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RESUMO

O presente estudo destina-se a analisar a Lei nº 13.104, de 09 de março de 2015, que acarretou a
inserção do feminicídio no ordenamento jurídico brasileiro como circunstância qualificadora do crime
de homicídio, incluindo um novo rol  de majorantes ao Código Penal. Primeiramente, estuda-se a
origem e a construção da inferioridade feminina no tempo e espaço. É avaliado o papel da mulher na
história e sua posição nas diversas sociedades. A partir de tal conteúdo histórico, passa a ser feita a
conceituação do termo “violência de gênero”, a qual é aferida como sinônimo de violência contra a
mulher, sendo esta a sua principal vítima. Em seguida, há a análise mais específica da figura do
feminicídio,  aprofundando-se  na  construção  do  termo,  dos  seus  elementos,  categorias  e
manifestações, bem como o estudo do caso emblemático Ciudad Juárez, no México. Observam-se,
ainda, dados estatísticos da violência efetuada contra mulheres no Brasil até o resultado morte. O
trabalho é concluído com o estudo da inclusão do feminicídio no sistema penal  brasileiro,  e das
significativas alterações sofridas pelo ordenamento jurídico. Estuda-se o caráter profundamente social
e político do feminicídio apontando fatores favoráveis e contrários à criminalização deste. É abordada
não só a concepção do termo, mas também o direito à vida e à integridade física, uma vez que a
desigualdade existente afeta princípios constitucionais e fundamentais. A intenção é estimular um
debate sobre o tema, visto a importância de se conceder visibilidade a um assunto tão antigo, que
ganha própria nomenclatura apenas atualmente, pois ainda é conduta constante na sociedade.

Palavras-chave: Feminicídio. Gênero. Hediondo. Violência. Homicídio. 



ABSTRACT

The present study aims to analyze Law nº 13.104, of March 9, 2015, which entailed the insertion of
feminicide into  the Brazilian legal system as a qualifying circumstance for  the crime of  homicide,
including a new role To the Penal Code. First, we study the origin and construction of female inferiority
in time and space. The role of women in history and their position in different societies is evaluated.
From this historical content, the concept of "gender violence" is conceptualized, which is measured as
a synonym of violence against women, and this is their main victim. Then there is the more specific
analysis  of  the  feminicide  figure,  going  deeper  into  the  construction  of  the  term,  its  elements,
categories and manifestations,  as well  as the study of  the emblematic  case of  Ciudad Juárez in
Mexico. Statistical data on violence against women in Brazil are also observed until death. The study
concludes with the study of the inclusion of feminicide in the Brazilian penal system, and the significant
changes  undergone  by  the  legal  system.  We study  the  deeply  social  and  political  character  of
feminicide by pointing out favorable and contrary factors to its criminalization. It addresses not only the
conception of the term but also the right to life and physical integrity, since the existing inequality
affects constitutional and fundamental principles. The intention is to stimulate a debate on the subject,
given the importance of granting visibility to a subject so old, that it gains its own nomenclature only
today, since it is still a constant conduct present in society.

Keywords: Feminicide. Gender. Heinous. Violence. Homicide.
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1 iNTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa explanar as mudanças acarretadas ao ordenamento

jurídico nacional pelo advento da Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Esta Lei,

publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de março do referido ano, incluiu o

Feminicídio como qualificadora do crime de homicídio, modificando assim o artigo

121  do  Código  Penal  brasileiro,  além  de  prever  o  feminicídio  no  rol  de  crimes

hediondos. Tais alterações são trazidas para a tentativa de combater o homicídio de

mulheres  por  questões  de  gênero,  ou  discriminação  à  condição  de  mulher,

historicamente tolerada pela sociedade. 

A pesquisa tem como objetivo geral analisar os principais aspectos jurídicos e

sociais em relação à aplicabilidade do feminicídio no direito penal brasileiro. Possui,

ainda, como objetivos específicos analisar o histórico da mulher na sociedade, para

a compreensão da construção da inferioridade feminina, bem como identificar as

diversas tipificações do feminicídio e investigar a violência em razão do gênero.

A metodologia de pesquisa empregada na elaboração deste trabalho se deu

por meio de pesquisas bibliográficas, que compreendem a leitura de livros, artigos e

relatórios que possuem como temas os direitos humanos, feminicídio, violência de

gênero e a constituição da mulher como sujeito de direito, bem como a leitura de

documentos legais nacionais e internacionais que possuem relação com os temas.

Inicialmente, o primeiro capítulo define considerações fundamentais para a

construção da inferioridade feminina no tempo e espaço. Há o arrazoamento sobre a

cultura do patriarcado enquanto legitimação da violência de gênero e a influência e

perpetuação desta no decorrer das diversas épocas até a contemporânea.

O segundo capítulo aborda a violência de gênero de maneira mais específica,

com a conceituação de termos como violência, sexo e gênero. Trata, ainda, das

formas de violência contra a mulher elencadas na Lei Maria da Penha, que serão

descritas  através  de  exemplos  comportamentais  e  as  possíveis  tipificações  das

condutas descritas como criminosas, previstas no ordenamento jurídico.

Por sua vez, o terceiro capítulo conceitua o feminicídio de modo universal,

suas ramificações e espécies. É feita a análise de dados estatísticos da violência à

morte de mulheres no Brasil. Sendo este um capítulo analítico, contém o estudo do

caso  emblemático  de  violação  de  direito  das  mulheres  e  crime  de  feminicídio,



8

ocorrido na cidade de Juárez, situada no estado de Chihuahua, no norte do México,

observada a internacionalização de tais crimes concebidos nesta região.

Por fim, o quarto e último capítulo pretende expor a introdução do feminicídio

no ordenamento jurídico nacional. A Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015, é dividida

e estudada por cada elemento de sua composição, observadas suas peculiaridades

no momento de aplicação ao caso concreto. É indagada, também, a efetividade das

novas mudanças trazidas, bem como o papel do direito penal como ato simbólico no

âmbito nacional.

Esta pesquisa justifica-se  diante da entusiástica discussão sobre o papel da

mulher construído perante uma sociedade historicamente patriarcal. Não há dúvidas

sobre a atualidade e relevância da figura do feminicídio, e do debate que o cerca.  A

violência, que atinge centenas de milhares de mulheres cotidianamente, aponta que

se faz necessária a inclusão de instrumentos que ofereçam uma maior proteção ao

gênero feminino. É indispensável que haja uma mudança na mentalidade legislativa

e social brasileira para com o assunto. O estado é responsável à manutenção da

defesa das mulheres, e que não será mais conivente com as violações dos direitos

destas, instruindo assim os demais componentes da sociedade para realização do

mesmo
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2 CONSTRUÇÃO DA INFERIORIDADE FEMININA 

A inferiorização sofrida pelo sexo feminino não é algo recente na história da

humanidade.  Ela advém de um longo processo que sitiou as mulheres em uma

posição hierarquicamente inferior na sociedade, produzindo uma assimetria entre os

sexos, que foi perpetuada e ainda transmite seus aspectos na contemporaneidade.

Assim sendo, o objetivo deste capítulo é analisar a construção da inferiorização e

discriminação,  transcrevendo  os  cenários  dos  marcos  cronológicos  para  a

constituição de uma cultura de violência de gênero. Busca-se, assim, compreender

em que momento foi enraizado o regime da subordinação feminina, bem assim a

forma como se desenvolveu.

2.1 O período pré-histórico

Os ancestrais são constantemente descritos como selvagens. Entretanto, as

sociedades primitivas foram conduzidas por princípios de igualdade, não havendo a

preponderância de um único sexo.  As mulheres contribuíam para a organização

social  tanto  quanto  os  homens.  Segundo  Alambart,  durante  a  pré-história  a

desigualdade entre os sexos era desconhecida:

Na  aurora  da  humanidade  não  podemos  falar  na  existência  de
desigualdades entre  o homem e a mulher. Naquele  tempo, não existiam
povos,  nem Estados separados;  os seres humanos viviam em pequenos
grupos (hordas) e, depois em famílias e tribos. [...]os seres humanos tinham
que se manter agregados, solidários entre si, para sobreviver e se defender
dos animais ferozes e  das intempéries.  Quem se marginalizava  perecia.
Logo,  não  havia  uma  superioridade  cultural  entre  homens  e  mulheres
(ALAMBART, 2004, p. 27).

A autora  destaca  que  não  havia  a  presença  da  desigualdade  no  estado

selvagem, em face da necessidade de agrupamento e cooperação do ser humano

para  a  sobrevivência  e  perpetuação  da  espécie. Nesse  período,  os  indivíduos

possuíam grande liberdade sexual, eram adeptos do heterismo, da poligamia e da

poliandria.  As  relações  sexuais  eram  praticadas  comunitariamente,  o  que

impossibilitava a identificação da linha de paternidade, sendo possível reconhecer

apenas a linha materna, assegurando à progenitora certo prestígio social. 
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Conforme Alambart (2004, p. 28), tais sociedades igualitárias da pré-história

são pouco conhecidas, uma vez que os homens excluíram a mulher da história da

humanidade e não se detiveram nas pesquisas desse período. Diante desse quadro,

por  muito  tempo  a  historiografia  da  mulher  foi  representada  pelos  homens.  A

representação construída é escassa, pois os estudos eram voltados à economia e à

política,  sendo  estes,  campos  negados  à  atuação  feminina.  Portanto,  não  é

espantoso que haja tantos relatos de façanhas heroicas realizadas pelos homens,

excluindo, quase que por completo, a mulher enquanto personagem produtora da

história.

2.2 A instituição do patriarcado

Com  o  constante  desenvolvimento  das  colônias  agrícolas,  resultando  na

produção de excedente econômico e a descoberta de que o homem também faz

parte da geração da vida, a história enfrenta uma drástica ruptura e o sexo feminino

sofre com as consequências desta. É iniciada uma incessante busca por garantir e

transferir a nova propriedade privada aos legítimos herdeiros. Passa a existir uma

concepção de unidade familiar, sendo esta patriarcal (SAFFIOTI, 2004, p. 59).

 Dessa forma, a necessidade do reconhecimento da linha sucessória paternal

torna o homem possuidor da mulher. É nesse momento que a mulher passa a ser

dominada e objetificada como mero instrumento de reprodução e satisfação sexual,

sendo submetida aos diversos caprichos de seu dominador, tendo sua liberdade

sexual corrompida. 

Em relação ao surgimento da família patriarcal, Engels documenta: 

[...]  os  traços  essenciais  são  a  incorporação  dos  escravos  e  o  domínio
paterno; por isso a família romana é o tipo perfeito dessa fôrma de família
(...) em novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher,
os filhos e certo número de escravos, com o pátrio poder romano e o direito
de vida e morte  sobre todos eles.  (...)  Esta  forma de família  assinala  a
passagem  do  matrimônio  sindiásmico  à  monogamia.  Para  assegurar  a
fidelidade da mulher e, por conseguinte, a paternidade dos filhos, aquela é
entregue, sem reservas, ao poder do homem: quando este a mata, não faz
mais do que exercer o seu direito (1984, p. 61–62).

O  desmoronamento  do  direito  materno  representa  ponto  crucial  para  a

instituição da subordinação feminina. O autor conceitua tal situação como a “grande

derrota  histórica  do  sexo  feminino”.  Dá-se um novo  arranjo  à  posição social  do
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homem,  que  toma  para  si  o  controle  do  lar,  enquanto  a  mulher  passa  a  ser

degradada e escravizada.

  De acordo com Pinho, na civilização romana não foi diferente, uma vez que

o direito converte-se a um instrumento de perpetuação da desigualdade entre os

sexos, legitimando a descriminação feminina. A mulher passa a estar sempre sob

tutela de alguém, seja de seu pai, de seu marido e, em determinadas ocasiões, até

mesmo de seu sogro. Eram consideradas incapazes de praticar atos da vida civil e

impossibilitadas à ocupação de qualquer  posição política (PINHO, 2002,  p.  278–

279).

A  lex  lulia  de  adulteriis (Lei  Júlia  Sobre  o  Adultério)  foi   promulgada pelo

imperador Augusto, por volta de 18 a.C. Referida Lei elucida o adultério como crime

e  carrega um  contexto de cunho moral em detrimento das mulheres, uma vez que

considerava como adultério a relação sexual entre uma mulher e um homem que

não fosse seu marido.  

Observa-se  que  eram  condenados  a  mulher  adúltera  e  o  homem  que

mantivesse relação com ela, mas jamais o adúltero que mantivesse relação com

mulher não casada. Logo, o casamento monogâmico não foi um acordo livre entre o

homem e a mulher advindo do amor incondicional, mas sim uma imposição guiada

pela conveniência.  Era buscado fortalecer a unidade familiar  e manter legítima a

linha  sucessória  agnática,  de  forma  que  o  método  adotado  para  isso  foi  o

escravismo de um sexo pelo outro (PINHO, 2002, p. 286).

Pode-se concluir que neste período a mulher era claramente subordinada ao

homem, estando sempre sob o controle deste. O casamento era mera cerimônia

religiosa  e  solene  que  delineava  a  transferência  da  mulher  do  poder  do  pai  ao

marido.

2.3 Idade Média: antítese de Eva x Maria

Não  há  dúvidas  de  que  na  sociedade  feudal  manteve-se  a  instituição  da

família patriarcal, restringindo a mulher à esfera privada. Esse período foi marcado

pela grande difusão de pregações misóginas realizadas pela Instituição da Igreja e

disseminadas  por  seus  seguidores.  A tradição  cristã  incorporou  e  intensificou  o

discurso da doutrina judaica, no qual a primeira mulher, Eva, é sinônimo de fraqueza

e desobediência.  Criada a partir  do homem, logo submetida à tutela  desse, não
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resistiu  à  tentação  e  entregou-se  ao  pecado,  sendo  responsável  pela  perda  do

paraíso. Agora a mulher passa a ser considerada o mal do homem, perigo carnal do

qual o homem deve abster-se para conservar seu estado espiritual genuíno (SILVA;

MEDEIROS, 2003, p. 5).

Observa-se  que  o  homem  passa  a  ficar  associado  à  imagem  de  Deus,

enquanto a mulher, ao ceder à tentação no momento de criação, teve sua imagem

associada  à  serpente,  tornando-se  aquela  que  disseminou  o  mal  ao  mundo,  a

culpada pelo pecado original. 

Através de sua perversidade e caráter carnal, a mulher teria tentado o homem

com  seus  encantos,  e  esse  acidentalmente  caiu  em  ruína.  Logo  a  dominação

masculina passa a ser justificada como orientação, ao passo em que é exercida para

controlar  a  natureza  dissimulada existente  na  mulher, e  não por  mero  interesse

individual.  Aquele  que  se  disponibiliza  a  vigiar  e  a  conter  o  sexo  feminino  é

considerado benevolente para com a mulher. 

São Tomás de Aquino transcreve a mulher como ser imperfeito, conforme se

verifica abaixo:

No fenômeno da geração, é o homem que desempenha um papel positivo,
sua parceira é apenas um receptáculo. Verdadeiramente, não existe mais
que um sexo, o masculino. A fêmea é um macho deficiente. Não é então
surpreendente que este débil ser, marcado pela imbecilitas de sua natureza,
a mulher, ceda às tentações do tentador, devendo ficar sob sua tutela (apud
NOGUEIRA, 2004, p. 172).

A mulher continua afastada da esfera pública e conserva-se sob o estado de

dependência,  assegurando ao homem o direito  de possuí-la como uma de suas

propriedades. Na visão masculina medieval, o sexo feminino é instável, irracional,

possui caráter duvidoso, além de representar luxúria e sexualidade desregradas. O

pecado original  cometido pelo personagem mítico Eva recai sobre os ombros de

toda uma classe feminina.  

Em contrapartida,  apesar  da inegável  misoginia  que permeia  os  discursos

desse período, era necessário que a Igreja redimisse a mulher de alguma forma, e

isso se deu através do culto à virgem Maria. A mulher passa a ser vista como um ser

humano  digno  e  possuidor  de  virtudes,  pois,  do  contrário,  como  seria  possível

explicar que a vinda de Cristo à Terra foi através de um ser de pouca fé que a Igreja

tanto inferiorizara e repudiara? Maria é exemplo de mãe e esposa, é pura, casta e
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discreta, sacrifica-se pela família se for necessário, e não questiona os serviços a

ela impostos por seus superiores. Dessa forma, a imagem da mãe de Jesus passa a

ser moldada para que essa sirva como modelo de conduta feminina a ser seguida

por outras mulheres (SCHNEIDER, 2012, p. 67). 

Portanto,  nesse  período  medieval,  conhecido  também  como  Idade  das

Trevas, os indícios de concessão e evolução dos direitos das mulheres constatados

foram  pequenos,  de  forma  que  a  subordinação  feminina  permaneceu  útil  à

sociedade. Tal  período tem seu marco final  com a queda de Constantinopla e o

surgimento de uma nova era histórica.

2.4 Renascimento

O período do Renascimento destaca-se por sem um momento de renovação

cultural. O conceito de Renascimento não é aplicado somente no campo artístico,

mas compreende as mudanças sociais, econômicas e culturais que se alastram por

toda a Europa. Nesse contexto histórico, o homem é colocado no lugar do divino e

seu pensamento é valorizado, tal como ocorria na antiguidade clássica. 

Na Europa, muitas mulheres se destacaram através do estudo da cultura, no

campo artístico e científico. Pode-se citar, a título de exemplo, Catarina Cornaro,

rainha de Chipre, Jerusalém e Armênia; e na Itália,  Vitória Colona, marquesa de

Pescara, e Verônica Gantaria.  Na Espanha, Izabel “A Católica”.  O que havia em

comum  entre  todas  essas  mulheres  era  o  fato  de  que  eram  privilegiadas,

componentes da nobreza. As mulheres das classes baixa e média, mesmo com todo

o  movimento  de  mudança  e  valorização  do  pensamento  existentes  à  época,

continuavam  analfabetas,  sendo  o  prazer  da  cultura  e  do  estudo  ainda  algo

inalcançável (ALAMBERT, 2004, p. 31).

À medida que a reativação do comércio se expandia, intensificavam-se as

trocas  entre  o  ocidente  e  Oriente.  Com  a  formação  de  vilas  e  cidades  como

resultado da urbanização, condições para a aparição de nova cultura surgiam, sendo

as cidades o polo do Renascimento. É nessa perspectiva que se dá a transição para

a idade moderna.
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2.5 Idade Moderna

A Queda  de  Constantinopla é  visualizada  por  muitos  historiadores  como

referência histórica que encerra o longo período da Idade Média e dá início à Idade

Moderna. Este período é composto por diversos eventos, como o fortalecimento das

monarquias e da burguesia, surgimento de correntes de contestação ao poder da

igreja  católica  e  formação  de  novas  igrejas,  exploração  e  colonização  de  terras

descobertas,  intensificação  das  monarquias  e  transição  do  feudalismo  para  o

capitalismo.  O  prestígio  pelo  conhecimento  e  pela  ciência  criou  uma  nova

perspectiva  com  sua  importância  dirigida  ao  ser  humano,  fazendo  com  que  o

teocentrismo deixasse de prevalecer. 

Com a valorização do ser humano como centro de todas as coisas, inicia-se a

revolução cientifica e filosófica, despertando o movimento humanismo renascentista,

onde a imagem retratada da mulher pela arte como recatada e melancólica passa a

ficar  no  passado,  sendo  substituída  por  imagens  de  mulheres  livres  nuas  e

saudáveis. Isso devido a influência das obras clássicas greco-romanas. Ao contrário

do que uma visão ingênua pode vislumbrar, todas as transformações e inovações

que se produziram nesta época não tiveram efeitos progressivos reais para a vida

cotidiana das mulheres (BAUER, 2011, p. 49–51).

Neste momento é intensificada a “caça às bruxas”, tendo como característica

mais distintiva a culpabilização das mulheres. Observa-se que tal caçada tem seu

ápice colidindo com o surgimento de movimentos de contestação ao poder do clero

caracterizada  pela  reforma religiosa e  revolução  científica.  A modificação  radical

ocorrida  nesse  período  comportou  mais  uma  vez  a  demonização  da  mulher,

principalmente da mulher sábia ou da “marginalizada”, aquela que não possui um

homem para representá-la.

Os Inquisidores Heinrich Kramer e James Sprenger apontam que as mulheres

apresentavam maior tendência à bruxaria e que, por terem a capacidade intelectual

desfavorecida, não podiam aprender filosofia e, por vezes, utilizavam-se de meios

como a sedução e a mentira para atingir o objeto de seus desejos e anseios. 

A razão natural é que ela é mais carnal que o homem, sendo justificável, a
seus olhos,  a maioria  das abominações carnais.  E deve ser  notado que
existiu  um defeito na formação da primeira  mulher, uma vez que ela foi
formada  de  uma  costela  curva,  ou  seja,  a  costela  do  peito,  à  qual  é
arqueada como se fosse em direção contrária a um homem. Quando uma
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mulher  chora,  ela  obra  para  iludir  o  homem.  [...]  Em  conseqüência  ela
mostra  que  duvida  e  tem pouca  fé  na  palavra  de  Deus.  E  tudo  isso  é
indicado pela etimologia da palavra: pois femina procede de fe e minus, uma
vez que ela é sempre fraca para manter a preservar a fé. Portanto, uma
mulher  é  por  sua  natureza  mais  rápida  em  hesitar  em  sua  fé,  e
conseqüentemente mais rápida em abjurar a fé, que é a causa da bruxaria
(KRAMER; SPRENGER, 2010, p. 115).

Em vista de todos os avanços atingidos pelo renascimento, aprimorados na

idade moderna, a mulher continuou sob o véu do controle masculino. O ato de caça

às bruxas demonstrou a apreensão das instituições de grande influência, como a

igreja em perder o controle. Os preceitos machistas enraizados na sociedade, como

casamento indissolúvel, virgindade superestimada e mulher sempre marginalizada

em relação ao homem, foram perpetuados mais uma vez.

2.6 Idade Contemporânea

A  Revolução  Francesa é  o  evento  que  inaugura  a  chamada  Idade

Contemporânea, e essa perdura até os dias atuais. A rebeldia, tanto francesa como

americana, que possuía como bordão “liberdade, igualdade e fraternidade”, e como

preceito  primordial  a  propriedade  privada,  trilharam  caminhos  para  o

neocolonialismo, desencadeando contendas por territórios e por fontes de matérias-

primas pelas potências europeias. Há o assentamento do capitalismo como sistema

econômico devido ao desenvolvimento industrial e progresso político e econômico

da burguesia.

Esta época é notada pela atuação da corrente do Iluminismo que exerceu

vasta influência sobre a política e o intelecto da população ocidental, prestigiando a

razão e buscando novos conhecimentos. Agora era a hora de a mulher reivindicar

publicamente sua participação política havendo uma intensificação na procura por

seus direitos  tais  como o  divórcio  e  recebimento  de educação completa  e  justa

(BERTOLDO; PASQUAL, 2010, p. 177).

Um  importante  filósofo  que  causou  impacto  nesta  época, Jean  Jacques

Rousseau, manifesta-se não deixando dúvidas sobre seus pensamentos, de que a

desigualdade existente é algo justo entre os sexos:

Quando a mulher se queixa da injusta desigualdade que o homem impõe,
não tem razão; essa desigualdade não é uma instituição humana ou, pelo
menos,  obra  do  preconceito,  e  sim  da  razão:  cabe  a  quem a  natureza



16

encarregou do cuidado dos filhos a responsabilidade disso perante o outro.
[...] a primeira e mais importante qualidade de uma mulher é a doçura; feita
para obedecer a um ser tão imperfeito quanto o homem, amiúde cheio de
vícios e de defeitos, ela deve aprender desde cedo a sofrer até injustiças e a
suportar os erros do marido sem se queixar [...]. O azedume e a obstinação
não  fazem  senão  aumentar  seus  males  e  os  maus  procedimentos  dos
maridos (ROUSSEAU, 1992, p. 428–440).

Este trecho foi  retirado de uma de suas obras conhecidas como Emílio ou

Educação,  onde  Emílio  representa  o  sexo  masculino  e  Sofia  representa  o  sexo

feminino. Tal obra possui o intuito de educar indivíduos desde sua infância até a vida

adulta. Fica claro que a educação de “Sofia” sempre será inferior se comparada à de

Emílio, e que esta ainda carrega o fardo de servi-lo sendo sua futura esposa. Há a

justificativa de que a desigualdade entre os sexos origina-se na natureza, a mulher

foi predestinada a ter determinadas tarefas e a manter-se no ambiente privado do

lar, diferentemente do homem.

Não sendo suficiente a suposta predisposição que retrata Rousseau para a

mulher no exercício de sua ocupação no plano privado de sua casa, afirma ainda

Bauer (2001, p. 60) que as tarefas desempenhadas pela mulher no âmbito do lar

deixam  de  ser  consideradas  como  trabalho,  solapadas  pela  ideia  do  amor,  da

felicidade familiar e doméstica.

O Código Civil Napoleônico de 1804 diminuiu as diferenças existentes entre

marido e mulher, uma vez que admitiu a adoção, liberou os filhos da submissão

jurídica aos pais e instituiu o divórcio consensual. O mesmo optou pela decisão de

um Casamento  Civil,  atribuindo-lhe  essência  mais  contratual  e  enfraquecendo  a

influência da Igreja sobre este (CAPANEMA, 2004, p. 44–45). 

Ainda assim, tal  Código manteve o caráter de subordinação feminina, pois

considerava a mulher casada como incapaz, in verbis: 

A mulher casada é atingida de incapacidade, isto é, perde a liberdade no
que diz respeito a sua pessoa, seus bens, sua nacionalidade e, até mesmo,
ao direito sobre seus filhos. Ela deve obediência ao marido e é posta sob a
sua proteção (THOMÉ, 1967, p. 8).

Entretanto,  sendo  este  o  cenário  de  revolução,  guerras  e  movimentos

intelectuais que se pode identificar os precedentes do movimento feminista, e com

uma bagagem  ideológica  advinda  do  iluminismo.  Os  princípios  que  fundaram  a

revolução expandiram-se,  atingindo outras partes do mundo e,  assim, inspirando

diversas mulheres a lutarem por um maior espaço na sociedade.
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A  Primeira  Guerra  Mundial  contribuiu  para  a  modificação  do  status das

mulheres da época,  uma vez que com a partida  dos homens para  o  campo de

batalha, essas foram incorporadas no trabalho industrial e agrícola como forma de

substituição. Logo adquiriram na sociedade civil  trabalhos que anteriormente não

lhes eram atribuídos. Ao fim da guerra, a maioria das mulheres foram despedidas e

algumas continuaram a realizar, com pior remuneração, trabalhos que os homens

negavam-se a fazer novamente. Entretanto, com a Segunda Guerra, as mulheres

assumiram os cargos dos homens mais uma vez, contudo, continuaram atuantes

após o conflito bélico (FUJISAWA, 2006, p. 29–30).

Pode-se  afirmar  que  foi  somente  no  século  passado  que  o  contexto  de

inferioridade e desvantagem ao qual a mulher vem sendo forçada há muito tempo,

tanto no que concerne a sua importância social, ao seu corpo e sua inteligência, foi

visualizado como algo errado para a população. A luta das mulheres revestiu-se com

o caráter de direito humano, uma vez que a legislação ao longo dos séculos sempre

foi voltada para o desprestígio das mulheres, e agora toma posicionamento contrário

a esse. 

No Brasil,  os movimentos feministas, iniciados a partir da década de 1970,

evidenciaram a desigualdade em que a mulher se encontrava diante da sociedade.

Foi obtida uma série de direitos, que até então eram apenas pretensões, mas que se

concretizaram devido à luta constante existente. Nos anos 1990, as conquistas se

sedimentaram,  as  mulheres  se  visualizaram como sujeitos  da própria  existência,

houve o aumento no nível de escolarização e no número de lares chefiados por elas.

A mulher de classe média urbana passou a ter voz ativa, sendo ouvida e respeitada,

tendo passado a exercer sua sexualidade e encontrar maior equilíbrio na relação

com o homem (FUJISAWA, 2006, p. 42).

 Atualmente, a ofensa  física e psicológica são as formas de violência mais

cometidas  contra  as  mulheres.  Essa  violência  não  escolhe  suas  vítimas,  não

concedendo importância para a cor, classe social  ou qualquer outro preceito,  ela

acontece e,  na  pior  das  hipóteses,  pode  resultar  no  tema principal  do  presente

trabalho, o feminicídio.
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3 Violência de Gênero

Para  que  se  entenda  determinada  expressão,  faz-se  necessária  a

desconstrução  do  termo e  a  análise  do  que  representa  singularmente  gênero e

violência.

Violência vem do latim violentia, que significa caráter violento ou bravio. O
termo  violare  significa  tratar  com  violência,  profanar,  transgredir.  Esses
termos devem ser referidos a vis, que significa a força em ação, o recurso
de um corpo para exercer a sua força e, portanto, a potência, o valor, ou
seja, a força vital. Violência que é composto por vis, que em latim significa
força, sugere a ideia de vigor, potência, impulso. Também traz a ideia de
excesso e de destemor. Então, mais do que uma simples força, violência
pode ser conceituada como o próprio abuso da força. Violência é, pois, o ato
de  brutalidade,  constrangimento,  abuso,  proibição,  desrespeito,
discriminação, imposição, invasão, ofensa, agressão física, psíquica, moral
ou patrimonial contra alguém, caracterizando relações que se baseiam na
ofensa e na intimidação pelo medo e pelo terror (CAVALCANTI, 2007, p.
29).

O que é violência e sua dimensão fica claro nas palavras da autora. Observa-

se que no núcleo de sua definição há uma conduta determinada, seja essa uma

ação ou uma omissão, que decorre da intuição de ferir, causar sofrimento a outrem.

Seu conceito é algo não demasiadamente complexo de compreender, ainda que

carregue inúmeras acepções.

Saffioti (2004, p. 15) refere-se à “violência como ruptura de qualquer forma de

integridade da vítima:  integridade física,  integridade psíquica,  integridade sexual,

integridade moral”.

 Enquanto isso, a expressão gênero relaciona-se, sobretudo, ao binário de

homem-mulher, não estando ligada a sexo ou à orientação sexual, mas sim a uma

identificação individual. O emprego desse termo permite que se fale de homens e

mulheres sem abordar o determinismo biológico, mas a total construção social do

ser. Dessa forma, fica claro que o uso da expressão admitiu a análise cultural das

identidades  feminina  e  masculina,  sem  reduzi-las  ao  simples  aspecto  biológico

(SCOTT, 1995, p. 75).

A definição de gênero é complexa devido à imensidão de conceitos, âmbito de

aplicação  e  estudos.  É  esperado  de  uma  sociedade  historicamente  machista,

homofóbica  e religiosa,  que haja  simetria  entre  nascer  homem e ser  masculino,

nascer mulher e ser feminina. Como se os aspectos biológicos já “naturalmente”
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determinassem a identidade de gênero de cada um. Entretanto, é óbvio que nem

sempre o sexo corresponde ao gênero, pela simples existência de sujeitos que não

reconhecem sua identidade sexual biologicamente determinada, por não senti-la ou

desejá-la.

O conceito  de violência  de gênero deve ser  entendido como relação de
poder de dominação do homem e submissão da mulher. Ele demonstra que
os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da
história e reforçados pelo patriarcado e suas ideologias, induzem relações
violentas entre os sexos e indicam que a prática desse tipo de violência não
é fruto  da  natureza,  mas sim do processo de socialização das  pessoas
(RODRIGUES, 2007, p. 14).

Não  são  apenas  as  mulheres  que  estão  sujeitas  a  essas  situações  de

violência, mas também as pessoas que assumem papéis femininos, um exemplo

disso é a discriminação exercida contra homossexuais, transexuais e transgêneros.

Observa-se que nessa concepção a violência de gênero pode manifestar-se através

da agressividade de homem contra homem ou de mulher contra mulher, embora o

que prevaleça seja a pratica de violência do homem para com a mulher (SAFFIOTI,

2004, p. 71).

Segundo Chauí  (1985,  p.  36),  a violência contra a mulher  resulta de uma

ideologia de superioridade hierárquica que o homem possui sobre a mulher. Essa

ideologia não é pregada apenas pelos homens, mas também tem sua propagação

realizada por mulheres. Uma vez instaurada a dominação masculina, a mulher se

cala, aceita a violência e corrobora com a ideia de que o homem é superior. O papel

da mulher é servir ao outro, seja como esposa, mãe ou filha, enquanto o homem é

ser pensante, e o papel de esposo filho ou pai é algo superveniente. Chauí conclui

em seu trabalho que a mulher é cúmplice da violência que sofre, pois é “ferramenta”

de dominação que não passa de objeto, sendo vista como “não-sujeito” e, por via de

consequência, passiva.

Divergindo de Chauí, Saffioti (2004 p. 79-80) — socióloga que defende que

historicamente o homem impôs sua dominação sobre as mulheres através do seu

poder patriarcal — rejeita a ideia de mulher como “cúmplice” da violência sofrida, ou

mulher  como  “não-sujeito”.  Seu  posicionamento  determina  que,  se  as  mulheres

fossem cúmplices de seus agressores, essas precisariam estar em igual poder aos

homens. A autora, embora classifique as mulheres como “vítimas”, as define como

“sujeitos” inseridos em uma relação desigual de poder em relação aos homens.
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Observado o exposto quanto à conceituação, conclui-se que a violência de

gênero existe em decorrência das desigualdades, sendo símbolo brutal das relações

de  dominação  e  opressão  que  transformam  as  diferenças  biológicas  em

desigualdades  sociais  ou  exclusão.  A naturalização  da  desigualdade  tem  como

resultado  a  perpetuação  de  padrões  de  dominação  e  subalternidade,  que  são

repassados de geração para geração. Tal naturalização faz com que se veja como

coerente  aquilo  que  não  é,  com  a  consagração  de  pensamentos  inadequados,

como,  por  exemplo,  que  pelo  simples  fato  de  ser  mulher,  esta  não  deve  andar

sozinha a partir de certas horas; não deve frequentar determinados lugares e vestir

determinadas  roupas,  uma  vez  que,  se  não  adotar  uma  rígida  convenção

comportamental imposta pela sociedade, será responsável pela violência sofrida.

3.1 Formas de violência e tipologias

Quando  o  tema  apresentado  é  violência  de  gênero,  faz-se  necessário

evidenciar as formas de violências praticadas contra a mulher. Tende-se a reduzir tal

violência apenas à agressão física,  sendo esta  a mais  denunciada pelo  público.

Todavia,  a  legislação vai  além na tipificação de violência  e abarca suas demais

expressões,  as  quais  possuem  menos  destaque,  mas  nem  por  isso  deixam  de

ocorrer,  dentre  elas  destacam-se  as  existentes  no  rol  do  artigo  7°  da  Lei  nº

11.340/2006 (Lei Maria da Penha):

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre
outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda
sua integridade ou saúde corporal;  II  -  a violência psicológica,  entendida
como qualquer  conduta  que  lhe  cause  dano emocional  e  diminuição  da
auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou
que vise  degradar  ou controlar  suas  ações,  comportamentos,  crenças  e
decisões,  mediante  ameaça,  constrangimento,  humilhação,  manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; III -
a violência sexual,  entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar,  a  manter  ou  a  participar  de  relação  sexual  não  desejada,
mediante  intimidação, ameaça, coação ou uso da força;  que a induza a
comercializar  ou a utilizar, de qualquer modo,  a sua sexualidade,  que a
impeça  de  usar  qualquer  método  contraceptivo  ou  que  a  force  ao
matrimônio,  à  gravidez,  ao  aborto  ou  à  prostituição,  mediante  coação,
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de
seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência patrimonial, entendida
como  qualquer  conduta  que  configure  retenção,  subtração,  destruição
parcial  ou  total  de  seus  objetos,  instrumentos  de  trabalho,  documentos
pessoais,  bens,  valores  e  direitos  ou  recursos  econômicos,  incluindo  os
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destinados a satisfazer suas necessidades; V - a violência moral, entendida
como  qualquer  conduta  que  configure  calúnia,  difamação  ou  injúria
(BRASIL, 2006).

 O artigo 7º da Lei Maria da Penha não contém um rol de crimes de violência

doméstica, mas sim a referência às formas e violência praticada contra a mulher,

dada  a  sua  condição  peculiar.  Por  sua  vez,  a  violência  doméstica  e  familiar  é

traduzida por toda conduta que resulte em sofrimento físico, mental, sexual, moral

ou dano patrimonial em razão do gênero, nas circunstâncias previstas no artigo 5º

da referida Lei, ou seja, no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer

relação íntima de afeto (FERNANDES, 2015, p. 57–58). 

Nesse contexto, veja-se o artigo 5º da Lei 11.340/2006, in verbis:

 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra
a mulher  qualquer  ação  ou  omissão  baseada no  gênero  que  lhe  cause
morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou  psicológico  e  dano  moral  ou
patrimonial: I  -  no  âmbito  da  unidade  doméstica,  compreendida  como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive  as  esporadicamente  agregadas;  II  -  no  âmbito  da  família,
compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados,  unidos por laços naturais,  por  afinidade ou por
vontade  expressa;  III  -  em qualquer  relação  íntima  de  afeto,  na  qual  o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente
de coabitação.  Parágrafo  único.  As  relações pessoais  enunciadas neste
artigo independem de orientação sexual (BRASIL, 2006).

Isto posto, ao observar o artigo 7º resta claro a necessidade de evidenciar que

seu rol  não é taxativo, sendo possível enquadrar outras condutas como violência

doméstica e familiar. No tocante aos delitos e penas, a Lei Maria da Penha não

possui  tipos  penais  próprios,  situação em que é  remetido  aos casos comuns já

existentes no Código Penal brasileiro.

a) Violência Física

A violência física, de acordo com o Ministério da Saúde:

Ocorre quando uma pessoa, que está em relação de poder em relação à
outra, causa ou tenta causar dano não acidental, por meio do uso da força
física ou de algum tipo de arma que pode provocar ou não lesões externas,
internas ou ambas (BRASIL, 2002, p. 17).

Há diversas formas de manifestação da violência física,  podendo esta ser

traduzida  através  de  empurrões,  socos,  mordidas,  cortes,  estrangulamentos,
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queimaduras, lesões por armas ou objetos; quando o agressor obriga a outra pessoa

a ingerir medicamentos desnecessários ou inadequados, álcool, drogas ou outras

substâncias e alimentos, expulsa de casa à força; amarra, arrasta, arranca a roupa,

abandona em lugares desconhecidos, causar danos à integridade física em virtude

de negligência, como, por exemplo, se omite a cuidados e proteção contra agravos

evitáveis  em  situações  de  perigo,  doença,  gravidez,  alimentação,  higiene,  entre

outros (BRASIL, 2002, p. 17).

Nem  sempre  a  violência  praticada  contra  a  mulher  tem  seu  início  com

agressões  físicas.  Na  grande  maioria  dos  casos,  o  homem  inicia  o  quadro  de

dominação/submissão  por  meio  da violência  moral  e  psicológica.  Após extensos

episódios de violência secundaria não reconhecida pela vítima, a situação estende-

se para agressões físicas, uma vez que, já fragilizada, a mulher não pode ofertar

resistência (FERNANDES, 2015, p. 59). 

Diante  da  grande  incidência  da  forma  de  violência  física  e  suas

peculiaridades,  esta  se  encontra  esparsa em determinadas infrações penais.  No

caso de não haver vestígios físicos, resta configurada a contravenção penal de vias

de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 388/41. Já quando a conduta resulta

em dano à integridade física ou à saúde, fica configurado o crime de lesão corporal,

previsto no artigo 129 do Código Penal. Por fim, tem-se o crime de tortura, expresso

no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, que tem como característica a violência

com  intenso  sofrimento  para  aplicar  castigo  pessoal  ou  medida  de  caráter

preventivo.

b) Violência Psicológica

A violência psicológica costuma manifestar-se como uma dominação oculta,

que surge de modo sutil.  Consiste  em diversos atos constantes,  sendo que aos

poucos  o  agressor  passa  a  exercer  controle  sobre  a  mulher.  Devido  a  isso  é

considerada  uma  violência  velada,  que  passa  despercebida,  ou  até  mesmo

considerada como atitude de orientação do sujeito para com a vítima, quanto aos

seus  gostos  e  escolhas,  mas  que  aos  poucos  evolui  para  reprodução  de

rebaixamento moral, humilhação e culpabilização da vítima (FERNANDES, 2015, p.

82–83).
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 Tânia Rocha Andrade Cunha (2004, p. 89, apud FERNANDES, 2015, p. 82)

afirma que “por ter uma continuidade no tempo e, muitas vezes, não ser identificada

pela  vítima,  a  violência  psicológica  é  a  forma  de  violência  de  mais  difícil

reconhecimento, na medida em que não deixa marcas visíveis no corpo da vitima”.

Essa violência é identificada pelo Ministério da Saúde, como toda ação ou

omissão capaz de provocar ou objetivar causar dano à autoestima, à identidade ou

ao desenvolvimento  da pessoa.  Sua forma de concretização mais  comum dá-se

através de insultos constantes, humilhação, desvalorização, chantagem, isolamento

de amigos e familiares, ridicularização, rechaço, manipulação afetiva, exploração,

negligência (como atos de omissão a cuidados e proteção contra agravos evitáveis

em situações de perigo,  doença,  gravidez,  alimentação,  higiene,  etc.),  ameaças,

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

aparência  pessoal,  gerenciar  o  próprio  dinheiro,  brincar,  etc.),  confinamento

doméstico,  críticas  pelo  desempenho  sexual,  omissão  de  carinho,  negação  de

atenção e supervisão (BRASIL, 2002, p. 20–21).

A violência psicológica pode ser observada como elemento necessário em

determinados tipos penais. O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código

Penal vigente, é a conduta típica mais familiarizada com essa forma de violência,

mas  há  também  a  presença  da  modalidade  em  outros  delitos,  tal  como  o

constrangimento legal, entre outros. A exemplo, Fernandes (2015, p. 90) versa que

“a Lei Maria da Penha prevê como forma de violência psicológica o isolamento, a

vigilância  constante  e  a  limitação  do  direito  de  ir  e  vir,  situações  que  podem

configurar crime de sequestro e cárcere privado”.

c) Violência Sexual

A violência sexual configura toda ação na qual uma pessoa, em relação de

poder através da força física, coerção ou qualquer outro mecanismo que anule ou

limite a vontade pessoal, força uma outra ao ato sexual contra sua vontade, ou que a

exponha em interações sexuais que causem sua vitimização, da qual o agressor

busca obter gratificação (BRASIL, 2002, p. 17–18). 
Entre as diversas expressões, caracterizam atos de violência sexual: carícias

não desejadas, penetração oral,  anal  ou genital,  com pênis ou objetos de forma

forçada, exposição obrigatória à material pornográfico,  exibicionismo e masturbação
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forçados, uso de linguagem erotizada em situação inadequada, impedimento ao uso

de qualquer método contraceptivo ou negação por parte do parceiro(a) em utilizar

preservativo,  ser  forçado(a)  a  ter  ou  presenciar  relações  sexuais  com  outras

pessoas, além do casal (BRASIL, 2002, p. 18).
Esse  tipo  de  violência  está  enraizado  na  cultura  brasileira.  Ainda  que  o

estupro  constitua  conduta  criminosa  de  maior  reconhecimento  e  expressão  de

violência  sexual,  e  esteja  incluso  no  rol  de  crimes  hediondos,  os  quais  são

encarados  com uma maior  reprovação e  repúdio,  a  violência  sexual  permanece

ignorada por muitos que, de alguma forma justificada, negam o fato de que a mulher

é sujeito pleno de direitos, capaz de decidir e expressar livremente sua vontade. 
Seguem as palavras de Virgínia Feix:

A crença expressa no jargão “ajoelhou tem que rezar” implica uma comum
naturalização do uso da força e do constrangimento contra a manifestação e
o exercício autônomo da vontade. Como se o “sim” dito no cartório, no altar,
no bar  ou no motel  impusesse à mulher um consentimento permanente,
inquestionável, infalível, irretratável. Não. O exercício da sexualidade deve
ser sempre contratado, e os contratantes, para garantia de sua dignidade,
devem ser  livres para destratar  a  qualquer tempo.  Outra  crença, e falsa
expectativa,  que  promove  situações  de  violência  sexual  e  contraria  o
exercício  dos  direitos  sexuais  e  dos  direitos  reprodutivos  das  mulheres
anteriormente referidos é a de que todas as mulheres nasceram para serem
mães (2011, p. 206).

Há certa  dificuldade em identificar  esse tipo  de violência,  uma vez que a

vítima,  movida  por  vergonha  ou  medo,  deixa  de  denunciar.  Essa  se  sente

constrangida devido à culpabilização a que é submetida por intermédio de dúvidas

quanto às suas declarações e moralidade, especialmente em relação às vítimas que

não se encontram nos padrões e estereótipos femininos tradicionais,  como se o

comportamento social da vítima fosse suficiente para abonar a conduta delituosa do

réu.
A violência sexual  também está presente no âmbito dos vínculos afetivos,

sendo no passado nomeada como “débito conjugal” e tratada como algo corriqueiro.

A exemplo desse posicionamento, Magalhães Noronha dizia:

As relações são pertinentes à  vida conjugal,  constituindo direito  e dever
recíprocos  dos  que  casam.  O  marido  tem  o  direito  à  posse  sexual  da
mulher, ao qual ela não pode se opor. Casando-se, dormindo sob o mesmo
teto, aceitando a vida em comum, a mulher não pode furtar ao congresso
sexual, cujo fim mais nobre é o da perpetuação da espécie. A violência por
parte do marido não constituirá, em principio, crime de estupro, desde que a
razão da esposa para não ceder à união sexual seja mero capricho ou fútil
motivo,  podendo,  todavia,  ele  responder  pelo  excesso  cometido.
(NORONHA, 1969, p. 100, apud FERNANDES, 2015 p. 96).
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 Ressaltadas mudanças sociais e legislativas, o tradicional termo “débito” foi

substituído pela “liberdade sexual”, que atualmente é o bem juridicamente tutelado

no  Código  Penal,  no  tópico  pertinente  aos  crimes  contra  a  dignidade  sexual

(FERNANDES,  2015,  p.  95–96). Dessa  forma,  essa  violência  é  visualizada  nas

condutas que configuram crimes como estupro, assédio sexual, favorecimento da

prostituição ou exploração sexual, aborto praticado por terceiro sem o conhecimento

da gestante, violação aos direitos relativos à contracepção entre outros.

d) Violência Patrimonial

Denomina-se violência patrimonial os atos que resultem em danos, perdas,

subtração ou retenção de bens pessoais da mulher. Esta forma de violência pode

ser  visualizada  através  de  situações  como  destruição  de  móveis  ou  utensílios

domésticos,  rasgar  roupas  e  documentos,  ferir  ou  matar  animais  de  estimação,

tomar  imóveis  e  dinheiro,  ou,  até,  não  pagar  pensão  alimentícia  ou  deixar  de

participar nos gastos básicos para a sobrevivência do núcleo familiar (BRASIL, 2002,

p. 21).
Quando o assunto abordado é a tipologia, tal conduta poderá configurar, em

regra,  crimes  contra  o  patrimônio,  conforme  previsão  do  Código  Penal,  nas

hipóteses  em  que  o  agente  cometa  destruição  de  bens  e  objetos  da  vítima,

subtração de bens particulares, utilização da relação de afeto para tomar os bens

para  si,  o  que  pode  caracterizar,  respectivamente,  dano,  furto  simples  e  furto

qualificado por abuso de confiança ou fraude (FERNANDES, 2015, p.106).
Um aspecto que dificulta a proteção patrimonial é a previsão do artigo 181 do

Código  Penal.  A  respeito  da  imunidade  penal  de  caráter  pessoal,  Fernandes

disserta:

[...] a efetividade da proteção patrimonial da mulher e mesmo a instauração
dos  processos  protetivo  e  criminal  ficam inviabilizadas  pelo  art.  181  do
Código  Penal.  O  referido  dispositivo  prevê  as  escusas  absolutórias  ou
imunidades absolutas, com isenção, na constância da sociedade conjugal
(inciso I) ou de ascendente, descendente, por parentesco, civil ou natural
(inciso II). Esse dispositivo tem aplicação também à união estável, graças
ao  dispositivo  no  art.226,  paragrafo  3º,  da  Constituição  Federal,  e  aos
casais “separados de fato” (FERNANDES, 2015, p. 105).

O empoderamento econômico feminino é tema de grande importância para as

mulheres, assim como a igualdade entre gêneros e a autonomia do próprio corpo, e

por isso merece ênfase e proteção. Além de implementar e alterar as disposições

penais a respeito da violência patrimonial,  deve-se apagar a imagem do homem
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como chefe da casa, único administrador e provedor dos bens e rendimentos para

que esse não acabe apossando-se de todos os ganhos, para que não resulte em

uma relação abusiva e desigual, em que o controle patrimonial passa a ser meio de

violência.

e) Violência Moral

A violência moral  é expressa de forma verbal  e relaciona-se com os tipos

penais nominados “crimes contra a honra”, quais sejam calúnia, difamação e injúria. 
Caluniar é imputar falsamente a alguém fato definido como crime, com pena

de detenção de 6 meses a 2 anos e multa; difamar consiste em imputar fato ofensivo

à reputação da vítima, possuindo pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa; e

por fim, injuriar é atribuir à alguém qualidade negativa que ofenda a dignidade ou o

decoro da vítima, com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Tais condutas

encontram-se respectivamente expressas nos artigos  138,  139 e  140 do Código

Penal.

 A violência moral está fortemente associada à violência psicológica, tendo,
porém,  efeitos mais amplos,  uma vez que sua configuração impõe, pelo
menos nos casos de calúnia e difamação, ofensas à imagem e reputação da
mulher  em  seu  meio  social.  Apresentada  na  forma  de  desqualificação,
inferiorização ou ridicularização, a violência moral contra a mulher no âmbito
das  relações  de  gênero  sempre  é  uma  afronta  à  autoestima  e  ao
reconhecimento social (FEIX, 2011, p. 210).

Atualmente, a exposição de cenas íntimas ou de nudez sem consentimento

da mulher  ocorre  frequentemente  e não possui  o  devido  amparo legal.  Imagens

como essas  se  propagam pela  Internet  e  podem ser  vistas  por  qualquer  um,  a

qualquer tempo, o que proporciona grandes transtornos à vítima em seu meio social,

causando-lhe danos morais irreparáveis, como destruição da autoestima, isolamento

e até mesmo comprometimento da saúde mental. Essa gravíssima situação, quando

não  envolve  menores  de  idade,  configura  apenas  crime  contra  a  honra

(FERNANDES, 2015, p. 109). Espera-se que num futuro próximo tal situação tenha

o seu próprio tipo penal, garantindo maior proteção legislativa à vítima e punição

adequada para aqueles que propagam tais conteúdos.

f) Violência Institucional

Ainda que não expressa no artigo 7º da Lei Maria da Penha, essa forma de

violência merece ser abordada. O intuito de analisar este fenômeno vem exatamente
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da falta de atenção que lhe é dada. Trata-se de assunto pouco discutido, entretanto

muito  vivenciado  entre  usuários  e  profissionais  das  distintas  áreas  de  serviços

públicos.
A  violência  institucional  é  aquela  exercida  por  instituições  de  serviços

públicos, como hospitais, delegacias, escolas, assistências sociais, judiciário, entre

outros.  Determinada  violência  pode  ser  praticada  tanto  por  ação  quanto  por

omissão,  caracterizando  falta  de  acesso  aos  serviços  ou  má  qualidade  no

atendimento destes. Costuma ser cometida contra grupos mais vulneráveis, como

crianças, mulheres e idosos (BRASIL, 2002, p. 21).
Esta violência pode ser caracterizada em diversas práticas: peregrinação por

diversos serviços até receber atendimento; falta de escuta, tempo, privacidade para

os  usuários;  frieza,  rispidez,  falta  de  atenção,  negligência;  maus-tratos  dos

profissionais para com os usuários,  motivados por  discriminação,  abrangendo as

questões de raça, idade, opção sexual, gênero, deficiência física, doença mental;

desqualificação do saber  prático;  violência física;  detrimento das necessidades e

direitos da clientela; críticas ou agressões dirigidas a quem grita ou expressa dor e

desespero, ao invés de acalmar a pessoa; diagnósticos imprecisos, acompanhados

de prescrições inapropriadas (BRASIL, 2002, p. 21–22).
As  consequências  mais  comuns  da  violência  institucional  é  a  intensa

fragilização da vítima, o aumento da insegurança e o medo de recorrer aos serviços

públicos  novamente.  Esses  fatores  resultam  em  imobilidade  social  da  vítima.  É

inaceitável  que  um órgão  supostamente  criado  para  a  proteção  e  o  amparo  da

mulher faça o oposto, propagando violência e descaso. Buscar ajuda jamais deve

ser  motivo  de constrangimento.  Qualquer  violência deve ser  combatida,  seja  ela

física, psicológica, sexual, financeira, moral ou institucional. Há a necessidade de

aprimorar as estruturas estatais e habilitar  as pessoas que estão inseridas neste

contexto, para que essas se utilizem de abordagens mais humanizadas ao lidar com

as vítimas que já estão vulneráveis o suficiente.
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4 Feminicídio 

Como já fora exposto no presente trabalho, o quadro de violência contra o

sexo  feminino  independe  de  idade,  classe  social,  cor  da  pele,  estado  civil,  ou

qualquer outra classificação. A violência de gênero faz milhares de vítimas todos os

anos por todo o mundo.

A expressão máxima da violência contra a mulher é o óbito. As mortes de

mulheres resultantes de conflito de gênero, ou decorrentes do simples fato de serem

mulheres, são nominadas como feminicídio ou femicídios. Frequentemente, estes

crimes são perpetrados por homens, principalmente nas posições de parceiros ou

ex-parceiros.  As  vítimas  desse  tipo  de  crime  normalmente  já  se  encontram  em

situações  de  abuso,  ameaça,  intimidação  e  demais  expressões  de  violência

(GARCIA, 2013, p. 1).
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A violência  contra  a  mulher  ocorre  diversas  vezes  dentro  de  seu  próprio

domicílio,  e  tem como característica  particular  a  cronicidade,  isto  é,  tende  a  se

expandir gradativamente. Embora nem todos os casos de violência evoluam para o

assassinato, não se pode negar que a maior incidência de mortes de mulheres se dá

justamente no âmbito doméstico (FERNANDES, 2015, p. 68).

Fernandes traz em seu livro a proposta de uma escala evolutiva dos atos

violentos efetuados pelo parceiro até o resultado morte. O início da escala se dá a

partir  de  ameaças,  ironias  e  escândalos.  Após  isso,  o  agente  passa  a  criticar

constantemente a vítima, empurrar e quebrar objetos. O terceiro degrau é composto

por isolamento da vítima, constante controle e atos de violência física, como morder

estapear  e  dar  pontapés.  Posteriormente,  a  violência  evolui  e  o  autor  passa  a

asfixiar, violar e golpear a vítima com objetos,  e  por fim, a mata (FERNANDES,

2015, p. 69).

Há  correntes  que  defendem  o  feminicídio  como  crime  de  ódio,  já  que

condição  de  ser  mulher  está  na  origem  da  violência.   Segato  assevera  que  o

despertar do ódio no homem em relação à mulher consiste na infração feminina de

duas leis do patriarcado: a norma do controle ou possessão sobre o corpo feminino

e a norma da superioridade masculina.  A relação de ódio se destaca quando a

mulher exerce autonomia de seu próprio corpo ou autoridade do poder econômico e

político, tradicionalmente exercido por homens (SEGATO, 2006, p. 4).

Um  exemplo  notável  desse  ódio  é  o  conhecido  “Massacre  da  Escola

Politécnica  da Universidade de Montreal”,  ocorrido  em 6 de dezembro de 1986,

quando 14 mulheres jovens foram assassinadas e outras 13 pessoas — 9 mulheres

e 4 homens — ficaram feridas. O autor dos crimes, um jovem de 25 anos que não

havia conseguido concluir sua matrícula para a Escola. Na carta em que justifica seu

gesto, Mark Lepine, o homicida, alega que as mulheres foram assassinadas porque

estavam cada vez mais ocupando o lugar dos homens (PASINATO, 2011, p. 225).

Isto é, fica claro para ambas as autoras que toda vez que a mulher sobressai ao

sistema imposto a ela, e deixa de cumprir seu suposto papel adequado de gênero,

origina-se a fúria por trás do crime de feminicídio.

4.1 Conceitos de Feminicídio e Femicídio
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O termo  feminicide foi  utilizado  pela  primeira  vez  por  Diana  Russel  e  Jill

Radford, em seu livro The politics of woman killing, publicado em 1992. O termo já

havia  sido  utilizado  por  Diana  durante  depoimento  prestado  perante  o  Tribunal

Internacional Sobre Crimes Contra as Mulheres, em 1976, e foi retomado em 1990,

em parceria com Jill para expressar o inconformismo com as mortes não acidentais

e  violentas  de  mulheres, bem  como  o  sexismo  presente  nestes  crimes

(FERNANDES, 2015, p. 71). 
Uma peculiaridade que caracteriza o femicídio para essas autoras seria de

não ser um fato isolado na vida das mulheres, mas apresentar-se como um ponto

final  de  uma  contínua  condição  de  terror,  que  inclui  uma  extensa  gama  de

manifestações de violência. Assim, sempre que os abusos resultarem em óbito de

uma mulher, deve ser reconhecido o femicídio (MELLO, 2016, p. 17).
Ao traduzir o termo feminicide para o espanhol apareceram duas tendências:

femicídio  e  feminicídio.  A diferença  entre  os  dois  termos  vem  sendo  motivo  de

amplos  debates  na  América  Latina,  o  que  causou  uma  grande  repercussão

internacional. 
O que ocasionou o uso de determinadas expressões na América Latina foi a

necessidade  de  denunciar  as  mortes  ocorridas  em  Ciudad  Juarez,  México.

Acontecimentos  de  assassinatos  cruéis  e  desaparecimento  de  mulheres,

denunciados a partir de 1993 (MELLO, 2016, p. 21).
Liderada pela antropóloga feminista e deputada mexicana Marcela Lagarde,

uma mudança nesse debate ocorre devido à contribuição da introdução do termo

feminicídio. Para a autora, a palavra sugerida por Radford e Russel perde força ao

ser traduzida para o castelhano, devido a isso propõe o uso da palavra feminicídio.

Em  virtude  da  negligência  legal  e  ausência  de  políticas  do  governo  nos  casos

ocorridos no México, que resultaram em um convívio inseguro para as mulheres,

colocando-as em risco e beneficiando o conjunto de crimes cometidos por razões de

gênero,  o  termo  “feminicídio”  acabou  fortemente  associado  à  impunidade,  com

ênfase na falta de responsabilidade do Estado (GEBRIM; BORGES, 2014, p. 62).
Nota-se que nesse contexto citado quem utiliza o termo femicídio, o faz por

ser a tradução direta do conceito elaborado por Diana Russell, e quem considera o

termo feminicídio o mais apropriado leva em consideração o cenário social e político.
 Há ainda quem justifica a escolha dos termos por suas razões formais ou

linguísticas,  como  a  socióloga  mexicana  Julia  Monarrez.  Mello,  ao  expor  o

posicionamento da socióloga, explana:
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Ela explica que as duas raízes latinas da palavra seriam fémina — mulher
— e caedo, caesun — matar. A palavra em latim para mulher não é femena
e  sim  femina,  com “i”.  Ao  unir  as  duas  palavras  para  formar  outra,  se
respeita as raízes das duas e não apenas as juntam, então a morte de uma
mulher seria  feminiscidium e aí passa-se à palavra  feminicídi,  que seria a
tradução  mais  correta  para  o  espanhol.  Monárrez  também não  utiliza  a
palavra  homicídio  para  referir-se  ao  assassinato  de  mulher,  posto  que,
etimologicamente, homicídio significa dar morte a um homem, em mais um
exemplo do caráter androcêntrico da linguagem, sendo incorreto utilizá-lo
para os casos em que há mortes de mulheres (2016, p. 22).

Seja qual for o termo adotado, elucida Mello que: 

[...]  para  que  ele  possa  ser  transportado  ao  Direito  Penal  conforme  o
concebemos, e aponto dois aspectos a serem levados em conta para tanto:
1) a relevância penal da conduta; e 2) definição cara do bem jurídico que
será tutelado pela norma penal (2016, p. 31).

A definição de feminicídio/femicídio mais apropriada para o âmbito jurídico é a

caraterizada pelo assassinato de mulheres com fundamento no gênero, seja o crime

praticado  por  seus  companheiros  íntimos  ou  por  desconhecidos,  motivados  em

razão de gênero e misoginia. 
No Brasil,  a nomenclatura acolhida foi  o feminicídio,  o qual  foi  incluído no

Código Penal através da Lei nº 13.104, de 2015, sancionada em 10 de março. Essa

Lei produziu alterações no artigo 121 do Código Penal — prevendo no inciso VI o

feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio — e no artigo 1º

da Lei nº 8.072/1990 — incluindo o feminicídio no rol dos crimes hediondos.

4.2 Espécies de feminicídio

Além  de  conceituar  e  apontar  as  diferenças  e  origens  das  terminologias

feminicídio e femicídio, há a necessidade de deliberar sobre a atribuição de espécies

ao feminicídio.
 Algumas dessas espécies são formas mais conhecidas da violência praticada

contra  as  mulheres,  como  a  violência  nas  relações  íntimas  de  casal,  relações

familiares e a violência sexual.  Entretanto,  outras são novas modalidades pouco

evidenciadas e que nem sempre estão criminalizadas ou apresentam de maneira

evidente as especificidades de gênero (BRASIL, 2016, p. 21).
Feminicídio íntimo é aquele em que a vítima estava ou havia estado em uma

relação afetiva com o assassino, não se restringindo apenas às relações com união

matrimonial,  mas se  estendendo também aos conviventes,  noivos,  namorados e

parceiros (PASINATO, 2012, p. 236).
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O feminicídio íntimo pode ser considerado o símbolo de maior expressão da

violência doméstica, porque vitimiza a mulher no seu ambiente doméstico e familiar,

destruindo a vida não só da vítima, mas de todos ao seu redor. É o tipo de conduta

delituosa que causa danos permanentes. Pode-se ter como exemplo hipotético um

casal  que  possui  filhos  e  o  marido  assassina  a  mulher.  Haverá  uma cadeia  de

desastres, com início na mãe que é morta, o pai que passa a ser afastado para o

sistema carcerário e, consequentemente, os filhos, órfãos, sem mais o conceito de

família conhecido anteriormente, tendo que se ajustar e enfrentar novos ambientes

após vivenciar uma grande tragédia. 
Feminicídio não íntimo ocorre quando o homicida não possui relação com a

vítima, seja ela afetiva ou familiar. Pode haver, contudo, uma relação de confiança,

hierarquia ou amizade. Situações como a morte consumada por amigos, colegas de

trabalho, empregados, vizinhos, por desconhecidos. Os crimes classificados nesse

grupo  podem ser  desagregados  em dois  subgrupos,  conforme tenha  ocorrido  a

prática  de  violência  sexual  anteriormente  à  consumação  do  crime  (nominado

feminicídio sexual) ou não (PASINATO, 2011, p. 236).
Segue a descrição de feminicídio sexual nas palavras de Mello:

O feminicídio sexual é o assassinato de mulheres que são sequestradas,
torturadas e violadas. Seus corpos seminus, são abandonados em zonas
desérticas, terrenos baldios, lixões ou em vias férreas. O assassinato sexual
se define e inclui os casos nos quais, o assassino foi motivado por impulsos
sádicos sexuais, pela “luxúria de matar” [...] Elas são vítimas de diversos
atos de violência, como a tortura e o estupro, muitas vezes são amarradas
(mão e pés) para que não haja reação. O exame de corpo de delito dessa
série de crimes indica um modus operandi cruel dos agentes (motivo torpe
sem possibilidade de defesa pela vítima) (2016, p. 24–25).

Femicídio  por  conexão  é  aquele  em que  as  vítimas  são  mortas,  pois  se

encontravam  na  “linha  de  fogo”  de  um  homicida  que  buscava  assassinar  outra

mulher, ou seja, são casos em que as mulheres tentam intervir para impedir a prática

de  um crime  contra  outra  mulher  e  acabam morrendo  em seu  lugar,  que  pode

ocorrer na modalidade do  aberratio ictus ou erro por inabilidade na execução do

crime.  Nessa situação,  independe o tipo de vínculo existente entre a vítima e o

agressor, pois podem, inclusive, ser desconhecidos (PASINATO, 2011, p. 236).
O feminicídio familiar é aquele que causa a morte da mulher, sendo praticado

no âmbito de uma relação de parentesco entre a vítima e o agressor. O parentesco

existente pode ser por consanguinidade, adoção ou afinidade (PASINATO, 2016, p.

22).
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Por sua vez, o feminicídio infantil é aquele atentado contra uma mulher menor

de  14  anos  de  idade,  por  agressor  que  está  incluído  no  âmbito  de  relação  de

cuidado,  responsabilidade,  confiança  e  poder  para  com  a  vítima,  devido  a  sua

condição de adulto sobre a menoridade da menina (PASINATO, 2016, p. 22).
Feminicídio por prostituição ou ocupação estigmatizada ocorre quando há a

morte de uma mulher que exerce prostituição e/ou outra ocupação (por exemplo,

strippers, massagistas, dançarinas de casas noturnas). O agressor mata motivado

pelo  ódio  e  misoginia  que  a  condição  social  da  vítima  desperta  nele.  Essa

modalidade  evidencia  o  peso  da  estigmatização  social  e  a  justificação  da  ação

criminosa por parte dos agressores, que alegam muitas vezes que mulheres deste

ramo “fazem por merecer” ou que a vida delas “de nada vale” (PASINATO, 2016, p.

22).
Visando  demarcar  a  diferença  entre  as  classificações  de  feminicídio,  é

apontado  que  cada  um possui  determinado  conjunto  de  motivações.  A tipologia

apresentada  acima  permite  que  quase  todas  as  mortes  de  pessoa  do  gênero

feminino sejam classificadas como feminicídio, com exceção daquelas que originam,

por exemplo, de crimes em face de acidentes e de patrimônio (PASINATO, 2011, p.

236).

4.3 Dados estatísticos: da violência à morte de mulheres no Brasil

A publicação mais atualizada do Mapa da Violência (2015), que está focada

especificamente no tema da violência de gênero e homicídios contra as mulheres,

adverte que o Brasil, dentre 83 países, encontra-se na quinta colocação em morte

de mulheres, com 4,8 mortes por 100 mil mulheres. Efetivamente, só El Salvador,

Colômbia,  Guatemala  (três  países  latino-americanos)  e  a  Federação  Russa

evidenciam taxas superiores às do Brasil. Ainda segundo o mesmo estudo de 1980 a

2013, houve 106.093 mulheres vítimas de assassinatos. De 2003 a 2013, o número

de vítimas mulheres ultrapassou de 3.937 para 4.762, havendo um aumento de 21%

(WAISELFISZ, 2015, p. 11–28).
No tocante à relação existente entre vítima e agressor, a pesquisa indica que

a violência  sofrida  por  homens ocorre  no ambiente  público,  que na maioria  dos

casos é praticado por outros homens, já a realidade do sexo feminino é outra, a

violência  ocorre  no  ambiente  privado,  sendo  os  agressores  namorados,

companheiros e maridos. 
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No ano de 2013,  dos 4.762 homicídios  de mulheres  registrados pelo SIM

(Sistema de Informação sobre Mortalidade), 50,3% das mortes foram perpetradas

por um familiar da vítima, ou seja, 2.394 mulheres mortas por pessoas que deveriam

desenvolver o papel de proteção e cuidado. Isso representa 7 feminicídios diários

nesse ano. Já a porcentagem relativa às mortes por parceiros e ex-parceiros é de

33,2%,  ou  seja,  1.583  mortes,  equivalentes  a  4  mulheres  mortas  por  dia

(WEISELFISZ, 2015, p. 73–74).
Corroborando  com  os  dados  expostos,  a  Secretaria  de  Políticas  para  as

Mulheres  da  Presidência  da  República,  através  do  Balanço  2015  da  Central  de

Atendimento  à  Mulher  –  Ligue  180,  relata  que realizou 749.024 atendimentos  e

76.651 referiam-se a relatos de violência contra a mulher. Dentre os relatos, 50,16%

corresponderam à violência física; 30,33%, violência psicológica; 7,25%, violência

moral; 2,10%, violência patrimonial; 4,54%, violência sexual; 5,17%, cárcere privado;

e 0,46%, tráfico de pessoas. Ao avaliar todos os casos de violência constatou-se que

em 72% deles as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas têm

ou tiveram algum vínculo afetivo: atuais ou ex-companheiros, cônjuges, namorados

ou amantes das vítimas. O risco de que a violência relatada acarrete na morte das

vítimas foi percebido em 29,52% dos casos relatados (BRASIL, 2015, p. 3–4). 
Enquanto  isso  a  Central  realizou, em  2016,  o  recorde  de  1.133.345

atendimentos a mulheres em todo o País. O número foi 51% superior ao registrado

no ano de 2015. De acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Política para

Mulheres,  dos  atendimentos  realizados  em  2016,  53,69%  corresponderam  à

prestação  de  informações;  24,01%  (272.149)  a  encaminhamentos  para  outros

serviços como: Policia Militar (190), Polícia Civil (197) e o Disque 100, da Secretaria

Especial de Direitos Humanos.  Outros 12,38% (140.350) corresponderam a relatos

de  violência.  Dentre  eles,  50,70%  diziam  respeito  à  violência  física;  31,80%,

violência psicológica; 6,01%, violência moral; 1,86%, violência patrimonial; 5,05%,

violência  sexual;  4,35%,  cárcere  privado;  e  0,23%,  tráfico  de  pessoas  (BRASIL,

2016, p. 3).
E por fim, o Mapa da Violência de 2015 ainda advertiu que, entre as mulheres

em circunstância de violência conjugal, 43,1% são jovens, com idade entre 18 e 39

ano, e tratando-se das mulheres idosas, acima de 60 anos de idade, seus principais

agressores são os filhos, atingindo um total de 34,9% (WAISELFISZ, 2015, p. 48).
Uma  pesquisa  realizada  em  2013  pelo  instituto  Avon  sobre  a  violência

doméstica  cometida  no  Brasil  traz  a  realidade  de  que  estatísticas  podem  ser

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/1/?ui=2&ik=3fce0581ad&view=att&th=15aaa02652e3f4c0&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_izzqun0s0&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ_ki3r0eEUNruOGtJZPmso1T8NXaWdTOIPSVc2ZKH7v1SdzZJ5eOdT5HCevVnuKyFc2GRmi0ZBrcFOuIYfaetUYDRpGWmDm3c7vbrXywpmnxc3xdf2R0vWBfFrr7MlkgFqisMjCW1W-goMYm-hioH0cL3TL6GgyaIR0JzcOItitYL01yzquR8BJxJiQ2Av6OZEgQCWH-4G8rCZ8ZQqiIiXbmV-qgODi2MRyNcHOQGNIaebsEaABJp2Abyd_IcjmFBl92whPw1J8Ikc7SFOenjgVvT57LUq4m7wO1-CUsQKY_-59QJryRGzq-DmzSouEonXsF7bkDBVErARTiY_xI-gkJjAyqTtvD-Tf44Ns13Upr7tzX0W_Abhqr96cqLEHcsU86iDru-ckF7adCZllYff-Iom4PD57SljoMsgFnO8Cj_KIaZXltfMUUKcNRIQNYOBIr4JyC1IIbH_rz-GrZcYA8hzcXLRigsGtdH-ynfnLn5auq9NRjp3A9JFyPHmTv0IUtPJHm3IZzaIHM93ZNeRtq0lk19aT4zgzbuDHQz6h-NNHFvO395ZM1lk7uQHzzpxo4PQLfjupuvydtLimlQiCm5JoCAvkwOcHBEo82nPiIoMbRJndiRCOarNjVrz8fgrXhTR5c-hqcez-HfIj88lE7mBOEbjg2-wdtA
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assustadoras e até mesmo inacreditáveis, conforme alguns dos dados expostos pela

pesquisa: a) 56% dos homens admitem que já cometeram alguma dessas formas de

agressão: xingou, empurrou, agrediu com palavras, deu tapa, deu soco, impediu de

sair de casa, obrigou a fazer sexo;  b) 37% dos homens acreditam que, devido à Lei

Maria  da  Penha,  as  mulheres  os  desrespeitam  mais;  c)  89%  dos  homens

consideram inaceitável que a mulher não mantenha a casa em ordem;  d) a maioria

entende inaceitáveis determinadas atitudes por parte da mulher: 85% condenam que

ela fique bêbada; 69% que saia com amigos/as, sem o marido; 46% que ela use

roupas que consideram “inadequada” (SANEMATSU, 2013).
Ao observar os dados apresentados, fica evidente que a forma de feminicídio

mais presente na sociedade brasileira é o íntimo, sendo esta também a modalidade

mais  justificada  pelo  homem  brasileiro  comum.  A  violência  doméstica  está

rigorosamente vinculada à mortalidade de mulheres. É explicito que mesmo com

todas as conquistas femininas, com o quadro atual de violência, banalizar feminicídio

é se igualar ao agressor e defender a impunidade.

4.4 Caso emblemático: Ciudad Juárez

Ciudad  Juárez,  estado  de  Chihuahua,  é  a  localidade  de  emblemáticos

feminicídios  e  palco  de  sofrimento  de  mulheres.  Nesta  cidade,  fronteira  com os

Estados Unidos da América, cerca de 400 mulheres e meninas foram mortas, e mais

de uma centena delas sofreram mutilações, tortura e violência sexual. O fenômeno

de assassinatos e desaparecimentos passou a ser paradigma na violência contra

mulher no país e no mundo (MELLO, 2016, p. 22).
A origem dos problemas atuais remonta aos anos 1960, quando a economia

local passou por transformações devido a dois acontecimentos: o fim de uma política

de  arregimentação  de  trabalhadores  braçais,  que  migravam  legalmente  para

trabalhar  na  agricultura  nos Estados Unidos da América,  e  a  implementação  de

assentamentos de grandes indústrias, as quais se desenvolveram com alicerce na

mão de obra feminina,  provocando rearranjos nos papéis tradicionais de gênero,

com o aumento do número de homens desempregados e o crescente engajamento

de mulheres (jovens e imigrantes em sua maioria) que deixavam o âmbito privado de

seus lares para ingressar no mercado de trabalho, colaborando no sustento de suas

famílias e conquistando autonomia financeira (MELLO, 2016, p. 25–26).
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Conforme Segato,  a impunidade existente nos crimes de Ciudad Juárez é

espantosa  e  pode  ser  descrita  em  três  aspectos:  1)  ausência  de  acusados

convincentes  para  a  opinião  pública;  2)  ausência  de  linhas  de  investigação

consistentes; e 3) a consequência das duas anteriores: o círculo de repetição sem

fim desse tipo de crime. Os assassinatos ocorridos não seriam comuns, mas crimes

de  segundo  estado,  do  estado  paralelo  que  visa  reafirmar  sua  capacidade  de

controle.  Não seriam crimes comuns de gênero ou sexuais como as autoridades

anunciam, mas crimes de corporação. Nenhum crime realizado por meros marginais

prolonga-se por tanto tempo em total impunidade (SEGATO, 2005, p. 269). A autora

ainda aponta que:

[...] o autor desse crime é um sujeito que valoriza a ganância e o controle
territorial acima de tudo, inclusive acima de sua própria felicidade pessoal.
Um sujeito com seu entourage de vassalos que deixa assim absolutamente
claro que Ciudad Juárez tem donos, e que esses donos matam mulheres
para mostrar que o são (SEGATO, 2005, p. 277).

Portanto, o corpo das mulheres é utilizado para emanar uma mensagem para

a sociedade e para os inimigos mafiosos e concorrentes de demarcação de território.

Existe uma diferença monumental entre os crimes de gênero cometido no âmbito

privado  de  tais  crimes.  Estes  são  feminicídios  impessoais  praticados  contra

mulheres  genéricas.  A violência  é  utilizada  como mecanismo de  poder  impondo

autoridade total sobre o local. Os autores dos feminicídios manifestam-se através da

violência e do terror para mostrar à cidade que esta possui donos. 
O Estado, em sua omissão, enxergou os assassinatos brutais apenas como

mais uma estatística, deixando de considerar o gênero das vítimas como motivação

destes homicídios. Deste modo, a falha do Estado acaba por integrar o crime, como

se vê:

Em  mais  de  15  anos  de  assassinatos,  pouco  se  avançou  com  as
investigações  e  identificação  dos  criminosos.  O  Estado  mexicano  foi
completamente  omisso  nos  primeiros  anos.  Apenas  a  partir  de  2000,
pressionado  pelos  movimentos  de  mulheres  e  feministas  locais  e
internacionais,  e  pelas  agências  internacionais  de  defesa  dos  direitos
humanos, foram criadas as Comissões de Direitos Humanos e de Verdade e
Reparação  para  investigar  os  casos.  Vez  ou  outra  a  polícia  prende  um
suspeito que logo é apresentado para a população como o “culpado”. Em
geral são membros de quadrilhas ou criminosos descritos como serial killer.
Mas essas prisões não são suficientes para conter os crimes que ocorrem
às dezenas a cada ano. A população e os familiares das vítimas rejeitam as
conclusões da polícia, mas não têm qualquer poder de pressão sobre as
instituições policiais e de justiça. O resultado tem sido a impunidade para os
verdadeiros responsáveis por esses crimes (PANSINATO, 2011, p. 228).
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O Estado, em sua negligência, além de abster-se na punição, também não se

encarregou de determinar  medidas preventivas para erradicar o ocorrido.   Resta

clara a necessidade de explorar as causas e os contextos em que estão inseridos os

delitos,  melhor  qualificação  dos  eventos  e  compreensão  da  existência  de  uma

relação de poder que concorre para sua prática.

5 CRIAÇÃO DO TIPO PENAL FEMINICÍDIO NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO

No ano de 2012, o Senado Federal instaurou a Comissão Parlamentar Mista

de  Inquérito  da  Violência  contra  a  Mulher  (CPMIVCM),  elaborada  por  meio  do

Requerimento nº 4 de 2011–CN, com a 

[...] finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher no Brasil e
apurar  denúncias  de  omissão  por  parte  do  poder  público  com  relação  à
aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em
situação de violência (SENADO FEDERAL, 2013, p. 10). 

Ademais,  importa  ver  as  razões  nas  quais  se  fundamentou  a  instauração

dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito:

Passados 20 anos da realização da CPI da Violência Contra a Mulher e
tendo em vista a crescente violência  letal  contra mulheres,  o  Congresso
Nacional julgou pertinente a instalação de uma CPMI para investigar a atual
situação da violência contra mulher. 4953 COCETI 19 Por conseguinte, a
CPMI  nasce  no  contexto  em que  a  mais  grave  forma  de  violência  –  o
homicídio - aumentou nos últimos 30 anos. Conforme o Instituto Sangari,
nos últimos 30 anos foram assassinadas no país perto de 91 mil mulheres,
sendo que 43,5 mil  só na última década.  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.  Dentre  os  84 países  do mundo,  o
Brasil ocupa a 7ª posição com uma taxa de 4,4 homicídios, em 100 mil
mulheres,  atrás  apenas  El  Salvador,  Trinidad  e  Tobago,  Guatemala,
Rússia e Colômbia (SENADO FEDERAL, 2013, p.18–19, grifo nosso).

Ao longo de um pouco  mais  de  um ano de  trabalho,  a  Comissão  visitou

dezessete Estados brasileiros e o Distrito Federal. Através de pesquisas, estudos e
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relatórios  nacionais,  foi  constatada a permanência  de altos padrões de violência

contra  a  mulher,  bem como  foi  detectada  a  existência  de  tolerância  estatal  em

relação a esta violência (MELLO, 2016, p. 128). Ela descreve que tais assassinatos

não são incidentes isolados que surgem repentina e inesperadamente, mas sim o

ato último da violência contra as mulheres.

O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o
controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de
posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou
ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher,
por meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição da
identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como
aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento
cruel ou degradante (SENADO FEDERAL, 2013, p. 1003).

Ao apresentar o seu relatório final, em junho de 2013, a Comissão sugeriu,

dentre outras recomendações, acrescentar o parágrafo 7º ao artigo121 do Código

Penal,  criando  a  agravante  de  feminicídio,  um  tipo  de  homicídio  agravado  pela

violência praticada contra a mulher, que, inicialmente se caracteriza pelo homicídio

da mulher quando presentes situações de violência doméstica e familiar, violência

sexual,  mutilação  ou  desfiguração  da  vítima.  Determinada  sugestão  originou  o

Projeto de Lei nº 292/2013, que figurava o artigo 121 do Código Penal como abaixo

transcrito.

Art. 121 [...].  § 7º Denomina-se feminicídio à forma extrema de violência de
gênero  que  resulta  na  morte  da  mulher  quando  há  uma  ou  mais  das
seguintes circunstâncias:  I  – relação íntima de afeto ou parentesco, por
afinidade ou consanguinidade, entre a vítima e o agressor no presente ou
no passado; II – prática de qualquer tipo de violência sexual contra a vítima,
antes ou após a morte; III – mutilação ou desfiguração da vítima, antes ou
após  a  morte:  Pena  -  reclusão  de  doze  a  trinta  anos.  §  8º  A pena  do
feminicídio  é  aplicada  sem  prejuízo  das  sanções  relativas  aos  demais
crimes a ele conexos (SENADO FEDERAL, 2013, p. 1002).

O Projeto de Lei foi encaminhado para a Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania – CCJ e a Senadora Ana Rita emitiu relatório favorável a este. Devido à

saída  da  Senadora  Ana  Rita  dessa  Comissão  de  Constituição,  o  Projeto  foi,

ulteriormente,  redistribuído  à  Senadora  Gleisi  Hoffmann,  a  qual  apontou  que  a

tipificação  do  feminicídio  visa  impedir  o  surgimento  de  “interpretações  jurídicas

anacrônicas  e  inaceitáveis,  tais  como  as  que  reconhecem  a  violência  contra  a

mulher como ‘crime passional’” (SENADO FEDERAL, 2014). Assim, o Projeto de Lei
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nº 292/2013 foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com a

seguinte redação, in verbis: 

Art. 121. Homicídio qualificado. § 2º [...] Feminicídio. VI – contra a mulher
por razões de gênero. [...] § 7º Considera-se que há razões de gênero em
quaisquer das seguintes circunstâncias: I – violência doméstica e familiar,
nos termos da legislação específica; II – violência sexual; III – mutilação ou
desfiguração da vítima; IV – emprego de tortura ou qualquer meio cruel ou
degradante (SENADO FEDERAL, 2014, p. 5).

O Projeto foi ainda submetido à análise de outras comissões, sendo levado à

discussão e votação pelo plenário do Senado, revisto pela Câmara dos Deputados,

votado por ambas as casas do Congresso Nacional e, somente então, aprovado. A

sanção da Ex-Presidente da República, Dilma Rousseff, deu origem à Lei nº 13.104,

de 09 de março de 2015, como se conhece hoje.

Art. 1º. O art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação: Homicídio simples
Art. 121 [...] Homicídio qualificado. § 2º [...] Feminicídio. VI - contra a mulher
por razões da condição de sexo feminino: [...]. § 2º - A Considera-se que há
razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência
doméstica  e  familiar;  II  -  menosprezo  ou  discriminação  à  condição  de
mulher. [...] Aumento de pena. [...] § 7º A pena do feminicídio é aumentada
de 1/3  (um terço)  até  a  metade  se  o  crime for  praticado:  I  -  durante  a
gestação ou nos 3 (três)  meses posteriores ao parto;  II  -  contra pessoa
menor  de  14  (catorze)  anos,  maior  de  60  (sessenta)  anos  ou  com
deficiência; III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.”
(NR) Art.  2º O art.  1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a
vigorar com a seguinte alteração: Art. 1º.[...] I - homicídio (art. 121), quando
praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido
por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV, V e VI);
[...]  Art.  3º Esta Lei  entra em vigor na data da sua publicação (BRASIL,
2015a).

O novo Diploma infraconstitucional traz consigo três importantes mudanças

no direito penal, sendo estas: a alteração do artigo 121 do Código Penal, a criação

de causa de aumento de pena de um terço até a metade e, por fim, a inclusão do

feminicídio no rol dos crimes hediondos trazidos pela Lei 8.072/90. Para o melhor

entendimento da Lei, é imprescindível a análise mais profunda de seus elementos.

5.1 Sujeito Passivo: definição de mulher

 Para que se possa indicar a qualificadora de feminicídio, é preciso que o

sujeito passivo seja uma mulher e que o crime seja cometido sob circunstâncias da
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sua condição de sexo feminino. Indaga-se quem pode ser considerada mulher, para

que haja o reconhecimento do homicídio qualificado. 

 Há três posições na doutrina que discorrem sobre a identificação da mulher

para  a  aplicação  da  qualificadora.  A  primeira  corrente  diz  respeito  ao  critério

psicológico,  ao  alegar  que  se  deve  considerar  mulher  toda  aquela  que  possui

aspectos psíquicos ou comportamentais femininos. A segunda leva em consideração

o critério jurídico cível, ou seja, o sexo que consta no registro civil será o observado

para incidir a qualificadora; nessa situação, se houver decisão judicial para alteração

do  registro  de  nascimento,  alterando  o  sexo,  ter-se-á  um  conceito  de  mulher

baseado na natureza jurídica. Por fim, a terceira corrente adota o critério biológico,

segundo o qual identifica a mulher em sua concepção genética ou cromossômica

(MELLO, 2016, p. 141).

O grande problema existente ao utilizar-se do critério psicológico para definir

“mulher” consiste no fato de que o mesmo é formado por meio da convicção íntima

da pessoa que entende pertencer ao sexo feminino. Entretanto, diante de um caso

concreto subjetivo, essa convicção pode ser algo incompatível com o direito penal

moderno. O critério jurídico cível  também não poderia ser aplicado, uma vez em

que as instâncias cível e penal são independentes, a mudança jurídica no cível

representaria algo que seria usado em desfavor do réu, afrontando o princípio da

proibição  da  analogia in  malam  partem,  que proíbe  a  adequação  típica  “por

semelhança” entre fatos (BARROS, 2015, apud MELLO, 2016, p. 141). Divergindo

deste pensamento, tem-se o autor Rogério Greco que explica:

Se existe alguma dúvida sobre a possibilidade de o legislador transformar
um homem em uma mulher, isso não acontece quando estamos diante de
uma  decisão  transitada  em  julgado.  Se  o  Poder  Judiciário,  depois  de
cumprido o devido processo legal,  determinar a modificação da condição
sexual de alguém, tal fato deverá repercutir em todos os âmbitos de sua
vida, inclusive o penal (2015, p. 115). 

Nesse sentido, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minais Gerais, por

decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis em Goiás, da lavra da Juíza

Ana Claudia Veloso Magalhães, aplicar a Lei Maria da Penha não apenas para a

mulher, mas também a transexuais e travestis, ainda que, em tese, não se admita

analogia em desfavor do réu:
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Para  a  configuração  da  violência  doméstica  não  é  necessário  que  as
partes sejam marido e mulher, nem que estejam ou tenham sido casados,
já que a união estável também se encontra sob o manto protetivo da lei.
Admite-se  que  o  sujeito  ativo  seja  tanto  homem  quanto  mulher,
bastando  a  existência  de  relação  familiar  ou  de  afetividade,  não
importando o gênero do agressor, já que a norma visa tão somente à
repressão e prevenção da violência doméstica contra a mulher. Quanto ao
sujeito  passivo abarcado pela  lei,  exige-se uma qualidade especial:  ser
mulher,  compreendidas  como  tal  as  lésbicas,  os  transgêneros,  as
transexuais e as travestis, que tenham identidade com o sexo feminino.
Ademais,  não  só  as  esposas,  companheiras,  namoradas  ou  amantes
estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica como
sujeitos passivos. Também as filhas e netas do agressor como sua mãe,
sogra, avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar com ele
podem  integrar  o  polo  passivo  da  ação  delituosa  (TJMG,  HC:
1.0000.09.513119-9/000, Rel. Júlio Cezar Gutierrez, Data do Julgamento:
24/02/2010, 4ª Câmara Criminal, grifo nosso).

Nas lições  de Rogério  Sanches,  a  mulher  da  qual  trata  a  qualificadora  é

aquela reconhecida juridicamente. No caso do transexual que formalmente obtém o

direito de ser identificado civilmente como mulher, haverá a incidência da lei penal,

pois para todos os demais efeitos esta pessoa será considerada mulher. Entretanto,

a proteção não se estende a travesti, que não pode ser identificado como pessoa do

gênero  feminino.  Entende  o  autor,  portanto,  que  mulher  para  os  efeitos  da

qualificada é o ser humano do gênero feminino, não sendo a simples identidade de

gênero relevante para a qualificadora (CUNHA, 2016, p. 65–66).

 Adriana  Ramos  de  Mello,  ao  compactuar  com  a  corrente  de  critério

psicológico, afirma que:

O  legislador  não  almejou  trazer  uma  qualificadora  para  a  morte  de
mulheres. Se assim fosse bastaria ter colocado: Se o crime for cometido
contra mulher, sem utilizar a expressão por razões da condição de sexo
feminino.  [...]  Assim,  entendo  que  toda  vez  que  uma  mulher,  assim
compreendida  toda  pessoa  que  se  identifica  com  o  gênero  feminino,
independente da realização da cirurgia de mudança de sexo, for morta em
razão desta condição incidirá a qualificadora do feminicídio (2016, p. 143).

Observadas três posições disponíveis na doutrina, conclui-se que somente o

critério jurídico cível pode garantir a devida segurança à definição de mulher para

efeitos  da  qualificadora  em  discussão.  A  norma  penal  incriminadora  deve  ser

interpretada, sempre que possível, da forma mais restrita, evitando desnecessária e

imprópria ampliação de seu conteúdo. Esta deve ser delineada para que não haja o

afrontamento ao princípio da legalidade.
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5.2 Razões de condição de sexo feminino

Em conformidade com a redação presente na Lei nº 13.104, de 9 de março de

2015, haverá a atribuição da qualificadora quando o homicídio é cometido contra a

mulher por razões da condição de sexo feminino.  O fato isolado de a mulher ser o

sujeito passivo de um homicídio não caracteriza, por si só, a qualificadora. No artigo

121,  §  2º-A,  do  Código  Penal,  são  elencadas  as  situações  consideradas  como

razões de condição do sexo feminino, sendo: a) violência doméstica e familiar contra

a mulher; ou b) menosprezo e discriminação à condição de mulher.

a) Violência Doméstica e Familiar 

A  primeira  hipótese  remete  à  Lei  nº  11.340/06.  Como  já  exposto  neste

trabalho,  a  violência  doméstica  e  familiar  são  traduzidas  por  toda  conduta  que

resulte em sofrimento físico, mental, sexual, moral ou dano patrimonial, em razão do

gênero, nas circunstâncias que dispõe o artigo 5º da referida Lei:

5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra
a mulher  qualquer  ação  ou  omissão  baseada no  gênero  que  lhe  cause
morte,  lesão,  sofrimento  físico,  sexual  ou  psicológico  e  dano  moral  ou
patrimonial: I  -  no  âmbito  da  unidade  doméstica,  compreendida  como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar,
inclusive  as  esporadicamente  agregadas;  II  -  no  âmbito  da  família,
compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados,  unidos por laços naturais,  por  afinidade ou por
vontade  expressa;  III  -  em qualquer  relação  íntima  de  afeto,  na  qual  o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente
de coabitação.  Parágrafo  único.  As  relações pessoais  enunciadas neste
artigo independem de orientação sexual (BRASIL, 2006).

O artigo 5º da Lei Maria da Penha traz a esfera em que a violência deve

ocorrer. Além de o sujeito passivo ser mulher, será necessário que seja observado

se a agressão foi baseada no gênero e se o crime ocorreu no âmbito da unidade

doméstica,  da  família  ou  em  qualquer  relação  de  íntimo  afeto.  Por  sua  vez,

feminicídio não se confunde com a violência sucedida nos âmbitos expostos que não

tenha sido baseada no gênero (MELLO, 206, p. 144). 

Exemplificam Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini:

Com essas  informações,  podemos  concluir  que  a  violência  doméstica  e
familiar que configura uma das razões da condição de sexo feminino (art.
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121,  §  II-A)  e,  portanto,  feminicídio,  não  se  confunde  com  a  violência
ocorrida dentro da unidade doméstica ou no âmbito familiar ou mesmo em
uma relação íntima de afeto. Ou seja, pode-se ter uma violência ocorrida no
âmbito doméstico que envolva, inclusive, uma relação familiar (violência do
marido contra a mulher dentro do lar do casal, por exemplo), mas que não
configure uma violência  doméstica e  familiar  por  razões da condição de
sexo feminino (Ex. Marido que mata a mulher por questões vinculadas à
dependência de drogas). O componente necessário para que se possa falar
de feminicídio, portanto, como antes já se ressaltou, é a existência de uma
violência  baseada no gênero (BIANCHINI;  GOMES, 2015,  apud MELLO,
2016, p. 144)

A norma não define expressamente quem pode figurar como sujeito ativo do

feminicídio. Por ser um crime comum, poderá ser praticado por qualquer indivíduo,

seja ele do sexo masculino ou feminino. Assim, haverá a aplicação da qualificadora,

uma vez que nada impede a existência de uma relação homoafetiva feminina em

que uma das parceiras venha a ocasionar a morte de sua companheira em razão da

condição de gênero.

b) Menosprezo ou discriminação à condição de mulher

A segunda hipótese adverte que o tipo penal terá incidência quando houver

menosprezo  ou  discriminação  à  condição  de  mulher.  Ou  seja,  quando  o  agente

comete crime por  nutrir  sentimento de desvalia  ou desigualdade pela vítima.  Há

desdém, desprezo e desvalorização na motivação do delito (MELLO, 2016, p. 145).

Essa hipótese de caracterização da qualificadora independe da existência de uma

relação íntima com a vítima para que o crime se consume. 
O sujeito que reforça atitudes, crenças e representações culturais sobre os

sexos, e que influencia diretamente os estereótipos a respeito do que é ser homem e

ser  mulher,  pode  estar  concebendo  a  violência  contra  as  mulheres  através  de

menosprezo  e  discriminação.  Um  exemplo  de  atitudes  como  essas  é  a

desvalorização das qualificações das mulheres, bem como de suas competências

para ocupar e/ou desenvolver, por exemplo, empregos e/ou trabalhos historicamente

associados aos homens (BRASIL, 2016, p. 33).
A Convenção para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra

Mulher foi adotada pela Assembleia Geral em 18 de dezembro de 1979, e em seu

artigo 1º define a “discriminação contra a mulher” como:

[...] toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por
objeto  ou  resultado  prejudicar  ou  anular  o  reconhecimento,  gozo  ou
exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na
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igualdade  do  homem  e  da  mulher,  dos  direitos  humanos  e  liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em
qualquer outro campo (ONU, 1979).

Dessa  forma,  o  homicídio  que  tem  como  sujeito  passivo  a  mulher,  e  é

motivado  por  alegações  como  “ela  vem  ocupando  funções  exclusivamente

masculinas”, “ela não pode estudar, ou expressar sua sexualidade livremente”, deve

ser considerado feminicídio relacionado ao menosprezo e discriminação.

5.3 Causas de aumento de pena no feminicídio

Como já enfatizado, a redação da nova Lei inclui mais um parágrafo no artigo

121 do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 121. [...] Aumento de pena. [...] § 7o A pena do feminicídio é aumentada
de 1/3  (um terço)  até  a  metade  se  o  crime for  praticado:  I  -  durante  a
gestação ou nos 3 (três)  meses posteriores ao parto;  II  -  contra pessoa
menor  de  14  (catorze)  anos,  maior  de  60  (sessenta)  anos  ou  com
deficiência; III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima
(BRASIL, 2015a).

Assim, nesse seguimento, há a necessidade de avaliar cada uma das 

majorantes, bem como o que ensejou suas criações. 

a) Durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto.

O  motivo  da  inclusão  dessa  causa  de  aumento  consiste  no  fato  de  que,

durante a gravidez e logo após o parto, a mulher fica sensível, sob circunstâncias

físicas e psicológicas que causam maior fragilidade. A conduta praticada contra a

mulher nesta ocasião é extremamente brutal, logo, mais reprovável. Segundo Mello

(2016, p. 146), “é necessário que tais circunstâncias tenham ingressado na esfera

de  conhecimento  do  agente.  Ou  seja,  o  agente  tem  de  ter  conhecimento  da

gestação, ou que, há três meses a vítima tenha realizado seu parto”. 

Diante do tema, discorre Cunha que:

A Lei 13.104 também acrescentou no art. 121 o § 7°, majorante que eleva
de um terço até a metade a pena do feminicídio se o crime for praticado: a)
durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto:  aplica-se a
majorante desde o momento em que gerado o feto até três meses após o
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nascimento. O aumento da pena se justifica inclusive nas situações em
que demonstrada a inviabilidade do feto,  pois o objeto da proteção
especial  é  a  mulher  em  fase  de  gestação,  não  exatamente  o  feto.
Ressaltamos que o aborto não é pressuposto da causa de aumento, e,
caso do homicídio decorra a morte, querida ou aceita, do ser humano
em  gestação,  o  agente  responderá,  em  concurso  formal,  pelo
homicídio majorado e pelo aborto (2016, p. 73, grifo nosso).

Partindo do pressuposto que o agente conhecia a gravidez da vítima, e que

agia com a finalidade de praticar um feminicídio, a conduta resultará em uma das

seguintes situações: a) morte do feto e da vítima — aqui, deverá responder pelo

feminicídio  consumado e pelo aborto  consumado;  b)  o  feto sobrevive e a vítima

falece — nessa hipótese,  ter-se-á um feminicídio  consumado, em concurso com

uma tentativa de aborto; c) o feto morre e a vítima sobrevive — haverá feminicídio

tentado,  em concurso com o aborto  consumado; d) tanto o feto quanto a vítima

sobrevivem — nesse caso, o agente deverá responder pela tentativa de feminicídio

e  pela  tentativa  de  aborto.  Observa-se  que,  independentemente  do  resultado

exposto, a pena será agravada (GRECO, 2015, apud MELLO, 2016, p. 146).

Se o sujeito ativo causa a morte da mulher motivado por razões da condição

de sexo feminino, nos três meses posteriores ao parto, terá igualmente sua pena

aumentada. Conta-se o primeiro dia do prazo de três meses na data em que praticou

a conduta, e não no momento em que ocorre o resultado morte, conforme o artigo 4º

do Código Penal, que considera praticado o crime no momento da ação ou omissão,

ainda que outro seja o momento do resultado (MELLO, 2016, p. 146).

 b) Contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 

deficiência.

No tocante à idade da vítima, o fundamento da majorante encontra-se no fato

de que idosos e pessoas de pequena idade merecem maior proteção devido a sua

vulnerabilidade, se comparados aos adultos. Tanto é que o artigo 121 do Código

Penal já previa aumento de pena em seu § 4º, nos casos de homicídio praticado

contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. 

De acordo com Mello (2016, p. 146) “o aumento previsto no feminicídio, no

entanto,  é  mais  severo,  pois  varia  de  1/3  até  a  metade.  Prevalece,  no  caso,  o

aumento  determinado  no  §  7º,  pois  se  trata  de  lei  específica  (princípio  da

especialidade)”.
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Faz-se necessário que a idade da vítima seja comprovada durante a instrução

processual por documento hábil (como por exemplo, certidão de nascimento), e para

que incida a majoração da pena é obrigatório que a vítima possua idade inferior e

não igual a 14 anos ou superior, assim como não igual a 60 anos no momento do

delito. Ressalta-se, ainda, que não há a aplicação cumulativa da agravante genérica

presente no artigo 61, alínea “h”, do Código Penal, por configurar bis in idem.

Quanto à deficiência,  esta deverá ser comprovada mediante laudo pericial.

Haverá  a  majoração  da  pena  neste  caso,  uma vez  que  a  vítima  possui  menor

capacidade de oferecer resistência, o que torna o delito reprovável aos olhos da

sociedade. 

Os  conceitos  de  deficiência  e  de  portador  desta  estão,  respectivamente,

previstos nos artigos 3º e 4º do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que

regulamentou a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I – deficiência – toda
perda   ou   anormalidade   de   uma  estrutura   ou   função  psicológica,
fisiológica  ou  anatômica  que  gere  incapacidade  para  o desempenho de
atividade, dentro do padrão considerado normal  para o ser humano; II –
deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um
período  de  tempo  suficiente  para  não  permitir  recuperação  ou  ter
probabilidade  de  que  se  altere,  apesar  de  novos  tratamentos;  e  III  –
incapacidade  –  uma  redução  efetiva  e  acentuada  da  capacidade  de
integração social,  com necessidade de equipamentos, adaptações, meios
ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa
receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e
ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 

A deficiência da vítima poderá ser física ou mental e pode ser evidenciada

através  de  laudo  pericial,  ou  por  demais  meios  viáveis  de  comprovação  da

existência de deficiência.

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra
nas  seguintes  categorias:  I  –  deficiência  física  –  alteração  completa  ou
parcial  de  um  ou  mais  segmentos  do  corpo  humano,  acarretando  o
comprometimento da função  física, apresentando-se  sob  a  forma  de
paraplegia,   paraparesia,  monoplegia,  monoparesia,  tetraplegia,
tetraparesia,   triplegia,   triparesia,   hemiplegia,  hemiparesia,  ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo,  membros
com  deformidade  congênita   ou  adquirida,   exceto   as  deformidades
estéticas  e  as  que  não  produzam  dificuldades  para  o desempenho de
funções;  II  –  deficiência  auditiva   –   perda  bilateral,  parcial  ou  total,  de
quarenta  e  um  decibéis  (dB)  ou  mais,   aferida   por  audiograma  nas
frequências  de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; III – deficiência visual
– cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor
olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa  acuidade
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visual  entre  0,3  e  0,05  no  melhor  olho,  com  a  melhor correção óptica;
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os
olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das  condições  anteriores;  IV  –  deficiência  mental  –  funcionamento
intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades
adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) habilidades
sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) saúde e segurança; f)
habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) trabalho; V – deficiência múltipla –
associação de duas ou mais deficiências (BRASIL, 1999).

Segundo Mello (2016, p.147), “vários são os tipos em que a pena é agravada

em  razão  da  deficiência  da  vítima  (lesão  corporal,  injúria,  frustração  de  direito

assegurado por lei trabalhista etc.)”. É preciso que o agente conheça a situação do

portador de deficiência física, sob pena de não incidir a majoração devido ao erro de

tipo. 

c) Na presença de descendente ou de ascendente da vítima

O  aumento  de  pena  presente  no  inciso  III  dá-se  em  razão  do  trauma

provocado  para  o  familiar  que  presenciou  o  delito.  Este  poderá  sofrer  com

transtornos psicológicos e lembranças desagradáveis que o seguirão por toda sua

vida. A respeito do termo “presença”, disserta Cunha:
 

[...]  expressa  o  texto  legal  que  o  comportamento  criminoso  ocorra  na
presença  do  ascendente  ou  do  descendente  da  vítima.  Diante  do  atual
estágio de interação humana, em que ambientes de presença virtual são
capazes de tornar a comunicação por meio de áudio e vídeo muito próxima
da  realidade,  parece-nos  possível  conferir  interpretação  extensiva  ao
vocábulo presença para nele abarcar outras formas de interação que não a
física, como chamadas com vídeo pela internet (2016, p. 74).

Tal  circunstância é objetiva, devendo o agressor ter conhecimento  que as

pessoas presentes no momento do crime eram descendentes ou ascendentes da

vítima.

5.4 Feminicídio como crime hediondo

Além de consagrar o feminicídio na legislação brasileira, a Lei nº 13.104, de 9

de março de 2015, em seu artigo 2º, dispõe que essa espécie seja incluída no artigo

1º da Lei nº 8.072/90 — a Lei dos Crimes Hediondos — esta, por sua vez, enumera
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em um rol taxativo as modalidades de homicídio que são entendidas como crimes

hediondos.

Art. 2º O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar
com a  seguinte  alteração:  Art.  1º  [...]  I  -  homicídio  (art.  121),  quando
praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido
por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, II, III, IV, V e
VI) (BRASIL, 2015a).

Não se trata de um crime equiparado ao hediondo, como são a tortura, o

tráfico ilícito de drogas e o terrorismo, sendo um crime formalmente hediondo. Essa

mudança legislativa, que está em vigor desde 10 de março de 2015, só tem validade

para os crimes cometidos a partir dessa data. Anteriormente a isso, o feminicídio

(em alguns casos) já era classificado como crime hediondo, através da qualificadora

de motivo torpe ou fútil, entretanto esse entendimento não era uniforme. Daí surge a

pertinência  da  nova  Lei,  que  torna  indiscutíveis  todas  as  situações  como  crime

hediondo (MELLO, 2016, p. 148). 

Ivette  Senise  Ferreira,  Vice-Presidente  da  OAB-SP, disserta  sobre  o  novo

dispositivo:

Os  efeitos  desse  dispositivo  situam-se  na  fase  da  execução  da  pena
imposta  ao  condenado  pelo  crime  em  questão,  notadamente  quanto  à
exigência  de  seu  cumprimento  iniciar-se  em  regime  fechado,  com  um
período maior  para  a  obtenção de uma progressão  para o  regime mais
benéfico, diferenciando-se o apenado primário do reincidente (FERREIRA,
2015, p. 2).

A hediondez  acarreta  consequências  como:  a)  impossibilidade  de  anistia,

graça e indulto;  b)  inafiançabilidade;  c)  cumprimento de 2/5 da pena para o réu

primário e 3/5 para o reincidente para a progressão de regime; d) prisão temporária

com  prazo  de  30  dias,  prorrogável  por  igual  período;  e)  livramento  condicional

mediante cumprimento de 2/3 da pena (FERNANDES, 2015, p. 75).

5.5 A qualificadora do feminicídio: caráter subjetivo ou objetivo

As  qualificadoras  objetivas  são  aquelas  que  dizem  respeito  ao  crime,

enquanto  as  subjetivas  vinculam-se ao agente.  As objetivas  tratam da forma de
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execução, seus meios e modos, já as subjetivas conectam-se com a motivação e os

fins do crime. (BIANCHINI, 2016, p. 204)

As qualificadoras do crime de homicídio  são classificadas:  a)  de  natureza

subjetiva ou pessoal (incisos I, II e V); vinculadas à motivação e à pessoa do agente

e não ao fato por ele praticado; b) de caráter objetivo ou real (incisos III, IV e VI):

associadas à infração penal em si, tais como o meio, o modo de execução do crime

e  o  tipo  de  violência  empregado.  No  tocante  a  natureza  da  qualificadora  do

feminicídio, a questão ainda é controvertida, logo se faz necessário visualizar os dois

posicionamentos existentes (BIANCHINI, 2016, p. 204–205). 

Entendendo que a qualificação do feminicídio trata-se de uma qualificadora

subjetiva,  tem-se o  entendimento  de Rogério  Sanches Cunha e Ronaldo Batista

Pinto:

[...]  a  qualificadora  do  feminicídio  é  subjetiva,  pressupondo  motivação
especial:  o  homicídio  deve  ser  cometido  contra  a  mulher  por  razões da
condição de sexo feminino. Mesmo no caso do inc. I do § 2º-A, o fato de a
conceituação de violência doméstica e familiar ter um dato objetivo, extraído
da lei, não afasta a subjetividade. Isso porque o § 2º-A é apenas explicativo;
a qualificadora está verdadeiramente no inc. VI do § 2º, que, ao estabelecer
que o homicídio se qualifica quando cometido por razões da condição do
sexo feminino, deixa evidente que isso ocorre pela motivação, não pelos
meios de execução (2016, p. 84, apud BIANCHINI, 2016, p. 208).

O homicídio de uma mulher só é considerado feminicídio exatamente devido à

motivação do delito.  É a motivação do crime que torna o ato mais reprovável  e

passível de aumento de pena. A violência de gênero não é uma forma de execução

do crime, mas sim de sua motivação. A própria Lei traz em sua redação o termo

“razões” (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), sendo evidente

que está ligada à causa, ao motivo (BIANCHINI, 2016, p. 216). 

Adriana de Ramos Mello, por sua vez, critica o posicionamento que defende o

caráter subjetivo:

 
Neste caso, sendo atacada alguma das hipóteses de homicídio privilegiado
(art. 121  § 1, do CP) a própria qualificadora de feminicídio  (se subjetiva
fosse) seria afastada e em caso típico de violência contra a mulher que
resultasse  em  morte  poderia   o  júri  sequer  votar  a  qualificadora  de
feminicídio o que afronta diretamente a Lei nº 13.104/2015 (2016, p. 149–
150).
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Os juristas que defendem o caráter objetivo da qualificadora argumentam que

se trata de um tipo de violência específico praticado contra a mulher. Demandará

dos jurados a simples avaliação objetiva da presença de uma das hipóteses legais

de  violência  doméstica  e  familiar  ou,  ainda,  da  presença  de  menosprezo  ou

discriminação à condição da mulher (MELLO, 2016, p. 150). 

Entendendo ser a qualificadora objetiva, tem-se o seguinte julgado do Tribunal

de Justiça do Distrito Federal: 

1.  Réu pronunciado por  infringir  o  artigo 121 ,  §  2º,  inciso I,  do Código
Penal, depois de matar a companheira a facadas motivado pelo sentimento
egoístico de posse. 2. Os protagonistas da tragédia familiar conviveram sob
o mesmo teto, em união estável, mas o varão nutria sentimento egoístico de
posse e, impelido por essa torpe motivação, não queria que ela trabalhasse
num local  frequentado por  homens.  A inclusão da qualificadora agora
prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI,  do Código Penal, não poderá
servir apenas como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou
fútil,  que  são  de  natureza  subjetiva,  sob  pena  de  menosprezar  o
esforço  do  legislador.  A Lei  13.104  /2015  veio  a  lume  na  esteira  da
doutrina  inspiradora  da  Lei  Maria  da  Penha,  buscando  conferir  maior
proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe
impuseram a subserviência ao homem. Resgatar a dignidade perdida ao
longo da história da dominação masculina foi a ratio essendi da nova lei, e o
seu sentido teleológico estaria perdido se fosse simplesmente substituída a
torpeza  pelo  feminicídio.  Ambas  as  qualificadoras  podem  coexistir
perfeitamente,  porque é diversa a natureza de cada uma:  a  torpeza
continua  ligada  umbilicalmente  à  motivação  da  ação  homicida,  e  o
feminicídio ocorrerá toda vez que, objetivamente, haja uma agressão à
mulher  proveniente  de  convivência  doméstica  familiar.  3  Recurso
provido (TJDF, RSE: 20150310069727, Rel. George Lopes Leite, Data do
Julgamento: 29/10/2015, 1ª Turma Criminal, grifo nosso).

Ao compreender que a qualificadora do feminicídio é de caráter objetivo, a

decisão  defende  que  será  possível  subsistir  a  qualificadora  do  feminicídio

juntamente com as demais qualificadoras do motivo torpe ou do motivo fútil, que são

subjetivas. Uma vez considerada a qualificadora como objetiva, outro efeito possível,

em  caso  de  concurso  de  agentes,  será  a  comunicação  desta  entre  os  demais

coautores e partícipes (BIANCHINI, 2016, p. 210–212). Como dito anteriormente, a

natureza da qualificadora ainda é tema de controvérsias, entretanto se visualiza, de

forma  nebulosa  ainda,  um  crescente  posicionamento  de  doutrinadores  que

defendem o caráter subjetivo da qualificadora.
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5.6 O feminicídio como direito penal simbólico e a efetividade da qualificadora 

do feminicídio

A  admissão  do  feminicídio  na  legislação  brasileira  originou  um  caloroso

debate entorno de sua efetividade. O questionamento principal foi se o Direito Penal

era o âmbito correto para combater a violência de gênero ou se esse ofereceu uma

resposta  meramente  simbólica.  Para  responder  esta  questão,  é  necessário

esclarecer determinados conceitos.

O Direito Penal é o sistema de normas que possui como função instrumental

tutelar  bens  jurídicos  que  possuem  extrema  importância  perante  a  sociedade,

através  do  poder-dever  de  punir,  contra  os  ataques  mais  intoleráveis  que

efetivamente perturbam a convivência social (GOMES, 2004, p. 22). 

Contudo,  o  direito  possui  outra  função  deturpada,  caracterizada  como

simbólica,  esta  concerne  aos  dispositivos  penais  que  não  geram,  inicialmente,

efeitos protetivos concretos, mas que servem às manifestações de grupos políticos

ou ideológicos através de declaração de determinados valores. Não se almeja mais

do que acalmar eleitores através da impressão de que se está fazendo algo para

combater ações e situações indesejadas (ROXIN, 2006, p. 47).

O  Projeto  de  Lei do  Senado  nº  292,  de  2013,  traz  em sua  redação  uma

“justificativa” para a criação do tipo penal:

A importância de tipificar o feminicídio é reconhecer, na forma da lei, que
mulheres estão sendo mortas pela razão de serem mulheres, expondo a
fratura da desigualdade de gênero que persiste em nossa sociedade, e é
social,  por  combater  a  impunidade,  evitando  que  feminicidas  sejam
beneficiados  por  interpretações  jurídicas  anacrônicas  e  moralmente
inaceitáveis, como o de terem cometido “crime passional”. Envia, outrossim,
mensagem positiva à sociedade de que o direito à vida é universal e de que
não haverá impunidade. Protege, ainda, a dignidade da vítima, ao obstar de
antemão as estratégias de se desqualificarem, midiaticamente, a condição
de mulheres brutalmente assassinadas, atribuindo a elas a responsabilidade
pelo crime de que foram vítimas (SENADO FEDERAL, 2013, p.1004).

O  principal  argumento  daqueles  que  defendem  a  tipificação  do

femicídio/feminicídio  é  tornar  visível  a  existência  do  homicídio  de  mulheres  por

razões de gênero, busca apontar o caráter profundamente social e político do delito,

que,  por  sua  vez,  resulta  das  relações  de  poder  entre  homens  e  mulheres  na

sociedade. Há a necessidade de conhecer a real motivação e expô-la ao público, de
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modo a  produzir  uma discussão sensível  em torno da discriminação de gênero.

Ademais, sugere que a criminalização do feminicídio promoveria a procura de ajuda

e acesso à justiça pelas vítimas de violência de gênero (GEBRIM; BORGES, 2014,

p. 68–69).

Já os juristas que não apoiam a criminalização do feminicídio argumentam

que um homicídio motivado por “violência doméstica e familiar” e o “menosprezo ou

discriminação à condição de mulher”, claramente poderia ser qualificado em razão

do motivo torpe, sendo desnecessária a criação de um tipo autônomo. Segundo tal

posicionamento, a tipificação só reforça o estereótipo da mulher como vítima, sendo

a  Lei  a  manifestação  legislativa  meramente  simbólica,  vazia,  desprovida  de

efetividade,  mas  sim  política,  porque  pouco  trouxe  ao  direito  penal,  enquanto

protetor dos mais relevantes bens jurídicos (SILVA; DUARTE; CARVALHO, 2016, p.

175). 

Entretanto, é de conhecimento geral que o direito penal tem caráter punitivo, e

para punir determinado ato, este claramente deve ter ocorrido. A sua natureza não é

voltada em sua totalidade para a prevenção. Com a tipificação do feminicídio, todos

os casos serão enquadrados como homicídio qualificado, recebendo esta conduta

extremamente reprovável repreensão mais severa, o que anteriormente poderia não

ocorrer em determinados casos. É irrefutável que, com a criação do tipo penal, a

colheita  de  dados  e  informações  fica  muito  mais  clara  e  exposta  aos  olhos  da

população,  incitando debates  e novas criações de políticas  públicas  nos demais

âmbitos. 

Dessa forma, a criminalização do feminicídio traz:

[...] possibilidade de registros estatísticos mais minuciosos e detalhados dos
casos de feminicídio, o que influenciará diretamente nas políticas públicas
de proteção à mulher vítima de violência. Fatos outrora classificados como
homicídios torpes ou fúteis, passam a ser reunidos em uma nova categoria
específica.  A  violência  contra  a  mulher,  que  outrora  era  invisível  ao
ordenamento  jurídico,  pois  se  encontrava  diluída  em outras  estatísticas,
agora ganha contornos importantes.  [...]  tratar do tema em apartado das
demais hipóteses de homicídio  qualificado pode ser  salutar  para que se
evite qualquer interpretação tendente a extirpar o feminicídio da seara do §
2º.  [...]  Por  vezes,  a  redundância  é  preferível  à  incerteza  (GILABETE;
MONTEZ, 2015).

 Independentemente  da  posição  a  favor  ou  contrária  à  criminalização do

feminicídio, há o reconhecimento unânime da necessidade de combate à violência
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em  razão  de  gênero,  desconstruindo  parâmetros  revestidos  de  preconceitos

existentes na sociedade que se perpetuaram ao longo do tempo. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

A violência exercida contra as mulheres é histórica, origina-se do preceito de

subordinação,  construído  ao  longo do  tempo pelo  modelo  patriarcal  das antigas

sociedades. Excluída da esfera pública, a mulher manteve-se no âmbito privado,

respondendo  a  figura  masculina  dotada  de  superioridade.  Nesse  sentido,  a

dominação  masculina  foi  naturalizada,  assim  como  a  inferiorização  feminina,

defendida e alicerçada nas representações dos papéis a serem seguidos por cada

sexo.

Dessa  forma,  entende-se  que  a  violência  de  gênero  deriva  de  uma

organização social baseada não na determinação biológica do sexo, mas no que

cada sexo representa sua construção social e comportamental. A prática desse tipo

de violência é a expressão do processo de socialização dos indivíduos, em que o

poder masculino foi edificado por estruturas de hierarquização.

Nesse contexto, a partir da modernidade, a batalha pelo reconhecimento das

mulheres como sujeitos de direitos deu causa à inserção da Lei Maria da Penha,

sendo está um grande marco normativo no combate à violência doméstica no Brasil,

pois,  além de  prever  medidas  protetivas  e  punições  ao  agressor,  representa  as

diversas formas de violência, antes pouco reconhecidas e expostas. 

Contudo, o número de homicídios de mulheres permanece elevado, sendo

ainda  presente  resquícios  da  cultura  de  dominação  masculina  que  impede  a

concretização da igualdade entre os gêneros. Assim, o feminicídio foi  inserido no
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ordenamento jurídico brasileiro em 9 de março de 2015,  o que gerou calorosas

discussões acerca de sua tipificação.

Como já apresentado, o posicionamento contrário à tipificação da figura do

feminicídio reside no argumento de que já existia o homicídio para punir aqueles que

atentavam  contra  a  vida  da  mulher.  A inserção  do  novo  tipo  penal  é  mero  ato

simbólico por parte do direito penal. Entretanto, a inclusão da circunstância garantiu

grande  visibilidade  ao  tema,  além  de  implicar  no  estabelecimento  de  políticas

públicas e criminológicas para a punição desse tipo de violência brutal e incessante

presente na sociedade.

O direito penal possui caráter repreensivo, e mesmo não sendo a prevenção o

seu maior foco, ele causa influências nos mais diversos âmbitos sociais, culturais e

políticos.  Não havia  anteriormente  a  tipificação à colheita  de  dados apropriados,

observadas  as  circunstâncias  de  que  a  morte  da  mulher  era  apenas  mais  uma

estatística perdida dentre inúmeras outras.  Com a criação do tipo penal, não só a

colheita de dados e informações será específica, mas a proteção à mulher mais

abrangente,  sendo  o  termo  disseminado  e  conhecido  pela  população,  incitando

debates  e  novas  criações  de  políticas  públicas,  sejam  essas  de  prevenção  ou

punição, inseridas no âmbito do direito penal ou qualquer outro. 

Por muito tempo o Estado encorajou e justificou a superioridade masculina,

mascarando o potencial e empoderamento feminino. O Estado figura como um dos

sujeitos responsáveis pela brutalidade e descriminação infringida à classe feminina.

Há, desde então, a necessidade de se impedir que o cenário se repita, através do

implemento  de  políticas  para  a  defesa  e  proteção  das  mulheres.  O  Estado

atualmente deve compor parte do movimento de igualdade entre os gêneros, já que

esta é base fundamental, proclamada e defendida em sua Constituição Federal.
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