações Unidas em 26/11/2012, 
oportunidade em que a autora palestra sobre a origem do termo, tratando desde 1976 até o contexto 
atual do femicide. Disponível em: < http://www.dianarussell.com/f/Defining_Femicide_-
_United_Nations_Speech_by_Diana_E._H._Russell_Ph.D.pdf>. Acesso em 02/01/2019. 
54 O primeiro artigo científico voltado ao feminicídio (“femicide”) também surgiu em 1992 e é de 
autoria de Karen Stout. A autora examina os fatores que podem ser associados à matança de 
mulheres pelos seus parceiros, denominado tal fato de feminicídio íntimo e definindo-o como 
problema social que merece ampla cautela e atenção. Vide mais em: STOUT, Karen. Intimate 
femicide: An ecological analysis. Journal of Sociology and Social Welfare 29: 29–50. 1992. 
55 RADFORD, Jill; RUSSELL, Diana E. H. (orgs.). Femicide: the politics of woman killing. New 
York: Twayne Publishers, Toronto: Macmillan Publishing Company, 1992. 
56 RIVERA GARRETAS, Maria-Milagros. La historia de las mujeres que nombran el mundo en 
femenino. 2005. Disponível em: < https://core.ac.uk/download/pdf/39121917.pdf>. Acesso em: 
10/01/2019. 
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diferenciada possibilitaria uma maior visibilidade, elevando a problemática em nível 

mundial. 

 Ademais, Radford e Russel57 compreendem o femicide como a matança 

misógina de mulheres por homens, motivada por ódio, desprezo, prazer ou um 

senso de domínio e posse sobre as mulheres. Portanto, o femicide é situado em um 

contexto amplo de opressão das mulheres em uma sociedade patriarcal. 

Os possíveis sentidos construídos em 1992 em torno do termo são 

extensos. Ainda conforme as autoras, o femicide possui inúmeras formas58, como  a 

racista, quando mulheres negras são mortas por homens brancos, a homofóbica, 

quando as mulheres lésbicas são mortas, e a conjugal ou íntima, quando cometida 

pelos parceiros íntimos ou familiares. Haveria ainda o femicide perpetrado por 

estranhos, entre outras modalidades, por exemplo, quando mulheres morrem de 

abortos, mas sempre ligado à misoginia, um ódio ou aversão às mulheres. 

Com o passar do tempo, o conceito foi difundido e aperfeiçoado. Russel e 

Harmes59, por ocasião da obra intitulada Femicide in Global Perspective, chegam a 

redefinir o termo como "the killing of females by males because they are female", ou 

seja, ampliando a abrangência do termo para contemplar não apenas as mortes de 

mulheres por questões de ódio (misoginia). Substitui-se women por females e men 

por males, uma vez que meninas/jovens também seriam vítimas e meninos/jovens 

agressores. Segundo essa interpretação, o femicide é compreendido de maneira 

ampla, abarcando a grande maioria dos casos de assassinatos de mulheres. O 

fenômeno apenas não se configuraria nos casos em que o gênero da vítima é 

irrelevante para o perpetrador, como quando um assaltante atira em um casal e 

acaba matando os dois, conforme exemplifica Russell60. 

Mais recentemente, em 2012, a autora cunha novo sentindo, atenta ao 

fato de que uma pequena porcentagem de mulheres também mata mulheres pelo 

fato de elas serem mulheres. Assim, vale-se da definição do termo trazida pela 

                                                
57 RADFORD, Jill; RUSSELL Diana E. H. (orgs.). Femicide: the politics of woman killing. New 
York: Twayne Publishers, Toronto: Macmillan Publishing Company, 1992. P.7. 
58  As diferentes representações/tipologias do feminicídio são estudadas no tópico 2.2.2 deste 
trabalho.  
59 RUSSEL, Diana; HARMES, Roberta. Femicide in Global Perspective. New York and London: 
Teachers College Press. 2001. P.3  
60 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo de 
Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA).   
Disponível em:< 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. P. 66. 
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Organização Mundial de Saúde61 , pela qual "femicide is the killing of a female 

because she is a female."  

Logo, o femicide, que é geralmente perpetrado por homens, é entendido 

como o assassinato intencional de mulheres porque elas são mulheres, diferindo do 

homicídio masculino de maneiras específicas, pois este invisibilizava a violência 

sistemática masculina sofrida pelo feminino. Por exemplo, a maioria dos casos de 

feminicídio são cometidos por parceiros ou ex-parceiros e envolvem abuso contínuo 

em casa, ameaças ou intimidação, violência sexual ou situações em que as 

mulheres têm menos poder ou menos recursos que seus parceiros (retrato da 

sociedade patriarcal)62. 

Diante do exposto, em um contexto histórico de dominação e 

subordinação da mulher por questões de gênero, o femicide é a última etapa da 

violência praticada contra as mulheres. Trata-se de um fenômeno violento que surge 

intrincado nesse sistema multifacetado de variáveis que são as relações e a vida 

humanas, sendo um problema complexo e que demanda enfrentamento específico, 

diante do quadro reiterado e endêmico.  

 

2.2 Do femicide ao feminicídio 

 
Fragoso 63  aponta que o aprofundamento dos estudos feministas de 

criminologia, na década de 1980, sobre o assassinato violento de mulheres, foi uma 

das principais contribuições para que levou à incursão do femicide no âmbito da 

América Latina. Asseverou-se que, nos crimes que envolviam a morte brutal, 

notadamente naqueles em que havia denotação sexual, a maioria das vítimas era 

mulheres e os assassinos sempre eram homens, havendo, portanto, uma questão 

de gênero a ser explorada.  

                                                
61 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Understanding and addressing violence against women. 
2012.  Disponível em:< 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=121A382
4FA97DDBB217BDE2022EFF43C?sequence=1>. Acesso em: 20/12/2018. P.4. 
62 Conforme o Mapa da Violência de 2015, a agressão a mulheres é cometida, preferencialmente, por 
pessoas conhecidas da vítima, enquanto contra os homens, por pessoas desconhecidas. Fonte: 
MAPA DA VIOLÊNCIA 2015. Homicídio de Mulheres no Brasil. Disponível em: 
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso em: 
04/12/2018. 
63 FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez 
para su viabilidad jurídica. In: Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, México, D. 
F., 8-9 dez. 2004. Disponível em: 
<http://mujeresdeguatemala.org/wpcontent/uploads/2014/06/Elementos-del-feminicidio-sexual-
siste%CC%81mico.pdf>. Acesso em: 19/12/2018. P.4. 
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O crime contra a vida perpetrado em face das mulheres se mostrava uma 

constante na América Latina do século XX, marca do patriarcado contemporâneo e 

ocorria, para Caputi64, com a finalidade de aterrorizar as mulheres e empoderar os 

homens.  

Neste contexto e com os casos de mortes brutais de mulheres, seguidas 

pela exposição pública dos seus corpos, muitas vezes mutilados, na Cidade Juárez, 

no México, os quais passaram a ocorrer em 1991, a antropóloga Victoria Sal, 

conforme Fragoso65, para nomear o fenômeno, traduziu, em o termo femicide para o 

espanhol como femicídio.  

Frisa-se que os crimes perpetrados em Cidade Juárez chamaram a 

atenção do mundo, tendo em vista: (I) longo período pelo qual se perpetuaram os 

crimes (de 1991 a 2001); (II) tolerância das instituições (Estado, principalmente) para 

com os delitos; (III) elevado número de vítimas, uma vez que mais de 500 mulheres 

foram assassinadas e ao menos mil desapareceram; e (IV) danos físicos, 

emocionais, morais e econômicos deixados para as famílias e para a localidade.66   

Prosseguindo, muito embora ter sido traduzido inicialmente por Victoria 

Sal, o termo se popularizou após a conceituação dada pela antropóloga e deputada 

mexicana Marcela Lagarde, em 1998, a qual utilizou pela primeira vez a palavra 

feminicídio para se referir aos femicides. Conforme Lagarde67, o termo “femicídio”, 

traduzido do espanhol, assemelha-se muito ao homicídio, o que carregaria o 

significado de simples assassinato de mulheres. Por sua vez, o termo feminicídio 

                                                
64 CAPUTI, Jane. "The Sexual Politics of Murder". New York, Gender & Society, Vol, 3, núm. 4, dez. 
1989, pp. 437-456. P.445, tradução livre. 
65 FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez 
para su viabilidad jurídica. In: Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, México, D. 
F., 8-9 dez. 2004. Disponível em: 
<http://mujeresdeguatemala.org/wpcontent/uploads/2014/06/Elementos-del-feminicidio-sexual-
siste%CC%81mico.pdf>. Acesso em: 19/12/2018. P 15. 
66 Sobre os feminicídios de Cidade Juárez, vide: LOBO, Patrícia Alves. O feminicídio de juárez: 
alterações económicas, narrativas sociais e discursos coloniais na fronteira dos EUA e 
MÉXICO. Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-
55602016000200005>. Acesso em: 02/01/2019; SEGATO, Rita Laura. Femi-geno-cidio como 
crímen en fuero internacional de los Derechos Humanos: el derecho a nombrar el sufrimento en 
el derecho. In: Una Cartografia del Feminicidio en las Américas. México, 2010. Disponível em: < 
http://xa.yimg.com/kq/groups/16298103/811919573/name/rita>. Acesso em: 12/01/2019; e 
FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez 
para su viabilidad jurídica. In: Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, México, D. 
F., 8-9 dez. 2004. Disponível em: 
<http://mujeresdeguatemala.org/wpcontent/uploads/2014/06/Elementos-del-feminicidio-sexual-
siste%CC%81mico.pdf>. Acesso em: 19/12/2018. 
67  LAGARDE, Marcela. Por la vida e la libertad de las mujeres: fin al feminicídio. Fev. 2004. 
Disponível em: <http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/ comision/diavlagarde.htm>. Acesso em: 
30/01/2018. P. 10. 
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possui, para Fragoso68, uma vantagem política por expor a situação diferenciada de 

violência de gênero em que se insere. 

O femicídio é, então, para Lagarde69: 

 
“[...] el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones 
históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la 
integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio 
concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por 
conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales 
y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de 
algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o 
realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son 
cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, 
acompañantes, familiares, visitas, cole! gas y compañeros de trabajo; 
también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y  por grupos 
mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. 
Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, 
prescindibles, maltratables y deshechables. Y, desde luego, todos coinciden 
en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las 
mujeres.” 

  

Logo, o feminicídio, de maneira geral, segue a mesma definição do 

femicide, e diz respeito a uma matança deliberada de mulheres, a partir das 

condições de gênero construídas, pelo fato de serem mulheres, reconhecendo a 

diversidade de autores (homens ou mulheres) e de condições para a ocorrência do 

crime. Porém, a autora inclui ainda a negligência do Estado como elemento 

essencial para a ocorrência de um feminicídio. Trata-se de um crime de Estado, 

pois, segundo a antropóloga, quando o Estado não confere garantias às mulheres, 

não proporciona segurança para suas vidas ou ainda quando as instituiçoes não 

desempenham suas funções eficientemente, tem-se um feminicídio.  

A maioria das pesquisadoras da América Latina, bem como as demais, 

quando se vale do português, adotou o termo feminicídio traduzido por Lagarde. Não 

obstante, ainda há a utilização do “femicídio”. Por exemplo, Ana Carcedo70, na Costa 

                                                
68 FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez 
para su viabilidad jurídica. In: Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, México, 
D. F., 8-9 dez. 2004. Disponível em: 
http://mujeresdeguatemala.org/wpcontent/uploads/2014/06/Elementos-del-feminicidio-sexual-
siste%CC%81mico.pdf. Acesso em: 19/02/2018. 
69 LAGARDE, Marcela. Por la vida e la libertad de las mujeres: fin al feminicídio. Fev. 2004. 
Disponível em: <http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/ comision/diavlagarde.htm>. Acesso em: 
30/01/2018. P.11. 
70 CARCEDO, Ana. Femicídio en Costa Rica. 1990-1999. Colección teórica nº 1. Costa Rica: 
Instituto Nacional de Mujeres, 2000. 
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Rica, e Suely de Almeida71 e Wânia Pasinato72, no Brasil, valem-se do femicídio em 

sua escrita. 

Há proposições para a diferenciação dos dois termos, de forma que 

ambos (femicídio e feminicídio) sejam utilizados, mas em contextos distintos. Nos 

ensinamentos de Izabel Gomes73, assinala-se como femicídio qualquer assassinato 

de mulheres, isto é, um homicídio perpetrado contra uma pessoa do sexo feminino. 

Já o feminicídio apenas deveria ser utilizado para os casos em que a morte da 

mulher se dá por questões de gênero ou sexistas, ou ainda quando há uma omissão 

ou indiferença estatal. De toda forma, apesar da discriminação, na América Latina os 

termos acabam sendo utilizados como sinônimos. É o que se apreende de 

documentos oficiais da ONU74 e do Senado Federal75.  

Assim, hodiernamente, ambos os termos – femicídio e feminicídio – são 

utilizados no contexto brasileiro e latino-americano, sendo que parte da literatura os 

trata como sinônimos e outra atribui significados diferentes a eles. Os que não 

tratam os termos como sinônimos entendem, como Marcela Lagarde, que o 

femicídio é compreendido enquanto homicídio de mulheres, sem conotação de 

gênero. Na pesquisa, seguindo este posicionamento, será utilizado o termo 

feminicídio, pois é o que foi adotado no texto legal e o que é majoritariamente 

utilizado no contexto brasileiro. 

 

 

 

                                                
71 ALMEIDA, Suely S. de. Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado. Revinter: Rio de 
Janeiro, 1998. 
72 PASINATO, Wânia. “‘Femicídios” e as mortes de mulheres no Brasil. In cadernos pagu. Nº 37. 
Jul./Dez. 2001: 219-246. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/cpa/n37/a08n37.pdf >. Acesso em 
15/01/2019. 
73  GOMES, Izabel Solyszko. Feminicídios e possíveis respostas penais: dialogando com o 
feminismo e o direito penal. In: Revista Gênero e Direito. João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 188-218, 2015. P. 
102. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/article/view/24472>. Acesso em 
09/01/2019. 
74 ONU MULHERES. Diretrizes para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero 
as mortes violentas de mulheres. 2014. Disponível em:< http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio.pdf>. Acesso em: 12/01/2019. Trata-se de uma versão 
adaptada do Modelo de Protocolo latino-americano para investigar as mortes violentas de mulheres 
por razões de gênero, tidas no documento como femicídio ou feminicídio.  
75 No documento oficial, há referência tanto a feminicídio quando a femicídio quando se aborda a 
morte de mulheres por questões sexistas. Fonte: BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 2013. Disponível 
em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-
comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres>. Acesso em: 
03/01/2018. 
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2.2.1 O feminicídio como um crime político  

 

As conceituações descritas acima (femicídio e feminicídio) são 

alavancadas pelas ativistas de Direitos Humanos das Mulheres a fim de 

compreender o motivo dessa violência reiterada. Tem-se, conforme Cameron76, que 

quando uma sociedade se depara cotidianamente com o assassinato de mulheres, 

não há sentido em se perguntar o porquê de um indivíduo retirar a vida de outro. A 

pergunta deve ser: por que os membros de alguns grupos matam os membros de 

outro grupo? Para responder a este questionamento, deve-se relacionar as razões 

que levam à prática da violência e confrontá-las com as próprias estruturas sociais 

(das instituições) que proporcionam a existência de uma hierarquia sexista de poder.  

Nesse sentido, é que Lagarde77 define estes assassinatos de mulheres 

como fenômeno social complexo, que demanda estudo científico apurado que 

possibilite explorar causas culturais e estruturais, remetendo necessariamente a 

uma abordagem que leve em conta as questões de gênero e da política de 

desigualdade entre os sexos. A autora, então, vale-se da concepção de femicide, de 

Russel, adotando a tradução como feminicídio, na medida em que tal fenômeno, 

para a socióloga, representa um crime de Estado, diante da paralisia deste mesmo 

em vista dos casos de mortes de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. A 

impunidade, em razão da ausência estatal é um elemento essencial desse delito.  

Para Path78, o feminicídio engloba não só a motivação baseada em 

gênero, mas agrega ao significado a inação estatal frente aos crimes. Desse modo, 

verifica-se que muito embora a categoria do feminicídio tenha, para a grande maioria 

da doutrina feminista, representado um marco positivo no combate à violência e à 

desigualdade, a incapacidade do Estado diante do fenômeno e a sua inefetividade 

em investigar, julgar e punir os agressores é um dos elementos fundamentais do 

assassinato sexista de mulheres, tornando o feminicídio um crime político.  

Assim é que Segato79 define que os corpos das vítimas significam o 

domínio sobre as mulheres por seus agressores, diante de uma inércia ou 

                                                
76 CAMERON, Deborah e FRAZER, Nancy. The Lust to Kill. Nova York: 1987. P. 30, tradução livre. 
77 LAGARDE, Marcela. Por la vida e la libertad de las mujeres: fin al feminicídio. Fev. 2004. 
Disponível em: <http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/ comision/diavlagarde.htm>. Acesso em: 
30/01/2018. P.10. 
78 PROGRAM FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN HEALTH (PATH). El femicidio en Nicaragua: 
abordaje y propuesta de indicadores para la acción. Managua: InterCambios, 2010. P.30. 
79  SEGATO, Rita Laura. Que és un feminicídio. Notas para un debate emergente. Série 
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cumplicidade da população e dos agentes do Estado. Percebe-se que o crime 

envolve uma série intrincada de fatores diversos. Logo, a autora destaca ainda que 

deve haver a elaboração de tipologias diferenciadas que possibilitem o 

desenvolvimento de estratégias específicas de investigação e de enfrentamento, 

permitindo que se visualize de forma mais ampla e complexa a problemática dos 

crimes sexistas e suas circunstâncias.  

É nesse ínterim que a antropóloga feminista80 propõe a categoria do femi-

geno-cídeo, um feminicídio em nível mundial, categoria a ser incluída na legislação 

internacional que lida com os crimes contra a humanidade como uma espécie de 

genocídio (ataque genérico a indivíduos apenas por pertencerem ao mesmo grupo), 

pois se trata de crime de natureza impessoal, ou seja, sem motivações pessoais que 

vinculem o agressor à vítima. Diferente do feminicídio, o qual, para Segato, é voltado 

aos crimes misóginos, como proposto por Russel.  

Fragoso81 também defende a importância de se classificar as diferentes 

formas de feminicídio, para poder compreender as especificidades e avançar nas 

estratégias políticas. A autora defende que, apesar de, em termos gerais, todas as 

formas de violência letal contra as mulheres poderem ser entendidas como 

feminicídios, nem todas as maneiras de matar são as mesmas, razão pela qual é 

importante definir uma classificação, para determinar as especificidades do 

fenômeno e para avançar nas políticas contra a violência a que as mulheres estão 

sujeitas.  

Diante do quadro endêmico de mortes de mulheres, Pasinato82 destaca 

que explorar as causas e os contextos em que ocorrem os crimes para qualificar os 

eventos e compreender as relações de poder que concorrem para sua prática é mais 

eficaz do que simplesmente atribuir de forma homogênea a categoria feminicídio a 

                                                                                                                                                   
Antropologia, nº. 401. Brasília: Universidade de Brasília, 2006. Disponível em: 
http://cuentaconmigo.org.mx/articulos/segato.pdf. Acesso em: 20/01/2019. P. 8, tradução livre. 
80 SEGATO, Rita Laura. Femi-geno-cidio como crímen en fuero internacional de los Derechos 
Humanos: el derecho a nombrar el sufrimento en el derecho. In: Una Cartografia del Feminicidio en 
las Américas. México, 2010. Disponível em: < 
http://xa.yimg.com/kq/groups/16298103/811919573/name/rita>. Acesso em: 12/01/2019. 
81 FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez 
para su viabilidad jurídica. In: Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, México, 
D. F., 8-9 dez. 2004. Disponível em: 
http://mujeresdeguatemala.org/wpcontent/uploads/2014/06/Elementos-del-feminicidio-sexual-
siste%CC%81mico.pdf. Acesso em: 19/02/2018. P.3, tradução livre.  
82 PASINATO, Wânia. "Feminicídios" e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos Pagu, nº. 37, 
pp. 219-246, jul-dez de 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?pid=S0104-
83332011000200008&script=sci_arttext. Acesso em: 05/12/2018. P. 25. 
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todos os eventos que digam respeito a assassinatos sexistas. Deve-se buscar uma 

classificação e compreensão sobre os homicídios de mulheres e as particularidades 

em que eles se desenvolvem.  

Há, então, a adoção de uma postura crítica à utilização indiscriminada do 

termo feminicídio sem que haja uma explanação sobre o seu significado, 

abrangência e real influência da condição de gênero nos atos dos agressores. A 

utilização do termo sem uma classificação acaba banalizando a categoria e a sua 

força política. Isto posto, passa-se à análise da tipologia do feminicídio.   

 

2.2.2 A tipologia do feminicídio  

 

Quanto à tipologia, de uma maneira geral, a partir da investigação de 

diversas autoras, o feminicídio é especificado como íntimo e não íntimo. Conforme o 

Observatório de Criminalidade do Ministério Público do Peru83, primeiro diz respeito 

às mortes de mulheres que ocorrem em meio a uma relação com o agressor, seja 

vínculo matrimonial, noivado, convivência em união estável, namoro, incluindo-se 

também os crimes praticados no vínculo familiar, seja pelo pai, padrasto, irmão, tio, 

primo, etc, independente do grau de parentesco.  

Assim, o feminicídio íntimo é aquele que ocorre quando a vítima possui 

relação de proximidade ou afeto com o ofensor. O agressor integra o círculo de 

convívio da vítima. Já o feminicídio não íntimo dispensa a existência de uma relação 

prévia entre a vítima e o homicida. Conforme Flores84, incluem-se nessa categoria a 

morte provocada por clientes – em se tratando de trabalhadoras sexuais –, por 

amigos, vizinhos ou desconhecidos, assim como a morte ocorrida no contexto do 

tráfico de pessoas, sempre tendo o motivo sexual ou sexista como fundamental para 

sua qualificação como feminicídio. 

A partir dessa tipificação inicial, outras autoras propõem categorias 

diversas em atenção à realidade de cada país. Aguillar 85 , por exemplo, na 

                                                
83  OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. El delito de feminicisio em la lay peruana. Disponível 
em:< https://observatorioviolencia.pe/mv_feminicidio/>. Acesso em: 10/12/2018. 
84 FLORES, Rocío Villanueva. Tipificar o feminicídio: a fuga “simplista” ao direito penal? Trad. 
por Valéria Pandjiarjian. In: CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao 
debate sobre a tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P.159. 
85 AGUILLAR, Ana Leticia. Femicidio: la pena capital por ser mujer. Nueva Época, ano 4, nº. 44, 
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Guatemala, aborda uma terceira categoria de delito, no qual as mulheres, ao tentar 

intervir para evitar o crime, são assassinadas na linha de fogo de um homem que 

procurava assassinar outra mulher. Trata-se do feminicídio por conexão, que pode 

ter como vítimas familiares, amigas ou até mesmo desconhecidas da mulher que era 

o alvo inicial da agressão.  

 Destarte, o Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio86, de forma 

mais ampla, indica os seguintes tipos de feminicídios: familiar íntimo; familiar íntimo 

infantil; feminicídio infantil; feminicídio íntimo; feminicídio por roubo; feminicídio 

circunstancial e feminicídio por violência juvenil.  

O feminicídio familiar íntimo ocorre quando há o assassinato da mulher 

por um parente até o quarto grau, incluindo-se igualmente a relação íntima de afeto 

diversa do casamento (ex: concubinato) e a relação oriunda da adoção. A categoria 

lembra o feminicídio íntimo, anteriormente exposto, porém, com a limitação relativa 

do grau de parentesco. Por sua vez, fala-se em feminicídio familiar infantil quando, 

no mesmo contexto do feminicídio familiar íntimo, há a morte de meninas 

inimputáveis (menores de idade) ou de mulheres consideradas com deficiência 

mental, tendo o infrator uma relação de responsabilidade, confiança ou poder sobre 

a vítima. 

 Já o feminicídio infantil é cometido em face de meninas inimputáveis ou 

de mulheres consideradas com deficiência mental, sem que haja vínculo do agressor 

com a vítima. Enquanto isso, conforme os autores, o feminicídio íntimo se refere às 

hipóteses em que a vítima possui ou possuía relação de afeto ou convivência, como 

nos namoros, amizades, relações de trabalho, de vizinhança, ocasionais, dentre 

outras. Ademais, o feminicídio por roubo é aquele praticado com a intenção de 

subtrair o patrimônio da vítima ou privá-la dos seus bens ou dos bens que a mesma 

tenha sob o seu cuidado.  

O feminicídio circunstancial se pratica sem que o agressor possua a 

vontade livre e consciente de matar, porém, leva à morte da vítima diante da 

condição de varão, de dominador, de superior, que propiciou o emprego de meios 

violentos contra a mulher, os quais levaram ao assassinato. Além disso, o feminicídio 

                                                                                                                                                   
Guatemala, outubro 2005. Disponível em: <http://puntosmovrec.org/sidoc_new 
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por violência juvenil pode ser entendido como aquele que se dá em um contexto 

atual de disputas entre grupos ou bandos associados e, na realidade brasileira, 

facções criminosas.  

Há ainda outras espécies de feminicídios que se desenvolvem em meio 

às particularidades de cada sociedade. Um exemplo é o feminicídio relacionado ao 

narcotráfico, quando a privação do direito à vida de uma mulher ocorre em meio às 

disputas por poder dos traficantes. Estes objetificam e utilizam as companheiras, 

filhas, vizinhas, ou usuárias dos rivais e se valem dos assassinatos dessas vítimas 

como demonstração de superioridade em relação aos demais criminosos.    

Tem-se também, conforme Borges e Gebrim 87 , o feminicídio por 

orientação sexual que ocorre quando o assassinato se dá pelo fato de o agressor 

não aceitar a orientação sexual da vítima; o feminicídio por vingança, perpetrado em 

um contexto de acerto de contas; o feminicídio por ocupação estigmatizada, quando 

a privação da vida da mulher ocorre pelo cargo que ela ocupa, sendo a prática muito 

comum em relação às prostitutas ou às mulheres que detém trabalhos que não são 

aceitáveis em uma sociedade patriarcal.  

Dentre as tipologias que podem ser estudadas, merece destaque ainda o 

feminicídio sexual sistêmico, categoria desenvolvida por Lagarde88 ao analisar as 

mortes de mulheres praticadas em Cidade Juárez. A categoria diz respeito à 

privação da vida das mulheres (que foi anterior ou posterior à violência sexual), mas 

sempre seguida da exposição do seu corpo em local público com as marcas da 

violência praticada, em geral, lesões que evidenciam um tratamento degradante, 

humilhante e destrutivo. As pesquisas da socióloga foram essenciais para a 

popularização do termo feminicídio na América Latina, com as tipificações do delito. 

Vale aqui um parêntese para adiantar uma crítica pertinente sobre uma 

das maiores dificuldades no enfrentamento ao elevado número de mortes de 

mulheres. Trata-se da falta de dados oficiais sobre a problemática. Para Pasinato89, 
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femicídio/feminicídio? Revista de Informação Legislativa. Ano 51. Nº 202. Abr./Jun. 2012. Disponível 
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88 FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez 
para su viabilidad jurídica. In: Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, México, 
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um dos maiores obstáculos para os estudos sobre mortes de mulheres, e sobre os 

homicídios de forma geral, no Brasil é a falta de dados oficiais que permitam ter uma 

visão mais próxima do número de mortes e dos contextos em que ocorrem. Os 

estudos e relatórios sobre a situação dos feminicídios em países da América Latina 

não enfrentam situação diferente. A maior parte dos trabalhos 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. Isto posto, a Lei do Feminicídio 

brasileira, como se observa, não atenta aos cenários apontados pela doutrina que 

propõe uma tipologia para o fenômeno, o que dificulta a sua análise e o 

levantamento de estatísticas oficiais para o desenvolvimento de um trabalho que 

combata a violência sexista. 

Destarte, a homogeneização de todos os assassinatos de mulheres em 

uma única categoria é a maior crítica da autora que argumenta sobre a fragilidade de 

impacto político, caso não sejam consideradas características específicas das 

vítimas, como idade, raça/cor, grupo sócio ocupacional a qual pertence, por exemplo, 

e o contexto no qual o crime ocorre.  

O fato é que, o objetivo desta seção não é esgotar o estudo da tipologia 

do feminicídio, assunto demasiado amplo, mas asseverar que, muito embora a 

categoria do feminicídio e a crescente conscientização das hierarquias e das 

desigualdades de gênero tenha se mostrado uma ferramenta necessária e 

indispensável para que se abra os olhos para a realidade enfrentada pelas mulheres, 

é necessário que se combata a violência contra as mulheres considerando os 

cenários em que se desenvolvem os feminicídios, pois estes ajudam a compreender 

os determinantes do fenômeno, alguns conhecidos de longa data e outros 

emergentes na atualidade. Tem-se, então, a importância da tipologia do feminicídio 

ao positivar as normas sobre o tema. 

 

2.2.2.1 Porque os feminicídios não se confundem com os homicídios passionais 

 

Antes de seguir o estudo, cumpre ainda explicitar que o feminicídio não se 

confunde com o homicídio passional. Segundo Leal90, o homicídio passional é a 
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conduta de causar a morte de alguém, motivada por uma forte paixão ou emoção. 

Diz-se que a paixão é “um sentimento ou emoção em alta intensidade”91, é um 

sentimento arrebatador que sobrepõe à lucidez, à razão e, consequentemente, leva 

o agente a cometer o delito de forma intuitiva e precipitada, sem pensar. 

Dessa forma, o homicídio passional é aquele praticado por quem diz ter 

matado pelo ímpeto de um sentimento incontrolável, sem premeditação; e não por 

um sentimento de ódio, domínio, discriminação ou preconceito construídos ao longo 

do tempo, culminando no assassinato anunciado (pode-se dizer até premeditado) e 

violento de mulheres motivado por questões de gênero. Acontece que o homicídio 

passional, segundo Borges 92 , a depender do país e suas culturas, pode ser 

conhecido como homicídio conjugal ou homicídio praticado por parceiro íntimo. No 

entanto, nem o homicídio passional tampouco o feminicídio devem ser confundidos 

com homicídios praticados supostamente “por amor”. Quem ama não mata.  

A importância que se dá à nomenclatura (um agente praticar homicídio 

passional ou feminicídio) reside nas possibilidades de penalização. Para o Código 

Penal Brasileiro93, a emoção e a paixão não excluem a culpabilidade e, assim, o 

autor de um homicídio passional não deveria receber tratamento mais brando. 

Porém, verifica-se a possibilidade de o autor do crime ser contemplado com a causa 

privilegiadora de redução de pena prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal, no 

caso de se conseguir demonstrar que agiu mediante violenta emoção ou logo após 

injusta provocação da vítima94. Além disso, Rabinowicz95 aponta que era comum na 

dogmática penal a existência de centenas de crimes atrozes e de intenso grau de 

                                                                                                                                                   
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12591-12592-1-PB.pdf >. Acesso em: 02/01/2019. 
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Artigo 28. 
94Nesses casos de violência e principalmente nos julgamentos que culminam em absolvições, há uma 
transferência da culpa para a vítima, ela motivou o ciúme, a ira, a paixão. Trata-se de uma cultura de 
culpabilização da vítima e desumanização das mulheres num todo, e que coloca o ciúme e o controle 
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feminicídios. Ou seja, a culpa era colocada sempre na mulher e é necessário alterar isto. Conforme 
SILVA, Marlise Vinagre. Violência contra a mulher:quem mete a colher? São Paulo: Cortez, 1992. 
P. 68, a mulher é responsabilizada pelo crime de que foi vítima e ainda porque sofre pressões do 
agressor e da sociedade. Além disso, há toda a ambiguidade da sua socialização que faz sentir-se 
culpada e querer justificar a situação vivenciada. 
95 RABINOWICZ, Léon. O crime passional. Leme: AEA Edições Jurídicas, 2000. P.11. 
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violência, cometidos por sensualismo exasperado, para os quais há sempre um júri 

bastante indulgente para absolver os seus autores96.  

Segundo autores 97  que buscavam compreender o fenômeno e os 

mecanismos dos julgamentos de casos de violência contra a mulher, existe uma 

lógica particular na qual não se julga o fato delituoso em si, mas os indivíduos 

envolvidos e a sua vida, cujos perfis são construídos a partir de representações de 

gênero que informam o padrão social aceitável a ser seguido. Apenas nas pesquisas 

mais recentes98, após certa transformação no pensamento social, há uma tendência 

ao afastamento da impunidade, contudo, as manifestações claras de violência de 

gênero, ainda foram tratadas, em alguns casos, como eventos singulares ou 

acidentais na relação afetiva entre vítimas e réus. Além disso, notou-se a 

permanência de alguns estereótipos e representações sexistas. 

É assim que, para Eluf99, os crimes praticados em legítima defesa da 

honra seriam uma modalidade de crimes passionais, quando há suspeita de traição 

por parte do cônjuge assassinado, o que se deve à uma questão cultural dos 

                                                
96 Os crimes passionais no Brasil vêm de um histórico social marcado pelo preconceito de gênero. Na 
fase colonial, o homem era autorizado legalmente a matar sua mulher diante da traição. Já no Código 
Penal de 1830, houve a eliminação de tal possibilidade. Acontece que, a legislação penal de 1890 
trazia a hipótese de perdão judicial quando o homicídio era cometido sob o estado perturbação dos 
sentidos e da inteligência, estando aí compreendido o homem que surpreendia sua mulher em 
adultério ou o homem que, por violenta paixão, acabava tirando a vida da mulher. E, muito embora o 
código atual tenha suprimido essa possibilidade de absolvição, os julgados inclusive atuais 
demonstram uma tendência ao perdão dos homens nesses casos, como se o crime fosse ou pudesse 
ser justificado pelo amor. Trata-se de um problema social intrínseco e multifacetado que extrapola as 
codificações, o Direito. Vide mais sobre o tema em: SIQUEIRA. Thabita Camargo. Crime Passional: 
Uma abordagem da psicologia jurídica e da psiquiatria forense. 2012. Disponível em:< 
https://www.policiacivil.go.gov.br/artigos/crime-passional-uma-abordagem-da-psicologia-juridica-e-da-
psiquiatria-forense.html >. Acesso em: 02/01/2019; e TOIGO, Daliane Mayellen. Breve análise das 
teses defensivas de legítima defesa da honra e da privilegiadora da violenta emoção no 
tribunal do júri em homicídios passionais praticados por homens contra mulheres. 2010. 
Disponível em:<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/acsa/article/view/66>. Acesso em: 03/01/2019.  
97 CORRÊA, Mariza. Morte em família: representações jurídicas de papéis sexuais. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1983. Na obra, Corrêa analisou processos judiciais de homicídios de mulheres, em 
Campinas, no período de 1952 a 1972, além de observar audiências e entrevistar atores judiciais. e 
ARDAILLON, Danielle; DEBERT, Guita. Quando a vítima é mulher: análise de julgamentos de 
crimes de estupro, espancamento e homicídio. Brasília: Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, 
1987. Os autores propõem a análise de processos judiciais referentes a crimes de estupro, 
espancamento e homicídio, ocorridos no período de 1981 a 1986 em seis capitais brasileiras.  
98 VIEIRA, Sinara Gumieri. Discursos judiciais sobre homicídios de mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar: ambiguidades do direito como tecnologia de gênero. Monografia 
(graduação). Brasília: Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, 2013. Disponível em:< 
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/4743/1/2013_SinaraGumieriVieira.pdf>. Acesso em: 17/12/2018. 
Na obra a autora aborda os discursos judiciais relativos a homicídios de mulheres praticados em 
situação de violência doméstica e familiar, ocorridos no Distrito Federal entre 2006 e 2011, a partir da 
análise de trinta e cinco processos judiciais transitados em julgado, julgados após a criação da Lei 
Maria da Penha. 
99 ELUF, Luiza Nagib. A paixão no Banco dos Réus: casos passionais célebres de Pontes Visgueiro 
a Pimenta Neves. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 160-165. 
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homens que devem estar no comando do relacionamento e lavam com sangue a sua 

honra. A autora assevera ainda que sempre esteve claro que a legítima defesa da 

honra seria um artifício da defesa, não abrangido pela lei brasileira. Neste cenário, 

muitos agressores, até hoje, são absolvidos ou recebem a redução de suas penas, 

gerando o problema da impunidade nos casos de assassinatos de mulheres, a ser 

enfrentado mais detalhadamente na seção 3.2 do trabalho, sobre as respostas 

pretendidas pela Lei do Feminicídio brasileira.  

Nesse sentido, cumpre destacar o caso Ângela Diniz100, pois se tratou do 

último julgamento no Brasil em que um júri acatou a tese do homicídio passional 

praticado em legítima defesa da honra. Desde esse caso, a tese de legítima defesa 

da honra não é aceita, por ser, o instituto da legítima defesa, incompatível com o 

bem jurídica honra. Percebe-se, assim, que a mudança de paradigma nos 

julgamentos de homicidas “passionais” não acontece a partir de alterações 

legislativas101, mas sim de um movimento social.  

Felizmente, a aceitação social sobre aludida tese de defesa não é mais a 

mesma. É imprescindível que se reconheça que crimes dessa natureza são sobre 

exercer poder e impor a vontade do agressor sobre a vítima. O objetivo é subjugar a 

vítima. Daí a importância de se nomear o fenômeno feminicídio, como já apontado 

no trabalho pela doutrina feminista. Defende-se, então, o uso do termo feminicídio 

em contraponto às expressões homicídios passionais ou crimes praticados em 

legítima defesa de honra, comumente utilizados para se referir a estes delitos. 

                                                
100 Em 1979, houve o primeiro julgamento de Doca Street, ex-namorado da vítima e autor do 
assassinato por não aceitar o fim do relacionamento com Ângela. O advogado do réu utilizou a 
aludida tese defensiva, esmiuçando a vida da vítima e mostrando-a como pessoa promíscua. Em 
plenário, Doca foi transformado em vítima, enquanto Ângela foi tida como culpada e merecedora de 
sua morte. Eram os anos 1970, período de um machismo gritante e de opressão da mulher. A defesa 
foi um sucesso. Os jurados o condenaram a pena de reclusão de dois anos, com direito a suspensão 
condicional da pena (não precisaria se recolher ao cárcere). Um homicídio doloso com essa pena 
irrisória foi praticamente uma absolvição. Inconformada, a acusação recorreu da decisão. Os 
movimentos feministas da época ganhavam voz, todas as mulheres se sentiam injustiçadas, todas 
estavam lutando pela memória de Ângela, não como pessoa imoral, mas como ser humano que tem 
direito à vida, que tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Em razão disso, fora designado novo 
julgamento, o qual ocorreu em novembro de 1981, figurando como advogado de defesa do réu, o Dr. 
Humberto Telles. Dessa vez, o júri não entendeu que Doca agiu em legítima defesa da honra, mas 
sim que houve homicídio doloso qualificado, razão pela qual foi condenado em quinze anos de 
reclusão. Fonte: DEL PRIORE, Mary. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. 
São Paulo. Editora Planeta. 2011. P. 254. 
101 Apenas houve a inclusão do artigo 28 do Código Penal, o qual impossibilita a exclusão de 
imputabilidade pela emoção ou pela paixão, em 1984. Fonte: BRASIL. Código Penal de 1940. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 
03/12/2018. 
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 Qualificar um feminicídio como crime passional é ignorar os aspectos 

culturais que induzem homens acharem que mulheres são propriedade deles e 

assumir que paixão/amor são capazes de fazer pessoas agirem com tamanha 

violência. Sendo que não é o amor, paixão ou desejo que motivam essa violência e 

sim as relações de poder e a naturalização de relacionamentos abusivos como 

românticos. Aquele que é capaz de ceifar a vida não age por amor, mas sim por uma 

deturpação do que de fato é amor, o que surge como problema jurídico, conforme 

Bauman102, em uma sociedade de relações humanas frágeis. 

De toda sorte, apesar das diferentes tipologias, conforme Dworkin 103 , 

“…into a universe of complex and concrete detail dreadful with meaning, in particular 

about incest and the power of the father— the patriarchal is the right of invasion into 

the bodies of women and children”. Logo, o que todas essas definições do 

feminicídio têm em comum é que dizem respeito a homens violentos fazendo uso do 

pátrio poder de invadir as vidas das mulheres, exercendo poder de gênero. 

 

2.3 A criação de leis sobre o feminicídio na América Latina 

 

Desde os anos 1970, os movimentos de mulheres denunciaram os 

assassinatos de mulheres como produtos do patriarcado e se elaborou, pesquisou e 

fundamentou, com base numa epistemologia feminista104 , sobre esse fenômeno 

social. Entretanto, apenas nos anos 2000, a letalidade da violência de gênero contra 

as mulheres passou a ser nomeada enfaticamente como feminicídio na América 

Latina, em um processo bastante singular em cada país. A emergência do termo 

feminicídio fez com que os homicídios de mulheres passassem a ser vistos como 

                                                
102 BAUMAN, Z. Amor líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Zahar, 
2004. 
103 DWORKIN, Andrea. Life and Death. New York. Free Press: 1997. P. 13. 
104 A Epistemologia Feminista caracteriza-se por considerar como as questões de gênero influenciam 
nossas concepções de conhecimento, nossas pesquisas e produções científicas. A epistemologia 
define um campo e uma forma de produção do conhecimento, o campo conceitual a partir do qual 
operamos ao produzir o conhecimento científico, a maneira pela qual estabelecemos a relação sujeito 
objeto do conhecimento e a própria representação de conhecimento como verdade com que 
operamos, deveríamos prestar atenção ao movimento de constituição de uma ( ou seriam várias?) 
epistemologia feminista, ou de um projeto feminista de ciência. Sobre o assunto, vide: RAGO, 
Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história. Disponível em:< 
http://projcnpq.mpbnet.com.br/textos/epistemologia_feminista.pdf>. Acesso em: 20/11/2018; PERROT. 
Michelle. Une Histoire des femmes est-elle possible? Paris: Rivage. 1984; ALCOFF, Linda; e 
POTTER, Elizabeth (orgs.). Feminist Epistemologies. New York and London: Routledge, 1993; e 
KETZER. Patrícia. Como pensar uma Epistemologia Feminista? Surgimento, repercussões e 
problematizações. Disponível em: 
<http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/32159/1/2017_art_pketzer.pdf>. Acesso em: 02/01/2019. 
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fenômeno social específico, o que impulsionou a elaboração de medidas estatais 

com o objetivo de combater a problemática.   

Percebe-se, portanto, que a utilização de uma nomenclatura específica para 

designar os homicídios contra mulheres por questões de gênero não é novidade. Na 

América Latina, no entanto, apenas no século XXI, o assunto ganhou maior 

notoriedade, após a tipificação progressiva, pelos Estados, do Feminicídio. 

Uma das primeiras e mais relevantes autoras a tratar sobre a categoria do 

feminicídio e defender a sua tipificação foi Júlia Fragoso, a qual valeu-se do novo 

termo para estudar os crimes contra mulheres na Cidade Juárez, no México105.  

Analisando declarações de autoridades públicas e das vítimas sobre os 

assassinatos em Cidade Juárez, Fragoso 106  ressalta que tem destaque uma 

narrativa que culpabiliza as vítimas pela violência, a partir do seu comportamento 

tido como inadequado. Trata-se da naturalização da violência contra as mulheres 

pelo fato de não seguirem as regras da sociedade patriarcal. As próprias famílias, ao 

serem questionadas sobre os fatos, tendiam a não questionar as agressões em si, 

mas sim sair em defesa da reputação e da educação proporcionada às vítimas.  

Neste meio, a tendência estatal de enfrentamento era dirigida às 

mulheres, com recomendações sobre suas condutas. Por exemplo: frequentar 

festas, sair desacompanhada, ingerir bebidas alcoólicas, circular com vestimentas 

curtas eram conselhos dados pelas autoridades para evitar a prática dos crimes, 

privando a mulher da sua liberdade.  

Para a pesquisadora, a importância de chamar os casos de feminicídio 

era evidenciar que não se tratavam somente de homicídios simples, mas de crimes 

de ódio extremo e específico contra mulheres. Em 2003, Lagarde foi eleita deputada 

federal no México e criou a Comissão Especial do Feminicídio107 para investigar os 

                                                
105 Muito embora o México não tenha sido o país pioneiro a legislar sobre feminicídio, o que apenas 
ocorreu em fevereiro de 2013, o caso de Cidade Juárez é paradigmático quando se estuda a 
categoria do feminicídio e a sua tipificação na América Latina. 
106  FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad 
Juárez para su viabilidad jurídica. In: Seminario Internacional: Feminicidio, Derecho y Justicia, 
México, D. F., 8-9 dez. 2004. Disponível em: 
http://mujeresdeguatemala.org/wpcontent/uploads/2014/06/Elementos-del-feminicidio-sexual-
siste%CC%81mico.pdf. Acesso em: 19/02/2018. P.15, tradução livre. 
107 A Comissão especial da Cámara de Diputados em colaboração com a ONU Mulheres e INMujeres 
(um instituto nacional voltado para questões das mulheres), chamado “Feminicidio en México. 
Aproximación, tendencias y cambios, 1985- 2009”, o qual tem informações significativas, apurou que 
no período de 1993 a 2009 (quando o relatório termina) havia uma quantidade de mais de 20.000 
feminicídios em todo o país. Também, no período de 2007 a 2009, houve um aumento de 325% nos 
feminicídios ocorrendo somente na região de Chihuahua (onde Ciudad Juárez está localizada). Esses 
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crimes contra mulheres em Cidade Juárez, tornando o termo feminicídio conhecido 

em todo o país. 

Com base nos estudos da comissão, a antropóloga concluiu que, apesar 

dos assassinatos em Cidade Juárez terem características próprias do contexto social 

local108, uma região fronteiriça com os Estados Unidos, onde vivem estrangeiros 

ilegais de muitos países e onde há uma disputa constante por poder entre 

latifundiários e cartéis de drogas, o feminicídio acontece em todo o México e outros 

países da América Latina. 

Ao concluir que o crime era uma característica de como a violência de 

gênero ocorre no México, Lagarde propôs a criação da Lei do Feminicídio no país 

em 2006109. Em 2007, conforme a CPMI da Violência contra a Mulher110 o Estado do 

México adotou em legislação nacional uma definição de “violência feminicida” e que 

serviu de base para a tipificação específica de vários países na América Latina.  

Porém, a tipificação mexicana só se deu em 2013, por meio de uma 

alteração no Código Penal Mexicano111, sendo a pena original de 30 a 40 anos de 

prisão. E, em 2016, houve modificação agravando a reprimenda para o atual 

quantum que varia de 40 a 70 anos de prisão. 

                                                                                                                                                   
dados mostram que o problema é mais profundo do que se pode perceber pelas informações 
liberadas (inclusive, pela mídia). Fonte: ONU MULHERES. Feminicidio en México. Aproximación, 
tendencias y cambios, 1985- 2009. Disponível em: < 
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/7/violencia-feminicida-1985-2009>. Acesso 
em :12/12/2018. 
108 Conforme Gabriela Silva Santos, o contexto de Cidade Juárez foi imprescindível para o elevado 
número de feminicídios. Por um lado, a assinatura do Acordo de Livre Comércio da América do Norte 
(NAFTA) foi responsável por impactar os papeis de gênero, já que as mulheres passaram a ser a 
maioria da força de trabalho contratada - porque era o trabalho mais barato – e elas sofriam 
discriminação e submissão. Em segundo lugar, já é existente no México uma cultura patriarcal, a qual 
viu o tratamento recebido pelas mulheres nas indústrias dos EUA - situadas na fronteira - e a 
impunidade deles, e perpetuou essas ações. Fonte: SANTOS. Gabriela Silva. Feminicídio em 
Ciudad Juárez: uma combinação do imperialismo dos EUA e da cultura patriarcal mexicana. 
Disponível 
em:<http://www.erabedsul2017.abedef.org/resources/anais/8/1503073404_ARQUIVO_FEMINICIDIO
EMCIUDADJUAREZ.pdf>. Acesso em: 20/12/2018. 
109 Projeto de lei voltado à garantir às mulheres uma vida livre de violência no México, apresentado 
no Seminário de Direito Internacional das mulheres a uma vida livre de violência, organizado por 
SISMA Mujer Corporation (organização colombiada de caréter feminista) e realizado em Bogotá, em 3 
e 4 de agosto de 2006. Fonte: LAGARDE, Marcela. Del femicidio al feminicidio. In: Revista Desde 
el jardin de Freud, v. 6, p. 216-225. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá, 2006. Disponível 
em:< https://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/8343/8987>. Acesso em: 10/01/2019. 
110 BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 
2013. P. 1004. Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-
mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. 
111  MÉXICO. Código Penal del Estado de México. 1931. Disponível em: < 
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/codigo-penal-federal>. Acesso em: 
02/12/2018, tradução livre. 
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Ainda segundo o Código Penal Mexicano, em seu artigo 281, comete o 

crime de feminicídio aquele que priva uma mulher da vida por razões de gênero, o 

que ocorre quando: (I) a vítima mostra sinais de violência sexual de qualquer tipo; 

(II) a vítima apresenta lesões ou mutilações infames ou degradantes, anteriores ou 

posteriores à privação de vida ou a atos de necrofilia; (III) há antecedentes, dados 

ou meios de prova de qualquer tipo de violência na família, no trabalho ou na escola, 

do sujeito ativo contra a vítima; (IV) houve um relacionamento sentimental, afetivo ou 

de confiança entre o ativo e a vítima; (V) existem dados ou meios de prova que 

estabelecem que houve ameaças relacionadas ao ato criminoso, assédio ou lesão 

do sujeito ativo contra a vítima; (VI) a vítima foi mantida incomunicável, qualquer que 

seja o tempo anterior à privação da vida; (VII) o corpo da vítima é exposto ou exibido 

em um local público. Além disso, o tipo reconhece que o sujeito ativo pode ser uma 

pessoa conhecida ou desconhecida da vítima.  

Percebe-se, assim que o tipo mexicano delimita de forma abrangente as 

hipóteses em que há o assasinato de mulheres por questões de gênero, em atenção 

à necessidade exposta pela doutrina feminista de definir os cenários nos quais 

ocorrem os feminicídios para se compreender as determinantes e enfrentar a 

problemática. Nota-se ainda que o Estado definiu uma pena mais severa, inclusive 

com a possibilidade de prisão perpétua, e, conforme Romio 112  já conta com 

mecamismos de monitoramento e diagnósticos dos feminicídios.  

Apesar do destaque mexicano, foi a Costa Rica o primeiro país a 

criminalizar o feminicídio em sua lei penal, em maio de 2007, por meio da publicação 

da Lei nº 8.589113, sendo seguido pela Colômbia, em dezembro de 2008, que editou 

o artigo 104 do Código Penal Colombiano, diante da Lei nº 1.257114, para que 

constasse como qualificadora do homicídio a morte cometida contra a mulher pelo 

                                                
112 ROMIO, Jackeline Aparecida Ferreira. Feminicídios no Brasil, uma proposta de análise com 
dados do setor de saúde. Tese de Doutorado em Demografia. UNICAMP. 2017. Disponível em:< 
http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/330347/1/Romio_JackelineAparecidaFerreira_D.pdf
>. Acesso em :20/12/2018. 
113 COSTA RICA. Lei nº 8.589 de 2007. Penalización de la violencia contra las mujeres. Costa 
Rica, 26 de abril de 2007. Disponível em: < 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5206.pdf?view=1>. Acesso em: 02/12/2018. 
114 COLOMBIA. Lei nº 1.257 de 2008. Normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y driscriminación contra lãs mujeres. Colômbia, 04 de dezembro de 2008. 
Disponível em: < 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/573203/887553/Ley+1257+de+2008++%28Previene+y+sa
nciona+la+violencia+y+discriminacio%CC%81n+contra+las+mujeres.Modifica+C.P.%2C%20C.P.P.+y
+L.294+de+1996%29.pdf/233db78d-2b18-4c49-8535-057cfc0b3d3a>. Acesso em: 10/12/2018. 
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fato de ser mulher. Posteriormente, com a Lei nº 1.761 de 2015115 , houve o 

desenvolvimento de um tipo penal mais abrangente, definindo o feminicídio como a 

morte de mulheres quando: (I) há uma relação familiar íntima ou de convivência com 

a vítima (II) há o exercício sobre o corpo e a vida das mulheres, seja sexualização 

ou opressão e controle sobre as decisões; (III) há relações de poder exercido sobre 

as mulheres; (IV) há ofensa para gerar terror ou humilhação; (V) existe evidência de 

qualquer tipo de violência ou ameaça no ambiente doméstico, familiar, laboral ou 

escolar; (VI) a vítima foi mantida incomunicável ou privada de sua liberdade antes da 

morte. A pena pode chegar a até 2000 meses de prisão, ou seja, mais de 150 anos. 

Carcedo e Sagot116 estudaram os feminicídios na Costa Rica e apontam 

que a estimativa exata da magnitude da violência baseada na desigualdade é difícil 

de determinar, pela carência de investigações. As pesquisadoras determinam 

também a violência de gênero como elemento central que auxilia a compreender o 

status social das mulheres e a presença de ameaça real diária do feminicídio, o que 

ilustra como a opressão e a desigualdade colocam as mulheres em uma posição 

terrivelmente vulnerável. A violência contra as mulheres é, assim, de fato, a pedra 

angular da dominação de gênero. 

As autoras ressaltam ainda para a problemática da impunidade quando se 

tem “homicídios passionais”. Elas denominam as penalidades de “penas ridículas 

equivalen prácticamente a la impunidad”, já que existe no Código Penal da Costa 

Rica uma atenuante do homicídio para os assassinatos sob o chamado "estado de 

emoção violenta". Neste caso, a pena de um homicídio não poderia tornar-se maior 

do que um ano, razão que justifica o agravamento da pena e criação do novo tipo. 

Outro país que merece destaque ao abordar a questão da tipificação do 

feminicídio é a Argentina, pois, assim como se deu no Brasil, a alteração legislativa 

ocorreu no Código Penal por meio da inclusão de uma qualificadora no tipo do 

homicídio. No país, a situação da violência contra as mulheres era tão precária que 

Ramos Ponce117, que estudou os feminicídios argentinos, aponta que, até 2008, 

                                                
115 COLOMBIA. Lei nº 1.761 de 2015. Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito 
autónomo y se dictan otras disposiciones. Colombia, 06 de julho de 2015. Disponível 
em:<http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20
DE%20JULIO%20DE%202015.pdf>. Acesso em: 03/01/2019.  
116  CARCEDO CABAÑAS, Ana; SAGOT RODRÍGUEZ, Monserrat. Femicidio en Costa Rica: 
balance mortal. Medicina legal de Costa Rica, San José, v. 19, n. 1, mar. 2002. Disponível em: < 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152002000100002>. Acesso em: 
03/01/2019. 
117  CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuciones al debate sobre la 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
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sequer havia estatísticas sobre o número de feminicídios na Argentina. La 

Asociación Civil La Casa del Encuentro118, uma organização não governamental, 

passou então a registrar os casos de assassinatos de mulheres por violência sexista. 

A posterior, o país teve seu Código Penal reformado por meio da Lei nº 26.791 de 

2012119, de forma que atualmente impõe pena de reclusão ou prisão perpétua ao 

feminicídio íntimo e à morte cometida em razão de gênero. 

Na Guatemala, Aguillar120 tratou do problema dos feminicídios, indicando 

a necessidade de analisar e abordar o problema de forma específica e diferenciada 

em relação aos homicídios. A autora ressalta que existe uma violência generalizada 

no país, diante do cenário de narcotráfico e de crime organizado. Nesse contexto, as 

mortes violentas de mulheres por questões sexistas ficam encobertas, sem receber 

a devida importância. E a situação contribui para “...la confusión y a la pulverización 

de la direccionalidad de la violencia contra las mujeres y del femicidio, del 

perpetrador y de las relaciones socio culturales que dan cuenta del fenómeno.” Isto 

é, a situação retirava o enfoque do feminicídio da sua verdadeira origem, 

manifestações de violência contra as mulheres, tanto no público quanto no privado, 

sendo correta a tipificação, para a autora.  

Dessa forma, houve a tipificação do feminicídio na Guatemala por meio 

do Decreto nº 22/2008121 , com a tipificação não só do feminicídio íntimo, mas 

também com atenção aos feminicídios (I) familiares (conjugais, de convivência, 

intimidade, namoro ou amizade); (II) cometidos com violência antes ou após a morte; 

(III) cometidos por grupos ou gangues; (IV) sexuais ou que resultem em mutilações; 

(V) por misoginia; e (VI) praticados na presença dos filhos da vítima. 

                                                                                                                                                   
tipificación penal del feminicidio/femicidio. Lima: CLADEM. 2012. In Centro de Estudio Igualdad 
Argentina. Consideraciones respecto a la tipificación penal del feminicídio em Argentina. 
Santiago: Rosário Santa Fé. 2012. P. 4. Disponível em:< 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20180108_02.pdf>. Acesso em: 
12/12/2018. 
118 Trata-se de ONG voltada para a popularização do feminismo, além de conscientização das 
//mulheres e da sociedade. Disponível em:<http://www.lacasadelencuentro.org/>. Acesso em: 
17/01/2019. 
119 ARGENTINA. Lei nº 26.791 de 2012. Sustituyense los incisos 1º y 4º del articulo 80 del 
codigo penal. Argentina, 11 de dezembro de 2012. Disponível em:< 
http://www.notivida.com.ar/legnacional/Ley26791_femicidio.html>. Acesso em: 06/12/2018. 
120 AGUILLAR, Ana Leticia. Femicidio: la pena capital por ser mujer. Nueva Época, ano 4, nº. 44, 
Guatemala, outubro 2005. Disponível em: http://puntosmovrec.org/sidoc_new 
/images/books/12946/12946_00.pdf. Acesso em: 01/01/2019. P. 4.  
121 GUATEMALA. Decreto nº 22/2008. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra 
la mujer. Guatemala, 7 de maio de 2008. Dispoível em: 
<https://www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violencia_Contra_la_Muj
er_Guatemala.pdf>. Acesso em: 03/12/2018. 

http://www.lacasadelencuentro.org/
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Dezesseis (16) países latinos tipificam o feminicídio até agora: Argentina, 

Brasil122, Bolívia123, Chile124, Colômbia, Costa Rica, El Salvador125, Equador 126 , 

Guatemala, Honduras 127 , México, Nicarágua, Panamá 128 , Peru 129 , República 

Dominicana130 e Venezuela. O Brasil foi o último a fazê-lo, em 9 de março de 2015, 

conforme Compromisso e Atitude131. 

Verifica-se, assim, a tendência de legislar penalmente sobre o feminicídio 

na América Latina. Além do que, de acordo com Pasinato132, há estudos específicos 

sobre o feminicídio em países como Argentina, Bolívia, Chile, El Salvador, Equador, 

Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai e Peru. E o que se percebe, de forma 

geral, sobre as legislações do feminicídio e a situação da américa latina é que133: 

                                                
122  BRASIL. Lei nº 13.104/2015. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm>. Acesso em: 30/10/2016. 
123 BOLIVIA. Lei nº 348 de 2013. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 
violencia. Bolivia, 9 de março de 2013. Disponível em: <https://bolivia.infoleyes.com/norma/4360/ley-
integral-para-garantizar-a-las-mujeres-una-vida-libre-de-violencia-348>. Acesso em: 15/12/2018. 
124 CHILE. Lei nº 20.480 de 2010. Modifica el Código Penal y la Ley nº 20.066 sobre violencia 
intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables a esto delito y reforma las 
normas sobre parricidio. Chile, 14 de dezembro de 2010. Disponível em: 
<https://www.leychile.cl/navegar?idNorma=1021343>. Acesso em: 10/12/2018. 
125 EL SALVADOR. Decreto nº 520 de 2010. Ley especial integral para uma vida libre de violencia 
para las mujeres. El Salvador, 25 de novembro de 2010. Disponível em: 
<https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_decreto520_elsvd.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. 
126 ECUADOR. Código Orgánico Integral Penal. Ecuador, 10 de fevereiro de 2014. Disponível em: 
<https://wipolex.wipo.int/en/text/444013>. Acesso em: 02/01/2019. No Equador, houve alteração do 
Código Penal, com inclusão do artigo 141 para disciplinar o feminicídio. 
127 HONDURAS. Decreto nº 23/2013. Adiciona los artículos 118-A y 321-A al Decreto 114-83. 
Honduras, 6 de abril de 2013. Disponível em:< http://observatoriointernacional.com/?p=439>. Acesso 
em: 12/01/2019. 
128 PANAMÁ. Lei nº 82 de 2013. Adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y 
reforma el Codigo Penal para tipificar el feminicidio y sancionar los hechos de violencia contra la 
mujer. Panamá, 2013. Disponível em:< https://oig.cepal.org/sites/default/files/2013_pan_ley82.pdf>. 
Acesso em: 08/12/2018. 
129 PERU. Lei nº 29.819 de 2011. Ley que modifica el artículo 107 del código penal, incorporando el 
feminicidio. Peru, de 27 de dezembro de 2011. Disponível em:< 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/206a8f0040cd3298a4feff5aea5bb8b7/Ley+N%C2%B0+2981
9-
Ley+que+modifica+el+articulo+107+del+Codigo+Penal%2C+incorporando+el+Feminicidio.pdf?MOD=
AJPERES&CACHEID=206a8f0040cd3298a4feff5aea5bb8b7>. Acesso em: 08/12/2018. 
130 REPÚBLICA DOMINICANA. Lei nº 550 de 2014. Establece el Código Penal de la República 
Dominicana. República Dominicana, 2014. Disponível em:< 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-codigo-penal-de-la-
republica-dominicana.pdf>. Acesso em: 08/12/2018. 
131 COMPROMISSO E ATITUDE. Legislações da América Latina que penalizaram o feminicídio. 
Disponível em: < 
file:///C:/Users/sarah/Desktop/PAGAMENTO%20INSS/Compromisso%20e%20Atitude.html>. Acesso 
em: 15/12/2018. 
132 PASINATO, Wânia. “‘Femicídios” e as mortes de mulheres no Brasil. In cadernos pagu. Nº 37. 
Jul./Dez. 2001: 219-246. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/cpa/n37/a08n37.pdf >. Acesso em 
15/01/2019. 
133 Vide mais sobre aa legislações do feminicídio na América Latina em: MACHADO, Marta Rodriguez 
de Assis. A violência doméstica fatal: O problema do feminicídio íntimo no Brasil. Brasília: 
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a) Apesar da importância conferida ao termo feminicídio pela doutrina 

feminista, sobre a nomenclatura, há países que não se valem do termo 

em suas leis. Apenas 10 dos países que elaboraram a tipificação 

diferenciada o utilizam, incluindo o Brasil. 

b) Sobre a técnica legislativa, alguns países criam leis específicas, 

enquanto outros apenas editam os códigos penais já existentes (caso 

do Brasil). E há ainda aqueles países que tomam as duas medidas 

(adoção de lei especial e reforma do Código Penal). É possível 

verificar variações não só em relação ao quantum da pena de prisão, 

mas também no que tange aos parâmetros a partir dos quais se dá a 

aplicação da sanção, mas todas as legislações contam com penas 

privativas de liberdade agravadas em relação ao homicídio. Além do 

que, há países que acrescentam penas restritivas de direitos, como a 

Nicarágua134, onde a lei exige que o agressor participe de programas 

educativos, a fim de evitar a reincidência. 

c) Nesse sentido, há países em que a lei do feminicídio tem conteúdo 

apenas penal, enquanto outros que determinam conteúdo extrapenal. 

Por exemplo, a lei da Venezuela135 traz propostas de capacitação de 

agentes públicos estatais, voltadas a combater todas as formas de 

violência contra a mulher. Tal aspecto não é verificado na Lei do 

Feminicídio brasileira. 

d) Sobre o sujeito ativo do delito, não há uniformidade sobre se a 

prática do crime apenas poder ser realizada por pessoas do sexo 

masculino. Na Lei do Feminicídio brasileira, o delito pode ser praticado 

tanto por homens quanto por mulheres. Em relação às vítimas, há 

casos em que os legisladores não restringiram a aplicação apenas ao 

sexo feminino. No Brasil, apesar das possibilidades e discussões 

                                                                                                                                                   
Ministério da Justiça, Secretaria da Reforma do Judiciário. Disponível em:< 
http://www.pnud.org.br/arquivos/publicacao_feminicidio.pdf>. Acesso em: 02/12/2018. P. 17. 
134 NICARÁGUA. Lei nº 779 de 2012. Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas 
a la ley nº 641, “código penal”. Nicarágua, 22 de fevereiro de 2012. Disponível em:< 
http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/pt/node/683>. Acesso em: 08/12/2018. 
135 VENEZUELA. Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
Venezuela, 25 de novembro de 2014. Disponível em:<>. Acesso em: 08/12/2018. 
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doutrinárias e jurisprudenciais, o posicionamento majoritário é pela 

limitação às vítimas mulheres.   

e) Observa-se ainda que cada país escolheu diferentes formas de 

legislar, consoante seu cenário fático, político e econômico, publicando 

legislações com algumas e/ou muitas distinções entre si e entre as 

hipóteses em que se dá o feminicídio, mas que não atravancam o 

combate à violência sexista. Em relação ao Brasil, a maneira de 

legislar será exposta a seguir no Capítulo 3. 

f) Boa parte da bibliografia existente que fundamenta a exposição de 

motivos das leis do feminicídio se refere à documentos produzidos por 

ONGs feministas e entidades de defesa dos direitos humanos que, em 

geral, ocupam-se em dar visibilidade ao fenômeno, diante do elevado 

número de mortes de mulheres nos países da América Latina, e 

cobrar respostas dos Estados, por tratar-se, como exposto, de um 

crime de Estado. Inclusive, uma questão que aparece em quase todos 

os trabalhos lidos sobre as tipificações latino-americanas é a 

dificuldade encontrada em estabelecer dados confiáveis relativos aos 

feminicídios. Em geral, os dados oficiais são escassos, imprecisos, 

insuficientes e não possibilitam auferir informações exatas sobre as 

circunstâncias do crime e a relação entre a vítima e o autor. Este fator 

representa um obstáculo tanto à compreensão e análise do fenômeno, 

quanto à elaboração de políticas públicas e estratégias de 

enfrentamento.  

 

Frisa-se que não é almejado esgotar tão rico tema nestas singelas linhas, 

mas tão somente firmar o plano sobre o qual o trabalho está assentado e já fornecer 

características/aspectos relevantes da Lei do Feminicídio brasileira e a sua 

compreensão, para desvendar a sua razão de ser. De toda forma, percebe-se que, 

mesmo diante das diferenças (que não são poucas) entre as legislações dos países 

latino-americanos, estas foram aprovadas em contextos em que se objetivava, 

principalmente e em última análise, a redução do elevado número de feminicídios, 

com o fortalecimento dos direitos humanos das mulheres.  
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A mudança legislativa mais recente é a do Brasil, o qual se tornou o 16º país 

da América Latina136 a adotar uma lei específica para o homicídio de mulheres por 

questões de gênero, seguindo recomendação acordadas na 7ª Sessão da Comissão 

sobre o Status da Mulher137, da ONU, que reforçou aos Estados a necessidade de 

ações para “reforçar a legislação nacional para punir assassinatos violentos de 

mulheres e meninas em razão do gênero e integrar mecanismos ou políticas 

específicas para prevenir, investigar e erradicar essas deploráveis formas de 

violência de gênero”. 

Acontece que, as estatísticas não apontam para um caminho voltado à 

solução da problemática, em especial no que se refere ao Brasil. Na América Latina, 

de acordo com o Mapa da Violência de 2015 138 , o assassinato de mulheres 

permanece maior do que de outros continentes. Em um ranking de 83 países, dos 5 

primeiros, 4 são latino-americanos, com os maiores índices de homicídios de 

mulheres, no qual o Brasil ocupa a 5ª posição139. 

O relatório das Organizações das Nações Unidas140 aponta que “segundo 

dados oficiais de 16 países, o número total de feminicídios na América Latina e no 

Caribe subiu em 2017”, senão vejamos: 

 

                                                
136 Sobre as legislações da américa latina que tipificam o feminicídio, acessar o sítio da ONG 
Compromisso e Atitude. Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/legislacoes-da-
america-latina-que-penalizam-o-feminicidio/>. Acesso em: 10/02/2018.  
137 BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 
2013. P. 1004. Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-
mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. 
138  MAPA DA VIOLÊNCIA 2015. Homicídio de Mulheres no Brasil. Disponível em: 
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso em: 
04/12/2018. 
139 ONU. Cidades latino-americanas lideram taxas de homicídios no mundo. Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/cidades-latino-americanas-lideram-taxas-de-homicidios-no-mundo/>. 
Acesso em: 02/01/2019. 
140 ONU. Indicadores do Feminicídio. Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina e do 
Caribe. Disponível em:< http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-
women/facts-and-figures#notes>. Acesso em: 01/01/2019. 
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Gráfico 1 – Indicadores dos feminicídios na América Latina e no Caribe em 

2017.

 

Fonte: ONU- Observatório da Igualdade de Gênero da América Latina e do Caribe. 

 

O gráfico apresenta estudo corresponde à quantificação anual de 

homicídios de mulheres com 15 anos ou mais, assassinadas por razões de 

gênero. É expresso em números absolutos e taxas por 100.000 mulheres, em 2017. 

Os dados mostram que, na América Latina, considerando as taxas, El Salvador 

(10,2), Honduras (5,8), Guatemala (2,6) e República Dominicana (2,2) são os países 

com a maior prevalência de feminicídio na região. Na América do Sul, a maior 

prevalência é observada na Bolívia e no Paraguai. Frisa-se que esses índices se 

justificam, em parte, pelo fato de a América Latina se tratar de uma das áreas mais 

violentas do mundo. Os homicídios que acontecem nesses locais não são 

monocausuais, isto é, não se desenvolvem em função de apenas um fator de risco, 

porém, não há como deixar de notar o elevado número absoluto de feminicídios no 

contexto brasileiro.  

Passe-se então a tentar compreender nas próximas seções, as respostas 

específicas oferecidas pela Lei do Feminicídio para se averiguar porquê de não só 

persistir, mas ascenderem os índices de mortes de mulheres por questões sexistas, 

mesmo com a existência de um delito autônomo, para garantir investigação e 

punição da violência contra as mulheres por razões de gênero e discriminação, bem 

como para prevenir e erradicar essa violência e adotar estratégias para 
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sensibilização da sociedade, a fim de garantir o acesso dos mulheres a uma vida 

livre de violência que favoreça seu desenvolvimento integral e o seu bem-estar 

social, de acordo com os princípios da igualdade e da não discriminação. 
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3 A LEI Nº 13.104/2015 ENQUANTO RESPOSTA PARA O PROBLEMA DO 
FEMINICÍDIO 
 

O presente capítulo tem o objetivo inicial de apresentar como e porque se 

deu a criação da lei do feminicídio no Brasil. Para tanto, as fontes utilizadas são a 

pesquisa bibliográfica e documental, com ênfase nos documentos parlamentares 

que embasaram o desenvolvimento da tipificação. Assim, analisa-se o contexto 

nacional e internacional em que se deu a promulgação da Lei do Feminicídio no 

Brasil, além do estudo sobre sua motivação, estrutura e objetivos. Expõe-se o que 

muda formalmente com o novo tipo penal. São averiguadas quais as principais 

respostas que a nova lei pretende fornecer para o problema do número de 

assassinatos de mulheres por questões sexistas. Temas como impunidade dos 

infratores, além de prevenção, investigação e julgamento dos crimes são abordados. 

Por fim, confronta-se ainda dados sobre os índices de mortes de mulheres antes e 

após a promulgação da lei, que serão contrapostos com os postulados teóricos 

construídos na pesquisa e que integram o debate, de forma a evidenciar, os 

aspectos que se mostrem positivos e os impasses a serem enfrentados.  

 

3.1 O contexto em que se deu a tipificação  
 

A Lei do Feminicídio brasileira teve sua tramitação iniciada em 2013 no 

Congresso Nacional, após iniciativa da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da 

Violência contra a Mulher. Neste cenário, destacam-se alguns aspectos que 

evidenciaram a demanda pela nova lei.  

 

3.1.1 Âmbito nacional 

 

Inicialmente, cumpre explicitar o contexto brasileiro que favoreceu a 

tipificação. Oliveira141 aponta que, no Brasil, pelo menos três fatores propiciaram o 

surgimento da Lei do Feminicídio. São eles: (I) uma mulher como Presidente da 

República; (II) os avanços gradativos das políticas públicas voltadas para as 

                                                
141 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo 
de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA). 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. 
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mulheres; e (III) alguns casos emblemáticos de assassinatos de mulheres, de 

repercussão nacional.  

Assim, no período, contava-se com uma Presidente da República eleita, 

Dilma Roussef142, a qual firmou compromisso de tolerância zero com a violência 

contra as mulheres. A relevância desse fator é também apontada pela CPMI-VCM143, 

que assevera o fato de, no pleito eleitoral de 2012, os brasileiros escolherem, pela 

primeira vez, uma mulher para assumir a Presidência da República, evidenciando 

uma maior maturidade em se reconhecer papéis diferentes a serem ocupados pelas 

mulheres, na contramão da discriminação de gênero, o que se traduz em aspecto 

positivo, porém, não condiz com altos índices de violência e mortes de mulheres144.  

Além disso, a Lei do Feminicídio é apresentada como mais um 

instrumento em meio aos avanços legislativos e de políticas públicas voltadas ao 

enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil, enquanto seguimento das 

realizações já iniciadas, notadamente pela Lei Maria da Penha 145 , um marco 

normativo nacional, a partir do qual se desenvolveu uma maior preocupação com as 

mulheres no âmbito doméstico, familiar ou em relações íntimas de afeto, e, assim, 

abriu o caminho para que se atentasse à violência fatal e esta também recebesse 

tutela legislativa específica.  . 

Ainda no que concerne aos avanços nacionais gradativos, a equiparação 

da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres - SNPM à Ministério146, em 2010, 

                                                
142 BRASIL. Igualdade de Gênero. Dilma: Tolerância zero à violência contra a mulher. Governo do 
Brasil. 2014. Disponível em :<http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2014/03/dilma-
tolerancia-zero-a-violencia-contra-a-mulher>. Acesso em: 02/01/2019. 
143 BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 
2013. Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-
mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. P.7.  
144 Não obstante a relevância de se contar com uma mulher na presidência, questiona-se a real 
atuação de Dilma Roussef voltada à inclusão das mulheres, por meio de políticas de gênero. De 
acordo com Ingrid Fagundez e Renata Mendonça, esperava-se que a ex-ministra da Casa Civil 
pudesse ser a voz que as mulheres não tinham no Brasil. Acontece que, Dilma se despediu do 
Planalto e deixou um legado que, para algumas ativistas e cientistas políticas, "foi bom, mas poderia 
ter sido melhor". Fonte: BBC NEWS. Ter 'presidenta' fez diferença para as mulheres? Disponível 
em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36384962 >. Acesso em: 10/02/2019. 
145 Sobre a Lei Maria da Penha, vide: DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha, afirmação da 
igualdade. Revista Juristas, João Pessoa, a. III, n. 92, 19/09/2006. Disponível em: 
http://www.juristas.com.br/mod_revistas.asp?ic=3130. Acesso em: 11/12/2018; DIAS, Maria Berenice. 
A Lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo: RT, 2007; ALMEIDA, Tânia Mara Campos; 
BANDEIRA, Lourdes Maria. Vinte anos da Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. 
2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
026X2015000200501&script=sci_arttext>. Acesso em: 03/11/2018. 
146 BRASIL. SNPM. Sobre a Secretaria. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria>. 
Acesso em 02/01/2019. 
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vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, e a transformação da Subsecretaria 

de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres em Secretaria Adjunta à SNPM, 

sendo responsáveis diretamente pelo Comitê de Articulação e Monitoramento do 

Plano Nacional de Políticas para Mulheres - PNPM, pelo Observatório Brasil da 

Igualdade e Gênero, pela coordenação dos projetos de cooperação internacional 

firmados com os organismos da ONU, entre outros, levou à articulação de toda uma 

rede no Congresso Nacional que trabalhou na elaboração e na aprovação da nova 

lei, juntamente ao movimento feminista.   

No mais, entre os assassinatos de mulheres de repercussão que surgiram 

no período, tem-se os casos Eloá147 e Elisa Samudio148. Além do caso do então 

Deputado Federal Jair Bolsonaro149, que inflamou a ala feminista do Congresso 

Nacional contra a violência sexista e a favor da aprovação da Lei do Feminicídio. 

Diante do exposto percebe-se que havia uma efervescência da 

visibilidade da violência de gênero, a qual, nacionalmente, traduzia-se em um 

momento propício para a aprovação da Lei do Feminicídio.  

 

3.1.2 Âmbito internacional 

 

A tipificação se desenvolveu também por uma leitura da dinâmica 

internacional, diante: (I) das tipificações realizadas por outros países da América 

Latina, como exposto na primeira seção deste trabalho; (II) dos tratados e 

convenções internacionais ratificados pelo Brasil sobre a temática da violência de 

gênero; (III) da recomendação acordada na 7ª Sessão da Comissão sobre o Status 

da Mulher150, da ONU, que reforçou aos Estados a necessidade de aprimorar as 

                                                
147 Eloá, uma adolescente, foi mantida em cárcere e, após, assassinada pelo ex-namorado por não 
mais desejar manter o relacionamento. A repercussão se deu pelo fato de a privação da liberdade ter 
se mantido por vários dias, com o acompanhamento ferrenho da mídia. Sobre o assunto, vide: 
VIANNA, Cynthia Semíramis Machado. O Caso Eloá: análise da abordagem de feminicídio na mídia. 
Disponível em: < 
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278299010_ARQUIVO_semiramis-
eloafeminicidio.pdf>. Acesso em: 10/12/2018.  
148 Eliza Samúdio desapareceu sem deixar rastros em Minas Gerais. A busca pelo seu paradeiro 
levou ao seu último companheiro, o então goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes. Ao longo da 
investigação, o desaparecimento pouco a pouco foi se mostrando como assassinato violento. Fonte: 
SIMÕES, P.; LIMA, L. O caso Eliza Samúdio como acontecimento: fama, anonimato e violência de 
gênero em nossa sociedade. Revista Observatório, v. 4, n. 1, p. 599-629, 1 jan. 2018. 
149 Jair Bolsonaro, em 2014, quando já tramitava o projeto de lei pela tipificação do feminicídio, em 
uma discussão sobre a redução da maioridade penal, disse à deputada Maria do Rosário que “não a 
estupraria porque ela não merece”, chamando-a de “vagabunda” e empurrando-a.  
150 BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 
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ações; (IV) da publicação do Protocolo para a Investigação de Assassinatos 

Violentos Relacionados a Gênero de Mulheres/Femicídio151 para a América Latina. 

De forma geral, o contexto internacional tem uma influência significativa 

quando o assunto é a edição de normas internas e desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas à igualdade de gênero. Por exemplo, mesmo diante das pressões 

internas, a Lei Maria da Penha apenas foi editada no contexto posterior à 

condenação brasileira por negligência e omissão na defesa dos direitos das 

mulheres no caso Maria da Penha 152 . 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. 

Nesse sentido, é dever dos Estados assegurar o gozo dos Direitos 

Humanos das Mulheres que provém de tratados internacionais e, mesmo aqueles 

que não tratam de forma específica sobre a questão do feminicídio, implicitamente 

impõem a tomada de medidas contra a violência letal feminina. Os mais importantes 

marcos para o Brasil, apontados pelo Protocolo para a Investigação de Assassinatos 

Violentos Relacionados a Gênero de Mulheres/Femicídio153, são: a Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979154; e  

a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a Mulher, adotada em 1993, 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que culminou, no âmbito da América 

Latina, na Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a 

                                                                                                                                                   
2013. P. 1004. Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-
mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. 
151  ONU MULHERES. Modelo do Protocolo latino-americano de Investigação das Mortes 
Violentas de Mulheres por razões de gênero (feminicídio/femicídio). 2014. Disponível em: < 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/05/protocolo_feminicidio_publicacao.pdf >. 
Acesso em: 12/01/2019.  
152 A Organização dos Estados Americanos, por meio da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, condenou o Brasil no caso Maria da Penha. Fonte: COMISSÃO INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS. Relatório Anual 200. Relatório nº 54/01, Caso 12.051, Maria da Penha 
Maia Fernandes. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso 
em: 12/01/2019. 
153  ONU MULHERES. Modelo do Protocolo latino-americano de Investigação das Mortes 
Violentas de Mulheres por razões de gênero (feminicídio/femicídio). 2014. Disponível em: < 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/05/protocolo_feminicidio_publicacao.pdf >. 
Acesso em: 12/01/2019.  
154 Também denominada de Convenção da Mulher, foi considerada, à época, o documento mais 
importante da defesa dos direitos da mulher. Fonte: FROSSARD, Heloisa. (org.). Instrumentos 
Internacionais de Direitos das Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres, 2006. P.10. 



67 

 

Violência contra a Mulher, denominada de Convenção de Belém do Pará, datada de 

1994155.  

Oliveira156 aponta ainda que as organizações internacionais, na criação 

da lei do Feminicídio no Brasil, além de pressionarem para a aprovação da novidade 

legislativa, também acompanharam o processo de elaboração, participando 

ativamente das audiências públicas. Assim, havia igualmente uma efervescência no 

cenário internacional voltada à tipificação.   

  

3.1.3 Índices de mortes de mulheres no Brasil anteriores à Lei do Feminicídio e 

a invisibilidade da questão de gênero 

 

Vale aqui buscar explanar qual o cenário de índices de mortes de 

mulheres no contexto anterior à tipificação do feminicídio no Brasil. Justifica-se o 

levantamento apenas dos índices de mortes e não dos números relacionados ao 

contexto de violência contra as mulheres de forma geral por alguns motivos: (I) pela 

justificativa do projeto de Lei do Feminicídio, que se limitou a indicar os índices de 

mortes; (II) pelo objeto da lei do feminicídio ser especificamente a morte de mulheres, 

que, apesar de dizer respeito à faceta fatal de uma série de outras violências, estas 

não são abrangidas na nova lei; (III) pela complexidade das variáveis e das 

modalidades de violência contra a mulher157 quando se estuda o tema; (IV) pela 

necessidade de delimitação do objeto de estudo nesta pesquisa.   

                                                
155A Convenção de Belém do Pará estabeleceu, pela primeira vez, o direito de as mulheres viverem 
uma vida livre de violência, ao tratar a violência contra elas como uma violação aos direitos humanos. 
Nesse sentido, adotou um novo paradigma na luta internacional da concepção e de direitos humanos, 
considerando que o privado é público e, por consequência, cabe aos Estados assumirem a 
responsabilidade e o dever indelegável de erradicar e sancionar as situações de violência contra as 
mulheres. Fontes: ALMEIDA, Tânia Mara Campos; BANDEIRA, Lourdes Maria. Vinte anos da 
Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2015000200501&script=sci_arttext>. Acesso em: 
03/11/2018; e BRASIL. Decreto nº 4.316 de 30 de julho de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4316.htm>.  Acesso em 10/11/2018.  
156 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo 
de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA). 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. P. 96. 
157 A Lei Maria da Penha aponta, em seu artigo 7º, a existência das seguintes formas de violência 
contra a mulher: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além do que, na contemporaneidade, 
são muitas, novas e renovadas as formas e as técnicas de violência que entram direta e 
indiretamente no jogo das forças sociais e na dinâmica das formas de sociabilidade que se 
desenvolvem. Fontes: BRASIL. Lei nº 11.106/2004. Brasília, DF: Presidência da República, 2004. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm>. Acesso 
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Dessarte, mais um fator que impulsionou a aprovação da nova lei, 

conforme o Projeto de Lei do Feminicídio158, foi a estimativa da ONU Mulheres de 

que, entre 2004 e 2009, 66 mil mulheres tenham sido assassinadas por ano no 

planeta em razão de serem mulheres. No Brasil, entre 2000 e 2010, o número 

informado é de 43,7 mil mulheres assassinadas. Por sua vez, entre 1980 e 2010, os 

índices de mortes de mulheres no país dobraram, passando de 2,3 assassinatos por 

100 mil habitantes para 4,6 assassinatos de mulheres por 100 mil habitantes. Logo, 

uma das justificativas para a Lei do Feminicídio foi o aumento da incidência desse 

tipo de crime, sendo visível a existência de uma impunidade em virtude do 

cometimento desses crimes.  

O Projeto de Lei nº 203/2013 aponta que o Brasil era, à época, o sétimo 

país no ranking mundial de mortes de mulheres, figurando entre uma das localidades 

mais violentas do mundo neste aspecto, informação obtida da CPMI-VCM159. Tem-se 

que, na justificativa da Lei do Feminicídio, não há informação sobre a origem dos 

dados, mas apenas a citação genérica à ONU Mulheres.  

Ainda conforme o Relatório Final da CPI-VCM, a qual utiliza dados do 

Instituto Sangari, afirma-se que, nos últimos 30 anos, foram assassinadas no Brasil, 

cerca de 91 mil mulheres, sendo 43,5 mil na última década (2000-2010). Afirma que 

o número de mortes nesses trinta anos passou de 1.353 para 4.297, o que 

representa um aumento de 217,6%, mais que triplicando. Acontece que, em 

nenhuma dessas pesquisas há informação ou levantamento sobre a circunstância 

em que se deu a morte dessas mulheres. Logo, a Lei do Feminicídio teve como 

justificativa um crescente número de mortes de mulheres no Brasil. No entanto, 

pouco se sabe sobre essas mortes, suas características e motivações. 

Para buscar a melhor compreensão do cenário, explorar-se-á mais dados 

fornecidos à época, acerca das mortes de mulheres. Nesse sentido, o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública - FBSP, por meio dos Anuários Brasileiros de 

                                                                                                                                                   
em: 10/10/2018; e IANNI, Octávio. A violência na sociedade contemporânea. Estudos de 
Sociologia, Araraquara. 2002. P.9. 
158  SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 292/2013. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=133307&tp=1>. Acesso em: 
01/12/2018. P. 2.  
159 BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 
2013. Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-
mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. P. 20 
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Segurança Pública160, até a edição de 2016, que traz os dados de 2015, ano que 

entrou em vigor a Lei do Feminicídio, não diferenciava os homicídios de mulheres 

dos feminicídios. E, conforme o Anuário de 2016161, mesmo as mulheres sendo 

menos envolvidas nas práticas criminosas, lidam com níveis altíssimos de violência 

criminal e ausência de proteção do Estado. O estudo cita também dados do Atlas da 

Violência 162 , elaborado pelo IPEA com o FBSP, que indica que houve um 

crescimento de 11,6% da taxa de homicídios de mulheres entre 2004 e 2014. Esses 

homicídios decorrem de crimes relacionados tanto à questão de gênero como 

também à violência em geral que se abate sobre homens e mulheres. Ou seja, sem 

diferenciação sobre as circunstâncias em que se deram as mortes.   

Ademais, sobre as estatísticas divulgadas pela ONU Mulheres163, a partir 

dos dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe – CEPAL164, 

entre os anos 2010 e 2014, foram registrados, a cada ano, cerca de 1.000 

feminicídios. No entanto, esses dados não refletem os índices de alguns países da 

região, como o Brasil, onde há um subregistro dos casos, os quais não são 

adequadamente tipificados como feminicídios. Logo, em relação à situação 

brasileira, não há informações precisas sobre o número de feminicídios. 

Por sua vez, de acordo com o Ministério da Justiça165, a partir de dados 

de 2013 do SINESP, no Brasil, a taxa de morte violenta de mulheres é relativamente 

                                                
160 Tratam-se de fonte imprescindível de dados sobre a segurança pública no país. O objetivo é suprir 
a falta de conhecimento consolidado, sistematizada e confiável no campo. Assim, o Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública compila e analisa dados a cada edição. A publicação é uma ferramenta 
importante para a promoção da transparência e da prestação de contas na área da segurança pública, 
influenciando a melhoria da qualidade dos dados por parte dos gestores. Além disso, o anuário 
contribui para a produção de conhecimento, para o incentivo à avaliação de políticas públicas, para a 
introdução de novos temas na agenda de discussão do campo e para ações de incidência política 
realizadas por diversas organizações da sociedade civil. Fonte: FÓRUM BRASILEIRO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA. Anuários Brasileiros de Segurança Pública. Disponível em:< 
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/>. Acesso em: 2/12/2018. 
161 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
de 2016.  Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2017/01/Anuario_Site_27-01-2017-RETIFICADO.pdf>. Acesso em 18/12/2018. P. 
130. 
162  IPEA. Atlas da Violência de 2016. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160322_nt_17_atlas_da_violencia_20
16_finalizado.pdf>. Acesso em 18/12/2018. 
163 ONU MULHERES. ONU Mulheres busca unir forças de todos os setores para o fim dos 
feminicídios na América Latina e Caribe. 2017. Disponível em: < 
http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-busca-unir-forcas-de-todos-os-setores-para-o-
fim-dos-feminicidios-na-america-latina-e-caribe/>. Acesso em:18/12/2018. 
164  CEPAL. Indicador de Feminicídios na América Latina e no Caribe. Disponível em: 
<http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2780&idioma=e>. Acesso em 
20/12/2018. 
165 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SINESP - Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. 
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pequena se comparada à dos homens. Acontece que os homicídios de mulheres 

estão relacionados a causas e fatores de risco bem diferentes dos homens. 

Enquanto para estes, os assassinatos parecem estar mais coadunados com causas 

como gangues, drogas e conflitos interpessoais, as mulheres são vítimas de 

questões relacionadas a conflitos intrafamiliares e têm como algozes, na grande 

maioria das vezes, os seus parceiros íntimos. E, embora o homicídio de mulheres 

seja relativamente pequeno no Brasil, quando comparado a outros países da 

América Latina e considerando-se a extensão do território brasileiro166, para o 

Ministério da Justiça, é necessário enfatizar que o número absoluto de mortes é 

considerável. Assim, o diagnóstico alerta para o número de mortes de mulheres, com 

índices de 2013, e atenta para o contexto em que ocorre a morte apenas nas 

situações em que se envolve relações íntimas e/ou familiares, mas sem atentar às 

peculiaridades de gênero.  

Destaca-se ainda que, até o Mapa da Violência de 2014167, não há 

registros acerca dos feminicídios, sendo que, sobre as mortes de mulheres, atestou-

se um aumento de 111%. As taxas passam de 2,3, em 1980, para 4,8, em 2012, 

homicídios por 100 mil mulheres.  

Por fim, identificou-se a pesquisa IPEA 168  de 2013 que trata do 

feminicídio. Estimou-se que, no Brasil, de 2001 a 2011, ocorreram mais de 50 mil 

feminicídios, o que equivale a, aproximadamente, 5.000 mortes por ano. Os dados 

chegaram ser apontados pelo Human Rights Report de 2014169. Na oportunidade, os 

pesquisadores concluíram que grande parte destes óbitos foram decorrentes de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que aproximadamente um 

terço deles tiveram o domicílio como local de ocorrência. Porém, apesar de a 

pesquisa procurar numerar os feminicídios no período, a questão de gênero não 

                                                                                                                                                   
Diagnóstico dos Homicídios no Brasil. 2015. Disponível em: < 
https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELATORIO-HOMICIDIOS-
210x297mm-MJ-1.pdf >. Acesso em: 18/12/2018. P. 35. 
166 Sobre a questão, vide Gráfico 1 (p. 57) deste trabalho. 
167  MAPA DA VIOLÊNCIA 2014. Os Jovens do Brasil. Disponível em: < 
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_JovensBrasil_Preliminar.pdf>. Acesso em: 
04/12/2018 
168  IPEA. Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil. 2013. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130925_sum_estudo_feminicidio_leilagarcia.pdf>. 
Acesso em 20/12/2018. 
169 “A study on gender-based violence published by the Institute for Applied Economic Research 
reported that between 2009 and 2011, the country registered nearly six femicides for every 100,000 
women”. Fonte: US DEPARTMENT OF STATE. Human Rights Report. 2014. Disponível em: < 
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014humanrightsreport/index.htm?year=2014&dlid=236670>. 
Acesso em 01/01/2019. 
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adentrou verdadeiramente no levantamento, até porque o método de pesquisa 

adotado foi “considerar a totalidade dos óbitos de mulheres por agressões como 

indicador aproximado do número de feminicídio”, o que exclui das estatísticas a 

questão sexista, diante dos casos de mortes que se dão fora do contexto 

familiar/conjugal, sem agressões anteriores, por outros agentes, por outros motivos 

e inseridos em circunstâncias diversas, ainda desconhecidas.  

A partir da análise das estatísticas ora expostas, pode-se verificar que 

aspectos, como: raça/cor170, local onde se deu a morte e quem praticou o crime, são 

levantados em algumas das pesquisas, principalmente quando se trata do contexto 

familiar/conjugal, porém, não havia, antes da Lei do Feminicídio, informação 

científica sobre os assassinatos que ocorriam em um contexto de violência de 

gênero e, então, não era possível determinar ao certo se a morte foi um feminicídio 

ou um homicídio. Nesse contexto, é preciso dar importância também para as mortes 

que ocorrem fora do âmbito doméstico, observando-se outras facetas da 

discriminação vivenciadas por mulheres que contribuem, de forma articulada com o 

gênero, para gerar os eventos feminicidas.   

Dessa forma, no contexto anterior à Lei do Feminicídio, apesar de os 

dados serem preocupantes quanto ao número de assassinatos de mulheres, 

demonstrando, de forma unânime, o aumento dos índices ao longo dos anos, o que 

justificou a edição da Lei nº 13.102/2015, não havia informação sobre os índices de 

mortes de mulheres que ocorriam especificamente por questões sexistas e, assim, 

não se podia afirmar cientificamente se o aumento no número de mortes de 

mulheres era devido à violência geral na sociedade, que impulsionava as mortes 

indistintamente, ou graças à violência de gênero. Por fim, destaca-se que este 

problema já foi apontado pela doutrina feminista no Capítulo 2, quando abordada a 

tipologia do feminicídio. 

 

 

 

                                                
170  As mulheres negras são as mais vitimadas e, portanto, representam a parcela de maior 
vulnerabilidade, uma vez que a taxa por 100 mil habitantes (7,2) é duas vezes maior que a taxa das 
mulheres brancas (3,2). A faixa etária de mulheres jovens, entre 15 e 29 anos, é também a mais 
vitimada. Para as mulheres jovens brancas a taxa é de 4,6, enquanto para as mulheres jovens negras 
essa taxa sobe para 11,5. Fonte: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SINESP - Sistema Nacional de 
Informações de Segurança Pública. Diagnóstico dos Homicídios no Brasil. 2015. Disponível em: < 
https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELATORIO-HOMICIDIOS-
210x297mm-MJ-1.pdf >. Acesso em: 18/12/2018. P. 35. 
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3.2 A Lei do Feminicídio – Lei nº 13.104 de 9 de março de 2015 
 

No Brasil, a categoria “femicídio” foi empregada pela primeira vez no livro 

Violência de gênero: Poder e Impotência, de Heleieth Saffioti e Suely de Almeida171, 

em 1995, numa análise sobre mortes de mulheres nas relações conjugais, de acordo 

com Pasinato172. Ainda de acordo com a autora, o termo volta a aparecer em 1998, 

no livro “Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado”, de Suely de Almeida173. 

Contudo, é a partir do século XXI, notadamente após 2010, que começam a ser 

publicados mais trabalhos no Brasil, com a incorporação do “feminicídio”, advindo do 

contexto latino-americano (Capítulo 2).  

É inegável que o grau de conhecimento sobre a violência contra a mulher 

aumentou, bem como as denúncias e o sentimento de proteção, enquanto a 

tolerância com essa prática tem diminuído, em face do amparo já positivado e 

fornecido, bem como da mudança cultural em curso. Mas considerou-se, pelas 

estatísticas da época, que algo mais deveria ser feito. 

Em meio às transformações analisadas, houve a promulgação da Lei do 

Feminicídio brasileira. Já se definiu que 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. Mas o que de fato muda formalmente com a nova Lei? 

Essa mudança legislativa pretende trazer quais aspectos de transformação para a 

realidade das mulheres vítimas de violência? E quais dilemas surgem a partir da 

utilização da lei penal para tal fim? É o que se busca responder nas próximas linhas.  

 

3.2.1 O tipo penal do feminicídio: o que muda formalmente 

 

Neste contexto de preocupação com a persistência da violência de 

gênero, mesmo após o advento da Lei Maria da Penha, é que já em fevereiro de 

                                                
171 SAFFIOTI, Heleieth; e ALMEIDA, Suely Souza de. Violência de gênero – Poder e impotência. 
Rio de Janeiro: Revinter, 1995. 
172 PASINATO, Wânia. "Feminicídios" e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos Pagu, nº. 37, 
pp. 219-246, jul-dez de 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?pid=S0104-
83332011000200008&script=sci_arttext. Acesso em: 05/12/2018. P. 22. 
173 ALMEIDA, Suely S. de. Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado. Revinter: Rio de 
Janeiro, 1998. 
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2012 foi instaurada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Congresso 

Nacional para investigar a situação da Violência contra a Mulher, o que culminou no 

Projeto de Lei do Senado nº 292 de 2013174, submetido ao Plenário em 18 de 

dezembro de 2014 e transformado em lei ordinária, a Lei do Feminicídio, em março 

de 2015.    

Inicialmente cumpre destacar que um novo tipo penal não foi criado, já 

que o crime continua a ser o homicídio, sendo o feminicídio uma qualificadora que 

tem o condão de alterar o patamar da pena base, ou seja, o mínimo e o máximo da 

pena previstos na descrição da conduta delitiva. Assim, conforme o artigo 121, §2º, 

inciso VI, do Código Penal175, tem-se que matar uma mulher por razões da condição 

do sexo feminino constitui crime de homicídio qualificado. Diz-se qualificado o crime 

praticado em circunstâncias mais graves, razão pela qual o código destina uma pena 

mais severa ao agente do delito. Nos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt176, 

as qualificadoras constituem verdadeiros tipos penais – tipos derivados – com novos 

limites, mínimo e máximo. 

Segundo o artigo 121 do Código Penal, a pena em abstrato do crime de 

homicídio é a reclusão de 6 a 20 anos. No entanto, na hipótese de incidência da 

qualificadora do feminicídio prevista no artigo 121, §2º, inciso VI, a pena do crime é 

agravada, passando a ser de 12 a 30 anos, maior pena em abstrato no Brasil. 

Além disso, a Lei nº 13.104/2015 também trouxe novas causas de 

aumento de pena para o homicídio qualificado pelo feminicídio. Assim, a pena em 

abstrato que vai de 12 a 30 anos, conforme artigo 121, §2º, inciso VI, pode ainda ser 

aumentada de 1/3 até a metade (1/2) caso o crime seja praticado durante a gestação 

ou três meses posteriores ao parto; contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 

sessenta anos; contra pessoa com deficiência; e na presença de descendente ou 

ascendente da vítima. Logo, as causas de aumento de pena do feminicídio, também 

denominadas majorantes, determinam que a pena seja aumentada do mínimo de 1/3 

até o máximo de ½ a critério do julgador, que deverá motivar a sua decisão de 

acordo com o juízo de culpabilidade do agente ativo do crime. 

                                                
174 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 292/2013. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=133307&tp=1>. Acesso em: 
01/12/2018. 
175 BRASIL. Código Penal de 1940. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 03/12/2018. 
176 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 17ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2012. P 762. 
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Outras questões acerca da aplicação das majorantes podem ser 

evidenciadas, mas o que se busca expor é a maior tutela ao bem jurídico vida das 

mulheres assassinadas por questões de gênero, oriunda da tipificação e do 

agravamento da pena do delito. As majorantes são mecanismos que conferem 

punição ainda mais severa aos que atingem grupos de mulheres em condição de 

vulnerabilidade ainda superior. 

Por fim, tem-se que, com a Lei do Feminicídio, o delito de assassinar 

mulheres por condição do sexo feminino passa a ser considerado crime hediondo, 

ou seja, aquele visto como bárbaro, repugnante, profundamente reprovável pela 

sociedade, tanto que legitima um tratamento penal diferenciado, mais gravoso, 

àqueles que praticam o delito. Justo que o feminicídio se enquadre nesta 

circunstância. Dessa forma, os crimes hediondos são aqueles, consumados ou 

tentados, constantes no rol legal taxativo do artigo 1º da Lei nº 8.072/1990, bem 

como os seus equiparados, conforme artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição da 

República177 que determina que tais crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de 

graça ou anistia. 

O homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, 

ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado, desde 1994, estão 

incluídos no rol dos crimes hediondos. Com a Lei nº 13.104/2015, foi realizada 

alteração legislativa no inciso I da Lei nº 8.072/1990, para inclusão do inciso VI do 

artigo 121 do Código Penal, referente à qualificadora do feminicídio, como uma das 

hipóteses de homicídio qualificado hediondo. 

Conforme redação do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, os crimes hediondos 

e os equiparados a eles são insusceptíveis de anistia, graça, indulto178 ou fiança, 

sendo o crime incompatível com tais clemências tradicionais, bem como, há a 

imposição de um regime de cumprimento de pena mais gravoso179. 

                                                
177 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 03/11/2018. 
178 Muito embora a constituição não se refira expressamente à vedação do indulto nestes delitos, o 
entendimento atual a prevalecer é o de que o benefício é uma espécie de graça, portanto, sua 
concessão não deve ser permitida nos casos de crimes hediondos, sendo este o posicionamento do 
Supremo Tribunal Federal por unanimidade. Fonte: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 81.810. 
Relator Ministro Cezar Peluso, julgamento em 16.4.2009, DJe de 7.8.2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=81810&classe=HC&orige
m=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 06/11/2018. 
179 Para a progressão de regime, nos crimes praticados após a Lei nº 11.464 de 28 de março de 2007, 
exige-se o cumprimento de 2/5 da pena em se tratando de réu primário e 3/5 caso o autor do crime 
seja reincidente, conforme art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90 e Súmula 471 do STJ. Fonte: SUPREMO 
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Cumpre destacar que, houve abrandamento do tratamento da Lei de 

Crimes Hediondos desde a sua criação em 1990, por meio de decisões do Supremo 

Tribunal Federal e das modificações legislativas, como a inconstitucionalidade do 

artigo que determinava o cumprimento da pena integralmente em regime fechado e, 

em seguida, a inconstitucionalidade incidental do artigo que determina o 

cumprimento da pena em regime inicialmente fechado180. Não obstante, o rigor dos 

crimes hediondos ainda é elevado quando comparado aos crimes comuns, por 

política criminal que dispensa tratamento diferenciado aos delitos de maior 

reprovabilidade social. 

Sem esgotar a análise, em suma, são três as principais alterações 

trazidas à legislação penal após o advento da Lei nº 13.204 de 2015, quais sejam: (I) 

a inclusão da qualificadora do feminicídio no tipo do homicídio; (II) o 

desenvolvimento de causas de aumento de pena para algumas hipóteses de prática 

de feminicídio; e (III) a inserção do feminicídio no rol dos crimes hediondos, 

constante na Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990. 

Isto posto, percebe-se que o legislador brasileiro agrava as penas nas 

hipóteses em que há o assassinato de mulheres por “condição do sexo feminino’, 

sem qualquer outra previsão, diferente da Lei Maria da Penha181, a qual não cria 

tipos penais e apresenta um conteúdo misto (Direito Processual Penal e Direito Civil), 

pois disciplina questões como a assistência à mulher em situação de violência, o 

atendimento pela autoridade policial, a assistência judiciária gratuita, a equipe de 

                                                                                                                                                   
TRIBUNAL FEDERAL. HC 111840, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgamento em 
27.6.2012, DJe de 17.12.2013. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490>. Acesso em: 
13/12/2018. 
180 Para um estudo penal mais aprofundado da Lei do Feminicídio, vide: PONTE, Sarah Venâncio. A 
Violência de Gênero e a sua Repercussão na Legislação Brasileira com Ênfase na Nova Lei do 
Feminicídio. Disponível em:< 
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/25888/1/2015_tcc_svponte.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. 
181 Surgida com o escopo de criar mecanismos para coibição e prevenção da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, dispondo sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
praticadas em detrimento do ser feminino; e estabelecendo medidas de assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1º), a Lei Maria da Penha (Lei No.: 
11.340/200654), representou importante avanço na afirmação dos direitos fundamentais das mulheres 
em nosso país, historicamente subjugadas ao homem, na evolução histórica da sociedade machista e 
patriarcal brasileira, principalmente nas regiões menos desenvolvidas social e economicamente, onde 
o poder de mando exercido pelo homem ainda é mais exacerbado e gerador de diversos conflitos 
domésticos. Fonte: MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Aspectos jurídico-hermenêuticos na 
análise literária de elementos dialógicos na interface de Dom Casmurro de Machado de Assis e 
São Bernardo de Graciliano Ramos. In: COMPEDI/UFF (Universidade Federal Fluminense). (Org.). 
Aspectos jurídico-hermenêuticos na análise literária de elementos dialógicos na interface de Dom 
Casmurro de Machado de Assis e São Bernardo de Graciliano Ramos. 01ª Ed. Florianópolis. 
FUNJAB. 2012. V 01, pp. 138-169. P. 165-166. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490
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atendimento multidisciplinar, além de outras questões, essenciais ao enfrentamento 

da violência de gênero, inclusive como é abordado por algumas das Leis do 

Feminicídio de outros países da América Latina (Capítulo 2). 

 

3.2.1.1 “por condição do sexo feminino” e os sujeitos do feminicídio 

 

Para os efeitos do homicídio qualificado pelo feminicídio, o sujeito ativo 

pode ser qualquer pessoa 182 , enquanto o sujeito passivo do delito é ser uma 

mulher183, além do que o crime deve ser cometido “por condição do sexo feminino”, 

conforme requisitos do tipo. A incidência da qualificadora do feminicídio independe 

da orientação sexual e o sujeito ativo pode ser do sexo feminino ou do sexo 

masculino, desde que os requisitos típicos expostos estejam presentes. O homicídio 

praticado por uma mulher contra a outra pode ser qualificado pela inovação da Lei nº 

13.104/2015. 

Mas e a questão de gênero? Pois bem, muito embora a palavra gênero, 

com sua amplitude de significado, estivesse presente em torno do processo de 

construção da tipificação brasileira, conforme já estudado, e no percurso legislativo, 

segundo aponta Oliveira184 - o que demonstra que a finalidade da lei é enfrentar o 

que se entende por violência de gênero - o termo gênero foi excluído do processo 

                                                
182 O STJ admitiu a aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) em uma agressão contra 
mulher praticada por outra mulher (relação entre mãe e filha). Isso porque, de acordo com o 
art. 5º da Lei Maria da Penha, 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 em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Da análise do 
dispositivo citado, infere-se que o objeto de tutela da Lei é a mulher em situação de vulnerabilidade, 
não só em relação ao cônjuge ou companheiro, mas também qualquer outro familiar ou pessoa que 
conviva com a vítima, independentemente do gênero do agressor. Nessa mesma linha, entende a 
jurisprudência do STJ que o sujeito ativo do crime pode ser tanto o homem como a mulher, desde 
que esteja presente o estado de vulnerabilidade caracterizado por uma relação de poder e 
submissão. Fonte: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 277.561-AL, Rel. Min. Jorge Mussi, 
julgado em 6/11/2014, DJe de 13/11/2014. Disonível em: < 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153676127/habeas-corpus-hc-277561-al-2013-0316886-6>. 
Acesso em: 13/12/2018. 
183 Apesar da relevância e pertinência de tal discussão, como exposto na introdução, frisa-se que 
esta não será objeto de estudo no presente trabalho, tendo em vista a amplitude da temática, apta a 
ensejar inclusive uma nova dissertação ou uma tese. 
184 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo 
de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA). 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. P.135. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868890/artigo-5-da-lei-n-11340-de-07-de-agosto-de-2006
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153676127/habeas-corpus-hc-277561-al-2013-0316886-6
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legislativo, por meio de uma emenda de redação, sem maiores discussões sobre o 

tema.  

Isto se deve a uma concepção de gênero enquanto ideologia voltada à 

destruição da família, à negação das diferenças biológicas e da heterossexualidade, 

com o enaltecimento de práticas como pedofilia e o incesto185 . A utilização da 

palavra “gênero” nas leis é vista, então, como forma de promover a “ideologia de 

gênero” em oposição à família e os bons costumes, razão pela qual foi realizada a 

mudança na redação da Lei do Feminicídio.  

Vale aqui um parêntese para asseverar que se acredita, na realidade, que 

a utilização e o conhecimento sobre o termo gênero e o seu conteúdo possibilitaria o 

acolhimento das diferentes identidades e o enfrentamento das desigualdades 

geradas pelo regime sexista, contribuindo para a transformação da sociedade. Até 

porque, no contexto da tipificação específica do assassinato de mulheres por elas 

serem mulheres, não há qualquer possibilidade de “ameaça ofertada pela ideologia 

de gênero”. Como bem levanta Oliveira186, “[...]como uma lei cujo objetivo é punir o 

assassinato de uma mulher pode contribuir para a destruição da família? Ou, ainda, 

como a condenação de um homem que matou uma mulher transexual pode 

contribuir para a negação da heterossexualidade?” Percebe-se, assim, a 

substituição de “gênero” por “sexo” apenas como tentativa de limitar a aplicação da 

lei às mulheres, excluindo outras minorias187. De toda forma, este não é o objeto da 

presente investigação, e o que se deseja demonstrar é que, mesmo com a alteração 

do texto escrito, a Lei nº 13.104/2015 não busca tutelar uma questão de sexo, mas 

de gênero. 

No mais, cumpre destacar que o simples fato de a mulher figurar como 

sujeito passivo do delito de homicídio não autoriza a qualificação pelo feminicídio. 

                                                
185 Sobre o assunto, vide: NETO, Felipe Nery Martins, et al. Gênero: ferramenta de desconstrução da 
identidade. 1ª. ed. Editora Katechesis. São Paulo, 2015.  
186 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo 
de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA). 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. P.136. 
187 Além disso, a inclusão da palavra mulher ou da variável sexo feminino em uma dada lei não é o 
suficiente para que se responda à dimensão histórica e discursiva da presença, ou ocultação da 
mulher. O termo é inapto a captar toda a complexidade da categoria de gênero. A inclusão do 
paradigma de gênero é uma condição necessária para o sucesso da luta emancipatória das 
mulheres. Fonte: BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão 
humana. In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e feminismo. Porto Alegre: Editora Sulina. 
1999. P.23; e MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. 2ª ed. Saraiva: 
2017. P. 161. 
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Logo, em se tratando da legislação penal brasileira, a qual segue o princípio da 

legalidade188, o feminicídio apenas se configura quando efetivamente ocorrerem as 

hipóteses do artigo 121, §2º-A, do Código Penal Brasileiro, o qual explica os casos 

em que há “razões de condição de sexo feminino”, que se entende por violência de 

gênero. Tem-se, então, no Brasil, um feminicídio apenas quando o crime envolve: (I) 

violência doméstica e/ou familiar; ou (II) menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher. Nesse sentido, por exemplo, quando uma mulher é morta após um roubo, 

ela sofreu, em regra, o crime de latrocínio; ou quando um assaltante atira em um 

casal e acaba matando os dois, há um duplo homicídio. Não se tratam de 

feminicídios, por estar ausente a questão de gênero, a opressão à condição de 

mulher. 

Prosseguindo, a violência doméstica e familiar abrange as hipóteses em 

que há violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei Maria da Penha e é 

caracterizada conforme o artigo 5º da Lei nº 13.340/2006189. O aspecto doméstico e 

familiar, como estudado, já é fator presente nas estatísticas sobre a violência contra 

as mulheres e dispensa maiores explanações, além do que essa faceta do 

feminicídio foi abordada por todas as tipificações latino-americanas. Recebe, então, 

maior amparo legal. E, fica claro que mesmo antes da Lei do Feminicídio, as 

mulheres vítimas de violência que se encontravam no âmbito da unidade doméstica, 

familiar ou em relações de afeto já desfrutavam de tratamento diferenciado oriundo 

da Lei Maria da Penha. 

Ocorre que há mulheres que são vítimas simplesmente pela condição de 

pertenceram ao sexo feminino, pela histórica ideia de inferioridade e subordinação, 

não se enquadrando nas hipóteses da Lei nº 11.340/2006, mas que agora também 

passam a receber uma tutela especial oriunda da Lei nº 13.104/2015, mesmo com 

um maior grau de imprecisão no conceito, capaz de gerar problemas na aplicação da 

                                                
188 Nesse sentido, [...] o tipo penal constitui importante mecanismo de garantia do acusado. Não é 
possível abranger como criminosas condutas que não tenham pertinência em relação à conformação 
estrita do enunciado penal. Não se pode pretender a aplicação da analogia para abarcar hipótese 
não mencionada no dispositivo legal (analogia in malam partem). Deve-se adotar o fundamento 
constitucional do princípio da legalidade na esfera penal. Por mais reprovável que seja a lamentável 
prática da ‘cola eletrônica’, a persecução penal não pode ser legitimamente instaurada sem o 
atendimento mínimo dos direitos e garantias vigentes em nosso Estado Democrático de Direito. Fonte: 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inquérito 1.145. Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, 
julgamento em 19-12-2006, DJe de 04-04-2007 Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14729924/inquerito-inq-1145-pb>. Acesso em: 13/12/2018. 
189  BRASIL. Lei nº 11.340/2006. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm >. Acesso em: 08/12/2018. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490
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lei.  A outra qualificadora – menosprezo ou discriminação à condição de mulher – 

pretende abarcar comportamentos misóginos ou as mortes em razão de gênero que 

hoje ficam ocultas nas qualificadoras do motivo torpe ou fútil, comumente utilizadas 

para os homicídios de mulheres, mas que revelam discriminação. A vantagem é que 

deixa de se limitar o combate à violência de gênero ao combate à violência 

doméstica e familiar e abre-se a possibilidade de contemplar os casos de 

assassinatos que ocorrem no espaço público, que também é um espaço para as 

mulheres.  

Ademais, o menosprezo ou a condição de discriminação da mulher, 

segundo Rogério Greco 190 , “[...] pode ser entendido no sentido de desprezo, 

sentimento de aversão, repulsa, repugnância à uma pessoa do sexo feminino; 

discriminação tem o sentido de tratar de forma diferente, distinguir pelo fato da 

condição de mulher da vítima.”  

O conceito se assemelha ao conceito construído por Radford e Russel191, 

em 1992, as quais entendem que o femicide possui inúmeras formas192, mas sempre 

ligado à misoginia, um ódio ou aversão às mulheres, sendo possível construir 

inúmeros sentidos a partir do termo, como o racista, quando mulheres negras são 

mortas por homens brancos; o homofóbico, quando as mulheres lésbicas são mortas; 

e o sexual, com a multilação do corpo das mulheres. Haveria ainda o femicide 

perpetrado por estranhos, entre outras modalidades, por exemplo, quando mulheres 

morrem de abortos. Acontece que tais modalidades específicas não foram 

detalhadas pela lei, sendo então o que vai determinar a aplicabilidade ou não do 

crime de feminicídio para as vítimas em alguns casos, no fundo, quando se tratar do 

espaço público, é o entendimento do julgador acerca do “menosprezo ou a condição 

de discriminação da mulher”. Para Gebrim e Borges193, falta clareza em relação às 

causas e efeitos das condutas que podem ser consideradas de “ódio ou menosprezo 

à condição de mulher” 

Por fim, pertinente o esclarecimento de Sanches 194 , para quem 

                                                
190 GRECO, Rogério. Feminicídio: comentários sobre a Lei nº 13.104/2015. Disponível em:< 
http://www.rogeriogreco.com.br/?p=2906 >. Acesso em: 08/12/2018. 
191 RADFORD, Jill; RUSSELL Diana E. H. (orgs.). Femicide: the politics of woman killing. New 
York: Twayne Publishers, Toronto: Macmillan Publishing Company, 1992. P.7. 
192 As diferentes representações/tipologias do feminicídio foram estudadas no tópico 2.2.2 deste 
trabalho.  
193 GEBRIM, Luciana Maibashi; BORGES, Paulo César Corrêa. Violência de gênero: tipificar ou 
não o femicídio/feminicídio? Revista de Informação Legislativa, ano 51, n. 202, abr./jun. 2014. P. 9. 
194  SANCHES, Rogério. Lei do Feminicídio: breves comentários. 2015. Disponível em:< 
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é imprescindível que a conduta do agente esteja motivada pelo menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher da vítima. Ou seja, matar mulher, na unidade 

doméstica e familiar (ou em qualquer ambiente ou relação), sem menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher é femicídio (homicídio simples). Por sua vez, 

caso a conduta seja movida pelo menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher, aí sim temos feminicídio, caracterizado por relação de poder e submissão, 

praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de vulnerabilidade. A 

indeterminação do termo empregado pela qualificadora pode trazer problemas na 

sua aplicação. 

De toda forma, entende-se que a Lei do Feminicídio assegura a 

qualificação da pena aos que cometerem homicídio contra a mulher em razão de 

gênero (“condição do sexo feminino”), isto é, em razão de menosprezo ou de 

discriminação à condição de mulher, dentro ou fora do âmbito doméstico e familiar. A 

incidência da Lei Maria da Penha não afasta a aplicação da qualificadora e vice-

versa, podendo incidir concomitantemente a depender do caso.  

Nesta sessão, já se pode definir como avanço da lei a busca pela 

visibilidade das mortes de mulheres praticadas no âmbito público, para além da 

preocupação com a violência doméstica e familiar. Porém, surgem limites como a 

imprecisão do termo empregado para tanto (“menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher”), com indiferença aos inúmeros sentidos que surgem a partir da 

categoria (Capítulo 2), o que deixa um espaço amplo de liberdade para o julgador e 

possibilita, no cotidiano forense, a capitulação indevida de casos sob a rubrica de 

feminicídio, corrompendo dados estatísticos e prejudicando a utilidade do conceito e 

a organização de políticas públicas, além da nomenclatura inadequada utilizada na 

tipificação (“condição de sexo feminino”). 

 

3.2.2 As respostas que a Lei do Feminicídio pretende fornecer (objetivos 

buscados) 

 

Busca-se, nesta subseção, extrair e analisar os objetivos da Lei do 

Feminicídio no enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres, 

apresentando os debates doutrinários com considerações contra e a favor da 

                                                                                                                                                   
https://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/172946388/lei-do-feminicidio-breves-comentarios>. 
Acesso em 20/01/2019. 
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tipificação, para que se averigue, na prática, quais respostas podem de fato ser 

fornecidas pela lei.   

A partir da investigação dos documentos que justificaram a Lei do 

Feminicídio, quais sejam: o Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito195 , o Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania196 , o 

Modelo de protocolo latino-americano para investigação de mortes violentas de 

mulheres (femicídios/feminicídios)197, o Projeto de Lei do Senado nº 292/2013198 e 

as contribuições do Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos 

da Mulher199, além da pesquisa de Oliveira200, extraiu-se os seguintes motivos (as 

respostas que a lei pretende fornecer para o problema do feminicídio) para a edição 

da nova lei: (I) conferir visibilidade ao feminicídio; (II) responder ao elevado número 

de mortes de mulheres; (III) modificar os valores sociais; (IV) proteger as vítimas; e 

(V) mudar a forma como o direito observa e decide sobre o feminicídio, com o 

objetivo de combater a impunidade.  

 

3.2.2.1 A visibilidade para o problema do feminicídio 

 

A reivindicação específica para criação de leis criminalizando o 

feminicídio no Brasil seguiu o modelo latino-americano e partiu de ativistas, 

pesquisadoras e políticas feministas e/ou defensoras dos direitos humanos, que 

                                                
195 BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 
2013. Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-
mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. 
196 BRASIL. Senado Federal. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer. Brasília, 
DF: Senado, 2013b. (Relatora: Senadora Ana Rita). Disponível em: < http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=3609442&disposition=inline>. Acesso em: 16/01/2018. 
197  ONU MULHERES. Modelo de protocolo latino-americano para investigação de mortes 
violentas de mulheres (femicídios/feminicídios). Brasil, 2014. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/05/protocolo_feminicidio _publicacao.pdf. 
Acesso em: 08/01/2019. 
198 SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 292/2013. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=133307&tp=1>. Acesso em: 
01/12/2018. 
199 CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuciones al debate sobre la 
tipificación penal del feminicidio/femicidio. Lima: CLADEM. 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. 
200 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo 
de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA). 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. 
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apostavam, sobretudo, na “criação de um tipo penal como forma de dar visibilidade à 

gravidade do fenômeno.” 201 Um dos principais argumentos para aqueles que 

defendem a tipificação do feminicídio é tornar visível a existência de homicídios de 

mulheres por razões de gênero, uma vez que elas são assassinadas em contextos 

em que os homens não costumam ser assassinados e é preciso expor esses 

contextos, como aponta Anthony202.  

Nesse sentido é que, conforme o Senado203, a qualificadora do homicídio, 

o feminicídio, tem como objetivo dar visibilidade ao crime cometido contra a mulher. 

E, segundo o Protocolo204 , o uso do conceito de feminicídio, e sua diferença com o 

homicídio, permite dar visibilidade à expressão extrema de violência resultante da 

posição de subordinação, marginalidade e risco no qual as mulheres se encontram.  

A importância de tipificar o feminicídio seria, assim, uma maneira de o 

Estado brasileiro reconhecer a existência e a gravidade do problema, ou seja, que 

as mulheres estão sendo mortas por questões de gênero. Pretende-se visibilizar as 

razões dos crimes e sua relação com as questões de gênero, assim como a 

gravidade, o alto índice de ocorrência deste tipo de violência. A lei penal funcionaria, 

então, como um atestado da presença do feminicídio enquanto problema social, com 

o reconhecimento do compromisso, do interesse e da responsabilidade do Estado 

com o tema. É nesse sentido, que o Mapa da Violência205 defende que a tipificação 

representa um esforço por parte do poder legiferante nacional em dar visibilidade a 

um problema que vem se tornando endêmico em todo o país. E, o o Projetio de Lei 

nº 292/2013206 aponta que a importância da lei está em reconhecer que mulheres 

                                                
201 CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuciones al debate sobre la 
tipificación penal del feminicidio/femicidio. Lima: CLADEM. 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P. 37. 
202  ANTHONY, Carmen. Compartilhando critérios e opiniões sobre femicídio/feminicídio. In: 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação 
penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P. 165. 
203 BRASIL. Senado Federal. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer. Brasília, 
DF: Senado, 2013b. (Relatora: Senadora Ana Rita). Disponível em: < http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=3609442&disposition=inline>. Acesso em: 16/01/2018. 
204  ONU MULHERES. Modelo de protocolo latino-americano para investigação de mortes 
violentas de mulheres (femicídios/feminicídios). Brasil, 2014. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/05/protocolo_feminicidio _publicacao.pdf. 
Acesso em: 08/01/2019. P. 27. 
205  MAPA DA VIOLÊNCIA 2015. Homicídio de Mulheres no Brasil. Disponível em: 
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso em: 
04/12/2018. 
206  SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 292/2013. Disponível em: 
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estão sendo mortas pela razão de serem mulheres, expondo a fratura da 

desigualdade de gênero que persiste em nossa sociedade. 

Ademais, com uma maior visibilidade, haverá o estímulo ao debate geral, 

incentivando a cooperação e a participação da sociedade, compreendendo as 

entidades privadas e atores públicos não estatais na prevenção da violência contra 

as mulheres, como aponta CLADEM207. Assim, o fenômeno poderá ser visível e 

presente na opinião e nos espaços públicos, bem como nos espaços privados, uma 

vez que, muito embora o feminicídio sempre tenha existido, antes praticamente não 

aparecia no debate público brasileiro, ficando encoberto pela “ violência doméstica e 

familiar”, sendo que, com a nomeação, entende-se que haverá observação de todas 

as suas possíveis implicações e sentidos. 

A doutrina208, percebe, então, a lei como um esforço de lançar luzes sobre 

algo que estava oculto e uma tentativa de politizar algo que foi naturalizado - algo 

que não foi observado e reconhecido em seu contexto de produção, qual seja 

patriarcal e necropolítico209, devendo utilizar-se de todos os meios disponíveis para 

tanto (inclusive a penalização). Dessa forma, López210 defende que é um mito que o 

Direito Penal seja a ultima ratio, sendo viável a tipificação quando o Estado entende 

a conduta suficientemente grave. E Gomes211 considera que negar – social, cultural 

e até juridicamente – a existência do fenômeno é ser complacente com sua 

                                                                                                                                                   
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=133307&tp=1>. Acesso em: 
01/12/2018. P. 4. 
207 ANTHONY, Carmen. Compartilhando critérios e opiniões sobre femicídio/feminicídio. In: 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação 
penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P. 50. 
208 MARTÍNEZ, Ana María de la Escalera. Feminicidio: Actas de denuncia y controvérsia, 2010. In 
GOMES, Isabel Solysko. Feminicídios e Possíveis Respostas Penais: Dialogando com o 
feminismo e o Direito Penal. Periódico do núcleo de Estudos e pesquisas sobre gêneros e Direito. 
Direitos Humanos e Políticas públicas sobre gênero. n. 1, ano 2015. P. 193. 
209 Achille Mbembe formula o conceito de necropolítica como o poder do Estado de ditar quem deve 
viver e quem deve morrer. É um poder de determinação sobre a vida e a morte ao desprover o status 
político dos sujeitos. Trata-se de uma política que, a partir da exclusão de determinadas minorias (no 
caso das mulheres, a invisibilidade das violências sofridas), leva ao seu extermínio. Fonte: MBEMBE, 
Achille. Necropolítica. Editora Martins Fontes Paulista. 1ª ed. 2018.  
210 LOPEZ, Liz Ivett Meléndez. Mesa de Debate Internacional sobre Feminicídio/Femicídio. In: 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação 
penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P. 205. 
211  GOMES, Izabel Solyszko. Feminicídios e possíveis respostas penais: dialogando com o 
feminismo e o direito penal. In: Revista Gênero e Direito. João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 188-218, 2015. P. 
102. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/article/view/24472>. Acesso em 
09/01/2019. 
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reprodução. Valoriza-se, portanto, o conteúdo simbólico da lei penal que tipifica o 

feminicídio: trata-se de posicionar-se politicamente em meio a disputas de poder – 

no caso, o poder de nomear, de afirmar como grave, como crime, como inaceitável 

aquilo que deve ser rechaçado. 

Outrossim, a visibilidade que se espera ao nomear o fenômeno como 

feminicídio demonstra a expectativa de afirmar a existência do elevado número de 

mortes de mulheres por questões de gênero como um problema, com o 

reconhecimento do Estado e com a projeção do feminicídio no debate público, para 

que a demanda saia da situação de invisibilidade e naturalização, além da 

ocorrência, a partir daí, das respostas trazidas nos tópicos a seguir.  

 

3.2.2.2 Resposta ao elevado número de mortes de mulheres e prevenção de novos 

delitos  

 

Esta resposta está relacionada à ideia da visibilidade, no entanto, vai 

além, pois se espera que, com o aumento das penas, a lei possa prevenir a prática 

de novos crimes, inibindo os índices de violência. Como visto, no contexto anterior à 

existencia da Lei do Feminicídio, uma das justificativas para a tipificação foi a 

necessidade de se reduzir os elevados índices de mortes de mulheres por questões 

de gênero. Nesse sentido, o Projetio de Lei nº 292/2013212 aponta que se deve 

reduzir e caminhar para erradicar a violência fatal de gênero contra as mulheres, 

recomendando e elogiando a proposta da qualificadora do feminicídio como resposta 

para a problemática. Por sua vez, Anthony 213  enaltece a expedição da Lei do 

Feminicídio e defende que ela oferece uma regulação específica na matéria, para 

prevenir e combater a violência contra as mulheres em uma perspectiva que garante 

prevenção, punição e erradicação da violência contra as mulheres.  

Gebrim e Borges214 explicam ainda que a partir da visibilidade conferida 

ao fenômeno, pela nova lei, para os apoiadores, haveria a obrigação de o Estado 

                                                
212  SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 292/2013. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=133307&tp=1>. Acesso em: 
01/12/2018. P. 3.  
213 ANTHONY, Carmen. Compartilhando critérios e opiniões sobre femicídio/feminicídio. In: 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação 
penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P. 39. 
214 GEBRIM, Luciana Maibashi; BORGES, Paulo César Corrêa. Violência de gênero: tipificar ou 
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tomar mais providências para evitar a morte de mulheres, por meio de políticas 

públicas adequadas à prevenção e à erradicação da violência contra elas; e, caso 

não evitado o crime, a atuar de forma eficaz na persecução penal do agressor, 

assumindo sua responsabilidade em caso de omissão, negligência ou intervenção 

ineficaz.  

E a proposta para alcalçar tais fins se dá necessariamente por meio do 

uso da penalização específica e mais gravosa, pois, como propõe Smaus215, a 

violência contra as mulheres não pode ser um problema a ser debatido fora do 

âmbito do Direito Penal, porque isso só serviria para estabilizar mais as relações de 

poder. A autora defende que o direito, como um todo (e o mesmo vale para o Direito 

Penal), deve permanecer em movimento em favor das mulheres, as quais não 

podem renunciar a esse instrumento.  

Na opinião de Illueca216, é absolutamente imprescindível que se tiífique o 

feminicídio como um novo agravante ao homicídio e se aplique a pena máxima, 

como forma de dissuadir ou conter o feminicídio. O autor entende que a punição 

caminha ao lado da prevenção. Como assevera Pires217, é como se favorecéssemos 

o crime quando deixamos de punir ou até mesmo quando não punimos com 

severidade suficiente o infrator. 

Isto posto, os apoiadores da tiíficação partem da premissa que a lei penal 

é uma ferramenta capaz de combater a violência, reduzindo a sua prática, 

principalmente com o desbobramento no viés de inibir a ocorrência de novas mortes, 

diante da exasperação das penas. 

 

 

 

                                                                                                                                                   
não o femicídio/feminicídio? Revista de Informação Legislativa, ano 51, n. 202, abr./jun. 2014. P. 11. 
215 SMAUS, Gererlinda. Abolicionismo: el punto de vista feminista. Trad. Mary Bellof. In: No hay 
derecho, Año III (7), 10-12. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones de la Facultad de Derecho 
de la UBA. Disponível em: 
<http://www.pensamientopenal.com.ar/dossier/0202%5B1%5D._Smaus.pdf>. Acesso em: 18/01/2019. 
216 ILLUECA, Haydée M. Aportes al debate sobre la tipificación y penalización del femicídio. In 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação 
penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P. 81-
83. 
217 PIRES, Álvaro P. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos humanos. Novos 
Tempos, São Paulo, n. 68, p. 39-60, mar. 2004a. P. 47. Disponível em: < 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/121354/mod_resource/content/1/Pires_A%20racionalidade%2
0penal%20moderna.pdf>. Acesso em 20/01/2019. 
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3.2.2.3 Modificação dos valores sociais   

 

A partir do debate social que se espera desenvolver por meio da 

visibilidade conferida ao feminicídio, há a expectativa de que ocorra, com a Lei nº 

13.104/2015 e também em consequência das outras respostas esperadas, a 

promoção de uma mudança do senso social. Espera-se, assim, que ocorra a 

transformação dos valores socioculturais que justificam a violência de gênero.  

Nesse sentido, o Modelo de protocolo latino-americano para investigação 

de mortes violentas de mulheres218 aponta que a Lei do Feminicídio representa um 

apoio importante na construção de um ambiente social propício e de uma cultura 

jurídica eficiente e efetiva para assegurar o esclarecimento dos fatos; satisfazer as 

exigências do direito à verdade das vítimas indiretas, dos familiares e da sociedade 

em seu todo; punir os responsáveis pelo ato; reparar integralmente as vítimas e 

estabelecer medidas ou garantias de não repetição de fatos similares, uma vez que 

leva à discussão pública, no âmbito da sociedade, a qual deve ser transmitida aos 

processos educacionais das novas gerações de cidadãos, sobre os valores que 

reforçam as práticas de violência contra as mulheres; a necessidade de refutar 

energicamente tais práticas; e de erradicá-las de forma definitiva.  

Vale uma observação para já adiantar a questão da impunidade, presente 

na narrativa acima e também tida como uma das respostas à problemática trazidas 

pela nova lei. Verifica-se que todos os aspectos esperados se comunicam entre si, 

ou seja, surgem como consequência de outras respostas, sendo todas oriundas 

inicialmente da visibilidade que ocorreria com a promulgação da lei penal.  

Além disso, com a visibilidade do fenômeno, o público passa a conhecer e 

se sensibilizar com a situação dessas mulheres, de modo a contribuir para uma 

mudança da mentalidade patriarcal predominante no contexto ibero-americano219, já 

que se trata de fenômeno de um caráter profundamente social e político, resultado 

de relações de poder entre homens e mulheres na sociedade220. Para Ponce221, 

                                                
218  ONU MULHERES. Modelo de protocolo latino-americano para investigação de mortes 
violentas de mulheres (femicídios/feminicídios). Brasil, 2014. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/05/protocolo_feminicidio _publicacao.pdf. 
Acesso em: 08/01/2019. P. 137. 
219 GEBRIM, Luciana Maibashi; BORGES, Paulo César Corrêa. Violência de gênero: tipificar ou 
não o femicídio/feminicídio? Revista de Informação Legislativa, ano 51, n. 202, abr./jun. 2014. P. 11. 
220  CARCEDO CABAÑAS, Ana; SAGOT RODRÍGUEZ, Monserrat. Femicidio en Costa Rica: 
balance mortal. Medicina legal de Costa Rica, San José, v. 19, n. 1, mar. 2002. Disponível em: < 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152002000100002>. Acesso em: 
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além dos efeitos penais e jurídicos, a figura do feminicídio teria um efeito simbólico 

capaz de engendrar transformações culturais importantes.  

Essa resposta propõe que a Lei do Feminicídio possa construir novos 

valores para um Brasil mais justo e digno para as mulheres, proporcionando uma 

mudança na cultura patriarcal que propicia a existência da violência de gênero 

contra as mulheres. Apresenta-se uma função pedagógica da lei na tentativa de 

estabelecer uma realidade mais voltada à construção da dignidade do ser feminino.  

 

3.2.2.4 Proteção às vítimas   

 

Outro motivo para a tipificação, e decorrente dos anteriores, é a proteção 

das vítimas. Para o CLADEM222, ter um instrumento penal mais gravoso a dispor das 

mulheres, significa, em matéria de proteção, melhorar a resposta estatal frente às 

denúncias de violência contra as mulheres, possibilitando o cumprimento das 

medidas de proteção. Além disso, o Comitê tem que, a partir das diversas definições 

de feminicídio, uma das conclusões que se pode estabelecer é que a tipificação 

supõe a proteção de diversos bens jurídicos afetados, incluindo-se a proteção do 

direito à vida.  

Dessa forma, Pires 223  aponta que, no direito penal moderno, as 

demandas por punição ou imposição de sofrimento são formuladas em nome dos 

direitos humanos, pois há a naturalidade de concebê-las como um tipo de demanda 

de “direitos de proteção”. Ou seja, a penalização equivale a garantia de proteção de 

certos indivíduos contra a ação de outros. Ainda segundo o autor224:  

 

                                                                                                                                                   
03/01/2019. 
221  PONCE, María Guadalupe R. Mesa de trabajo sobre femicidio/feminicídio. In CHIAROTTI, 
Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação penal do 
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222  CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a 
tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
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224 Idem. Ibidem. 
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Pedir proteção converte-se então em algo semelhante a pedir mais pena 
aflitiva ou mais sofrimento, e responder afirmativamente a esses pedidos 
transforma-se em algo semelhante a dar uma proteção efetiva ou a 
reconhecer um direito a tal tipo de demanda. 

 

A necessidade de se proteger as vítimas (no caso, mulheres) é utilizada 

para reafirmar a crença na punição do agressor e na teoria da retribuição 225 , 

estratégia utilizada por muitos movimentos feministas. Porém, cumpre ressaltar que 

as demandas de direitos nos casos de violência de gênero são demasiado 

complexas e, a partir do estudado, é difícil visualizar o simples aumento das penas 

como resposta capaz de garantir proteção às vítimas.  

De toda forma, tem-se, assim, que, para os defensores da lei, um Estado 

que não se ocupa de registrar e dimensionar um problema como o feminicídio, por 

meio da tipificação, revela não só desinteresse em oferecer proteção e salvaguardar 

os direitos das mulheres, senão que ademais dá pauta à extensão de práticas 

viciosas que originam a impunidade destes assassinatos226. A Lei do Feminicídio é 

vista, então, como um mecanismo de fortalecimento da proteção dirigida às 

mulheres. 

 

3.2.2.5 Mudança no Direito e combate à impunidade  

 

A mudança na maneira como os operadores do direito visualizam a 

questão de mortes de mulheres também aparece como resposta proporcionada pela 

Lei do Feminicídio, esse aspecto levaria ainda ao combate à impunidade, recorrente 

nos casos de homicídios passionais227, uma vez que propicia o afastamento da 

utilização de teses jurídicas que anulam ou mitigam a culpa dos autores dos crimes. 

É assim que Illueca228 defende que a tipificação ajuda a alterar a mentalidade 

                                                
225  A teoria da retribuição, teoria do castigo ou teoria absoluta busca tão somente castigar o 
condenado por meio da retribuição do mal praticado, sem pensar no futuro ou em alterar a realidade. 
A teoria da retribuição contém a seguinte concepção: Kant afirma que a pena é um imperativo 
categórico, isto é, haveria uma obrigação moral de punir. Fonte: PIRES, Álvaro P. A racionalidade 
penal moderna, o público e os direitos humanos. Novos Tempos, São Paulo, n. 68, p. 39-60, mar. 
2004a. P.44.  Disponível em: < 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/121354/mod_resource/content/1/Pires_A%20racionalidade%2
0penal%20moderna.pdf>. Acesso em 20/01/2019. 
226  CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a 
tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P. 127 
227 Sobre os homicídios passionais, vide a seção 2.2.2.1 desta dissertação. 
228 ILLUECA, Haydée M. Aportes al debate sobre la tipificación y penalización del femicídio. In 
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patriarcal de alguns juízes e juízas, já que os obriga a fundamentar suas decisões de 

acordo à descrição do delito e evita a utilização do uso da “emoção incontrolável” ou 

“desborde dos sentidos” para não punir ou para aplicar atenuantes que invisibilizam 

a situação de violência extrema utilizada contra as mulheres. 

Assim, caso o crime não seja evitado, com a falha da resposta 

“prevenção”, espera-se que a lei penal motive uma atuação eficaz na persecução 

penal do agressor, de modo a evitar a impunidade. O discurso acerca da 

necessidade de combater a impunidade é central nos argumentos em prol da 

tipificação do feminicídio. Acredita-se que a ausência de um tipo penal específico 

dificulta o acesso à justiça por parte das mulheres e favorece a impunidade, esta, 

por sua vez, de acordo com a Corte IDH229, fomenta a repetição das violações dos 

direitos humanos das mulheres.   

No mesmo sentido, o Modelo de protocolo latino-americano para 

investigação de mortes violentas de mulheres230 ressalta que a atuação penal e a 

sentença contra os perpetrantes da violência de gênero pode, por si só, cumprir um 

papel reparador, dada a mensagem de rejeição da violência feminicida que é 

enviada à sociedade. Logo, o tipo penal é apresentado como forma de transformar a 

maneira como a questão é vista juridicamente, além de combater a impunidade nos 

casos de mortes violentas de mulheres por razões sexistas e fornecer uma resposta, 

indicando uma ação estatal em relação à problemática, em detrimento da omissão 

tão criticada no contexto anterior à lei.  

 

3.2.3 Índices de mortes de mulheres no Brasil posteriores à Lei do Feminicídio 

 

As respostas esperadas a partir da vigência da nova lei se 

intercomunicam e parecem se desenvolver, principalmente, a partir da justificativa de 

                                                                                                                                                   
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação 
penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 12/12/2018. P.12. 
229  FLORES, Rocío Villanueva. Feminicidio y jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. In F. M. Mariño (Ed.). Feminicidio: el fin de la impunidad (págs. 353 - 376). 
2013. Madrid: Tirant lo Blanch, Universidad Carlos III de Madrid. P. 366. Disponível em: < 
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Athina/article/download/1166/1120>. Acesso em: 10/01/2019. 
230  ONU MULHERES. Modelo de protocolo latino-americano para investigação de mortes 
violentas de mulheres (femicídios/feminicídios). Brasil, 2014. Disponível em: 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/05/protocolo_feminicidio _publicacao.pdf. 
Acesso em: 08/01/2019. P. 135. 
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se conferir mais visibilidade ao fenômeno da violência sexista fatal contra as 

mulheres. Porém, segundo Oliveira231, “não se pode inferir porque o Direito Penal foi 

escolhido como meio através do qual essas mensagens são passadas.” Logo, 

apesar dos benefícios apontados em conferir visibilidade ao assunto, em sentido 

contrário, tem-se que, para as respostas pretendidas, não houve justificativa para a 

utilização do Direito Penal, “o qual deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar somente 

quando os demais ramos do Direito se revelarem incapazes de dar tutela devida a 

bens relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade”232.  

Cumpre frisar que não se conclui que o problema do feminicídio é 

irrelevante ou dispensa tratamento especial, porém, diante da natureza do Direito 

Penal em um Estado Democrático de Direito, bem como de um processo legislativo 

acelerado, que se deu em menos de dois anos e com pressões internas e externas, 

e baseado em índices que sequer conseguiram apontar a real dimensão do 

problema no contexto brasileiro, compreende-se a existência de críticos à tipificação 

e à utilização do Direito Penal como resposta estatal233. 

Desse modo, passa-se a abordar os índices de mortes de mulheres no 

contexto posterior à Lei do Feminicídio, de modo a averiguar e problematizar a 

visibilidade (principal resposta e a partir da qual se desenvolvem as demais) e a 

efetiva redução do número de mortes de mulheres no contexto posterior à Lei nº 

13.104/2015. 

                                                
231 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo 
de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA). 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. P. 154 
232 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 17ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2012. P. 13-15. 
233 As críticas serão melhor desenvolvidas no terceiro capítulo, porém, desde já, adianta-se que, o 
Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), sobre a 
questão do feminicídio, elencou cinco argumentos, que fundamentam uma posição contrária a esta 
dinâmica de “ingresso” penal específico no sistema de justiça de cada país. Todos os argumentos são 
propulsores de reflexão, muito além de serem elencados como motivos que impediriam um 
tratamento penal mais adequado para os feminicídios. 1) É preciso manter o princípio do direito penal 
mínimo. 2) O feminicídio já está contemplado no homicídio qualificado. 3) Os problemas de técnica 
legislativa podem tornar inconstitucional a nova lei. 4) Não há redução nas taxas do fenômeno, 
tampouco se resolve o problema da impunidade com a criação de um tipo penal, ou com o aumento 
de penas. 5) O sistema penal não pode ser demandado por um sentido simbólico e sim, por sua 
eficácia (que se reconhece que ele não tem). Fonte: CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud 
(Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: 
CLADEM, 2012. In GOMES, Izabel Solyszko. Feminicídios e possíveis respostas penais: 
dialogando com o feminismo e o direito penal. In: Revista Gênero e Direito. João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 
188-218, 2015. P. 102. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/article/view/24472>. Acesso em 09/01/2019. P. 200-
201. 
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Na contemporaneidade, a invisibilidade dos feminicídios e o elevado 

número de mortes de mulheres continua a ser um problema. De acordo com o 

Observatório da Mulher Contra a Violência 234, no que diz respeito à violência letal 

contra as mulheres, verificou-se que, no Brasil, houve uma sensível redução das 

taxas de homicídios de mulheres no ano de 2015, frente ao registrado no ano 

anterior: enquanto em 2014 foram registrados 4,6 homicídios por grupo de 100 mil 

mulheres, em 2015 tal índice foi reduzido a 4,4. Contudo, é importante destacar que, 

embora tenha sido verificada uma redução da taxa de homicídios de mulheres logo 

após a promulgação da lei, conforme o Atlas da Violência de 2016, apenas em 2016, 

4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4,5 

homicídios para cada 100 mil brasileiras, demonstrando novo aumento dos 

índices235.   

Além disso, de acordo com os Atlas da Violência posteriores à 

promulgação da Lei do Feminicídio, de 2016, que traz os dados de 2015, até o de 

2018, último editado quando da elaboração deste trabalho, sobre os índices de 

mortes de mulheres, apontam um aumento, em dez anos (de 2006 à 2016), de 6,4% 

nos índices de mortes de mulheres. Frisa-se que a pesquisa não conta com os 

dados de 2017 ou de 2018, bem como informa que “a base de dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade não fornece informação sobre feminicídio, portanto 

não é possível identificar a parcela que corresponde a vítimas desse tipo específico 

de crime”236. 

                                                
234  BRASIL. Panorama da violência contra as mulheres no Brasil: indicadores nacionais e 
estaduais. – N. 1 (2016). Brasília: Senado Federal, Observatório da Mulher Contra a Violência, 2016. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR-
2018.pdf>. Acesso em: 12/01/2019.  
235 O mesmo efeito ocorreu quando da promulgação da Lei Maria da Penha e um estudo do IPEA 
avaliou o impacto da Lei Maria da Penha sobre a mortalidade de mulheres por agressões, por meio 
de estudo de séries temporais. Constatou-se que não houve impacto, ou seja, não houve redução das 
taxas anuais de mortalidade, comparando-se os períodos antes e depois da vigência da Lei. As taxas 
de mortalidade por 100 mil mulheres foram 5,28 no período 2001-2006 (antes) e 5,22 em 2007-2011 
(depois). Observou-se sutil decréscimo da taxa no ano 2007, imediatamente após a vigência da Lei, 
conforme pode-se observar no gráfico abaixo, e, nos últimos anos, o retorno desses valores aos 
patamares registrados no início do período. Fonte: IPEA. Violência contra a mulher: feminicídios 
no Brasil. 2013. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130925_sum_estudo_feminicidio_leilagarcia.pdf>. 
Acesso em 20/12/2018. 
236  IPEA. Atlas da Violência de 2018. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2
018.pdf>. Acesso em 18/12/2018. P.45. 
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Ademais, conforme os dados da CEPAL237, em 2017, ocorreram 1133 

feminicídios no Brasil, sendo que o órgão atenta para o fato de esses dados não 

refletirem os índices reais de países como o Brasil, onde há um sub-registro dos 

casos que não são adequadamente tipificados como feminicídios, aponta a ONU 

Mulheres238. Mas, ainda assim, a taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do 

mundo. 

No mesmo sentido, o Mapa da Violência de 2015239, dada a entrada em 

vigor da Lei nº 13.104/2015, procurou levantar as estatísticas sobre os índices de 

feminicídios, porém, devido às limitações dos dados disponíveis para a averiguação, 

utilizou-se apenas os números de mortes de mulheres no âmbito familiar da vítima. 

Ou seja, com a exclusão da questão de gênero e “do menosprezo ou discriminação 

à condição de mulher”. Por sua vez, o Mapa da Violência de 2016240 , último 

publicado, sequer faz menção ao feminicídio. 

Cabe fazer um parêntese para retomar à doutrina de Pasinato241, que 

analisa a utilização do termo feminicídio no Brasil e aponta uma postura crítica sobre 

o seu emprego indiscriminado. A autora defende que, embora haja um acúmulo 

considerável de pesquisas sobre violência contra as mulheres no Brasil, não há 

muitos estudos sobre as interfaces entre a violência/criminalidade urbana e a 

violência de gênero, pouco se conhecendo sobre as mortes de mulheres praticadas 

fora do contexto familiar/conjugal. Assim, as discussões devem avançar para além 

das relações familiares e conjugais, com uma análise mais aprofundada sobre 

gênero e poder na sociedade. Não há vantagem política e analítica em utilizar uma 

única categoria (homogeneizante) para explicar eventos que ocorrem em contextos 

variados242.   

                                                
237  CEPAL. Indicador de Feminicídios na América Latina e no Caribe. Disponível em: 
<http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2780&idioma=e>. Acesso em 
20/12/2018. 
238 ONU MULHERES. ONU Mulheres busca unir forças de todos os setores para o fim dos 
feminicídios na América Latina e Caribe. 2017. Disponível em: < 
http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-busca-unir-forcas-de-todos-os-setores-para-o-
fim-dos-feminicidios-na-america-latina-e-caribe/>. Acesso em:18/12/2018 
239  MAPA DA VIOLÊNCIA 2015. Homicídio de Mulheres no Brasil. Disponível em: 
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso em: 
04/12/2018. P. 7 
240  MAPA DA VIOLÊNCIA 2016. Mortes por armas de fogo no Brasil. Disponível em: 
<https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf>. Acesso em: 04/12/2018.  
241 PASINATO, Wânia. "Feminicídios" e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos Pagu, nº. 37, 
pp. 219-246, jul-dez de 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo. php?pid=S0104-
83332011000200008&script=sci_arttext. Acesso em: 05/12/2018. P. 242. 
242 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo 
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Prosseguindo, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017243 traz 

os índices de feminicídios nos anos de 2015 e de 2016 e o Anuário de 2018244 

informa os índices de feminicídios de 2016 e de 2017, não havendo dados ainda 

sobre 2018. Conforme tabela abaixo, pode-se verificar discrepância nos números 

apresentados.   

 
Tabela 1: Feminicídios (2015 e 2016) 

Brasil e Unidades da 
Federação 

Feminicídios 

Números Absolutos 

2015 2016 2017 

Brasil (total feminicídios) 449 621 Não informado 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2017. 

 

Tabela 2: Feminicídios (2016 e 2017) 

Brasil e Unidades da 
Federação 

Feminicídios 

Números Absolutos 

2015 2016 2017 

Brasil (total feminicídios) Não informado 929 1133 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2018. 

 
Tabela 3: Comparativo entre os Anuários Brasileiros de Segurança Pública de 2017 e de 2018. 

Comparativo das tabelas 1 e 2 

Dados incompletos. 
Sobre 2015 só há 

informação no 
Anuário de 2017. 

 
308  

(Discrepância 
entre os índices 
dos Anuários de 
2017 e de 2018)  

Dados incompletos. 
Sobre 2017 só há 

informação no Anuário 
de 2018. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Percebe-se uma discrepância no número de feminicídios praticados em 

2016, demonstrando a imprecisão dos dados sobre o assunto. Assim, ao se analisar 

as estatísticas sobre o feminicídio percebe-se que, mesmo após a tipificação, o 

Brasil segue sem visualizar adequadamente o problema em seus dados oficiais, os 

                                                                                                                                                   
de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA). 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. P. 70. 
243 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
de 2017.  Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2019/01/ANUARIO_11_2017.pdf>. Acesso em 18/12/2018. P. 19. 
244 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança Pública 
de 2018.  Disponível em: <http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2019/01/ANUARIO_11_2017.pdf>. Acesso em 18/12/2018. P. 19. 
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quais se mostram inconsistentes e desconsideram, nos levantamentos, a própria lei 

e o aspecto do menosprezo à condição de mulher, uma vez que se verifica a 

disparidade dos dados analisados. 

No atual cenário, não é possível, então, dimensionar adequadamente o 

fenômeno, diferenciando-o dos demais homicídios, o que impossibilita entender em 

que circunstâncias ele mais acontece para, assim, levantar informações quantitativas 

e qualitativas capazes de aprimorar as estratégias de segurança pública e as 

políticas públicas de atendimento às mulheres e de responsabilização dos 

agressores, dificultando que se confira visibilidade e que se possa mover em busca 

da inibição da violência de gênero, além das outras respostas propostas pela Lei nº 

13.104/2015.  

Deve ser esclarecido, no entanto, que estas conclusões são prematuras e 

devem ser revalidadas com coleta de dados por um longo período de anos. Os 

crimes de feminicídio ainda não constam nos dados consolidados por se tratar de 

uma modalidade só recentemente tipificada e, portanto, os dados existentes só 

mostram as ocorrências do ano de 2017, sem que se tenha até então bases para um 

estudo comparativo em períodos anteriores. Além do que, dado que sua 

categorização criminal é recente, é possível que haja dúvidas, descrenças e 

suspeitas até mesmo quanto à perfeita caracterização dos fatos por parte dos 

agentes encarregados dos registros oficiais 

Outrossim, sem dados confiáveis, não se pode ter noção da violência, 

problema que demonstra um limite à proposta da visibilidade (subseção 3.2.2.1) que 

seria conferida pela lei. De fato, é inegável que houve um aumento do debate sobre 

a questão do feminicídio após a promulgação da Lei nº 13.104/2015, acontece que, 

de nada adianta para a transformação da vida das mulheres, se não se pode 

mensurar a questão adequadamente. E, neste cenário, os meios disponíveis ao 

Estado para enfrentamento acabam se perdendo por falta de uma percepção real da 

violência fatal de gênero.  

Destarte, quanto à questão da prevenção aos novos crimes, tem-se como 

limite uma dificuldade de avaliar empiricamente este aspecto, pelo pouco tempo de 

vigência da Lei. Porém, há documentos oficiais, como o Parecer da CCJC245 que 

                                                
245 BRASIL. Senado Federal. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Parecer. Brasília, 
DF: Senado, 2013b. (Relatora: Senadora Ana Rita). Disponível em: < http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=3609442&disposition=inline>. Acesso em: 16/01/2018. P. 2.  
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afastam a função da lei de prevenir o cometimento de novos crimes, colocando o 

Direito Penal como instrumento inadequado. No mesmo entendimento, para 

Huaroto246,  

 

“Al Derecho Penal escapan funciones preventivas efectivas y la impunidad 
en las sanciones no está asociada a problemas de tipificación: hoy en día 
en todos los países de la región es posible dar alguna sanción a los 
diferentes hechos de violencia contra las mujeres, incluidos los 
feminicidios/femicidios, bajo los tipos básicos genéricos. Si los niveles de 
impunidad son altos no se debe a la falta de protección formal penal, sino a 
los patrones discriminatorios y a las múltiples deficiencias de los órganos de 
los sistemas de justicia”.  

 

Assim, há quem aponte críticas na utilização da lei penal para tratar do 

feminicídio, pois não se deve desviar a atenção para as origens do fenômeno, as 

quais, para resolução, extrapolam as demandas de regulamentação formal. A 

utilização do direito penal como instrumento de combate ao feminicídio é uma 

questão controversa que suscita debates. Percebe-se a existência de argumentos 

favorários e contrários à tipificação, demonstando possibilidades e limites presentes 

na utilização da lei penal no enfrentamento à violência fatal contra as mulheres. De 

fato, existem vantagens e desvantagens nos dois âmbitos. Então, resta refletir sobre 

a utilização do Direito Penal para coibir os feminicídios, mesmo em um Estado 

Democrático de Direito, o que é realizado na próxima seção do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
246 HUAROTO, Beatriz Ramírez. Cuando la muerte se explica por el género: problematizando la 
tipificación del feminicídio/femicídio. Gaceta Constitucional, 96, n. 45, p. 353-360, set. 2011. 
Disponível em: <https://works.bepress.com/beatrizramirezhuaroto/4/>. Acesso em: 30/12/2018. P. 
358. 
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4 DILEMAS DA RESPOSTA PENAL 

 

Percebe-se que o desenvolvimento de leis penais para a tipificação do 

fenômeno do feminicídio tem suscitado diversas polêmicas, sendo estas resumidas 

na incompatibilidade de dois aspectos que se mostram antagônicos: o papel do 

Direito Penal em um Estado Democrático de Direito – garantista, proporcional e 

mínimo – e o direito/dever de proteção que demanda do Estado ações positivas no 

sentido de assegurar a dignidade da pessoa humana, direito fundamental positivado 

constitucionalmente (e quando se fala do feminicídio, principalmente o direito à vida). 

Logo, seria a lei penal um instrumento idôneo para o enfrentamento à violência de 

gênero como propõem as respostas esperadas com a tipíficação? E, em caso 

negativo, poderia o poder punitivo se retirar da questão do enfrentamento sem 

representar involução do embate à violência de gênero?  

 O problema reside em encontrar uma resposta que não resuma as ações 

estatais à utilização do poder punitivo, mas que também não represente uma 

insuficiência de proteção dos direitos fundamentais das mulheres que se encontram 

em situação de violência. Frisa-se que o estudo não poderia ser realizado nesta 

seção sem a prévia exploração das questões de gênero, do feminicídio e da Lei nº 

13.104/2015, constante nos capítulos anteriores.  

De toda forma, em busca de responder as questõs ora explicitadas e de 

fornecer contribuições sobre as reflexões e os estudos no tema, neste capítulo, 

enfrenta-se o papel da sanção penal em um Estado Democrático de Direito, 

problematizando a proporcionalidae da lei penal, a dimensão simbólica do Direito 

Penal e a tendência brasileira à inflação (expansão) legislativa. Além disso, aborda-

se a função sócio-política da pena e será considerada ainda a questão dos limites 

inerentes à adoção de um discurso do poder punitivo para o controle e para a defesa 

social, como política pública apta a alcançar os fins esperados pela Lei do 

Feminicídio, com resgate de algumas das reflexões iniciadas nos capítulos 

anteriores. Para, ao final, averiguar em que medida o Direito Penal pode ser utilizado 

como meio de realização dos direios fundamentais das mulheres que se encontram 

em situação de violência, em especial no que concerne à sua faceta extrema, o 

feminicídio. 
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4.1 O Direito Penal em um Estado Democrático de Direito  

 

O Estado Democrático de Direito encontra fundamento, conforme artigo 1º 

da Constituição Federal Brasileira de 1988, na soberania, cidadania, dignidade da 

pessoa humana, valores sociais e pluralismo político. Silva247 aponta que o Estado 

Democrático de Direito concilia o Estado de Direito, que prima pela realização de 

valores (igualdade, liberdade e dignidade da pessoa) de conveniência humana – 

expressão jurídica da democracia liberal; e o Estado Democrático, fundado no 

princípio da soberania popular que impõe a participação efetiva e operante do povo. 

No entanto, ainda segundo o autor, não se restringe apenas a unir formalmente os 

conceitos anteriores, mas cria uma nova categoria capaz de transformar o status 

quo para concretizar as exigências de justiça social e realizar o princípio 

democrático como garantia geral dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Nesse sentido, Copetti248 leciona que o Estado Democrático de Direito 

impõe à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo utópico de transformação 

da realidade. Percebe-se, então, que tal Estado foi instituído no paradigma da 

amplitude das garantias, incluindo garantias na esfera penal e processual penal, de 

forma a realizar/transformar a dignidade de cada indivíduo.  

Diante do panorama traçado pelo Estado Democrático de Direito e sendo 

o Direito Penal um dos instrumentos de poder estatal mais contundentes (senão o 

mais) de que o Estado dispõe para o controle social e normatização da vida em 

sociedade, uma vez que leva ao cerceamento das liberdades individuais, além de 

trazer efeitos deletérios e duradouros do cárcere desumano brasileiro, verifica-se a 

necessária minimalização da aplicação da lei penal. Assim, Franco249 expressa que: 

 

O Direito Penal mínimo é, sem nenhuma margem de dúvida, a correta 
representação do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito, laico, 
pluralista, respeitador do direito à diferença, em suma, de um modelo 

                                                
247 SILVA, José Afonso. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito Administrativo. Rio de 
Janeiro, 173: 15-34. Jul./Set. 1988. Disponível em: < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126>. Acesso em: 
02/01/2019. P. 15 e 21. 
248 COPETTI, André. Direito penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegra: Livraria do 
Advogado, 2000. P. 58. 
249  FRANCO, Alberto Silva. Do princípio da intervenção mínima ao princípio da máxima 
intervenção. Justiça e Democracia. São Paulo, n. 1. 1996. P. 168-169. 
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político-social que tenha no ser humano – e sua dignidade – como centro 
fulcral da organização estatal.  

 

Outrossim, deve haver, no regime brasileiro, a vinculação necessária das 

leis ordinárias às normas constitucionais inclusive no âmbito do Direito Penal que, 

em regra, afeta direitos fundamentais com suas disposições normativas250. O Direito 

Penal, como todo e qualquer outro ramo do direito, submete-se diretamente às 

normas e princípios constitucionais. Sendo que a Constituição, extremamente 

garantista, traz arrolado em seu bojo uma série de princípios que fundamentam e 

limitam o jus puniendi estatal. Tem-se, então, a indissociabilidade entre as normas 

penais e as normas constitucionais, pois, conforme Cernicchiaro e Costa Júnior251, a 

Constituição erige direitos e reúne princípios que vinculam e limitam a tipificação das 

condutas. 

Isto posto, o princípio da intervenção mínima rege a aplicação do Direito 

Penal nos Estados Democráticos de Direito. Tal princípio, apesar de não contar com 

positivação na Constituição Federal de 1988 nem no Código Penal Brasileiro, deve 

ser subentendido na adoção da lei penal como fundamento da dignidade da pessoa 

humana e como objetivos a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária, a fim 

de alcançar o bem de todos252.  

A intervenção mínima do Direito Penal, segundo Couto253 comporta os 

seguintes vieses principiológicos limitadores da atuação repressiva estatal: (I) 

ofensividade (ou lesividade), (II) fragmentariedade e (III) proporcionalidade. Dessa 

forma, para que se comine determinada pena a uma conduta humana, 

anteriormente, os referidos aspectos devem ser observados254. Passa-se, então, ao 

estudo das vertentes do minimalismo penal. 

                                                
250 BACIGALUPO, Enrique. Princípios Constitucionales de Derecho Penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. Nº 52. São Paulo. RT. 2005. P. 43. tradução livre. 
251 CERNICCHIARO, Luiz Vicente; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Direito Penal na Constituição. 
3ª ed. São Paulo: RT. 1995. P. 121. 
252 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 12ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2011. P. 83-84. 
253 COUTO, Maria Claudia Girotto. Lei Maria da Penha e Princípio da Subsidiariedade: diálogo 
entre um direito penal mínimo e as demandas de proteção contra a violência de gênero no Brasil 
(Dissertação de Mestrado em Direito – USP). Disponível em:< 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-18112016-163414/fr.php>. Acesso em: 
02/02/2019. P. 80. 
254 Frisa-se que existem outros princípios como o princípio da reserva legal e o da irretroatividade da 
lei penal, entre outros que indicam as diretrizes a que estão vinculadas as sanções penais. Porém, a 
análise neste trabalho limitar-se-á ao viés do minimalismo penal. Além disso, não se pretende 
adentrar em todo o estudo acerca dos princípios limitadores do poder punitivo estatal frente à garantia 
dos direitos fundamentais dos indivíduos, como abordando aspectos históricos e filosóficos. Parte-se 
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4.1.1 Ofensividade ou lesividade e fragmentariedade 

 

Pela ofensividade ou lesividade, intitulada pelo brocardo latino 'nulla 

necessitas sine injuria' – não há necessidade sem ofensa – tem-se que só são 

passíveis de punição por parte do Estado as condutas que lesionem ou coloquem 

em perigo um bem jurídico tutelado. Trata-se de um princípio limitador do direito de 

punir estatal, pois cria balizas que devem nortear e limitar a aplicação do Direito 

Penal aos comportamentos que coloquem em risco ou em perigo de lesão as ações 

consideradas graves ao bem jurídico tutelado pelo ordenamento pátrio.  

Dessa forma, o tipo penal apenas deve existir para a defesa de um 

interesse ou de um valor social resguardado pelo Estado; e a lei penal não pode 

considerar criminosa uma conduta se não houver a necessidade desta incriminação 

para a proteção da sociedade. É a ideia da necessidade de ofensividade da conduta 

para que haja a tipificação. Caso a conduta não afete o direito de ninguém, a lei 

penal que sancione tal fato é, para Zaffaroni 255  e Luiz Flávio Gomes 256 , uma 

aberração absoluta que não deve ser admitida.  

Mesmo que exista, no entanto, em análise formal e preliminar, ofensa a 

bem jurídico penalmente tutelado, nem sempre haverá responsabilização penal, 

pois, ao lado da lesividade, caminha a fragmentariedade, a qual, conforme 

Bitencourt257, é um princípio decorrente da intervenção mínima e da reserva legal, 

significando que o Direito Penal não deve sancionar todas as condutas lesivas dos 

bens jurídicos, mas tão somente aquelas condutas mais graves e mais perigosas 

praticadas contra os bens jurídicos mais relevantes. Roxin258 defende que somente 

se pode punir lesões a bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade, uma vez 

que é a necessidade social que confere legitimidade ao Direito Penal.   

                                                                                                                                                   
da premissa atual de que os princípios são os valores mais relevantes e norteadores de todo o 
sistema jurídico. Sobre os princípios e os princípios constitucionais penais, vide: BONAVIDES, Paulo. 
Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. P. 288; DÍEZ 
RIPOLLÉS, José Luiz. A racionalidade das leis penais: teoria e prática. Trad. Luiz Regis Prado. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005; e LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2ª Ed. 
Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor. 2003. 
255 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca de las penas perdidas: deslegitimación y dogmática 
jurídico-penal. Bogotá: Temis, 1990. P. 196. 
256 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no Direito Penal. São Paulo: RT, 2004. P. 70. 
257 BITENCOURT, CEZAR Roberto. Manual de Direito Penal. Vol. 1. 6ª Ed. São Paulo: Saraiva, 
2000. P. 11-12.  
258 ROXIN, Claus. Sentido e Limites da Pena Estatal In Problemas Fundamentais de Direito Penal. 
2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2008. P. 28. 
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Outrossim, Miguel Reale 259  afirma que o Direito Penal deve ser 

obrigatoriamente seletivo, incriminando apenas algumas das condutas lesivas aos 

bens jurídicos tutelados pelo Estado, aquelas de grau elevado de ofensividade 

apenas. Esse viés da intervenção mínima evita que qualquer atitude seja alcançada 

pelas sanções penais. Dessa forma, as condutas que representem ofensividade 

mínima ou menor reprovabilidade não devem ser criminalizadas. Logo, pela 

fragmentariedade, a função de proteção dos bens jurídicos realizada por meio do 

Direito Penal não é absoluta. Isso significa que apenas as ações ou omissões mais 

graves voltadas aos bens jurídicos mais relevantes podem ser objeto de 

criminalização.  

Assim, nesses dois primeiros aspectos de um Direito Penal mínimo, é 

possível certificar que, considerando a relevância do bem jurídico que a Lei do 

Feminicídio pretende tutelar – qual seja, a última expressão da violência de gênero 

contra as mulheres, que pressupõe, no mais das vezes, múltiplos outros atos 

atentatórios a sua integridade física, moral e psíquica – existe uma 

ofensividade/lesividade que enseja a utilização das sanções penais para reprimir a 

prática dos feminicídios, com atendimento ainda ao postulado da fragmentariedade, 

diante da exacerbada reprovabilidade da conduta dos feminicidas.  

 

4.1.2 Proporcionalidade  

 

Acontece que, o Direito Penal, além de fragmentário, deve se preocupar 

com a proporcionalidade260 ao exercer sua função social em relação aos delitos 

tipificados. Zaffaroni261 define que o fundamento desse princípio deriva da própria 

Constituição ou do princípio republicano, que exige certa vinculação quantitativa 

entre o delito e sua consequência jurídica, porém, o princípio relaciona-se 

                                                
259 REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal – Parte Geral. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2009. P. 11. 
260 Por vezes, no âmbito penal o princípio pode ainda ser nomeado de razoabilidade ou proibição do 
excesso, sendo que, neste trabalho, vale-se do termo proporcionalidade apenas. Vide mais sobre o 
assunto em: FELDENS, Luciano. A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no 
controle de normas penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005 e GOMES, Mariângela 
Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003.  
261 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. 
Vol. I. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. P. 70. 
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intimamente também com o princípio da humanidade, que se deduz na proibição da 

pena de morte, perpétua, de banimento, trabalhos forçados e penais cruéis. 

No mesmo sentido, Reale262 define que, a proporcionalidade, apesar de 

não se encontrar expressamente prevista na lei, deflui do conjunto de princípios e 

direitos fundamentais explícitos na Constituição, a começar pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana. Origina-se, então, da proibição de penais cruéis e da 

determinação da individualização da pena, que importa, no primeiro momento, em 

uma individualização legislativa de acordo com a natureza do bem jurídico tutelado. 

Por sua vez, de acordo com Tavares263, para a fixação de parâmetros ao 

legislador na confecção da norma incriminadora, deve-se estabelecer uma relação 

de proporcionalidade, analisando o que se pretende coibir, e a eficácia concreta da 

penalização e a ameaça trazida pela pena (isto é, o efeito sobre o infrator), de modo 

a averiguar a viabilidade da intervenção penal.  

Enquanto isso, Muller 264  atesta, de maneira ampla e sem referência 

expressão ao Direito Penal, que o princípio se caracteriza pelo fato de presumir a 

existência de relação adequada entre um ou vários fins determinados e os meios 

com que são levados a cabo. 

É certo que existem diversas outras construções sobre o princípio da 

proporcionalidade, dentro e fora do âmbito do Direito Penal. Não é o objetivo desse 

estudo esgotar as definições da proporcionalidade, porém, verificou-se que em todas 

elas há unanimidade quanto à necessidade de vinculação de limites ao Direito 

Penal. De acordo com Gomes 265 , a proporcionalidade “enseja uma ideia de 

adequação, idoneidade, aceitabilidade, lógica, equidade, traduzindo aquilo que não 

é absurdo, ou apenas o que é admissível”. Quer dizer, trata-se de princípio que 

vincula e limita diretamente as novas tipificações e as funções da pena no Estado 

Democrático de Direito. 

                                                
262 REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal – Parte Geral. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2009. P. 32. 
263 TAVARES, Juarez. Critérios de seleção de crimes e cominação de penas. Revista brasileira de 
ciências criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1, número especial de lançamento. Dez. 
1992. P. 84. 
264 MULLER, Pierre. Zeitschrift fur Schweizerisches Recht. Vol 97. P 218. In BONAVIDES, Paulo. 
Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. P. 406. 
265 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 38. 
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Ademais, “a ideia aparentemente elementar da proporcionalidade da pena 

ao delito não oferece, por si só, nenhum critério objetivo de ponderação”266, razão 

pela qual, a doutrina nacional majoritária267, seguindo a jurisprudência alemã268, 

fraciona a proporcionalidade em três subprincípios – quais sejam: (I) necessidade ou 

subsidiariedade; (II) adequação ou idoneidade e (III) proporcionalidade em sentido 

estrito ou material  – que devem ser atendidos para uma tipificação acertada, a 

partir do minimalismo penal.  

 

4.1.2.1 Necessidade ou subsidiariedade 

 

Para Luisi269, o viés da necessidade diz respeito especialmente à pena, 

tendo em vista que a criminalização de uma conduta só se justificaria se a 

penalidade imposta for estritamente necessária para resguardar as maiores 

garantias constitucionais, como a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade. O princípio determina, então, a menor 

intervenção penal possível, pela qual o ordenamento jurídico-penal somente pode 

regular os casos de absoluta necessidade da pena para resguardar o bem jurídico e 

manter a estrutura social intacta e harmônica.  

Por esse motivo é que o Direito Penal é conhecido como ultima ratio, 

subsidiário, o último meio disponível para a proteção da sociedade, quando todos os 

                                                
266 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do garantismo penal. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006. P. 366. 
267 Por todos, vale-se das obras de Mariângela Gama de Magalhães Gomes e de Marcus Alan de 
Melo Gomes, que estudam o princípio da proporcionalidade sob a ótica do Direito Penal. 
Ressaltando-se que os autores apresentam a ordem dos subprincípios da proporcionalidade dentro 
do Direito Penal, com proposta diversa da tradicional, conforme adotado no trabalho e explicitado nas 
subseções a seguir. A ordem declarada habitualmente é alheia à questão penal e segue os elementos 
a seguir, os quais compõem a proporcionalidade: (I) adequação ou pertinência; (II) necessidade e (III) 
proporcionalidade em sentido estrito. Fontes: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 
27. Ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011; e GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio 
da proporcionalidade no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003; e GOMES, Marcus 
Alan de Melo. Princípio da proporcionalidade e extinção antecipada da pena. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris. 2008. 
268 Sobre o tema, vide: ALEXY, Robert. Colisão e ponderação como problema fundamental da 
dogmática dos direitos fundamentais. Palestra proferida na casa Rui Barbosa, em 10/12/1998. 
Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/345968089/Colisao-e-
Ponderacao-Alexy>. Acesso em: 02/01/2019; BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 
27. Ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2011. P. 405; e MENDES, Gilmar Ferreira. O princípio da 
proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: novas leituras. Revista 
Diálogo Jurídico. Vol. I. Nº 5. Bahia. Agosto de 2011. Disponível em:< https://livros-e-
revistas.vlex.com.br/vid/proporcionalidade-supremo-tribunal-novas-59629246>. Acesso em: 
01/02/2019.  
269 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2ª Ed. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris 
Editor. 2003. P. 183. 
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demais instrumentos forem inaptos para alcançar os fins almejados de proteção 

social e dos bens jurídicos, tornando a penalização o dispositivo último necessário e 

indispensável. E, no caso em tela, para a tipificação do feminicídio – meio utilizado – 

dever-se-ia anteriormente averiguar a inaptidão real dos demais recursos para 

alcançar a redução da violência de gênero contra as mulheres – o fim pretendido, 

entre as outras respostas estudadas no Capítulo 3. 

A subsidiariedade significa, de acordo com García-Pablos de Molinas270, 

definir o Direito Penal como instrumento de controle social formal drástico que 

apenas pode ser acionado quando os demais mecanismos de contenção dos 

comportamentos indesejados falharem. No mesmo sentido, Miguel Reale271 aponta 

que antes de lançar mão da utilização da resposta penal, é necessário verificar a 

existência de outros meios idôneos e eficazes para promover o respeito aos bens 

jurídicos, já que o Direito Penal constitui uma forma de controle social de caráter 

formal e residual que só deve atuar diante do fracasso dos demais instrumentos de 

controle. A criminalização de uma conduta é inadequada e não recomendável se 

outras formas de sanção forem bastantes e suficientes para a tutela de determinado 

bem jurídico, diante da natureza do Direito Penal, que deve ser a ultima ratio. 

Para Bianchini272, o direito penal deve agir quando almejar um fim, que 

não consiga ser efetivado “por qualquer outro meio menos oneroso para o cidadão”. 

Logo, o princípio da necessidade ou subsidiariedade se consubstancia com a 

utilização do Direito Penal quando este é o único meio possível de se proteger o 

bem jurídico a ser resguardado, diante de uma insuficiência de todos os outros 

meios. E, caso haja algum outro instrumento menos gravoso que se revele apto para 

a consecução dos objetivos pretendidos com a tipificação, dispensa-se a utilização 

da lei penal.  

 

4.1.2.2 Adequação 

 

Por sua vez, o subprincípio da adequação determina que, para que se 

valha da sanção penal, o Direito Penal, por meio da sua intervenção, deve ser o 

                                                
270  GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antônio. Derecho Penal – Introduccíon. Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 2002. P. 3-5. 
271 REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal – Parte Geral. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Forense, 2009. P. 25-26. 
272 BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. P. 83 
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meio adequado à concretização do fim pretendido pela norma. Prado273 atesta que a 

pena deve ser utilizada quando for o instrumento capaz, apto ou adequado à 

consecução da finalidade pretendida pelo legislador. O aspecto da adequação diz 

respeito à pertinência do meio utilizado – Direito Penal. E, no caso em tela, para a 

tipificação do feminicídio – meio utilizado – dever-se-ia, pela adequação, averiguar a 

aptidão da norma para alcançar a redução da violência de gênero contra as 

mulheres – o fim pretendido, entre as outras respostas estudadas no Capítulo 3. 

 Trata-se, segundo Ferrari274, de aferir a compatibilidade da lei com os 

fins previstos, cuidando da conformidade e viabilidade entre as espécies legais 

aplicadas e seus fins. Nesse contexto, verifica-se violação à proporcionalidade 

quando há inadequação entre os meios empregados e os objetivos pretendidos.  

A utilização do Direito Penal deve pressupor, portanto, a adequação das 

medidas de intervenção, as quais devem se mostrar aptas a atingir os objetivos 

pretendidos. Isto é, como ressalta Gomes275, para tutela criminal de determinado 

bem jurídico, o que deve ser considerado, em termos de idoneidade penal, é a 

medida em que a incriminação cumprirá, efetivamente, a tarefa constitucional à qual 

o Direito Penal se propõe. 

 

4.1.2.3 Proporcionalidade em sentido estrito 

 

Enquanto última faceta de concretização do princípio da 

proporcionalidade relacionado à intervenção penal, analisa-se a proporcionalidade 

em sentido estrito, a qual, conforme Gomes276, relaciona-se à indispensabilidade de 

que os crimes sejam penalizados com uma sanção justa e proporcional à gravidade 

da ação punível particularmente considerada, e ao mesmo tempo congruente com 

as outras penalidades previstas para os demais delitos existentes na legislação 

penal. 

Desta feita, após averiguar a adequação e a necessidade da intervenção 

penal, pela proporcionalidade em sentido estrito, afere-se qual pena merece ser 

                                                
273 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Volume 1: parte geral, arts. 1º a 120. 6ª 
Ed. Rev. Atual e ampl. São Paulo: RT, 2006. P. 30. 
274 FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e Direito Penal no Estado Democrático de 
Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. P. 103. 
275 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 127. 
276 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 179. 
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atribuída ao fato considerado criminoso, devendo tal mensuração levar em conta 

não só a magnitude do delito, mas também as outras sanções previstas no 

ordenamento jurídico penal.  

Conforme Muller 277 , esse elemento da proporcionalidade compele os 

órgãos do Estado a adaptarem todas as suas atividades e todos os meios de que 

dispõem aos fins que buscam e aos efeitos de seus atos. Dessa maneira, a escolha 

do instrumento a ser utilizado pelo Estado recai sobre o meio ou os meios que, no 

caso específico, levarem mais em conta o conjunto de interesses em jogo. Isto é, há 

obrigação de fazer uso de meios proporcionais e impedimento quanto ao uso de 

meios desproporcionais. No caso da intervenção penal em tela, para a tipificação do 

feminicídio – meio utilizado – dever-se-ia, pela proporcionalidade em sentido estrito, 

averiguar a pertinência do montante da pena dispensada àqueles que cometem o 

delito, para alcançar a redução da violência de gênero contra as mulheres – o fim 

pretendido, entre as outras respostas estudadas no Capítulo 3 

É neste aspecto que se analisa especificamente a pena devida. O 

subprincípio da proporcionalidade em sentido princípio, conforme Prado278, exige um 

liame axiológico e, portanto, graduável, entre o fato praticado e a cominação 

legal/consequência jurídica, ficando evidente a proibição de qualquer excesso. 

Em suma, os três elementos do princípio da proporcionalidade –

necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito – integram a ideia 

de minimalização da intervenção penal em um Estado Democrático de Direito, 

limitando as tipificações. Isto posto, necessária é a medida que deve ser utilizada 

diante do fracasso dos demais instrumentos de controle; adequada é a medida 

capaz de promover um determinado fim; e proporcional em sentido estrito é a 

medida que traz uma sanção justa e proporcional à gravidade do crime e ao 

conjunto de penas já existente no ordenamento jurídico.  

 

 

 

 

                                                
277 MULLER, Pierre. Le príncipe de la proportionnalité. Revue de Droit Suisse. Vol 97. Fasc 3. P. 
212. In BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. atual. São Paulo: Malheiros, 
2011. P. 411. 
278 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Volume 1: parte geral, arts. 1º a 120. 6ª 
Ed. Rev. Atual e ampl. São Paulo: RT, 2006. P. 30. 
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4.1.3 Garantismo 

 

O princípio do Direito Penal mínimo estudado, bem como os vieses 

principiológicos limitadores da atuação repressiva estatal por ele comportados se 

relacionam a uma expressiva corrente garantista penal, pela qual esse ramo do 

direito não deveria comandar ou impulsionar as transformações sociais 279 . O 

garantismo, conforme Ferrajoli280 resulta de uma postura constitucional de direito 

potencializada pela Constituição Federal de 1988, a partir da qual emergem 

garantias primárias, aquelas impostas à legislação para tutela dos direitos 

constitucionais; e garantias secundárias, conferidas à jurisdição e previstas para os 

casos de violações de garantias primárias.  

 Ademais, o garantismo está baseado na tutela dos valores ou direitos 

fundamentais, cuja satisfação é o fim justificante do Direito Penal281. A partir daí, o 

garantismo busca tutelar a dignidade da pessoa humana e defender os mais fracos, 

além de impor uma proteção aos cidadãos contra as arbitrariedades das sanções, 

quando o meio utilizado é a sanção penal. Pode-se definir esse modelo não só como 

realizador dos direitos fundamentais, mas também como um limite que se constrói 

em torno da intervenção penal. Ou seja, não se pode dispor indiscriminadamente da 

resposta penal sob o fundamento de se realizar garantias asseguradas 

constitucionalmente.  

Conforme Carvalho282, o garantismo, como formulado por Ferrajoli, serve 

como instrumento avaliativo de toda a incidência do sistema penal, da elaboração da 

norma pelo legislativo à aplicação da execução da pena. Nesse sentido, de acordo 

com Mendes283, é o sistema garantista que traz as regras do jogo do Direito Penal 

nos Estados Democráticos de Direito, para compatibilizar vínculos formais e 

materiais de validade das normas.  

É a presença do garantismo que visa caracterizar quando e como proibir, 

quando e como julgar, e quando e como punir, com a identificação de um modelo de 

                                                
279  FRANCO, Alberto Silva. Do princípio da intervenção mínima ao princípio da máxima 
intervenção. Justiça e Democracia. São Paulo. Nº 1. 1996. P. 171. 
280 FERRAJOLI, Luigi et al (orgs.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um 
debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2012. P. 233-234. 
281 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: RT. 
2006. P. 102. 
282 CARVALHO, Salo. Pena e garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008. P. 52. 
283 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. 2ª ed. Saraiva: 2017. P. 
182. 
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Direito Penal mínimo como o sistema dos Estados Democráticos de Direito, 

compreendido assim, na limitação e vinculação da intervenção penal à Lei Maior. 

Neste cenário, existe destaque para a inadequação existente no uso do Direito 

Penal para todo e qualquer fim, o que acarretaria, conforme Betancourt284, uma 

tensão social e um verdadeiro pânico. Assim, a sanção penal deve permanecer 

como último e extremo recurso para atender às necessidades sociais. O abuso na 

aplicação da intervenção penal implica necessariamente o desrespeito aos direitos 

fundamentais e ao Estado Democrático de Direito.  

Considerando que o meio utilizado pela intervenção penal, mesmo em um 

Estado garantista, é a sanção, mostra-se pertinente analisar as justificativas para 

aplicação das penas, de modo a, posteriormente, problematizar as respostas 

esperadas pela Lei do Feminicídio.    

 

4.2 Funções da sanção penal em um Estado Democrático de Direito  

 

Pode-se dizer que as penas apresentam dupla finalidade: retribuição e 

prevenção. As teorias retributivas têm a penalização enquanto uma resposta para o 

mal causado pelo crime. Marques285 defende que à pena deve ser atribuído um 

conceito moral, porque se apresenta como retribuição ao mal causado à sociedade 

pelo delinquente, devendo essa pena ser proporcional, tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. Para Bettiol286, a pena é uma consequência jurídica do crime, o 

autor crê que a retribuição é a ideia central da pena para o Direito Penal.  

De acordo com Ferrajoli287, as teorias retributivas, também denominadas 

teorias justificacionistas da pena, foram marcadas pelos estudos de Kant e de Hegel. 

O primeiro afirmava que a pena é uma retribuição ética, justificada pelo valor moral 

da lei penal violada e, consequentemente, a penalização aparece como um castigo 

que deve ser imposto ao culpado. Já Hegel, como ensina Ferrajoli, sustentava que a 

pena é uma retribuição jurídica, justificada pela necessidade de restaurar o direito 

por meio da violência. Por conseguinte, na teoria retributiva a pena prescindia de 

                                                
284 BETANCOURT, Eduardo López. Introducción al Derecho Penal. México. DF: Editora Porrúa. 
2001. P. 67-70. 
285 MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. V. 3. Campinas/SP: Millennium. 1999. P. 
117. 
286 BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. V. 3. Tradução de Paulo José da Costa Junior e Alberto Silva 
Franco. V. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1976. P. 85. 
287 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
RT. 2006. P. 235-238. 
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uma finalidade para a sua legitimação288. O objetivo era unicamente a imposição de 

um sofrimento/castigo em contrapartida à prática do crime. 

Azevedo e Furlan289  ressaltam que a retribuição, no seu âmago, não 

passa de uma vingança institucionalizada, isto é, estatal, em face do delinquente. 

Nesse contexto, os autores defendem que, a partir das teorias criminológicas 

modernas, ascendentes já no final do século XVIII, as quais não compreendem a 

pena que seja desprovida de utilidade, caiu por terra a ideia de penalização restrita à 

função retributiva. No mais, tendo em vista o panorama do Estado Democrático de 

Direito e da minimalização da intervenção penal, a função da pena não poderia ser a 

mesma de outros tempos, isto é, unicamente retributiva. Jakobs290 inclusive conclui 

pela impossibilidade e ilegitimidade da manutenção da teoria retributiva nos Estados 

Democráticos de Direito.  

Passou-se a adotar, então, uma teoria preventiva ou utilitarista da pena, a 

qual prevê uma função de utilidade no emprego da sanção penal, para que não se 

dê o cometimento de novos crimes. Beccaria291  e Benthan 292  se filiam a essa 

corrente e defendem, em síntese, que o fundamento das penas está nos princípios 

da utilidade ou da máxima felicidade, ou seja, na necessidade de garantir a 

segurança e boa vida dos indivíduos em sociedade, esse é o objetivo geral que 

caracteriza todas as leis.  

O escopo das penas, portanto, pela teoria da prevenção, deve ser 

prevenir os delitos, e não meramente puni-los. Isto posto, a finalidade das sanções 

penais não deve ser atormentar ou afligir o infrator, muito menos desfazer um crime 

que já foi cometido, mas sim evitar novos delitos e danos sociais, além de garantir a 

segurança da sociedade. Por isso, é preciso escolher penas que, guardadas as 

proporções no que concerne aos princípios já estudados, causem ainda impressões 

                                                
288 HASSAMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do Direito Penal. Traduzido da 2ª Ed. 
alemã. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editos. 2005. P. 370. 
289 AZEVEDO, André Boiani e; e FURLAN, Erika Chioca. Finalidade da pena ante o princípio da 
necessidade das reações penais. Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e 
Direito. Vol. 10. Nº 10. 2013. P. 138-155. Disponível em:< https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/RFD/article/viewFile/4787/4070>. Acesso em: 02/02/2019. 
290 JAKOBS, Gunthe. Derecho Penal parte geral: Fundamentos y teoria de la imputacíon. 2ª Ed. 
Madrid: Marcel Pons. 1991. P. 20. 
291 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de Lucia Guidicini, Alessandro Berti 
Contessa. São Paulo: Martins Fontes. 1997. 
292 BENTHAM, Jeremy. Teoria das punições legais. Tradução clássica revisada. São Paulo: Livr. E 
Ed. Logos, sem data. 
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mais eficazes e duradouras nos espíritos dos homens, do que no corpo dos 

infratores.  

A teoria da prevenção comporta duas vertentes: a prevenção geral e a 

prevenção especial, sendo especificadas da seguinte forma, segundo Ferrajoli293:  

 

aa) doutrinas da prevenção especial positiva ou da correção, que conferem 
à pena a função positiva de corrigir o réu; ab) doutrinas da prevenção 
especial negativa ou da incapacitação, que lhe dão a função negativa de 
eliminar ou, pelo menos, neutralizar o réu; ba) doutrinas da prevenção geral 
positiva ou da integração, que lhe atribuem a função positiva de reforçar a 
fidelidade dos cidadãos à ordem constituída; bb) doutrinas da prevenção 
geral negativa ou da intimidação, que lhe conferem a função de dissuadir os 
cidadãos por meio do exemplo ou da ameaça que a mesma constitui.  

 

Desta feita, a prevenção especial é voltada aos delinquentes, com o 

objetivo de que estes não pratiquem novos crimes. A sua vertente positiva diz 

respeito à ideia de que com a pena o infrator poderá ser ressocializado, reintegrado 

à sociedade. A pena atinge positivamente o delinquente quando afeta a maneira de 

pensar e de agir do mesmo, corrigindo-o, por meio cárcere, do desvio que o fez 

incidir em uma conduta típica. Dessa forma, a sanção penal deve ter um conteúdo 

educativo e ressocializador. Já o viés negativo da prevenção especial pretende 

evitar que o apenado pratique novos delitos por estar encarcerado. Por essa tese 

negativa, presos não cometem crimes. Trata-se da neutralização das condutas 

delituosas, por meio do aprisionamento. Há ainda prevenção negativa quando, por 

exemplo, o infrator deixa de praticar crimes pelo receio de receber nova penalização. 

Por sua vez, a prevenção geral é direcionada a toda a população, em 

busca da redução da violência, diante da crença que a penalização é uma ameaça 

capaz de conter os novos criminosos. Seu elemento positivo se consubstancia 

quando, segundo Bitencourt294, pela ameaça da pena, pelo simples fato de existir 

uma sanção penal, o indivíduo é motivado a não cometer novos crimes. Enquanto o 

viés negativo da prevenção geral diz respeito à pressão psicológica imposta 

socialmente. É entendido como a inibição da prática de delitos pela população, 

tendo em vista a pena já concretamente aplicada aos atores daquele delito. 

                                                
293 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do garantismo penal. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006. P. 245. 
294 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 17ª ed. São Paulo: 
Saraiva. 2012. P. 91-92. 
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Pretende-se evitar novos delitos, intimidando os futuros criminosos com a 

demonstração que a pena é realmente aplicada.  

Frisa-se que esse sistema preventivo não elimina a concepção anterior da 

pena retributiva, bem como, por si só, não é capaz de explicitar como a intervenção 

penal opera enquanto instrumento do Direito. Conforme pondera Hassamer 295 , 

mesmo que cada uma dessas teorias tenha seus próprios contornos, elas não são 

totalmente apartadas. Assim, a aplicação do Direito Penal hodiernamente provém da 

composição entre as teorias da pena retributiva e preventiva, contando com 

elementos de ambas, mas em busca da humanização da intervenção penal. Tratam-

se das teorias mistas ou unificadoras296.  

Não obstante, em um Estado Democrático de Direito, o Direito Penal mais 

adequado à luta contra os crimes não é – ou ao menos não deveria ser – o da 

retribuição. Não se pode jamais punir se não houver uma finalidade na aplicação da 

sanção para além do castigo do infrator. Contudo, evidencia-se o objetivo de muitas 

das penas principalmente como retribuição ao mal e, por último, tímida ou 

injustificada, surge uma suposta função de prevenção, na verdade inapta para 

alcançar os objetivos esperados, pois, segundo Bittencourt297, a pena privativa de 

liberdade nos moldes atuais não gera nenhum efeito positivo, e a visão otimista da 

teoria preventiva que existia sobre ela ser o meio adequado de se atingir as 

finalidades da pena já desapareceu. 

Em verdade, as funções da pena devem ser compatibilizadas com os 

princípios norteadores e limitadores da intervenção penal no Estado Democrático de 

Direito, a partir de uma visão garantista, de modo que a punição seja proporcional ao 

delito, cumprindo seu objetivo, porém, sem acentuar as desigualdades sociais 

existentes. A penalização deve ser subsidiária e o recurso ao Direito Penal, limitado. 

Pode-se, então, problematizar, a partir do estudado até o momento, a tipificação do 

feminicídio. Destaca-se que não é realizada crítica a cada uma das vertentes que 

asseguram a minimalização penal, tendo em vista que os contornos dos elementos 

que compõem tal princípio, por vezes, não são nítidos, isto é, existem partes de uns 

que se fundem a outros. Não há como se dissociar a ideia do princípio da 

                                                
295 HASSAMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do Direito Penal. Traduzido da 2ª Ed. 
alemã. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editos. 2005. P. 370. 
296 MIR PUIG, Santiago. Introduccíon a las bases del Derecho Penal. 2ª Ed. Buenos Aires: Euros 
Editores. 2003. P. 59-60.  
297 BITTENCOURT, Cesar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 2ª Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001. P. 154. 
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intervenção mínima, da subsidiariedade, subprincípio da proporcionalidade, por 

exemplo. O mesmo se estende às respostas esperadas pela lei.  

 

4.3 Limites da resposta penal  

 

Não obstante o necessário minimalismo penal nos Estados Democráticos 

de Direito, na contemporaneidade, existe um anseio social para que o Direito Penal 

seja fundado em supressão de garantias, como forma de redução da criminalidade, 

apontando-se para uma fórmula ilógica de ação e reação. Qual seja, quanto mais 

aterrorizante for o atuar penal, menor serão os índices de criminalidade, como se 

espera da Lei do Feminicídio.  

Ademais, fala-se em limitação, porque, como ressalta Tavares298, parte-se 

do entendimento de que, no Direito Penal, importa primacialmente encontrar critérios 

de garantia individual diante da intervenção punitiva estatal, e, depois disso, ainda 

preocupar-se em justificar a incriminação e respectiva sanção, tudo de acordo com a 

perspectiva do Estado Democrático de Direito. 

No que tange ao feminicídio, conforme exposto no Capítulo 3, em um 

processo legislativo acelerado, não houve justificativa para o aumento da pena ou a 

exposição de como esse aumento serviria – seria imprescindível – para 

prevenir/reprimir a violência de gênero, enquanto o quadro de índices de mortes de 

mulheres segue em disparada no contexto posterior à Lei nº 13.104/2015, 

demonstrando limites à utilização da resposta penal para alcançar os objetivos 

esperados.  

Oliveira299, ao analisar o vocabulário de motivos para a criação da Lei do 

Feminicídio, observa que os argumentos apresentados para a tipificação, apesar de 

extrapolarem em muito o aspecto meramente punitivo da lei e oferecerem respostas 

nos mais diversos âmbitos, como já estudado, da visibilidade à modificação dos 

valores sociais, são apresentados de forma genérica, sem que seja possível 

justificar, empiricamente, em um Estado Democrático de Direito, a opção pela 

                                                
298 TAVARES, Juarez. Critérios de seleção de crimes e cominação de penas. Revista brasileira de 
ciências criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais. Ano 1. Dez. 1992. 
299 OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: O Processo 
de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em Ciências Sociais – UFBA). 
Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20vers%C3%A3o%20
final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. P. 167. 
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resposta penal. Presume-se que não há justificativa no incremento da pena para 

além da ideia de retribuir ao apenado o mal causado à vítima, como verdadeiro 

castigo e que de nada serve às vítimas, o que se mostra um problema na utilização 

da resposta punitiva, notadamente pelo fato de a Lei nº 13.104/2015 não prever 

outros instrumentos voltados ao bem jurídico a ser resguardado, diferente da Lei 

Maria da Penha e de outras Leis do Feminicídio (Capítulo 2)300. 

É possível observar como o aumento do rigor punitivo é utilizado para 

conferir legitimidade à tipificação. Como aponta Garcia301, a severidade da pena é 

vista como determinante para informar o nível de reprovação da opinião pública e do 

Estado em relação a um crime. Acontece que, não se explica de que forma é 

possível que a aplicação de mais pena possa conferir visibilidade ao problema do 

feminicídio, responder ao elevado número de mortes de mulheres por questões 

sexistas, modificar valores sociais ou proteger as vítimas. 

Nesse sentido, as políticas criminais não devem ser compostas 

unicamente por iniciativas de cunho punitivo, diante da evidente insuficiência desse 

meio para a coerção de crimes e para atingir os objetivos esperados, como a 

transformação da mentalidade social. Em um Estado Democrático de Direito é 

problemático defender que a vertente punitiva merece destaque, até porque o uso 

do Direito Penal deve ser limitado e, por si só, já pressupõe a falha dos outros meios 

de que dispõe o Estado. É assim que Zaffaroni e Batista302 afirmam não ser possível 

dizer que uma lei penal tutele plenamente determinado bem jurídico, uma vez que a 

sua capacidade de proteção é restrita. 

No contexto estudado e no qual se funda o Estado brasileiro, é inviável 

supor que uma intervenção penal será apta a solucionar a problemática do elevado 

número de mortes de mulheres por questões de gênero, até porque se trata de um 

fenômeno multifacetado. E ainda que fosse possível com toda certeza afirmar que o 

aumento indiscriminado das penas e das leis penais fosse apto a alcançar os 

                                                
300 Nesse sentido, a Lei Maria da Penha prevê medidas extrapenais, como a alteração da lei de 
execuções penais para permitir ao juiz que determine o comparecimento obrigatório do agressor a 
programas de recuperação e reeducação, evidenciando uma função preventiva. Em relação às 
demais tipificações do feminicídio, foi estudado que, por exemplo, a Lei do Feminicídio venezuelana 
traz propostas de capacitação de agentes públicos estatais.  
301 GARCIA, Margarida. Le rapport paradoxal entre les droits de la personne et le droit criminel: 
les théories de la peine comme obstacles cognitifs à l'innovation. (Tese de Doutorado em 
Direito). Montreal: Université du Québec, 2010. Disponível em: < 
https://archipel.uqam.ca/2742/1/D1884.pdf >. Acesso em: 02/01/2019. 
302 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro – I. Rio de Janeiro: Revan. 
2003. P. 38-39. 
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objetivos esperados pela tipificação, é preciso, ponderar que os fins não justificam 

os meios303. Deve-se respeitar ou princípios constitucionais. 

Ademais, no conjunto de argumentações contrárias a uma resposta penal, 

existem discursos de que já há leis penais que respondem ao homicídio. Nesse 

sentido, acerca da proteção do direito à vida, antes da Lei do Feminicídio, os crimes 

de homicídios praticados contra as mulheres já recebiam previsão legal com a 

qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, quando o homicídio era 

praticado por motivo torpe304, igualmente rotulado como crime hediondo.  

A mudança, portanto, para Sanches 305  foi meramente topográfica, 

migrando o comportamento delituoso da qualificadora do artigo. 121, § 2º, inciso I, 

para o mesmo parágrafo, mas agora no inciso VI. A virtude dessa alteração, como 

ressalta o autor está na simbologia306, isto é, no alerta que se faz da existência e 

necessidade de se coibir com mais rigor a violência contra a mulher.  

Dessa maneira, considerando a existência de lei penal que tutela o bem 

jurídico vida, quando o delito é praticado por motivo torpe, aquele desprezível, 

como quando a mulher é assassinada por questões de gênero, além de outras 

tantos tipos penais que tutelam os mais diversos bens jurídicos, da integridade 

física ao patrimônio, tem-se que se tal tipificação não se mostra suficiente e 

bastante, não é por ausência de previsão legal, mas por demandas levantadas 

anteriormente, como 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 o feminicídio e outras formas de violência que 

atingem as mulheres. Estas últimas demandas acabam esquecidas, tendo em vista 

que a reivindicação pela visibilidade do feminicídio é traduzida como uma exigência 

pelo incremento da punição. 

O que ocorre é que se considera o problema resolvido pela nova 

tipificação, com aumento da pena, enquanto as medidas alternativas dos outros 

                                                
303 MORAES, Maurício Zanoide de. Política Criminal, Construção e Processo Penal: razões da 
caminhada brasileira para a institucionalização do caos. Revista da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. V. 101. Jan/Dez. P. 412. 
304 O motivo torpe representa o motivo que suscita a aversão ou repugnância geral; representa um 
grau particular de perversidade. Fonte HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários 
ao Código Penal. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Forense. Volume 6. 1979. P. 164.  
305  SANCHES, Rogério. Lei do Feminicídio: breves comentários. 2015. Disponível em:< 
https://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/172946388/lei-do-feminicidio-breves-comentarios>. 
Acesso em 20/01/2019. 
306 Sobre a simbologia, vide subseção 4.4 deste trabalho. 
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meios disponíveis para a proteção dos bens jurídicos (até porque o Direito Penal 

deve ser a ultima ratio) são esquecidos. Karam307 destaca que nenhuma espécie 

de reação punitiva é hábil a pôr fim à criminalidade justamente porque esse não é 

o objetivo do Direito Penal, além do que a punição pode levar à superficial 

sensação de que o problema foi resolvido. Isso contribui para a perpetuação do 

fenômeno, a partir da lei penal ter sido utilizada como viabilizadora de tantas 

respostas. 

Em suma, o Estado falha em seus meios habituais de prevenção e de 

controle social e passa a utilizar a sanção penal como solução. A saída para todos 

os problemas é, então, apenas mais prisão. No entanto, a via penal deve ser 

encarada como tão somente uma das muitas soluções possíveis, a ser trazida em 

última hipótese apenas, pois, como defendem Zaffaroni e Pierangeli308, quando se 

opta pela intervenção penal, o conflito acaba não podendo mais ser solucionado por 

outras vias. O problema é “resolvido” e a demanda esquecida, a partir das 

tipificações. 

A pena de prisão é erroneamente vista como uma resposta evidente para 

toda sorte de problemas sociais, fornecendo uma ilusão de simplicidade quanto ao 

trabalho do legislador e quanto à resolução dos problemas309. Isso promove um 

efeito, conforme Machado e Machado310, pelo qual não importa qual o problema que 

se tenha diante dos olhos, a resposta estatal definida no tipo penal será sempre a 

mesma: prisão. Varia apenas a quantidade de tempo mínimo e máximo que se 

entende necessária para “prevenir” a repetição dessas condutas indesejadas.  

Assim, tendo em vista um problema social a ser encarado, que atinge 

determinados segmentos mais vulneráveis, cujos infratores, em tese, permanecem 

impunes e voltam a cometer os delitos, se fechasse os olhos propositalmente para 

algumas verdades constatadas, como a de que a sanção penal não servem para 

diminuir a violência contra as mulheres. E o grande respaldo social conferido à 

                                                
307 KARAM, Maria Lucia. A esquerda punitiva. Discursos Sediciosas: crime, direito e sociedade. 
Volume 1. Nº 1. 1996. P. 81-82; e KARAM, Maria Lucia. Criação de crimes não passa de fantasia. 
O Estado de S. Paulo. São Paulo. 4 jan. 1992. Caderno Justiça. P. 3. 
308 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – 
Parte Geral. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. P. 59-60. 
309 PIRES, Álvaro. A Racionalidade Penal Moderna, o Público e os Direitos Humanos. Revista 
Novos Estudos, nº 68, 2004. 
310  MACHADO, Marta R. de A.; MACHADO, Maíra R. O direito penal é capaz de conter a 
violência? In: SILVA, Felipe G.; RODRIGUEZ, José Rodrigo (orgs.). Manual de Sociologia Jurídica. 
São Paulo: Saraiva. 2013. P. 345. 
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intervenção penal surge como mais um fator que favorece a reprodução dessa 

lógica, em lugar de auxiliar na problemática. Melhor seria se fossem reconhecidas as 

limitações da sanção penal, para que o olhar se voltasse também às outras saídas 

viáveis e disponíveis em um Estado Democrático de Direito. 

Conforme Aníbal311, na realidade, o Direito Penal moderno está fazendo 

da pena o meio juridicamente instituído pelo qual o Estado procura promover a 

defesa social, contrariamente ao que deveria. Dessa maneira, é corriqueiro que os 

debates públicos sobre todo tipo de problema social acabem sempre em propostas 

de criação de um novo tipo penal ao qual, invariavelmente, está acoplada a pena 

mínima e máxima de prisão. E, se a ideia é conferir mais proteção, não tem erro, 

comina-se uma pena maior ou realiza-se a inclusão de uma nova qualificadora ou de 

uma nova causa de aumento de pena para resguardar o bem jurídico, sem que haja 

uma verdadeira aptidão de promover os fins esperados. Nesse ínterim, o 

enrijecimento das penas e a ampliação dos tipos penais surgem como soluções 

aparentes para as mais diversas questões, porém, mostram saídas simbólicas à 

problemática da violência de gênero.  

 

4.4. Expansão do Direito Penal e simbolismo 

 

As particularidades da sociedade pós-moderna fazem com que surja um 

sentimento de falta de domínio dos acontecimentos. Tal fato gera, conforme 

Sánchez312, insegurança e desorientação, que, por sua vez, expandem a aflição 

sobre os ilícitos e as catástrofes. Emerge, então, uma cultura punitiva em uma 

sociedade denominada de risco. Nela, novos riscos surgem diariamente, pois o meio 

social atual é marcado pelo incremento das ameaças e perigos típicos da 

complexidade moderna.  

Pires313 é quem desenvolve o conceito de sociedade de risco e defende 

que, diante de tantos novos fatores de risco, expostos repetidamente pelas mídias, e 

                                                
311 BRUNO, Aníbal. Direito penal. Volume 1: Parte Geral. Tomo 3 (pena e medida de segurança). 
São Paulo: Forense. 1962. P. 23. 
312 SÁNCHEZ, Jesus-Maria Silva. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002. P. 33. 
313  PIRES, Josiane Corrêa. Legislação simbólica e expansão do direito penal: do caráter 
simbólico das novas leis penais. Revista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
Brasília, v. 1, n. 6, p. 329-358, 2012. Anual. Disponível em:< 
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:revista:1985;000422906 >. Acesso em: 
07/02/2019. P. 334-336. 
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da impotência do Estado em fornecer uma resposta adequada, presencia-se a 

formação de uma cultura punitiva, estabelecendo uma espécie de consenso de que 

a criminalização de condutas é o caminho hábil a solução dos novos conflitos. Nesse 

contexto, ainda conforme o autor, há um clamor público pela ampliação das leis 

penais e das sanções para que se finde ao menos nominalmente, a angústia 

derivada da insegurança e das ameaças de uma sociedade de risco, como se 

coubesse ao Direito Penal, por essência, o papel de proporcionar a realização dos 

direitos fundamentais e da maioria dos interesses sociais. 

As sanções penais passam a ser ampliadas e endurecidas, seja na fase 

executiva das penas, ou com a inclusão do delito no rol de crimes hediondos, entre 

outras alterações possíveis, sendo que todas as propostas acabam por 

verdadeiramente deixar sem solução a redução da criminalidade, a prevenção dos 

crimes, entre outras respostas. Nas palavras de Zaffaroni 314 , poucas vezes na 

história, o poder punitivo esteve tão carente de legitimidade e, como nunca, precisou 

racionalizar em altíssimo grau disparates políticos traduzidos em leis penais 

incoerentes, superabundantes e notoriamente ineficazes para seus propósitos 

declarados, sendo, em verdade, meramente sensacionalistas e demonstrativas de 

uma quebra sem precedentes do poder dos Estados. Portanto, observa-se que as 

novas normas inseridas no contexto penal, apenas se revestem de função muito 

mais simbólica do que jurídica. Verifica-se, assim, dois fenômenos distintos, mas que 

caminham lado a lado, a expansão do Direito Penal e a utilização do Direito Penal 

como símbolo. 

Para Franco315, o expansionismo penal é indesejável, pois, em um Estado 

Democrático de Direito, a intervenção das sanções penais deve necessariamente 

ser mínima. E, conforme Batista316 , o crescimento do alcance do Direito Penal 

representa uma dimensão simbólica do aumento da atenção do Estado para com 

determinados problemas sociais, ocultando o debate sobre as mais variáveis 

opressões. Cria-se uma avalanche de incriminações que diminui ou anula a 

importância de outras construções de controle social menos danosas. 

                                                
314  ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Discurso feminista e poder punitivo. In: PIRANGELI, José 
Henrique (coord.). Direito Criminal. Belo Horizonte: Del Rey. 2001. P. 81. 
315  FRANCO, Alberto Silva. Do princípio da intervenção mínima ao princípio da máxima 
intervenção. Justiça e Democracia. São Paulo, n. 1. 1996. P. 169. 
316 BATISTA, Nilo. Só Carolina não viu – Violência doméstica e políticas criminais no Brasil. In 
Jornal do Conselho Regional de Psicologia. Ano 5. Rio de Jnaiero. Mar. 2008. P. 17. 
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No mesmo sentido, Zaffaroni317 alerta para a questão da inflação das 

normas penais ao abordar que é corriqueiro que a sociedade reivindique o uso 

severo do poder punitivo para resguardar determinados bens jurídicos, o que pode 

acabar em uma armadilha retardatária para as demandas buscadas, vez que o 

recurso ao Direito Penal pode silenciar e neutralizar o potencial transformador dos 

discursos em prol da igualdade de gênero e contra a violência em face das 

mulheres. Há, assim, em verdade, um processo de ocultação de outras saídas e dos 

debates sobre os assuntos, após a positivação da norma penal. 

De acordo com Dotti 318 , a hipercriminalização leva à ineficácia das 

normas e à insegurança jurídica, culminando na falta de interesse para implementar 

ou reforçar outras políticas públicas menos invasivas e mais eficazes, mas que 

requerem maior investimento financeiro e humano. Os autores defendem que essa é 

a política criminal atual, a qual visa claramente atender interesses do Estado ou de 

grupos de pressão. 

Fazer do Direito Penal o único ou o principal meio apto a cumprir funções 

informativas e pedagógicas na sociedade, por meio de mais uma tipificação com 

maior cominação de pena, como propõem as respostas da Lei do Feminicídio, 

entrega a esse ramo do direito uma missão que ele não é capaz de atingir, inclusive 

porque se trata de instrumento eminentemente repressivo e cujo uso provoca danos 

muitas vezes irreversíveis aos destinatários319.  

Como ensina Sanchéz320, ao destacar o papel subsidiário das leis penais: 

 

Considero inconcebível que o Estado democrático aceite pacificamente que 
as normas penais constituam parâmetro do ético e do antiético. O Direito 
Penal deve restringir-se à proteção dos bens jurídicos mediante um respeito 
neutro aos princípios que sustenta, sem procurar fomentar fenômenos de 
adesão pessoal.[...] Portanto, ao se considerar legítimo que alguma 
instância estatal cumpra, num Estado pluralista, uma função ético-social, tal 
função deveria ser cumprida num âmbito diferente do âmbito da intervenção 
punitiva, não condicionado pela vertente aflitiva que o define. 

 

                                                
317 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El discurso feminista y el poder punitivo. In: BIRGIN, Haydee 
(org.). Las trampas del poder punitivo: el genero del derecho penal. Buenos Aires: Biblos, 2000. P. 66 
e 81. 
318 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010. 
P. 106. 
319 SÁNCHEZ, Jesus-Maria Silva. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002. P. 61-63 e 455-456. 
320 Idem. P. 457. 
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Dessa forma, tem-se que o Estado busca solucionar demandas sociais 

multifacetadas de forma rápida, para atender ao clamor popular, por meio da edição 

de mais leis penais, com atribuição de penas mais severas, que supostamente 

servem para tutelar os bens jurídicos. No entanto, isso representa uma grave 

distorção que, além de não trazer solução real para os anseios da sociedade, 

distancia o Direito Penal do seu verdadeiro propósito e origem, autorizando uma 

expansão da legislação penal, ou seja, a ocorrência de um Direito Penal máximo, 

como nomeia Franco321, contrário ao minimalismo do Estado Democrático de Direito. 

Em verdade, leis penais que surgem em um contexto de expansão 

legislativa trazem, na maioria das vezes, apenas uma solução imediata sem, 

contudo, preocupar-se com a real aptidão para resolver as demandas sociais. Essas 

leis se revestem, primordialmente, de caráter simbólico, pois há um evidente 

obstáculo à realização dos objetivos da norma, uma vez que ela não conseguirá o 

alcance pretendido para a ocorrência dos resultados almejados, diante dos limites 

inerentes à intervenção penal.  

Segundo Marcelo Neves 322 , a legislação simbólica pode ser definida 

“...como uma produção de textos cuja referência à realidade é normativo-jurídica, 

mas que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não 

especificamente normativo-jurídico”. Assim sendo, a legislação é simbólica quando o 

objetivo do legislador ao editar a norma não é atingir a sua eficácia, mas sim outro 

interesse específico. Em se tratando da Lei do Feminicídio, por exemplo, pode-se 

dizer que, diante do acelerado e conturbado processo de tipificação no qual não foi 

pensado como de fato se daria a promoção de todas as respostas pretendidas para 

a problemática do elevado número de mortes de mulheres por questões de gênero, 

houve uma preocupação maior em fornecer uma solução acelerada e acalmar as 

queixas sociais do que em proporcionar uma lei eficaz, com viés para além da 

penalização destinada aos infratores. 

Ademais, pode-se classificar a legislação simbólica em três modelos a 

depender do conteúdo e função da norma e, segundo Kindermann323, eles são: (I) 

confirmação de valores sociais; (II) demonstração da capacidade de ação do Estado 

                                                
321  FRANCO, Alberto Silva. Do princípio da intervenção mínima ao princípio da máxima 
intervenção. Justiça e Democracia. São Paulo, n. 1. 1996. P. 172-174. 
322 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Martins Fontes. 2007. P. 30. 
323 KINDERMANN, Harald. Symbolishe Gesetzgebumg. 1988. In NEVES, Marcelo. A 
Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Martins Fontes. 2007. P. 33. 
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e (III) adiamento da solução de conflitos sociais através de compromissos dilatórios. 

O primeiro modelo pretende assumir uma posição de controle social, por meio da 

edição de uma lei que visa inibir ou estimular uma determinada postura, pois vai 

positivar um valor a ser seguido, no entanto, demonstra caráter muito mais simbólico 

do que efetivo.324  

No segundo modelo, a edição de uma lei tem a intenção de demonstrar a 

capacidade e preocupação do Estado na solução dos problemas sociais. Dessa 

maneira, diante de uma insatisfação social, há a promulgação de uma legislação 

álibi325 que surge como aparente resolução imediata da questão a ser enfrentada, 

mas que na verdade mascara a realidade sem apresentar efetiva resposta. Essa 

legislação é encontrada normalmente nas normas penais, pois ante a inquietude da 

população em face dos crimes, o legislador elabora a norma para fornecer uma 

resposta temporária e aparente à vontade social.  

Por fim, no terceiro modelo, a função da lei seria abrandar um conflito 

político atual, por meio de um acordo entre partidos para a formação da norma, e a 

solução é transferida para o futuro. De acordo com Marcelo Neves, “...abranda-se 

um conflito político interno através de uma lei aparentemente progressiva, que 

satisfaz ambos os partidos, transferindo-se a solução do conflito social para um 

futuro indeterminado”326. 

Dessa forma, a partir do estudado até este momento, percebe-se a 

incidência de dois modelos na Lei do Femincídio, o simbolismo da confirmação de 

valores sociais e o da demonstração da capacidade de ação do Estado, porém, sem 

a concreta aptidão da norma, por si só, para transformar a realidade das mulheres 

vítimas de violência de gênero, fato demonstrado, em especial, por dois motivos 

analisados: os limites inerentes à resposta penal (subseção 4.3) e o crescente 

                                                
324 Sobre o primeiro modelo, pode-se citar como exemplo o caso da Lei Seca, pelo qual houve a 
elaboração de uma norma para confirmar valores sociais (não se deve beber e dirigir). Acontece que, 
uma lei mal elaborada e às pressas, no intuito único de dar uma resposta rápida à sociedade acaba 
por retroceder, impossibilitando a punição dos motoristas que realmente causam perigo e/ou dano a 
bens e pessoas. A lei apresenta valor simbólico, sem solução que se mostra eficaz.  
325 [...] é um mecanismo com amplos efeitos político-ideológicos [...], descarrega o sistema político 
das pressões sociais concretas, constitui respaldo eleitoral para os respectivos políticos-legisladores, 
ou serve à exposição simbólica das instituições estatais como merecedoras da confiança pública.” [...] 
Ao criar a imagem de um Estado que responde normativamente aos problemas reais da sociedade, 
embora as respectivas relações sociais não sejam realmente normatizadas de maneira consequente 
conforme o respectivo texto legal. Fonte: NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São 
Paulo: Martins Fontes. 2007. P. 37. 
326 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Martins Fontes. 2007. P. 42. 
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número de mortes de mulheres no contexto posterior à Lei do Feminicídio (subseção 

3.2.3). 

Como destacam Zaffaroni e Pierangeli327, o legislador não pode ter seu 

olhar no simbolismo ao editar novas normas, já que a pena, quando restrita a essa 

lógica e desvinculada de uma utilidade, fica limitada a sua função repressiva, 

violando direitos fundamentais. Hassamer328, sobre o mesmo assunto, atesta que se 

espera das leis penais simbólicas funções que vão além do que fora previsto em 

seus textos e do que cabe ao Direito Penal, como a pacificação da comunidade.  

No Brasil, destacam-se alterações nas leis penais como mera reação 

simbólica às pressões da sociedade buscando reduzir a criminalidade, como em 

geral ocorre em países periféricos, de acordo com Neves329. O autor alerta que o 

apelo excessivo às leis simbólicas leva à “descrença” no próprio sistema jurídico; 

disso resulta que o povo se sente enganado e os atores políticos tornam-se 

impostores. Valendo-se dos aportes teóricos construídos nesse trabalho, verifica-se 

que no Brasil a elaboração da Lei do Feminicídio foi realizada sem considerar o 

papel do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito e sem aferir as reais 

consequências e respostas esperadas da tipificação, apenas no intuito de dar uma 

solução ao clamor popular num determinado momento de tensão. 

Assim, o Direito Penal, por meio da Lei do Feminicídio, embora tenha 

papel importante na visibilidade do fenômeno e na punição dos agressores, é 

voltada justamente para a questão repressiva e não para a prevenção do problema. 

Ou seja, por mais louvável que tenha sido a intenção inicial da tipificação, ela não 

tem a aptidão para concretizar as respostas as quais se propõe. Frisa-se que os 

assassinatos de mulheres por questões de gênero devem ser combatidos, contudo, 

a sociedade e os operadores do direito precisam atentar para quais as ações 

estatais que estão sendo implantadas e de fato geram resultados positivos; e quais 

são fruto de uma política simbólica, oriunda da tendência de inflação legislativa, 

distante da como deve atuar o Direito Penal no Estado Democrático de Direito. 

Diante disto, pode-se compreender como um dilema a maneira como as respostas 

esperadas são mobilizadas para respaldar o acionamento da resposta penal. 

                                                
327 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – 
Parte Geral. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. P. 135. 
328 HASSAMER, Winfried. Derecho Penal Simbólico y protección de Biens Jurídicos. In Pena y 
Estado. Santiago: Editorial Jurídica Conosur. 1995. P. 23-36.  
329 NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Martins Fontes. 2007. P. 37-39. 
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4.5 Construção de um modelo consagrador da dignidade do ser feminino 

 

Considerando que a violência de gênero é um fenômeno multifacetado e 

que inclui campos além do Direito, como a psicologia e as ciências sociais, as 

políticas públicas – inclusive as de caráter penal – não podem atuar de forma 

autônoma. A busca pela igualdade e pela inclusão de grupos marginalizados 

socialmente não se restringe à exclusão dos infratores, significando também a 

obrigação estatal de promover a inclusão dos oprimidos330. 

 Nesse contexto, há um grave risco em entregar ao poder punitivo um 

grau de legitimidade para atender aos anseios sociais que claramente lhe faz falta. A 

intervenção penal proposta pela Lei do Feminicídio age apenas no fim, sem voltar a 

atenção para as causas originárias da violência de gênero. Logo, melhor se mostra o 

enfrentamento conjunto, podendo-se valer da intervenção penal, porém, sem deixar 

de lançar mão dos outros meios disponíveis e necessários para a transformação da 

vida das mulheres vítimas de violência.  

  Segundo Singer 331 , não se deve recorrer à lógica penal devido a 

conveniências de ordem meramente prática, é preciso considerar outras saídas, pois 

o recurso indiscriminado ao Direito Penal como principal instrumento para a garantia 

da igualdade acaba por afastar a importância das demais políticas públicas de 

inclusão e de combate ao preconceito.  

Ademais, Abreu332 leciona que a utilização do Direito Penal não só se 

mostra paradoxal, diante do recurso a uma punição, meio de controle social, para 

superar a violência contra as mulheres – pois diz respeito a uma via de repressão 

sendo usada inadequadamente como via libertadora – como também retira das 

mulheres o protagonismo dessa luta. A autora destaca que se deve conferir um 

papel ativo às mulheres no combate à violência de gênero, pois assim seria possível 

romper com a imagem feminina construída socioculturalmente; qual seja: 

homogênea, passiva, vitimizada e, consequentemente, limitada; que é originadora e 

legitimadora da violência. 

                                                
330 SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: EDITORA 
Lumen Juris. 2010. P. 142 e 162. 
331 SINGER. Helena. Direitos Humanos e Volúpia Punitiva. Coimbra: Centro de Estudos Sociais, 
1998. P. 12. 
332 ABREU, María Luisa Maqueda. ¿Es la estratégia penal uma solución a la violência contra las 
mujeres? Algumas respuestas desde um discurso feminista crítico. Revista para el análisis del 
derecho. Barcelona. 2007. P. 40. 



122 

 

Como propõe Mendes333, talvez uma das alternativas não seja abrir mão 

da resposta punitiva, mas dar real significado a essas formas de atuação penal, para 

o desenvolvimento comunitário pelas próprias mulheres. Trata-se de uma saída que 

não dispensa por completo o Direito Penal, mas que mostra ser possível diminuir a 

sua esfera de incidência, repensando a intervenção penal, para que ela possa 

cumprir de fato aquilo que se propõe.  

O exemplo é o Grupo de Mulheres Cidadania Feminina 334 , uma 

organização não governamental feminista, iniciada em 2002, na comunidade 

Córrego do Euclides em Recife. O referido grupo mantém um projeto chamado 

“apitaço”, o qual, segundo Mendes335, foi adotado com sucesso em diversos países 

sul-americanos. A ideia é estimular a reação à violência contra as mulheres. Para 

tanto, utilizam-se apitos em frente ao local do crime, como forma de denúncia e 

constrangimento do agressor. A ação tem resultado em diminuição dos casos de 

violência e o estímulo ao enfrentamento dos agressores. Há o empoderamento 

feminino no embate à problemática. As mulheres vítimas são trazidas para o centro 

da solução do conflito, o que se deu por iniciativa das próprias mulheres. De acordo 

com Grupo de Mulheres Cidadania Feminina, a diferença é evidente e a violência 

diminuiu336. 

Dessa forma, parece uma medida mais proporcional de intervenção em 

favor das mulheres, uma vez que se mostrou apta a diminuir a violência da 

comunidade, conferindo ainda visibilidade ao problema da violência de gênero no 

local, isto é, atendeu aos anseios sociais, porém, sem a intervenção indiscriminada e 

                                                
333 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. 2ª ed. Saraiva: 2017. P. 
177. 
334 A ONG atua nos bairros mais carentes e violentos de Recife, com o objetivo principal de fortalecer 
as mulheres, incentivando-as, por meio de uma ação coletiva, a criar e articular uma rede de 
enfrentamento à violência de gênero, tendo o apito como instrumento de alerta e referência. O grupo 
possibilita conferir visibilidade à violência e estimula as denúncias das agressões, além do que 
possibilita o reconhecimento dos espaços existentes de apoio às mulheres que se encontram em 
situação de violência. A ONG também desenvolve projetos de fomento de alternativas produtivas 
visando à autonomia econômica através da valorização e da reciclagem de capacidades 
preexistentes, além de promover reuniões socioeducativas, entre outras medidas. Vide mais sobre o 
assunto em: FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS (ONG). Grupo de Mulheres Cidadania 
Feminina. Disponível em:< https://fundodireitoshumanos.org.br/projeto/grupo-de-mulheres-cidadania-
feminina/ >. Acesso em 02/02/2019.  
335 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. 2ª ed. Saraiva: 2017. P. 
178. 
336 FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS (ONG). Grupo de Mulheres Cidadania Feminina. 
Disponível em:< https://fundodireitoshumanos.org.br/projeto/grupo-de-mulheres-cidadania-feminina/ 
>. Acesso em 02/02/2019. 
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simbólica do Direito Penal. O projeto é um exemplo de que esse ramo do direito não 

deve ser a primeira ou, menos ainda, a única saída.  

Destaca-se que o pensamento inovador sobre padrões sancionatórios 

não diz respeito a abandonar a utilização do poder punitivo, até porque, segundo 

Ferrajoli337, o abolicionismo penal é uma utopia que desencadearia na multiplicação 

de reações públicas e privadas arbitrárias. Contudo, deve-se repensar essa via com 

fulcro em atender à função do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito, 

de forma que a mulher vítima tenha uma posição ativa no enfrentamento à violência 

de gênero, bem como para que a intervenção penal não seja meramente simbólica, 

pois esta leva à perda da confiabilidade da população no Estado, o que gera uma 

crise de legitimidade do Direito, além da perpetuação da violência sofrida pelas 

vítimas338.  

Frisa-se que a importância da atuação ativa das mulheres é demonstrada 

pois se vê mais transformação a partir dos avanços sociais, oriundos de educação e 

conscientização, e da coordenação da atuação feminina e de outros grupos sociais 

do que com alterações legais. Conforme Smart339, o Direito, na realidade, é uma das 

vias de reprodução de códigos que identificam os gêneros e como eles devem ser 

encarados. Isto é, ainda que se valha de mudanças legais, a legislação continua a 

ser interpretada por meio de um discurso com significado diferente e legitimador da 

discriminação feminina. E essa visão é a que abrange os conflitos atuais entre o 

discurso feminista e o Direito, como apontam Abreu e Andrade340, para quem leis 

penais, como a Lei do Feminicídio, atuam enquanto um sequestro pelo Estado dos 

conflitos sociais, o que fere a subjetividade feminina e mantém a mulher em uma 

condição de vítima. Por exemplo, a alteração no paradigma nos processos de 

competência do Tribunal do Júri foi realizada em 1979, a partir de um movimento de 

                                                
337 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: RT. 
2006. P. 110. 
338 ANDRADE, Vera Pereira de. Criminologia e feminismo: da mulher como vítima à mulher como 
sujeito de construção da cidadania. Revista Sequência nº 35. Curso de Pós-Graduação em Direito da 
UFSC. 1997. P. 42-44. 
339 SMART, Carol. La teoria feminista y el discurso jurídico. In LARRAURI, Elena (org.). Mujer, 
derecho penal y criminologia. Madrid: Siglo Veintiuno. 1994. P. 39-49. 
340 COUTO, Maria Claudia Girotto. Lei Maria da Penha e Princípio da Subsidiariedade: diálogo 
entre um direito penal mínimo e as demandas de proteção contra a violência de gênero no Brasil 
(Dissertação de Mestrado em Direito – USP). Disponível em:< 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-18112016-163414/fr.php>. Acesso em: 
02/02/2019. P. 118-119. 
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mulheres, não mais sendo admitida a tese da legítima defesa da honra, contudo, a 

mudança no Código Penal para exclusão dessa tese apenas se deu em 1984341. 

Assim, por todo o exposto, é necessário mais do que alterações 

legislativas, notadamente as de natureza penal. Percebe-se, então, que para 

construção de um modelo verdadeiramente garantidor dos Direitos Fundamentais 

femininos outras formas de regulação são cada vez mais importantes. O problema 

da discriminação de gênero contra as mulheres não se soluciona apenas 

reformulando a legislação. Impende também mudar todo o sistema de valores social 

no qual o Direito se funda e se aplica. 

Outrossim, diante do analisado na pesquisa, para além do apelo à 

intervenção penal e da utilização de meios transformadores dessa intervenção, é 

imprescindível que sejam adotadas medidas em outras áreas. Nesse contexto, 

desde 2001, com a responsabilização do Brasil pela CIDH342, foram recomendadas 

medidas a serem adotadas pelo país no enfrentamento à violência contra as 

mulheres. Na oportunidade, como destaca Lopes 343 , a Comissão recomendou 

especialmente: (I) adoção de medidas para capacitar e sensibilizar os funcionários 

judiciais e policiais sobre o problema da violência contra a mulher; (II) simplificação 

dos procedimentos judiciais para a solução mais ágil dos conflitos; (III) aumento do 

número de delegacias policias dedicadas à defesa dos direitos das mulheres; (IV) 

inclusão, nos planos pedagógicos em escolas, de informações sobre o respeito às 

mulheres e aos direitos previstos na Convenção de Belém do Pará. 

Acontece que a violência persistiu, culminando na CPMI-VCM 344 , 

instituída em 2007 e finalizada em 2013, na qual foi verificado que muitas das 

deficiências constatadas em 2001 pela CIDH, seguem sem solução, tanto que as 

mesmas recomendações são apontadas, com sugestão, em suma, das seguintes 

medidas: (I) promoção da capacitação continuada de gênero dos servidores, 

especialmente daqueles em atuação na rede de enfrentamento à violência contra a 

                                                
341 Vide subseção 2.2.2.1. 
342 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório nº 54/01. Caso 12.051. 
Disponível em:<https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>.  Acesso em: 21/11/2018. 
343  LOPES, Ana Maria D’ Ávila. Políticas de redistribuição e reconhecimento para a 
concretização da justiça social no combate à violência doméstica. In MENESES, Joyceane 
Bezerra; LIMA, Renata Albiquerque (org.). Justiça Social e Democracia. Editora Grupo Conceito. 
São Paulo. 2011. P. 29. 
344 BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: Senado Federal, 
2013. P. 1004. Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-
mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. 

https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm
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mulher; (II) ampliação dos serviços especializados para o atendimento 

interdisciplinar das mulheres vítimas de violência – desde as delegacias, mas 

passando também pelo suporte voltado à saúde e pelo apoio assistencial e 

pedagógico; (III) trabalho preventivo nas instituições e escolas sobre a problemática 

da violência de gênero contra as mulheres; (IV) tipificação do feminicídio. 

Verifica-se que, a partir das referidas recomendações, alguns avanços 

foram alcançados, como destaca a Secretaria Especial de Políticas para 

Mulheres345. No entanto, visualiza-se a perpetuação de problemas que carecem de 

determinadas políticas públicas estatais específicas para a realização dos Direitos 

Fundamentais das mulheres que se encontram em situação de violência. E a 

persistência no protagonismo da resposta penal como solução para toda a 

problemática – desde a visibilidade até a transformação do pensamento social – não 

tem o condão de transformar essa realidade. Nesse ínterim, por exemplo, há juízes 

que ainda não entendem o significado de gênero e de discriminação de gênero, 

como aponta o Portal da Violência Contra a Mulher346. Logo, revela-se indiferente 

uma tipificação reconhecendo esses fatos. 

Impende, portanto, a adoção de políticas públicas de reconhecimento que 

tenham o objetivo de modificar o sistema machista de valores que ainda impera na 

sociedade e que destina à mulher um papel inferior, em detrimento do apelo 

indiscriminado à intervenção penal, pois é imprescindível atuar também nas causas 

da violência para a transformação da realidade. 

Dessa forma, deve-se apostar em uma dupla abordagem para a 

construção de um modelo consagrador da dignidade do ser feminino. Com o 

atendimento prioritário das políticas públicas suprareferidas, mas também lançando 

mão do Direito Penal, no entanto, valendo-se desse meio preferencialmente com um 

                                                
345 As três secretárias da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), do Ministério das 
Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, demonstraram números que 
comprovam, de um lado, avanços nas políticas, programas e ações voltados às mulheres, e de outro, 
o quanto o Brasil ainda é carente destes instrumentos. Por exemplo, nos últimos 13 anos, houve um 
salto de 700% no número de órgãos de serviços especializados à mulher em todo o país. Porém, 
estes ainda são insuficientes, pois apenas atingem 10% dos municípios brasileiros. Fonte: ONU 
MULHERES. Balanço da Secretaria de Políticas para as Mulheres. 2016. Disponível em:< 
http://www.onumulheres.org.br/noticias/balanco-da-secretaria-de-politicas-para-as-mulheres-constata-
superacoes-e-desafios-para-as-brasileiras/>. Acesso em: 01/02/2019.  
346  PORTAL VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. Juiz usa Lei Maria da Penha para proteger 
homem. In LOPES, Ana Maria D’ Ávila. Políticas de redistribuição e reconhecimento para a 
concretização da justiça social no combate à violência doméstica. In MENESES, Joyceane 
Bezerra; LIMA, Renata Albiquerque (org.). Justiça Social e Democracia. Editora Grupo Conceito. 
São Paulo. 2011. P. 33. 
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“...esforço conjunto de inventividade legal e imaginação coletiva...”347, para restaurar 

um lugar central para as mulheres no desenvolvimento de um pensamento inovador 

sobre padrões sancionatórios.   

Isso porque, de acordo com Fraser348, para a concretização da justiça 

social, com superação da discriminação para com as mulheres, requer o emprego 

de abordagens distintas, de afirmação e de transformação, ou seja, adoção de 

políticas públicas bivalentes. Os remédios afirmativos para a injustiça são aqueles 

voltados a corrigir efeitos desiguais de arranjos sociais, porém sem abalar a 

estrutura social; enquanto os remédios transformativos devem atuar na remodelação 

da estrutura que origina a injustiça.  

Assim, a superação de uma lógica patriarcal que tem como base a 

discriminação de gênero não pode ser realizada unicamente por meio do Direito 

Penal. Tem-se que somente a partir da adoção de políticas de redistribuição e de 

reconhecimento dos fatos de gênero na discriminação contra a mulher é que o 

Estado poderá reverter a estrutura hierarquizada da sociedade e, 

consequentemente, garantir às mulheres exercício eficaz e livre dos seus Direitos 

Fundamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
347 BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana. In 
CAMPOS, Carmen Hein (org.). Criminologia e Feminismo. Porto Alegre. Editora Sulina. 1999. P. 
250. 
348 FRASER, Nancy. La justiça social em la era de la política de identidade: redistribuição, 
reconocimiento y participação. Revista del Trabajo. Ano 4. Nº 6. PP. 83-99. Ago/Dez. 2008; e 
FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era “pós-
socialista”. Cadernos de Campo. Nº 14-15. 2006. P. 231-239. 



127 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A aptidão da intervenção penal, por meio da Lei do Feminicídio, em 

combater a violência de gênero contra as mulheres e em fornecer uma resposta 

adequada para a sociedade como um todo e, em especial, para as vítimas, a partir 

do levantamento dos objetivos buscados pela Lei nº 13.104/2015 e do papel do 

Direito Penal em um Estado Democrático de Direito.  

Destaca-se que, apesar de o trabalho ter atingido os objetivos 

exploratórios, com a confirmação das hipóteses da pesquisa, a problemática em tela 

não foi esgotada com a presente dissertação de mestrado, diante da sua 

característica multifacetada e abrangente, que dialoga com diversas áreas do 

conhecimento para além do Direito. De toda forma, seguem, a seguir, algumas das 

considerações finais obtidas com suporte na pesquisa realizada.  

Inicialmente, foi possível asseverar que existe uma problemática de 

ineficácia dos Direitos Fundamentais da mulher que se encontra em situação de 

violência e isso acarreta a violação das diretrizes constitucionais, além do que 

contribui para a manutenção de um ciclo vicioso de violência de gênero, prática que 

afeta negativamente toda a sociedade.  

Observou-se que a violência contra as mulheres é um problema 

construído histórica, social e culturalmente – não é natural – e decorre, em especial, 

da desigualdade existente na divisão do poder entre homens e mulheres, bem como 

da discriminação de gênero presente na sociedade. Nesse contexto, os movimentos 

feministas, o gradual reconhecimento dos direitos das mulheres; a crescente 

conscientização das hierarquias e das desigualdades de gênero; bem como as 

circunstâncias e as investigações que apontam a extensão da problemática a níveis 

mundiais têm importância fundamental no combate a essa violência. Contudo, 

mesmo diante da evolução da proteção legal aos bens jurídicos ameaçados pelos 

atos que envolvem a violência de gênero, esta tem persistido e, assim, o Direito tem 

se mostrado inapto a reduzir os índices de violência de gênero, notadamente os 

números de mortes de mulheres.  

Isto posto, constatou-se que, a partir de 1976, foi desenvolvido, pelas 

teorias feministas, o conceito de feminicídio. O objetivo dessa nova palavra foi 

aumentar a conscientização sobre a morte violenta das mulheres, que era um crime 

ante o qual, diante do contexto em que se desenvolve, não deveria ser entendido 
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como um mero homicídio, neutro quanto ao gênero. Pode-se nominar o feminicídio 

como o assassinato intencional de mulheres porque elas são mulheres, diferindo do 

homicídio masculino de maneiras específicas, pois este invisibilizava a violência 

sistemática masculina sofrida pelo feminino. Trata-se da expressão última e extrema 

da violência contra a mulher. A conceituação é alavancada pelas ativistas de Direitos 

Humanos das Mulheres a fim de compreender o motivo dessa violência reiterada. 

Averiguou-se que o crime contra a vida perpetrado em face das mulheres 

por questões de gênero se mostrava uma constante na América Latina do século 

XX, enquanto marca do patriarcado contemporâneo e com a finalidade de aterrorizar 

as mulheres e empoderar os homens. Logo, o feminicídio ganhou destaque no 

âmbito latino-americano e passou a ser visto como representação de um crime de 

Estado, diante da paralisia deste, mesmo em vista dos casos de mortes de mulheres 

pelo simples fato de serem mulheres. Na pesquisa, tem destaque o caso de Cidade 

Juárez, no México. E foi possível constatar que, diante dos diversos cenários em 

que se desenvolvem os feminicídios – possíveis tipologias do termo –, é 

imprescindível definir uma classificação dos feminicídios para determinar as 

especificidades do fenômeno e para avançar nas políticas contra a violência a que 

as mulheres estão sujeitas. 

Não se pode negar que a emergência do termo feminicídio fez com que 

os homicídios de mulheres passassem a ser vistos como fenômeno social 

específico, o que impulsionou a elaboração de medidas estatais com o objetivo de 

combater a problemática, destacando-se a intervenção penal por meio da tipificação 

do feminicídio. Percebe-se que, mesmo diante das diferenças entre as legislações 

dos países latino-americanos acerca do feminicídio, estas foram aprovadas em 

contextos em que se objetivava, principalmente e em última análise, a redução do 

elevado número de feminicídios, com o fortalecimento dos Direitos Humanos das 

mulheres. 

Explorou-se, então, a Lei nº 13.104/2015 que tipifica o feminicídio no 

Brasil, constatando-se que o seu desenvolvimento se deu de forma acelerada –

conclusão em pouco mais de um ano – e em meio a pressões internas e externas. 

Além disso, o que muda formalmente com a nova lei é apenas o agravamento – por 

meio de uma qualificadora, causas de aumento de pena e a inserção do feminicídio 

no rol de crimes hediondos – das penas pra os infratores nas hipóteses em que há o 

assassinato de mulheres por “condição do sexo feminino”, sem qualquer outra 
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previsão voltada às vítimas e sem a diferenciação entre as formas pelas quais os 

feminicídios podem ser praticados. 

Dessa forma, verificou-se que, no que diz respeito às mudanças formais, 

surgem limites à tipificação, tendo em vista (I) a imprecisão do termo empregado 

pela lei para definir “condição do sexo feminino”, qual seja “menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher”; (II) a indiferença aos inúmeros sentidos que 

surgem a partir da categoria do feminicídio; (III) a utilização de uma nomenclatura 

inadequada na tipificação (“condição de sexo feminino”), tendo o termo “gênero” sido 

equivocadamente afastado durante o processo legislativo. Logo, constatou-se que 

esses fatores deixam um espaço amplo de liberdade para o julgador e podem 

possibilitar, no cotidiano forense, a capitulação indevida de casos sob a rubrica de 

feminicídio, além do que propiciam que dados estatísticos não sejam devidamente 

levantados, prejudicando a utilidade do conceito, da Lei do Feminicídio e a 

organização de políticas públicas voltadas a transformação da realidade. 

Ademais, foram extraídos e analisados, a partir da doutrina e dos 

documentos que justificaram a Lei do Feminicídio, os principais objetivos esperados 

com a tipificação no enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres, quais 

sejam: (I) conferir visibilidade ao feminicídio; (II) responder ao elevado número de 

mortes de mulheres; (III) modificar os valores sociais; (IV) proteger as vítimas; e (V) 

mudar a forma como o direito observa e decide sobre o feminicídio, com o objetivo 

de combater a impunidade. 

Averiguou-se que as respostas esperadas a partir da vigência da nova lei 

se intercomunicam e parecem se desenvolver, principalmente, a partir da justificativa 

de se conferir mais visibilidade ao fenômeno da violência sexista fatal contra as 

mulheres, sendo que o objetivo principal é reduzir o elevado número de mortes de 

mulheres no Brasil. A pesquisa aborda, então, os índices de mortes de mulheres nos 

contextos anterior e posterior à Lei do Feminicídio, de modo a averiguar e 

problematizar a visibilidade (principal resposta e a partir da qual se desenvolvem as 

demais) e a efetiva redução do número de mortes de mulheres após o advento da 

nova lei.  

Verificou-se que a invisibilidade dos feminicídios e o elevado número de 

mortes de mulheres continua a ser um problema mesmo após a tipificação, pois, nas 

pesquisas oficiais abordadas, não é possível dimensionar adequadamente o 

fenômeno, diferenciando-o dos demais homicídios, o que impossibilita entender em 
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que circunstâncias ele mais acontece para, assim, levantar informações 

quantitativas e qualitativas capazes de aprimorar as estratégias de segurança 

pública e as políticas públicas de atendimento às mulheres e de responsabilização 

dos agressores, dificultando que se confira real visibilidade e que se possa mover 

em busca da inibição da violência de gênero, além das outras respostas propostas 

pela Lei nº 13.104/2015. Outrossim, há disparidade nos dados oficiais analisados e 

estes, muitas vezes, mostram-se inconsistentes e desconsideram, nos 

levantamentos, a própria lei e o aspecto do menosprezo à condição de mulher.  

Tem-se, assim, mais um limite da Lei do Feminicídio, pois as respostas 

esperadas aparecem como uma “propaganda” ampla do novo tipo e, embora não 

tenham um significado muito preciso ou justificativas científicas, parecem funcionar 

bem para legitimar a necessidade de criação da lei, diante do amplo apelo social por 

criminalizações. Na realidade, mostra-se inviável que tão somente a aplicação de 

mais pena possa conferir visibilidade ao problema do feminicídio, responder ao 

elevado número de mortes de mulheres por questões sexistas, modificar valores 

sociais ou proteger as vítimas. 

A partir das referidas limitações, tratou-se sobre o papel do Direito Penal 

no Estado Democrático de Direito, evidenciando a dificuldade existente no uso 

desse recurso para fins de transformação da realidade social, diante dos princípios 

norteadores da intervenção penal e de aspectos como o garantismo e a função das 

sanções penais. Pode-se afirmar, a partir dessa análise, que a Lei do Feminicídio, 

apesar de constitucional, tem natureza eminentemente retributiva e é uma lei penal 

simbólica, no modelo de legislação álibi, estando inserida em um contexto de 

expansão da intervenção legislativa – hipercriminalização. A Lei do Feminicídio 

mostra a confirmação de valores sociais pelo Estado, contudo, não possui a 

concreta aptidão para realizar aquilo a que se propõe.  

Destarte, tendo em vista a existência de leis penais para tutelar os mais 

diversos bens jurídicos ligados à violência de gênero, considera-se que se as 

tipificações já existentes não se mostram suficientes e bastantes, não é por 

ausência de previsão legal, mas por falhas estatais de outras ordens, como a falta 

de dados oficiais, a ausência de estatísticas desagregadas por sexo da vítima e de 

informações que permitam propor políticas de enfrentamento para o feminicídio e 

outras formas de violência que atingem as mulheres. Estas últimas demandas 

acabam esquecidas, tendo em vista que a reivindicação pela visibilidade do 
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feminicídio é traduzida como uma exigência pelo incremento da punição. O que 

ocorre é que se considera o problema resolvido pela nova tipificação, com aumento 

da pena, enquanto as medidas alternativas dos outros meios disponíveis para a 

proteção dos bens jurídicos (até porque o Direito Penal deve ser a ultima ratio) são 

preteridas.  

Dessa maneira, a partir do exposto na pesquisa, tem-se que o Direito 

Penal tem um papel importante no enfrentamento à violência de gênero e não se 

pode abrir mão da intervenção desse ramo do Direito. Tipificar o feminicídio indica 

uma identificação estatal e social de que o fenômeno da violência contra a mulher 

existe e precisa ser combatido, rompendo algumas das barreiras que o invisibilizam. 

Nesse sentido, não se pode negar que a nova lei conferiu certa visibilidade ao 

fenômeno, tanto que, se não fosse por ela, esta dissertação não teria o presente 

tema. A Lei nº 13.104/2015 também pode propiciar uma punição mais severa para 

os infratores.  

Não obstante, por mais louvável que tenha sido a intenção inicial da 

tipificação, ela não tem a aptidão para concretizar as respostas as quais se propõe. 

Frisa-se que os assassinatos de mulheres por questões de gênero devem ser 

combatidos, contudo, a sociedade e os operadores do direito precisam atentar para 

quais as ações estatais que estão sendo implantadas e de fato geram resultados 

positivos; e quais são fruto de uma política simbólica, oriunda da tendência de 

inflação legislativa, distante de como deve atuar o Direito Penal no Estado 

Democrático de Direito, uma vez que a efetividade normativa depende do 

fortalecimento institucional e amadurecimento social. 

Não se deve adotar a cômoda postura da punição, a qual, além de inócua, 

mostra-se injusta e opressora quando se analisa o papel do Direito Penal. Boas leis 

sem boas práticas não trarão avanço ao árduo processo de combate à violência de 

gênero. Enquanto as boas práticas exigem uma revolução estrutural e funcional. 

Assim, é necessário mais do que alterações legislativas, notadamente as de 

natureza penal. Percebe-se, que, para construção de um modelo verdadeiramente 

garantidor dos Direitos Fundamentais femininos, outras formas de regulação são 

cada vez mais importantes. O problema da discriminação de gênero contra as 

mulheres não se soluciona apenas reformulando a legislação. Impende também 

mudar todo o sistema de valores social no qual o Direito se funda e se aplica, pois 

só será possível construir um modelo eficaz no presente com o estímulo ao 
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desenvolvimento de um futuro, no sentido de evitar a misoginia e quaisquer outras 

formas de preconceito, discriminação e opressão. 

Chega-se à dedução que, além de punir os crimes, precisa-se buscar 

suas causas e atuar nelas, adotando um modelo de prevenção e transformação 

harmonioso e justo, com políticas públicas bidimensionais, afirmativas e 

transformativas, em paralelo ao punitivo. Operar apenas nas consequências – 

atribuindo mais pena ao infrator –, como se tem comprovado ao longo desta 

pesquisa, não traz verdadeira solução à problemática. Deve-se atuar nas sementes 

e não somente sonhar com as flores e os frutos. Isto é, deve-se buscar transformar 

as causas e não só os fins. 

Para o desenvolvimento de uma condição de vida livre de violência contra 

as mulheres, deve-se desenvolver a conscientização e sensibilização social sobre as 

questões de gênero. É necessário que se reconheça que os paradigmas históricos 

levaram a uma negação da humanidade da mulher, para que, conjuntamente, 

homens e mulheres, possam criar modelos, parâmetros e paradigmas que 

respondam a uma concepção de mundo e do nosso papel nele, mais harmonioso, 

pacífico e enriquecedor. A intervenção penal é apenas um dos diversos meios pelos 

quais essa luta pode se apresentar, desde que não se perca de vista os seus limites 

inerentes, no sentido de resguardar e fortalecer a dignidade do ser feminino. 



133 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABREU, María Luisa Maqueda. ¿Es la estratégia penal uma solución a la 
violência contra las mujeres? Algumas respuestas desde um discurso feminista 
crítico. Revista para el análisis del derecho. Barcelona. 2007. 
 
AGUILLAR, Ana Leticia. Femicidio: la pena capital por ser mujer. Nueva Época, 
ano 4, nº. 44, Guatemala, outubro 2005. Disponível em: 
<http://puntosmovrec.org/sidoc_new /images/books/12946/12946_00.pdf>. Acesso 
em: 01/01/2019.  
 
ALCOFF, Linda; e POTTER, Elizabeth (orgs.). Feminist Epistemologies. New York 
and London: Routledge, 1993. 
 
ALEXY, Robert. Colisão e ponderação como problema fundamental da 
dogmática dos direitos fundamentais. Palestra proferida na casa Rui Barbosa, em 
10/12/1998. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Disponível em: 
<https://pt.scribd.com/document/345968089/Colisao-e-Ponderacao-Alexy>. Acesso 
em: 02/01/2019. 
 
ALMEIDA, Suely S. de. Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado. 
Revinter: Rio de Janeiro, 1998. 
 
ALMEIDA, Tânia Mara Campos; BANDEIRA, Lourdes Maria. Vinte anos da 
Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
026X2015000200501&script=sci_arttext>. Acesso em: 03/11/2018. 
 
ANDRADE, Vera Pereira de. Criminologia e feminismo: da mulher como vítima à 
mulher como sujeito de construção da cidadania. Revista Sequência nº 35. Curso de 
Pós-Graduação em Direito da UFSC. 1997. 
 
ANTHONY, Carmen. Compartilhando critérios e opiniões sobre 
femicídio/feminicídio. In: CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). 
Contribuições ao debate sobre a tipificação penal do femicídio/feminicídio. 
Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 
12/12/2018. 
 
ARDAILLON, Danielle; DEBERT, Guita. Quando a vítima é mulher: análise de 
julgamentos de crimes de estupro, espancamento e homicídio. Brasília: Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, 1987.  
 
ARGENTINA. Lei nº 26.791 de 2012. Sustituyense los incisos 1º y 4º del articulo 
80 del codigo penal. Argentina, 11 de dezembro de 2012. Disponível em:< 
http://www.notivida.com.ar/legnacional/Ley26791_femicidio.html>. Acesso em: 
06/12/2018. 
 
AZAMBUJA, Mariana Porto Ruwer de; JAEGER, Fernanda Pires; e STREY, Marlene 
Neves. (Orgs.). Violência, gênero e políticas públicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 



134 

 

2004.  
 
AZEVEDO, André Boiani e; FURLAN, Erika Chioca. Finalidade da pena ante o 
princípio da necessidade das reações penais. Revista do Curso de Direito da 
Faculdade de Humanidades e Direito. Vol. 10. Nº 10. 2013. P. 138-155. Disponível 
em:< https://www.metodista.br/revistas/revistas-
ims/index.php/RFD/article/viewFile/4787/4070>. Acesso em: 02/02/2019. 
 
AZEVEDO, Luiz Carlos de. Estudo Histórico sobre a Condição Jurídica da 
Mulher no Direito Luso-brasileiro desde os anos mil até o terceiro milênio. 
Editora Revista dos Tribunais: São Paulo. 2001.  
 
BACIGALUPO, Enrique. Princípios Constitucionales de Derecho Penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais. Nº 52. São Paulo. RT. 2005. 
 
BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão 
humana. In: CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e feminismo. Porto Alegre: 
Editora Sulina. 1999.  
 
BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 
Direito. O triunfo tardio do Direito Constitucional no Brasil. Revista Eletrônica sobre 
a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público. N. 09, 
março/abril/maio. 2007. Disponível em:< http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constit 
ucionalizacao_do_direito_pt.pdf>. Acesso em: 20/02/2018. 
 
BARSA, Enciclopédia. Volume 09, Hérnia – Judite. São Paulo: Enciclopédia 
Britânica do Brasil, 1994. 
 
BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 12ª ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2011. 
 
BATISTA, Nilo. Só Carolina não viu – Violência doméstica e políticas criminais 
no Brasil. In Jornal do Conselho Regional de Psicologia. Ano 5. Rio de Jnaiero. Mar. 
2008. 
 
BAUMAN, Z. Amor líquido. Sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2004. 
 
BBC NEWS. Ter 'presidenta' fez diferença para as mulheres? Disponível em: < 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36384962 >. Acesso em: 10/02/2019. 
 
BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Nova Fronteira, 2009. 
 
BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução de Lucia Guidicini, 
Alessandro Berti Contessa. São Paulo: Martins Fontes. 1997. 
 
BENTHAM, Jeremy. Teoria das punições legais. Tradução clássica revisada. São 
Paulo: Livr. E Ed. Logos, sem data. 
 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constit%20ucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constit%20ucionalizacao_do_direito_pt.pdf
http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constit%20ucionalizacao_do_direito_pt.pdf


135 

 

BETANCOURT, Eduardo López. Introducción al Derecho Penal. México. DF: 
Editora Porrúa. 2001. 
 
BETTIOL, Giuseppe. Direito Penal. V. 3. Tradução de Paulo José da Costa Junior e 
Alberto Silva Franco. V. 3. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1976. 
 
BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. 
 
BITENCOURT, CEZAR Roberto. Manual de Direito Penal. Vol. 1. 6ª Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 
 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 17ª ed. São 
Paulo: Saraiva. 2012. 
 
BITTENCOURT, Cesar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 
2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
 
BOLIVIA. Lei nº 348 de 2013. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida 
libre de violencia. Bolivia, 9 de março de 2013. Disponível em: 
<https://bolivia.infoleyes.com/norma/4360/ley-integral-para-garantizar-a-las-mujeres-
una-vida-libre-de-violencia-348>. Acesso em: 15/12/2018. 
 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 
 
BORGES, Lucienne Martins. Crime passional ou homicídio conjugal?. Disponível 
em:< 
http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/viewFile/P.1678-
9563.2011v17n3p433/3767>. Acesso em 16/01/2019. 
 
BORGES, Paulo César Corrêa e GEBRIM, Luciana Maibashi. Tipificar ou não o 
femicídio/feminicídio? Revista de Informação Legislativa. Ano 51. Nº 202. Abr./Jun. 
2012. Disponível em:< 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/51/202/ril_v51_n202_p59.pdf >. Acesso em: 
15/01/2019. 
 
BORIS, Georges Daniel Janja Bloc. A Violência como produto da crise da 
condição masculina. In: MALUSCHKE, G.; BUCHER-MALUSCHKE, J.; 
HERMANNS, K.; Direitos Humanos e Violência: desafios da ciência e da prática. 
Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer. 2004.  
 
BRASIL. Código Penal de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso 
em: 03/12/2018. 
 
BRASIL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Relatório final. Brasília: 
Senado Federal, 2013. Disponível 
em:<https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-
violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-



136 

 

violencia-contra-as-mulheres>. Acesso em: 03/01/2018. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. 
Acesso em: 03/11/2018. 
 
BRASIL. Decreto nº 4.316 de 30 de julho de 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4316.htm>.  Acesso em 
10/11/2018.  
 
BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848. 1940. Brasília, DF: Presidência da República. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 30/10/2018.  
 
BRASIL. Igualdade de Gênero. Dilma: Tolerância zero à violência contra a 
mulher. Governo do Brasil. 2014. Disponível em 
:<http://www.brasil.gov.br/noticias/cidadania-e-inclusao/2014/03/dilma-tolerancia-
zero-a-violencia-contra-a-mulher>. Acesso em: 02/01/2019. 
 
BRASIL. Lei nº 11.106/2004. Brasília, DF: Presidência da República, 2004. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Lei/L11106.htm>. Acesso em: 10/10/2018. 
 
BRASIL. Lei nº 11.340/2006. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm >. Acesso 
em: 08/12/2018. 
 
BRASIL. Lei nº 13.104/2015. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13104.htm>. Acesso em: 30/10/2016. 
 
BRASIL. Panorama da violência contra as mulheres no Brasil: indicadores 
nacionais e estaduais. – N. 1 (2016). Brasília: Senado Federal, Observatório da 
Mulher Contra a Violência, 2016. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/institucional/datasenado/omv/indicadores/relatorios/BR-
2018.pdf>. Acesso em: 12/01/2019.  
 
BRASIL. Senado Federal. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Parecer. Brasília, DF: Senado, 2013b. (Relatora: Senadora Ana Rita). Disponível 
em: < http://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=3609442&disposition=inline>. Acesso em: 16/01/2018. 
 
BRASIL. SNPM. Sobre a Secretaria. Disponível em: 
<http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria>. Acesso em 02/01/2019. 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 
0048555-53.2017.8.19.0000. 4ª Turma Criminal. Publicado no Diário Oficial da União. 
Rio de Janeiro. 2017. Disponível em: < 
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/164470011/processo-n-0048555-
5320178190000-do-tjrj>. Acesso em: 02/12/2018. 



137 

 

 
BRUNO, Aníbal. Direito penal. Volume 1: Parte Geral. Tomo 3 (pena e medida de 
segurança). São Paulo: Forense. 1962. 
 
BUTLER, Judith P. Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade. 
16ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2018. 
 
CAMERON, Deborah e FRAZER, Nancy. The Lust to Kill. Nova York: 1987.  
 
CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. The Construction of a Humanized 
International Law. A Collection of Individual Opinions. Volume 3. Ediora: Brill – 
Nijhoff. 2013-2016. 
 
CAPUTI, Jane. "The Sexual Politics of Murder". New York, Gender & Society, Vol, 
3, núm. 4, dez. 1989, pp. 437-456.  
 
CARCEDO CABAÑAS, Ana; SAGOT RODRÍGUEZ, Monserrat. Femicidio en Costa 
Rica: balance mortal. Medicina legal de Costa Rica, San José, v. 19, n. 1, mar. 2002. 
Disponível em: < http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-
00152002000100002>. Acesso em: 03/01/2019. 
 
CARCEDO, Ana. Femicídio en Costa Rica. 1990-1999. Colección teórica nº 1. 
Costa Rica: Instituto Nacional de Mujeres, 2000. 
 
CARVALHO, Salo. Pena e garantias. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2008. 
 
CEPAL. Indicador de Feminicídios na América Latina e no Caribe. Disponível 
em: 
<http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=2780&idioma=e>
. Acesso em 20/12/2018. 
 
CERNICCHIARO, Luiz Vicente; COSTA JUNIOR, Paulo José da. Direito Penal na 
Constituição. 3ª ed. São Paulo: RT. 1995. 
 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate 
sobre a tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. 
Disponível em:< http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 
12/12/2018. 
 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate 
sobre a tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. In 
GOMES, Izabel Solyszko. Feminicídios e possíveis respostas penais: dialogando 
com o feminismo e o direito penal. In: Revista Gênero e Direito. João Pessoa, v. 4, n. 
1, p. 188-218, 2015. P. 102. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/article/view/24472>. Acesso em 
09/01/2019. 
 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuciones al debate 
sobre la tipificación penal del feminicidio/femicidio. Lima: CLADEM. 2012. In 



138 

 

Centro de Estudio Igualdad Argentina. Consideraciones respecto a la tipificación 
penal del feminicídio em Argentina. Santiago: Rosário Santa Fé. 2012. P. 4. 
Disponível em:< 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obrasportales/op_20180108_02.pdf>. 
Acesso em: 12/12/2018. 
 
CHILE. Lei nº 20.480 de 2010. Modifica el Código Penal y la Ley nº 20.066 sobre 
violencia intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”, aumentando las penas aplicables 
a esto delito y reforma las normas sobre parricidio. Chile, 14 de dezembro de 2010. 
Disponível em: <https://www.leychile.cl/navegar?idNorma=1021343>. Acesso em: 
10/12/2018. 
 
COLOMBIA. Lei nº 1.257 de 2008. Normas de sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violencia y driscriminación contra lãs mujeres. Colômbia, 
04 de dezembro de 2008. Disponível em: < 
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/573203/887553/Ley+1257+de+2008++%
28Previene+y+sanciona+la+violencia+y+discriminacio%CC%81n+contra+las+mujere
s.Modifica+C.P.%2C%20C.P.P.+y+L.294+de+1996%29.pdf/233db78d-2b18-4c49-
8535-057cfc0b3d3a>. Acesso em: 10/12/2018. 
 
COLOMBIA. Lei nº 1.761 de 2015. Por la cual se crea el tipo penal de feminicidio 
como delito autónomo y se dictan otras disposiciones. Colombia, 06 de julho de 
2015. Disponível 
em:<http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%2
0DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf>. Acesso em: 03/01/2019.  
 
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório Anual 200. 
Relatório nº 54/01, Caso 12.051, Maria da Penha Maia Fernandes. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 12/01/2019. 
 
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8ª ed. 
São Paulo: Saraiva. 2012. 
 
COMPROMISSO E ATITUDE. Legislações da América Latina que penalizaram o 
feminicídio. Disponível em: < 
file:///C:/Users/sarah/Desktop/PAGAMENTO%20INSS/Compromisso%20e%20Atitud
e.html>. Acesso em: 15/12/2018. 
 
COPETTI, André. Direito penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegra: 
Livraria do Advogado, 2000. 
 
CORRADI, Consuelo; MARCUELLO-SERVÓS, Chamei; BOIRA, Santiago; WEIL, 
Shalva. Theories of femicide and their significance for social research. Current 
Sociology, 1-21, fev. 2016. Disponível em: 
http://csi.sagepub.com/content/early/2016/02/02/00113921 15622256.full.pdf+html. 
Acesso em: 02/02/2018. 
 
CORRÊA, Mariza. Morte em família: representações jurídicas de papéis sexuais. 
Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. 
 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201761%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf


139 

 

COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Curso de Direito Penal. Vol. II. São Paulo: 
Saraiva, 1991.  
 
COSTA RICA. Lei nº 8.589 de 2007. Penalización de la violencia contra las 
mujeres. Costa Rica, 26 de abril de 2007. Disponível em: < 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2007/5206.pdf?view=1>. Acesso 
em: 02/12/2018. 
 
COSTA, Marli Marlene Moraes da; e SCHWINN, Simone Andrea. Qual o lugar das 
mulheres no mundo? O peso dos estereótipos de gênero sobre as mulheres 
migrantes e refugiadas. Vol. 38.2/2018. Jul/Dez. Revista do Programa de Pós-
Graduação em Direito – NOMOS. P. 117-131. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufc.br/nomos/articke/view/30859>. Acesso em: 02/12/2018. 
 
COUTO, Maria Claudia Girotto. Lei Maria da Penha e Princípio da 
Subsidiariedade: diálogo entre um direito penal mínimo e as demandas de proteção 
contra a violência de gênero no Brasil (Dissertação de Mestrado em Direito – USP). 
Disponível em:< http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-18112016-
163414/fr.php>. Acesso em: 02/02/2019. 
 
DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 
2007. 
 
DEL PRIORE, Mary. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. 
São Paulo. Editora Planeta. 2011. 
 
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo: RT, 2007. 
 
DIAS, Maria Berenice. Lei Maria da Penha, afirmação da igualdade. Revista 
Juristas, João Pessoa, a. III, n. 92, 19/09/2006. Disponível em: 
http://www.juristas.com.br/mod_revistas.asp?ic=3130. Acesso em: 11/12/2018. 
 
DÍEZ RIPOLLÉS, José Luiz. A racionalidade das leis penais: teoria e prática. Trad. 
Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 
 
DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2010. 
 
DWORKIN, Andrea. Life and Death. New York. Free Press: 1997.  
 
ECUADOR. Código Orgánico Integral Penal. Ecuador, 10 de fevereiro de 2014. 
Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/444013>. Acesso em: 02/01/2019.  
 
EICHLER, Margrit. Nonsexist research methods: a practical guide. New York: 
Routledge, 1999. In MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos 
paradigmas. 2ª ed. Saraiva: 2017.  
 
EL SALVADOR. Decreto nº 520 de 2010. Ley especial integral para uma vida libre 
de violencia para las mujeres. El Salvador, 25 de novembro de 2010. Disponível em: 
<https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_decreto520_elsvd.pdf>. Acesso em: 



140 

 

12/12/2018. 
 
ELUF, Luiza Nagib. A paixão no Banco dos Réus: casos passionais célebres de 
Pontes Visgueiro a Pimenta Neves. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
FACIO, Alda. Cuando el género sueña câmbios trae: metodologia para el análises 
de género del fenômeno jurídico. San José: ILANUD. 1991.  
 
FELDENS, Luciano. A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no 
controle de normas penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2005. 
 
FERNANDES, Gabriela Andrade. Memória e eficácia social da Lei Maria da 
Penha no Município de Vitória da Conquista – Bahia. Tese de Doutorado em 
Memória: Linguagem e Sociedade. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
2017. P. 104-106. Disponível em:< http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-
content/uploads/2018/03/Tese-Gabriela-Andrade-Fernandes.pdf>. Acesso em: 
11/12/2018. 
 
FERRAJOLI, Luigi et al (orgs.). Garantismo, hermenêutica e 
(neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 2012. 
 
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: Teoria do garantismo penal. 2. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
 
FERRARI, Eduardo Reale. Medidas de segurança e Direito Penal no Estado 
Democrático de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. 5. ed. 
Rio de Janeiro. 2006.  
 
FLORES, Rocío Villanueva. Feminicidio y jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. In F. M. Mariño (Ed.). Feminicidio: el fin 
de la impunidad (págs. 353 - 376). 2013. Madrid: Tirant lo Blanch, Universidad 
Carlos III de Madrid. Disponível em: < 
https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Athina/article/download/1166/1120>. Acesso 
em: 10/01/2019. 
 
FLORES, Rocío Villanueva. Tipificar o feminicídio: a fuga “simplista” ao direito 
penal? Trad. por Valéria Pandjiarjian. In: CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia 
Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação penal do 
femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< 
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 
12/12/2018.  
 
Folha informativa sobre a violência contra as mulheres.  Disponível em: < 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5669:folh
a-informativa-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820>. Acesso em: 20/12/2018. 
 
FÓRUM BRASILEIRO DE REGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-content/uploads/2018/03/Tese-Gabriela-Andrade-Fernandes.pdf
http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-content/uploads/2018/03/Tese-Gabriela-Andrade-Fernandes.pdf


141 

 

Segurança Pública de 2016.  Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/01/Anuario_Site_27-
01-2017-RETIFICADO.pdf>. Acesso em 18/12/2018. 
 
FÓRUM BRASILEIRO DE REGURANÇA PÚBLICA. Anuários Brasileiros de 
Segurança Pública. Disponível em:< 
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/>. Acesso em: 2/12/2018. 
 
FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública de 2017.  Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2019/01/ANUARIO_11_2017.pdf>. Acesso em 18/12/2018.  
 
FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en 
Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica. In Seminario Internacional: Feminicidio, 
Derecho y Justicia, México, D. F., 8-9 dez. 2004. Disponível em: 
<http://mujeresdeguatemala.org/wpcontent/uploads/2014/06/Elementos-del-
feminicidio-sexual-siste%CC%81mico.pdf>. Acesso em: 19/12/2018.  
 
FRAGOSO, Julia M. Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en 
Ciudad Juárez para su viabilidad jurídica. In: Seminario Internacional: Feminicidio, 
Derecho y Justicia, México, D. F., 8-9 dez. 2004. Disponível em: 
<http://mujeresdeguatemala.org/wpcontent/uploads/2014/06/Elementos-del-
feminicidio-sexual-siste%CC%81mico.pdf>. Acesso em: 19/12/2018. 
 
FRANCO, Alberto Silva. Do princípio da intervenção mínima ao princípio da 
máxima intervenção. Justiça e Democracia. São Paulo, n. 1. 1996. 
 
FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça 
numa era “pós-socialista”. Cadernos de Campo. Nº 14-15. 2006. 
 
FRASER, Nancy. La justiça social em la era de la política de identidade: 
redistribuição, reconocimiento y participação. Revista del Trabajo. Ano 4. Nº 6. PP. 
83-99. Ago/Dez. 2008. 
 
FRÍES, Lorena; HURTADO, Victoria. Análisis del estado de la información sobre 
violencia en América Latina y el Caribe. Pensamiento Iberoamericano. Madrid. n. 
9. P. 111-126. 2011. 
 
FROSSARD, Heloisa. (org.). Instrumentos Internacionais de Direitos das 
Mulheres. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2006.  
 
FUNDO BRASIL DE DIREITOS HUMANOS (ONG). Grupo de Mulheres Cidadania 
Feminina. Disponível em:< https://fundodireitoshumanos.org.br/projeto/grupo-de-
mulheres-cidadania-feminina/ >. Acesso em 02/02/2019.  
 
GARCIA, Margarida. Le rapport paradoxal entre les droits de la personne et le 
droit criminel: les théories de la peine comme obstacles cognitifs à 
l'innovation. (Tese de Doutorado em Direito). Montreal: Université du Québec, 2010. 
Disponível em: < https://archipel.uqam.ca/2742/1/D1884.pdf >. Acesso em: 



142 

 

02/01/2019. 
 
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antônio. Derecho Penal – Introduccíon. Servicio 
de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid, 2002. 
 
GEBRIM, Luciana Maibashi; BORGES, Paulo César Corrêa. Violência de gênero: 
tipificar ou não o femicídio/feminicídio? Revista de Informação Legislativa, ano 
51, n. 202, abr./jun. 2014. 
 
GOMES, Izabel Solyszko. Feminicídios e possíveis respostas penais: dialogando 
com o feminismo e o direito penal. In: Revista Gênero e Direito. João Pessoa, v. 4, n. 
1, p. 188-218, 2015. P. 102. Disponível em: 
<http://www.periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ged/article/view/24472>. Acesso em 
09/01/2019. 
 
GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no Direito Penal. São Paulo: RT, 
2004. 
 
GOMES, Marcus Alan de Melo. Princípio da proporcionalidade e extinção 
antecipada da pena. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2008. 
 
GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no 
direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.  
 
GRECO, Rogério. Feminicídio: comentários sobre a Lei nº 13.104/2015. 
Disponível em:< http://www.rogeriogreco.com.br/?p=2906 >. Acesso em: 08/12/2018. 
 
GUATEMALA. Decreto nº 22/2008. Ley contra el femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer. Guatemala, 7 de maio de 2008. Dispoível em: 
<https://www.oas.org/dil/esp/Ley_contra_el_Femicidio_y_otras_Formas_de_Violenci
a_Contra_la_Mujer_Guatemala.pdf>. Acesso em: 03/12/2018. 
 
HASSAMER, Winfried. Derecho Penal Simbólico y protección de Biens 
Jurídicos. In Pena y Estado. Santiago: Editorial Jurídica Conosur. 1995. 
 
HASSAMER, Winfried. Introdução aos fundamentos do Direito Penal. Traduzido 
da 2ª Ed. alemã. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editos. 2005. 
 
HONDURAS. Decreto nº 23/2013. Adiciona los artículos 118-A y 321-A al Decreto 
114-83. Honduras, 6 de abril de 2013. Disponível em:< 
http://observatoriointernacional.com/?p=439>. Acesso em: 12/01/2019. 
 
HUAROTO, Beatriz Ramírez. Cuando la muerte se explica por el género: 
problematizando la tipificación del feminicídio/femicídio. Gaceta Constitucional, 96, n. 
45, p. 353-360, set. 2011. Disponível em: 
<https://works.bepress.com/beatrizramirezhuaroto/4/>. Acesso em: 30/12/2018.  
 
HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal. 5ª 
Ed. Rio de Janeiro: Forense. Volume 6. 1979. 



143 

 

 
IANNI, Octávio. A violência na sociedade contemporânea. Estudos de Sociologia, 
Araraquara. 2002. 
 
ILLUECA, Haydée M. Aportes al debate sobre la tipificación y penalización del 
femicídio. In CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições 
ao debate sobre a tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 
2012. Disponível em:< http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 
12/12/2018. 
 
IPEA. Atlas da Violência de 2016. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160322_nt_17_atlas
_da_violencia_2016_finalizado.pdf>. Acesso em 18/12/2018. 
 
IPEA. Atlas da Violência de 2018. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atla
s_da_violencia_2018.pdf>. Acesso em 18/12/2018. 
 
IPEA. Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil. 2013. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130925_sum_estudo_feminicidio
_leilagarcia.pdf>. Acesso em 20/12/2018. 
 
ITAGIBA, Ivair Nogueira. Do homicídio. Rio de Janeiro: Revista Forense. 1945. 
JAKOBS, Gunthe. Derecho Penal parte geral: Fundamentos y teoria de la 
imputacíon. 2ª Ed. Madrid: Marcel Pons. 1991. 
 
KARAM, Maria Lucia. A esquerda punitiva. Discursos Sediciosas: crime, direito e 
sociedade. Volume 1. Nº 1. 1996.  
 
KARAM, Maria Lucia. Criação de crimes não passa de fantasia. O Estado de S. 
Paulo. São Paulo. 4 jan. 1992. Caderno Justiça. 
 
KETZER. Patrícia. Como pensar uma Epistemologia Feminista? Surgimento, 
repercussões e problematizações. Disponível em: 
<http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/32159/1/2017_art_pketzer.pdf>. Acesso em: 
02/01/2019. 
KINDERMANN, Harald. Symbolishe Gesetzgebumg. 1988. In NEVES, Marcelo. A 
Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Martins Fontes. 2007. 
 
LAGARDE, Marcela. Del femicidio al feminicidio. In: Revista Desde el jardin de 
Freud, v. 6, p. 216-225. Universidad Nacional de Colombia: Bogotá, 2006. 
Disponível em:< 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin/article/view/8343/8987>. Acesso em: 
10/01/2019. 
 
LAGARDE, Marcela. Por la vida e la libertad de las mujeres: fin al feminicídio. 
Fev. 2004. Disponível em: <http://www.cimacnoticias.com.mx/especiales/ 
comision/diavlagarde.htm>. Acesso em: 30/01/2018.  
 



144 

 

LEAL, João José. Cruzada doutrinária contra o homicídio passional: análise do 
pensamento de Leon Rabinowicz e de Nelson Hungria. Disponível em:< 
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/12591-12592-1-PB.pdf>. Acesso 
em: 02/01/2019. 
 
LEVIT, Nancy; VERCHICK, Robert R. M. Feminist legal theory: A Primer. New 
York, New York University Press. 2006. 
 
LOBO, Patrícia Alves. O feminicídio de juárez: alterações económicas, 
narrativas sociais e discursos coloniais na fronteira dos EUA e MÉXICO. 
Disponível em: <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-
55602016000200005>. Acesso em: 02/01/2019. 
 
LOPES, A.M.D.; JUCÁ, R.L.C.; ANDRADE, D.A.; COSTA, A.S. Gênero: fator de 
discriminação na teoria e prática dos direitos fundamentais das mulheres. 
NOMOS: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, 2008. 
 
LOPES, Ana Maria D’ Ávila. Políticas de redistribuição e reconhecimento para a 
concretização da justiça social no combate à violência doméstica. In 
MENESES, Joyceane Bezerra; LIMA, Renata Albiquerque (org.). Justiça Social e 
Democracia. Editora Grupo Conceito. São Paulo. 2011. 
 
LOPEZ, Liz Ivett Meléndez. Mesa de Debate Internacional sobre 
Feminicídio/Femicídio. In: CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). 
Contribuições ao debate sobre a tipificação penal do femicídio/feminicídio. 
Lima: CLADEM, 2012. Disponível em:< http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 
12/12/2018. 
 
LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2ª Ed. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris Editor. 2003. 
 
MACHADO, Marta R. de A.; MACHADO, Maíra R. O direito penal é capaz de 
conter a violência? In: SILVA, Felipe G.; RODRIGUEZ, José Rodrigo (orgs.). 
Manual de Sociologia Jurídica. São Paulo: Saraiva. 2013. 
 
MACHADO, Marta Rodriguez de Assis. A violência doméstica fatal: O problema 
do feminicídio íntimo no Brasil. Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria da 
Reforma do Judiciário. Disponível em:< 
http://www.pnud.org.br/arquivos/publicacao_feminicidio.pdf>. Acesso em: 
02/12/2018. 
 
MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Direito Eleitoral. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 
2016. 
 
MAIA, Gretha Leite; TEIXEIRA, Zaneir Gonçalves. Gênero e Direitos de 
Personalidade: Os Caminhos da Jurisprudência nos Casos e Identificação Civil 
de Transexuais. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo 
/2161.pdf>. Acesso em 22/11/2015. 



145 

 

 
MALTEZ, Adelino. História do Direito Português. Vários autores. Lisboa: 
Faculdade de Direito de Lisboa, 1983. 
 
MAPA DA VIOLÊNCIA 2014. Os Jovens do Brasil. Disponível em: < 
https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_JovensBrasil_Preliminar.pdf
>. Acesso em: 04/12/2018. 
 
MAPA DA VIOLÊNCIA 2015. Homicídio de Mulheres no Brasil. Disponível em: 
<http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. 
Acesso em: 04/12/2018. 
  
MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. V. 3. Campinas/SP: 
Millennium. 1999. 
 
MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Aspectos jurídico-hermenêuticos na análise 
literária de elementos dialógicos na interface de Dom Casmurro de Machado 
de Assis e São Bernardo de Graciliano Ramos. In: COMPEDI/UFF (Universidade 
Federal Fluminense). (Org.). Aspectos jurídico-hermenêuticos na análise literária de 
elementos dialógicos na interface de Dom Casmurro de Machado de Assis e São 
Bernardo de Graciliano Ramos. 01ª Ed. Florianópolis. FUNJAB. 2012. V 01, pp. 138-
169. 
 
MARTÍNEZ, Ana María de la Escalera. Feminicidio: Actas de denuncia y 
controvérsia, 2010. In GOMES, Isabel Solysko. Feminicídios e Possíveis 
Respostas Penais: Dialogando com o feminismo e o Direito Penal. Periódico do 
núcleo de Estudos e pesquisas sobre gêneros e Direito. Direitos Humanos e 
Políticas públicas sobre gênero. n. 1, ano 2015. 
 
MBEMBE, Achille. Necropolítica. Editora Martins Fontes Paulista. 1ª ed. 2018.  
McCORKEL, Jill; SCHMITT, Frederika E. e HANS, Valerie P. Gender, Law, and 
Justice. In: SANDERS, Joseph e HAMILTON, V. Lee (org.). Handbook of Justice 
Research in Law, Kluwer Academic/Plenum Publishers. 2000.  
 
MENDES, Gilmar Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal: novas leituras. Revista Diálogo Jurídico. Vol. I. Nº 5. 
Bahia. Agosto de 2011. Disponível em:< https://livros-e-
revistas.vlex.com.br/vid/proporcionalidade-supremo-tribunal-novas-59629246>. 
Acesso em: 01/02/2019.  
 
MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia feminista: novos paradigmas. 2ª ed. 
Saraiva: 2017. 
 
MÉXICO. Código Penal del Estado de México. 1931. Disponível em: < 
https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/codigo-penal-federal>. 
Acesso em: 02/12/2018. 
 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. SINESP - Sistema Nacional de Informações de 
Segurança Pública. Diagnóstico dos Homicídios no Brasil. 2015. Disponível em: < 
https://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2015/10/RELATORIO-



146 

 

HOMICIDIOS-210x297mm-MJ-1.pdf >. Acesso em: 18/12/2018. 
 
MIR PUIG, Santiago. Introduccíon a las bases del Derecho Penal. 2ª Ed. Buenos 
Aires: Euros Editores. 2003. 
 
MIRALES, Tereza. La Mujer: el control informal. In: BERGALLI, Roberto; BUSTOS 
RAMIREZ, Juan. El pensamento criminológico. V II. Estado y Control. Bogotá: 
Temis Librería. 1983. 
 
MORAES, Maurício Zanoide de. Política Criminal, Construção e Processo Penal: 
razões da caminhada brasileira para a institucionalização do caos. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. V. 101. Jan/Dez.  
 
MULLER, Pierre. Le príncipe de la proportionnalité. Revue de Droit Suisse. Vol 97. 
Fasc 3. P. 212. In BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. 
atual. São Paulo: Malheiros, 2011. 
 
MULLER, Pierre. Zeitschrift fur Schweizerisches Recht. Vol 97. P 218. In 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2011. 
 
NETO, Felipe Nery Martins, et al. Gênero: ferramenta de desconstrução da 
identidade. 1ª. ed. Editora Katechesis. São Paulo, 2015.  
 
NEVES, Marcelo. A Constitucionalização Simbólica. São Paulo: Martins Fontes. 
2007. 
 
NEW YORK. New York City Commission on Human Rights Legal Enforcement 
Guidance on Discrimination on the Basis of Gender Identity or Expression: 
Local Law No. 3 (2002); N.Y.C. Disponível em: 
<https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-
expression.page>. Acesso em: 01/01/2019. 
 
NICARÁGUA. Lei nº 779 de 2012. Ley integral contra la violencia hacia las mujeres 
y de reformas a la ley nº 641, “código penal”. Nicarágua, 22 de fevereiro de 2012. 
Disponível em:< http://www.sipi.siteal.iipe.unesco.org/pt/node/683>. Acesso em: 
08/12/2018. 
 
OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO. Boletín de marzo 
de 2009. Disponível em:< 
http://observatoriofeminicidio.blogspot.com/p/boletines.html>. Acesso em> 
14/01/2019.  
 
OBSERVATORIO NACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS 
INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. El delito de feminicisio em la lay 
peruana. Disponível em:< https://observatorioviolencia.pe/mv_feminicidio/>. Acesso 
em: 10/12/2018. 
 
OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: 
O Processo de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em 

https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-expression.page
https://www1.nyc.gov/site/cchr/law/legal-guidances-gender-identity-expression.page


147 

 

Ciências Sociais – UFBA).   Disponível em:< 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20ve
rs%C3%A3o%20final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. 
 
OLIVEIRA, Clara Flores Seixas de. Do Pensamento Feminista ao Código Penal: 
O Processo de Criação da Lei do Feminicídio no Brasil. (Tese de Mestrado Em 
Ciências Sociais – UFBA). Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/24650/1/disserta%C3%A7%C3%A3o_%20ve
rs%C3%A3o%20final%20depositada.pdf>. Acesso em: 02/02/2018. 
 
ONU. 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: 09/10/2015. 
 
ONU MULHERES. Balanço da Secretaria de Políticas para as Mulheres. 2016. 
Disponível em:< http://www.onumulheres.org.br/noticias/balanco-da-secretaria-de-
politicas-para-as-mulheres-constata-superacoes-e-desafios-para-as-brasileiras/>. 
Acesso em: 01/02/2019.  
 
ONU MULHERES. Diretrizes para investigar, processar e julgar com 
perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. 2014. Disponível em:< 
http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2016/04/diretrizes_feminicidio.pdf>. Acesso em: 12/01/2019.  
 
ONU MULHERES. Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 
1985- 2009. Disponível em: < 
http://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/7/violencia-feminicida-
1985-2009>. Acesso em :12/12/2018. 
 
ONU MULHERES. Modelo de protocolo latino-americano para investigação de 
mortes violentas de mulheres (femicídios/feminicídios). Brasil, 2014. Disponível 
em: http://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2015/05/protocolo_feminicidio _publicacao.pdf. Acesso em: 
08/01/2019. 
 
ONU MULHERES. ONU Mulheres busca unir forças de todos os setores para o 
fim dos feminicídios na América Latina e Caribe. 2017. Disponível em: < 
http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-busca-unir-forcas-de-todos-os-
setores-para-o-fim-dos-feminicidios-na-america-latina-e-caribe/>. Acesso 
em:18/12/2018. 
 
ONU Mulheres. ONU Mulheres busca unir forças de todos os setores para o fim 
dos feminicídios na América Latina e Caribe. 2017. Disponível em: < 
http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-busca-unir-forcas-de-todos-os-
setores-para-o-fim-dos-feminicidios-na-america-latina-e-caribe/>. Acesso 
em:18/12/2018. 
 
ONU. Cidades latino-americanas lideram taxas de homicídios no mundo. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/cidades-latino-americanas-lideram-taxas-
de-homicidios-no-mundo/>. Acesso em: 02/01/2019. 



148 

 

 
ONU. Indicadores do Feminicídio. Observatório da Igualdade de Gênero da 
América Latina e do Caribe. Disponível em:< http://www.unwomen.org/es/what-we-
do/ending-violence-against-women/facts-and-figures#notes>. Acesso em: 
01/01/2019. 
 
PACHA, Andrea. Igualdade em Construção. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/433-informacoes-
para/imprensa/artigos/13324-igualdade-em-constru> Acesso em: 09/10/2015. 
 
PANAMÁ. Lei nº 82 de 2013. Adopta medidas de prevención contra la violencia en 
las mujeres y reforma el Codigo Penal para tipificar el feminicidio y sancionar los 
hechos de violencia contra la mujer. Panamá, 2013. Disponível em:< 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2013_pan_ley82.pdf>. Acesso em: 08/12/2018. 
 
PASINATO, Wânia. "Feminicídios" e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos 
Pagu, nº. 37, pp. 219-246, jul-dez de 2011. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332011000200008&script=sci_arttext. 
Acesso em: 05/12/2018. 
 
PERROT. Michelle. Une Histoire des femmes est-elle possible? Paris: Rivage. 
1984. 
 
PERU. Lei nº 29.819 de 2011. Ley que modifica el artículo 107 del código penal, 
incorporando el feminicidio. Peru, de 27 de dezembro de 2011. Disponível em:< 
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/206a8f0040cd3298a4feff5aea5bb8b7/Ley+N
%C2%B0+29819-
Ley+que+modifica+el+articulo+107+del+Codigo+Penal%2C+incorporando+el+Femin
icidio.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=206a8f0040cd3298a4feff5aea5bb8b7>. 
Acesso em: 08/12/2018. 
 
PIOVESAN, Flávia. A proteção internacional dos Direitos Humanos das 
mulheres. Revista EMERJ. Rio de Janeiro 15.57 (2012). Disponível em:< http:/ 
/www.escoladegoverno.org.br/attachments/1314_A_prote%C3%A7%C3%A3o_intern
acional_dos_direitos_das_mulheres.pdf>. Acesso em: 11/07/2016. 
 
PIRES, Álvaro P. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos 
humanos. Novos Tempos, São Paulo, n. 68, p. 39-60, mar. 2004a. P. 47. Disponível 
em: < 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/121354/mod_resource/content/1/Pires_A%2
0racionalidade%20penal%20moderna.pdf>. Acesso em 20/01/2019. 
 
PIRES, Josiane Corrêa. Legislação simbólica e expansão do direito penal: do 
caráter simbólico das novas leis penais. Revista do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios, Brasília, v. 1, n. 6, p. 329-358, 2012. Anual. Disponível em:< 
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:revista:1985;00042290
6 >. Acesso em: 07/02/2019. 
 
PITANGUY, Jacqueline. As mulheres e a Constituição de 1988. Disponível em 
<www.cepia.org.br/images/nov089.pdf>. Acesso em: 16/02/2018. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/433-informacoes-para/imprensa/artigos/13324-igualdade-em-constru
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/433-informacoes-para/imprensa/artigos/13324-igualdade-em-constru


149 

 

 
PONCE, María Guadalupe R. Mesa de trabajo sobre femicidio/feminicídio. In 
CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate 
sobre a tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. 
Disponível em:< http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-
content/uploads/2013/10/CLADEM_TipificacaoFeminicidio2012.pdf>. Acesso em: 
12/12/2018. 
 
PONTE, Sarah Venâncio. A Violência de Gênero e a sua Repercussão na 
Legislação Brasileira com Ênfase na Nova Lei do Feminicídio. Disponível em:< 
http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/25888/1/2015_tcc_svponte.pdf>. Acesso 
em: 12/12/2018. 
 
PONTE, Sarah Venancio. Evolução legislativa dos principais dispositivos 
pátrios voltados à realização dos direitos das mulheres: histórico. Conteúdo 
Jurídico. Brasília-DF: 02 fev. 2018. Disponivel em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590307>. Acesso em: 
18/01/2019. 
 
PONTES, Yasmin Ximenes. A Condição de Desigualdade da Mulher no Direito 
Constitucional Brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito – UFC). 2004. 
 
PORTAL VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. Juiz usa Lei Maria da Penha para 
proteger homem. In LOPES, Ana Maria D’ Ávila. Políticas de redistribuição e 
reconhecimento para a concretização da justiça social no combate à violência 
doméstica. In MENESES, Joyceane Bezerra; LIMA, Renata Albiquerque (org.). 
Justiça Social e Democracia. Editora Grupo Conceito. São Paulo. 2011. 
 
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. Volume 1: parte geral, arts. 
1º a 120. 6ª Ed. Rev. Atual e ampl. São Paulo: RT, 2006. 
 
PROGRAM FOR APPROPRIATE TECHNOLOGY IN HEALTH (PATH). El femicidio 
en Nicaragua: abordaje y propuesta de indicadores para la acción. Managua: 
InterCambios, 2010.  
 
RABINOWICZ, Léon. O crime passional. Leme: AEA Edições Jurídicas, 2000. 
RADFORD, Jill; RUSSELL Diana E. H. (orgs.). Femicide: the politics of woman 
killing. New York: Twayne Publishers, Toronto: Macmillan Publishing Company, 
1992.  
 
RADFORD, Jill; RUSSELL Diana E. H. (orgs.). Femicide: the politics of woman 
killing. New York: Twayne Publishers, Toronto: Macmillan Publishing Company, 
1992.  
 
RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e história. Disponível em:< 
http://projcnpq.mpbnet.com.br/textos/epistemologia_feminista.pdf>. Acesso em: 
20/11/2018. 
 



150 

 

RAGO, Margareth. Os feminismos no Brasil: dos anos de chumbo à era global. 
Labrys, estudos feministas, nº 3, janeiro/julho de 2003. Disponível 
em:<http://www.labrys.net.br> Acesso em: 07/10/2018. 
 
REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal – Parte Geral. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2009.  
 
RECHTMAN, M. y PHEBO, L. Pequena história da subordinação da mulher: As 
raízes da violência de gênero. Rio de Janeiro. 2001.  
 
REPÚBLICA DOMINICANA. Lei nº 550 de 2014. Establece el Código Penal de la 
República Dominicana. República Dominicana, 2014. Disponível em:< 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/251865974-ley-no-550-14-que-establece-el-
codigo-penal-de-la-republica-dominicana.pdf>. Acesso em: 08/12/2018. 
 
RIBEIRO, Dominique de Paula. Violência contra a Mulher: aspectos gerais e 
questões práticas da Lei 11.340/2006. 1ª edição. Brasília: Gazeta Jurídica. 2013.  
 
RIVERA GARRETAS, Maria-Milagros. La historia de las mujeres que nombran el 
mundo en femenino. 2005. Disponível em: < 
https://core.ac.uk/download/pdf/39121917.pdf>. Acesso em: 10/01/2019.  
 
ROMIO, Jackeline Aparecida Ferreira. Feminicídios no Brasil, uma proposta de 
análise com dados do setor de saúde. Tese de Doutorado em Demografia. 
UNICAMP. 2017. Disponível 
em:<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/330347/1/Romio_JackelineAp
arecidaFerreira_D.pdf>. Acesso em :20/12/2018. 
 
ROXIN, Claus. Sentido e Limites da Pena Estatal In Problemas Fundamentais de 
Direito Penal. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2008. 
 
RUSSEL, Diana. Femicide: Politicizing the Killing of Females. In Strenghtening 
understanding of femicide. Using research to galvanize action and 
accountability. Editado por Program for Appropriate Technology In Health (PATH), 
InterCambios, Medical Research Council of South Africa (MRC), and World Health 
Organization (WHO), 26–31. Washington: PATH, InterCambios, MRC and WHO. 
2008. Disponível em: < 
https://www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf>. Acesso em 
02/01/2019.  
 
RUSSEL, Diana. Origin of Femicide. Disponível em: 
<http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html>. Acesso em: 03/01/2019. 
RUSSEL, Diana; HARMES, Roberta. Femicide in Global Perspective. New York 
and London: Teachers College Press. 2001. 
 
RUSSEL, Diana; HARMES, Roberta. Femicide in Global Perspective. New York 
and London: Teachers College Press. 2001.  
 
SAFFIOTI, Heleieth. Contribuições feministas para o estudo da violência de 
gênero. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

http://www.labrys.net.br/
https://www.path.org/publications/files/GVR_femicide_rpt.pdf


151 

 

83332001000100007&script=sci_arttext&tlng=es>. Acesso em: 10/10/2018. 
 
SAFFIOTI, Heleieth; e ALMEIDA, Suely Souza de. Violência de gênero – Poder e 
impotência. Rio de Janeiro: Revinter, 1995. 
 
SANCHES, Rogério. Lei do Feminicídio: breves comentários. 2015. Disponível 
em:< https://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/172946388/lei-do-feminicidio-
breves-comentarios>. Acesso em 20/01/2019. 
 
SÁNCHEZ, Jesus-Maria Silva. A expansão do Direito Penal: aspectos da política 
criminal nas sociedades pós-industriais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 
2002. 
 
SANTOS. Gabriela Silva. Feminicídio em Ciudad Juárez: uma combinação do 
imperialismo dos EUA e da cultura patriarcal mexicana. Disponível 
em:<http://www.erabedsul2017.abedef.org/resources/anais/8/1503073404_ARQUIV
O_FEMINICIDIOEMCIUDADJUAREZ.pdf>. Acesso em: 20/12/2018. 
 
SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional. Rio de 
Janeiro: EDITORA Lumen Juris. 2010. 
 
SEGATO, Rita Laura. Femi-geno-cidio como crímen en fuero internacional de 
los Derechos Humanos: el derecho a nombrar el sufrimento en el derecho. In: Una 
Cartografia del Feminicidio en las Américas. México, 2010. Disponível em: 
<http://xa.yimg.com/kq/groups/16298103/811919573/name/rita>. Acesso em: 
12/01/2019. 
 
SEGATO, Rita Laura. Que és un feminicídio. Notas para un debate emergente. 
Série Antropologia, nº. 401. Brasília: Universidade de Brasília, 2006. Disponível em: 
http://cuentaconmigo.org.mx/articulos/segato.pdf. Acesso em: 20/01/2019.  
 
SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado nº 292/2013. Disponível em: 
<http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=133307&tp=1>. 
Acesso em: 01/12/2018.  
 
SILVA, José Afonso. O Estado Democrático de Direito. Revista de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro, 173: 15-34. Jul./Set. 1988. Disponível em: < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/%20viewFile/45920/44126>. 
Acesso em: 02/01/2019.  
 
SILVA, Marlise Vinagre. Violência contra a mulher:quem mete a colher? São 
Paulo: Cortez, 1992. 
 
SIMÕES, P.; LIMA, L. O caso Eliza Samúdio como acontecimento: fama, 
anonimato e violência de gênero em nossa sociedade. Revista Observatório, v. 4, n. 
1, p. 599-629, 1 jan. 2018. 
 
SINGER. Helena. Direitos Humanos e Volúpia Punitiva. Coimbra: Centro de 
Estudos Sociais, 1998. 
 



152 

 

SIQUEIRA. Thabita Camargo. Crime Passional: Uma abordagem da psicologia 
jurídica e da psiquiatria forense. 2012. Disponível em:< 
https://www.policiacivil.go.gov.br/artigos/crime-passional-uma-abordagem-da-
psicologia-juridica-e-da-psiquiatria-forense.html >. Acesso em: 02/01/2019. 
 
SMART, Carol. Feminism and the Power of Law. London, Routledge. 1995.  
 
SMART, Carol. La teoria feminista y el discurso jurídico. In LARRAURI, Elena 
(org.). Mujer, derecho penal y criminologia. Madrid: Siglo Veintiuno. 1994. 
 
SMART, Carol. Law, Crime and Sexuality. Essays in Feminism, London, Sage. 
1999.  
 
SMAUS, Gererlinda. Abolicionismo: el punto de vista feminista. Trad. Mary Bellof. 
In: No hay derecho, Año III (7), 10-12. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones 
de la Facultad de Derecho de la UBA. Disponível em: 
<http://www.pensamientopenal.com.ar/dossier/0202%5B1%5D._Smaus.pdf>. 
Acesso em: 18/01/2019. 
 
STOUT, Karen. Intimate femicide: An ecological analysis. Journal of Sociology 
and Social Welfare 29: 29–50. 1992. 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 277.561-AL, Rel. Min. Jorge Mussi, 
julgado em 6/11/2014, DJe de 13/11/2014. Disponível em: < 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153676127/habeas-corpus-hc-277561-al-
2013-0316886-6>. Acesso em: 13/12/2018. 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 111840, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal 
Pleno, julgamento em 27.6.2012, DJe de 17.12.2013. Disonível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490>. 
Acesso em: 13/12/2018. 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 81.810. Relator Ministro Cezar Peluso, 
julgamento em 16.4.2009, DJe de 7.8.2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=81810&c
lasse=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M>. Acesso em: 06/11/2018. 
 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Inquérito 1.145. Relator Ministro Gilmar Mendes, 
Tribunal Pleno, julgamento em 19-12-2006, DJe de 04-04-2007 Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14729924/inquerito-inq-1145-pb>. Acesso 
em: 13/12/2018. 
 
TAVARES, Juarez. Critérios de seleção de crimes e cominação de penas. 
Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 1, 
número especial de lançamento. Dez. 1992. 
 
TELES, Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. O que é violência contra a 
mulher? São Paulo: Brasiliense. 2003.  
 
TOIGO, Daliane Mayellen. Breve análise das teses defensivas de legítima defesa 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153676127/habeas-corpus-hc-277561-al-2013-0316886-6
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/153676127/habeas-corpus-hc-277561-al-2013-0316886-6
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5049490


153 

 

da honra e da privilegiadora da violenta emoção no tribunal do júri em 
homicídios passionais praticados por homens contra mulheres. 2010. 
Disponível em:<https://editora.unoesc.edu.br/index.php/acsa/article/view/66>. 
Acesso em: 03/01/2019.  
 
US DEPARTMENT OF STATE. Human Rights Report. 2014. Disponível em: < 
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014humanrightsreport/index.htm?year=2014&dlid
=236670>. Acesso em 01/01/2019. 
 
VENEZUELA. Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia. Venezuela, 25 de novembro de 2014. Disponível em:<>. Acesso em: 
08/12/2018. 
 
VIANNA, Cynthia Semíramis Machado. O Caso Eloá: análise da abordagem de 
feminicídio na mídia. Disponível em: < 
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278299010_ARQUIVO_semira
mis-eloafeminicidio.pdf>. Acesso em: 10/12/2018.  
 
VICENTE, Andrew. Ideologias políticas modernas. Rio e janeiro: Jorge Zahar 
Editor. 1995.  
 
VIEIRA, Sinara Gumieri. Discursos judiciais sobre homicídios de mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar: ambiguidades do direito como 
tecnologia de gênero. Monografia (graduação). Brasília: Universidade de Brasília, 
Faculdade de Direito, 2013. Disponível em:< 
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/4743/1/2013_SinaraGumieriVieira.pdf>. Acesso 
em: 17/12/2018. 
 
WALBY, Sylvia. Theorizing Patriarchy. 1ª edição. Basil Blackwell. Cambrigde, MA. 
1990. 
 
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Understanding and addressing violence 
against women. 2012.  Disponível em:< 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jse
ssionid=121A3824FA97DDBB217BDE2022EFF43C?sequence=1>. Acesso em: 
20/12/2018.  
 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Discurso feminista e poder punitivo. In: PIRANGELI, 
José Henrique (coord.). Direito Criminal. Belo Horizonte: Del Rey. 2001. 
 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El discurso feminista y el poder punitivo. In: BIRGIN, 
Haydee (org.). Las trampas del poder punitivo: el genero del derecho penal. Buenos 
Aires: Biblos, 2000.  
 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca de las penas perdidas: deslegitimación y 
dogmática jurídico-penal. Bogotá: Temis, 1990. 
 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 
brasileiro. Vol. I. 3. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 
 

http://bdm.unb.br/bitstream/10483/4743/1/2013_SinaraGumieriVieira.pdf


154 

 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal Brasileiro – I. Rio de 
Janeiro: Revan. 2003 
 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 
Brasileiro – Parte Geral. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. 
 
 
 


