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RESUMO 

 

O feminicídio constitui a forma mais grave de violência contra a mulher, pois é um homicídio 

baseado no gênero da vítima. Dessa forma, o machismo, que se encontra na estrutura da 

sociedade, torna-se evidente. A criminalização do feminicídio surge como uma forma de 

combate à violência contra a mulher, enquanto identifica e especifica o problema, de maneira a 

tratar tal crime como uma conduta de motivação determinada e não apenas como um homicídio 

em sentido genérico. Além disso, as legislações que tipificam o homicídio em razão do gênero 

como delito coadunam-se com as recomendações do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. Em seus tratados e convenções internacionais, como a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção 

Interamericana Para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, estabelecem como 

obrigações a serem cumpridas pelos Estados-parte a realização de medidas que assegurem os 

direitos fundamentais das mulheres, podendo ser, até mesmo, medidas de caráter legislativo. 

Os direitos das mulheres têm sido cada vez mais debatidos no cenário internacional, devendo-

se ressaltar, inclusive, a paradigmática jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos sobre o Caso do Campo Algodonero, um dos mais graves e emblemáticos casos de 

feminicídio e que rendeu diversas reparações a serem executadas pelo Estado mexicano. No 

Brasil, a tipificação ocorreu em 2015, por meio da Lei n.º 13.104, que acrescentou o feminicídio 

como qualificadora do crime de homicídio. Contudo, ainda há forte resistência na devida 

aplicação da legislação, visto que a violência de gênero não é reconhecida em sua gravidade. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por finalidade a análise da Lei n.º 13.104/2015 e seu 

papel no ordenamento jurídico brasileiro, bem como sua relação com a proteção aos direitos 

humanos das mulheres, previstos no Direito Internacional.  

 

Palavras-chave: feminicídio; direitos humanos; gênero; violência contra a mulher; direito 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Feminicide is the most severe form of violence against women considering is a homicide based 

on the victims gender. Thus, the discrimination of women that structures the society becomes 

evident. The criminalization of feminicide emerge as a form of fight to the violence against 

women meanwhile identifies and specifies the problem, in a manner which treats the crime as 

a conduct with a determined motivation and not only as a homicide in a generic sense. 

Furthermore, the laws that criminalize the homicide because of the gender are associated with 

the International Human Rights Law recommendations. In the international agreements and 

conventions, for instance the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 

Against Women and the Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and 

Eradication of Violence against Women, it is established as obligations to be fullfiled by the 

member states the realization of actions to ensure the fundamental rights of women. These 

actions can be even legal actions, such as laws. The women rights have been more discussed 

on the international scenario and it has to be highlighted the paradigmatic precedent of the Inter-

American Court of Human Rights about the case of “Campo Algodonero”, one of the most 

serious and emblematic cases of feminicide. The Mexican state was recommended a list of 

reparations to execute. In Brazil the criminalization of femicide occured in 2015, through the 

Law n.º 13.104 that added another form of qualified homicide. However, there is still a 

resistence on the application of the refered law because the gender violence is not recognized 

in its severity. For that matter, the present article objectifies the annalysis of the Law n.º 

13.104/15 and its function in the brazilian legal order, as well as its relation with the protection 

of the human rights of women provided by International Law.   

 

Keywords: feminicide; human rights; gender; violence against women; international law.  
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INTRODUÇÃO 

 

A violência de gênero é um grave problema que permeia a sociedade há muito tempo. 

No Brasil, especificamente, a conquista de uma mínima autonomia feminina é muito recente e, 

ainda assim, as mulheres não têm plenamente garantidos os seus direitos básicos, como vida, 

integridade física e liberdade. 

 Apesar de extremamente grave, também é um problema pouco debatido e pouco 

enfrentado. A sociedade, baseada no patriarcado, compreende o machismo e a misoginia como 

reações naturais de uma relação desigual entre homens e mulheres, na qual elas são 

inferiorizadas e submetidas às mais variadas formas de dominação e violência. 

 Este trabalho, portanto, tem o objetivo de debater, ainda que minimamente, algumas 

questões relacionadas à violência de gênero e, mais especificamente, ao feminicídio, o 

homicídio da mulher em razão do gênero, forma mais acentuada dessa violência. O foco da 

pesquisa é a Lei n.º 13.104 de 2015, norma que criminaliza o feminicídio no Brasil e a análise 

desta norma enquanto um possível instrumento de proteção aos direitos humanos. 

 Para tanto, a pesquisa foi dividida em algumas etapas, as quais serão apresentadas neste 

trabalho. A princípio, busca-se conceituar o que é gênero. Foram estudadas algumas autoras 

feministas para compreender o contexto em que se desenvolve a noção de gênero e tudo que o 

permeia, ou seja, o machismo, o patriarcado, a discriminação contra a mulher e a consequente 

violência. É apresentado, também, um estudo acerca de casos emblemáticos de feminicídio, 

como o caso Campo Algodonero, que se tornou paradigma no cenário internacional de proteção 

aos direitos humanos, bem como um estudo sobre a violência de gênero no Brasil.  

 Em um segundo momento, será feita uma análise da lei n.º 13.104/15, legislação que 

tipifica o crime de feminicídio como uma qualificadora do tipo penal de homicídio, previsto no 

Código Penal. A análise começa pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada com 

o intuito de investigar a situação da violência contra a mulher no país. Para além, a própria 

Comissão, a partir do resultado de suas investigações, elaborou um projeto de lei para 

criminalizar o feminicídio como “homicídio contra a mulher em razão do gênero”.  

Ao final deste capítulo será analisada a legislação em si, já aprovada e com suas 

modificações. Serão feitos comentários acerca da natureza da qualificadora do feminicídio e 

sua aplicação, bem como sobre a possibilidade de coexistência da qualificadora com o 

homicídio privilegiado. 

Já no terceiro capítulo volta-se o olhar para analisar o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. De início será apresentado um histórico acerca do surgimento dos direitos humanos 
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no plano internacional e suas características. Mais adiante, será apresentado o princípio pro 

homine, que consiste em um critério de interpretação na hipótese de conflito de normas. Será 

analisado, ainda, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e seus órgãos, quais sejam, a 

Convenção, a Comissão e a Corte Interamericanas. 

 Também neste capítulo pretende-se analisar a tutela internacional da mulher, ou seja, os 

tratados e convenções internacionais que dispõem sobre os direitos fundamentais das mulheres. 

Serão apresentadas a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher e seu Comitê (CEDAW) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra Mulher (Convenção de Belém do Pará), bem como alguns outros 

instrumentos de proteção aos direitos das mulheres.  

 Pretende-se analisar, ainda, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos sobre violência de gênero e o caso paradigmático que gerou o precedente, o caso 

Campo Algodonero, no México. Foram apontadas algumas das solicitações das partes no 

processo, bem como as reparações ordenadas ao Estado mexicano pela CIDH.  

 O último capítulo destina-se a um panorama geral de todo o conteúdo exposto durante 

o trabalho, relacionando com a questão proposta desde o início: seria a legislação que 

criminaliza o feminicídio um instrumento de proteção aos direitos humanos? Nesse sentido, 

pretende-se associar tal indagação com a origem da violência de gênero, com o direito 

internacional dos direitos humanos e seu critério de interpretação – de forma a analisar o 

conflito de normas existente entre a aplicação da qualificadora do feminicídio e o privilégio do 

homicídio – com os compromissos firmados pelo Estado brasileiro perante o cenário 

internacional e com o direito penal em si, buscando compreender o papel da legislação no 

ordenamento jurídico brasileiro e na vida das mulheres vítimas de violência de gênero. 
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1. FEMINICÍDIO 

 

 

1.1 CONCEITO E ORIGEM HISTÓRICA 

 

 O conceito de feminicídio, conforme concebido atualmente, é recente, porém fruto de 

uma ampla construção. Desde o termo em si, até a sua definição, houve intensa discussão e 

divergência entre as pensadoras feministas.  

 Diana Russell, a quem atribui-se a primeira utilização pública do termo, afirma que o 

ouviu, pela primeira vez, em 1974, atribuído a uma obra de uma escritora feminista, que, 

contudo, nunca foi publicada. O termo em questão é “femicide”, que constitui uma derivação 

de “homicide” (homicídio). Portanto, a expressão inicial que surgiu nos debates feministas 

sobre o homicídio de mulheres foi “femicídio”. 

 Russel referiu-se a “femicide” em 1976, na ocasião do International Tribunal on Crimes 

Against Women, que ocorreu entre os dias 04 e 08 de março em Bruxelas, na Bélgica, e reuniu 

mais de duas mil mulheres de 40 países diferentes. O Tribunal popular, organizado por 

militantes feministas, teve como objetivo a publicização de casos de violência contra a mulher 

por meio de depoimentos pessoais, os quais, acreditava-se, permitiriam às mulheres 

compartilhar experiências e tornarem-se politizadas, engajadas (RUSSEL, 1990, p. 7).  

 Nas palavras de Russel (1990), define-se femicídio como “the killing of females by 

males because they are females”, ou seja, o homicídio de mulheres em razão de serem 

mulheres. Para além da adaptação do termo “homicide” para caracterizar a morte de mulheres, 

Russel atribuiu ao femicídio um caráter de gênero ao considerar a motivação desses crimes.  

 Ainda nesta perspectiva, na obra “Femicide: The Politics Of Woman Killing”, Russel, 

em coautoria com Jill Radford, vai mais além na definição de femicídio ao afirmar que  

Femicídio representa o fim de um contínuo de terror anti-feminino, que inclui 

uma grande variedade de abusos verbais e físicos, tais como estupro, tortura, 

escravidão sexual (particularmente prostituição), abuso sexual incestuoso ou 

extra-familiar, abusos físicos e emocionais, assédio sexual (por telefone, nas 

ruas, no escritório, e nas salas de aula), a mutilação genital (clitoridectomias), 

operações ginecológicas desnecessárias (histerectomias), heterossexualidade 

forçada, a esterilização forçada, maternidade forçada (criminalização da 

contracepção e aborto), psicocirurgia, a negação de alimentos para as 

mulheres em algumas culturas, cirurgia plástica, e outras mutilações em nome 

de embelezamento. Sempre que estas formas de terrorismo resultam na morte, 

elas se tornam femicídios (RADFORD, RUSSEL, 1992, p. 15). 
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 Considerando a dificuldade de se tratar o homicídio de mulheres como crime de ódio, 

Russel (1992) afirma a importância de nomeá-lo, de maneira a identificá-lo, torná-lo conhecido 

e, com isso, criar movimentos contrários a ele1. Na mesma linha de pensamento: “a opção pela 

utilização de femicídio, em detrimento de homicídio ou assassinato de mulheres se faz 

necessária para indicar o sexismo presente nestes crimes, bem como sua não-ocasionalidade 

e não-eventualidade” (GOMES, 2010, p. 2). 

 Tomando por base o conceito de Russel, a antropóloga Marcela Lagarde y de los Rios 

propôs modificações, diante das peculiaridades da violência de gênero na América Latina, mais 

especificamente no México. É lá que localiza-se Ciudad Juaréz, município que ficou conhecido 

pelo caso do Campo Algodoeiro, no qual diversas mulheres foram mortas e seus corpos jogados 

em campos de algodão e no qual Lagarde também atuou como perita. Tal caso emblemático 

será retomado mais adiante.  

 De acordo com Lagarde (2008, p. 216), o termo “femicídio”, por ser uma variação de 

“homicídio”, propicia facilmente uma interpretação simplista como “homicídio de mulheres”, 

o que não representaria, de fato, o que a morte de uma mulher em razão do seu gênero significa. 

Desse modo, a antropóloga propõe o termo “feminicídio”, de maneira a diferenciar esse crime 

de um homicídio com vítima mulher, tendo em vista que a motivação, em se tratando do 

primeiro, é justamente o fato da vítima ser mulher. Em suas palavras, o feminicídio deveria ser 

compreendido, portanto, como um conjunto de violações aos direitos humanos das mulheres, 

os quais são identificados como crimes de lesa-humanidade. O feminicídio, desse modo, seria 

um genocídio de mulheres, que em razão de circunstâncias históricas e sociais constitui prática 

permitida socialmente. 

 Outro ponto de destaque em relação ao conceito evidenciado por Lagarde diz respeito à 

omissão estatal nos crimes de feminicídio. Ela considera que o Estado mantém um ambiente 

propício para a prática do crime de feminicídio por não oferecer condições adequadas de 

segurança para as mulheres e não funcionar de forma eficiente na resolução do problema da 

violência de gênero, visto ser essencialmente patriarcal (LAGARDE, 2008, p. 217). 

   Russel demonstra-se contrária quanto a alguns aspectos do conceito de Lagarde. Em 

sua compreensão, condicionar o feminicídio à omissão estatal é excluir desse conceito aqueles 

crimes que, porventura, foram solucionados de forma eficaz pelo Estado, ou seja, naqueles 

                                                 
1 “Establishing a word that signifies the killing of females is an important step toward making known this 

ultimate form of violence against women. Naming an injustice, and thereby providing a means of thinking about 

it, usually precedes the creation of a movement against it”. Ibidem, p.14. 
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casos em que os agressores são devidamente punidos não poderia se falar em feminicídio, o que 

traria limitações significativas e perigosas (RUSSEL, 2011). 

 Ressalta-se que Russel também discorda da adaptação do termo “femicide” empregada 

por Lagarde, posto que relaciona-se diretamente com “femininity”, ou seja, “feminilidade”, 

termo que a autora considera opressivo (RUSSEL, 2011). 

 Utilizando uma análise linguística do termo “feminicídio”, a socióloga mexicana Julia 

Estela Monárrez Fragoso (2009, p. 34-35) demonstra que, de acordo com a etimologia, esta 

seria a forma correta, e não “femicídio”. A razão está na origem da palavra, que seria a junção 

de dois vocábulos latinos, quais sejam, fémina (mulher) e caedo, caesun (matar). Na formação 

de uma nova palavra, os radicais são mantidos, logo feminis (da mulher) une-se ao sufixo cidium 

(derivado de caedo), formando a palavra latina feminiscidium (MIGUENS, 2017, p. 57-58). 

 Após breve exposição da divergência existente entre os termos “femicídio” e 

“feminicídio” e as diferentes linhas de pensamento feminista que construíram suas definições, 

faz-se relevante pontuar que o termo utilizado no presente trabalho será “feminicídio”. A 

escolha se dá em razão não só da legislação brasileira, que adota o termo, como também em 

razão da noção de gênero que permeia o mesmo, no sentido de não ser identificado apenas como 

o homicídio de uma mulher.   
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1.2 CASOS DE FEMINICÍDIO 

 

Sabe-se que os casos de feminicídio, infelizmente, não são raros. No entanto, existem 

alguns que se destacam, seja pela crueldade com que são cometidos, seja pelo contexto que 

contorna a ocorrência do crime. A seguir serão apresentados, de maneira sucinta, três casos 

bastante emblemáticos de feminicídio, os quais evidenciam, claramente, a violência de gênero 

como motivação. 

 

 

1.2.2 Caso Universidade de Montreal 

 

 Apesar de a tipificação do feminicídio ser algo recente, os casos de violência contra a 

mulher são históricos, visto que são frutos do sistema patriarcal no qual está pautada grande 

parte das sociedades.  

Um caso bastante emblemático ocorreu em Montreal, no Canadá, e é relatado por Russel 

e Caputi (1992, p. 13-15). Em dezembro de 1989, Marc Lépine, de 25 anos, invadiu a Faculdade 

de Engenharia da Universidade de Montreal motivado pelo ódio às mulheres, em especial as 

feministas. Ele adentrou uma turma e, separando os homens das mulheres, ordenou que eles 

saíssem. Chamando as mulheres de feministas, aos gritos, atirou em todas elas. Lépine matou 

14 mulheres, feriu outras 9, além de 4 homens, e depois se suicidou. Junto ao seu corpo foram 

encontradas uma lista de 15 mulheres canadenses bem-sucedidas que deveriam ser mortas, além 

de uma carta, na qual ele relatava seu ódio às mulheres, pois acreditava que elas o rejeitavam e 

o tornavam alvo de deboche. Lépine não conseguiu entrar na faculdade de Engenharia e 

acreditava ser por culpa das mulheres, que passaram a entrar em “território masculino”, 

ocupando espaços que deveriam ser exclusivos de homens. 

 

 

1.2.1 Caso Campo Algodoeiro 
  

 O caso do Campo Algodoeiro (Campo Algodonero) tomou grandes proporções à época, 

devido às intensas manifestações de familiares e da comunidade mexicana, e tornou-se um 

paradigma no tema de feminicídio, tendo em vista que ensejou jurisprudência perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 
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 Nos dias 06 e 07 de novembro de 2001 foram encontrados corpos de oito jovens 

mulheres em um campo algodoeiro, em Ciudad Juárez, no México. As jovens Claudia Ivette 

González, Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez, Rosalba Pizarro, 

Minerva Teresa Torres, Julieta Marleng González, Yesenia Concepción Veja e Lilia Alejandra 

García Andrade, desapareceram anos antes, em torno da década de 1990, em lugares e 

momentos distintos, porém próximos. Elas tinham entre 15 e 20 anos de idade. 

 Os corpos das vítimas foram encontrados em elevado estado de decomposição, porém 

eram perceptíveis os hematomas, marcas de provável estrangulamento, além dos sinais de 

violência sexual, como corpos desnudos e mutilação dos seios (VÁZQUEZ, 2010, p. 525).  

 O período de perícia e identificação das vítimas levou cerca de 18 meses para ser 

concluído e os exames realizados apresentaram resultados contraditórios. No entanto, as 

autoridades locais afirmavam a validade dos mesmos veementemente, o que gerou incerteza 

nas famílias de três das jovens, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal e Laura 

Berenice Ramos Monárrez, as quais levaram o caso ao conhecimento da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos (MIGUENS, 2017, p. 26). Ainda neste trabalho será analisado o 

desenvolvimento do caso na CIDH e sua jurisprudência.  

 

 

1.2.3 Caso Tatiane Spitzner 

 

 Um dos casos mais recentes e ocorridos no Brasil foi a morte da advogada Tatiane 

Spitzner por seu marido, Luis Felipe Manvailer. Tatiane foi encontrada morta em 22 de julho 

deste ano, após cair do 4º andar do prédio onde morava com Luis Felipe, em Guarapuava, 

Paraná. 

 Em depoimento, Luis Felipe, preso em flagrante após sofrer um acidente de carro, pouco 

tempo depois do ocorrido com a esposa, relata que ela se jogou da sacada, após uma discussão. 

No entanto, as investigações e os laudos médicos apontaram que a advogada foi atirada do 4º 

andar do prédio pelo marido, que já havia a agredido na mesma noite. Além de fratura no 

pescoço, sinal de esganadura, o laudo de necropsia apontou asfixia mecânica e sinais de 

crueldade, visto que haviam 25 lesões externas no corpo da vítima2. 

                                                 

2  Portal de notícias G1. Mp altera denúncia do caso tatiane spitzner na tentativa de aumentar pena de marido. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/2018/09/27/mp-altera-denuncia-do-caso-

tatiane-spitzner-na-tentativa-de-aumentar-pena-de-marido.ghtml>. Acesso em: 30 set. 2018. 
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 Por meio de testemunhas, ficou constatado que Tatiane vivia em um relacionamento 

abusivo com Luis Felipe, que além das agressões físicas, a humilhava e agredia verbal e 

psicologicamente. 

 Luis Felipe responde ao processo preso e é acusado de cárcere privado (art. 148 do 

Código Penal), fraude processual (art. 347, CP) e homicídio qualificado por meio cruel e asfixia 

mecânica, por dificultar a defesa da vítima, por motivo torpe e por feminicídio (art. 121, incisos 

I, III, IV e VI do Código Penal). 

 Diante dos casos apresentados, e de tantos outros semelhantes que reiteradamente 

ocorrem, é possível notar o histórico de agressões sofridas pelas vítimas. Evidencia-se, assim, 

que o feminicídio é o ato extremo de uma situação contínua de violência, que engloba não só 

agressões físicas, mas violência verbal, psicológica, financeira.  

 Nota-se, ainda, que, em muitos casos, diante da constante violência sofrida por essas 

mulheres, há tentativas de separação, afastamento e, até mesmo, denúncias a autoridades 

policiais, no sentido de precaver-se com medidas de segurança, por exemplo. No entanto, o 

sistema é falho quanto a isso e deixa brechas na assistência à mulher vítima de violência 

doméstica, o que acaba por propiciar a continuidade das agressões e, em diversos casos, o ápice 

da violência, configurado pelo feminicídio. 
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1.3 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO BRASIL E OS DIREITOS DAS MULHERES 
  

 Os casos apresentados, assim como tantos outros similares e extremamente recorrentes, 

possuem, de forma evidenciada, o ódio à figura da mulher e a tentativa de manutenção da 

relação de poder e submissão entre o homem e a mulher. Essas características são reforçadas 

pelo modelo de sociedade construído sobre o patriarcado e a ideia de que homens são seres 

superiores. É sobre esses pilares que repousa o conceito de gênero e todas as suas implicações. 

 E para compreender esse conceito de violência é necessário compreender, a priori, o 

que vem a ser gênero. De acordo com a historiadora americana Joan Scott, o termo gênero pode 

ser conceituado como "um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos” e “uma forma primeira de significar as relações de poder” 

(SCOTT, 1995, p. 11). Segundo ela, então, gênero é a forma pela qual as diferenças sexuais são 

significadas e, consequentemente, posicionadas em uma relação de hierarquia. 

 Tais relações de poder continuam sendo reproduzidas por gerações ao longo dos séculos, 

considerando, obviamente, as características de cada momento histórico. A hierarquia entre os 

gêneros masculino e feminino é construída desde cedo, tão logo do nascimento do indivíduo. 

Desde a categorização de cores e brinquedos para meninos e meninas, até o tratamento 

diferenciado que é dado a cada um, baseado nas diferenças físicas e biológicas, essa rede de 

comportamentos define o papel social atribuído a homens e mulheres de forma clara. A 

hierarquização das relações de poder entre os gêneros masculino e feminino tem como 

consequência a subjugação da mulher e sua exclusão de determinados espaços, 

majoritariamente espaços públicos.  

 A sociedade patriarcal contribui para a reprodução da hierarquia entre os gêneros e a 

violência, pois seu modelo possui o homem como centro e autoridade, tanto no espaço privado, 

quanto no espaço público. Heleieth Saffioti (2004) entende que o conceito de patriarcado não 

deve ser entendido como um modelo social do passado e, logo, abandonado, mas sim analisado 

junto ao conceito de gênero, de forma a compreender seus desdobramentos no contexto atual. 

De acordo com Saffiotti (2004, p. 56) o patriarcado tem como base a violência e, nesse sentido, 

exclui e inferioriza as mulheres, reforçando as relações assimétricas de poder. Conceituando 

patriarcado, Carol Pateman (1993, p. 16-17) afirma que  

 

A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de acesso sexual 

regular a elas estão em questão na formulação do pacto original. O contrato social é 

uma história de liberdade; o contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato 

original cria ambas, liberdade e a dominação. (…) O pacto original é tanto um contrato 

sexual quanto social: é social no sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito 
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político dos homens sobre as mulheres –, e também sexual no sentido do 

estabelecimento de um acesso sistemático dos homens ao corpo das mulheres.(…) O 

contrato está longe de se contrapor ao patriarcado: ele é o meio pelo qual se constitui o 

patriarcado moderno. 

 

 A violência baseada no gênero é uma reprodução extremada da estrutura hierárquica 

estabelecida entre homens e mulheres. De acordo com o exposto na Convenção Interamericana 

Para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção do Belém do Pará), 

“a violência contra a mulher constitui violação dos direitos humanos e liberdades 

fundamentais e limita total ou parcialmente a observância, gozo e exercício de tais direitos e 

liberdades”. Além disso, “constitui ofensa contra a dignidade humana e é manifestação das 

relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens”. 
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2. TIPIFICAÇÃO DO FEMINICÍDIO NO BRASIL 

 

 

2.1 A COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO SOBRE 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

 Em 2012 foi instituída uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, por meio do 

Requerimento nº 4 de 2011-CN, cuja finalidade era investigar a situação de violência contra a 

mulher no Brasil e apurar possível omissão por parte do poder público na aplicação de 

instrumentos legais de proteção às mulheres, no prazo de cento e oitenta dias. 

 Conforme requerimento, a Comissão contou com a participação de onze Senadores, 

onze Deputados Federais e igual número de suplentes. A presidência coube à Deputada Jô 

Moraes (PCdoB/MG) e a relatoria ficou a cargo da Senadora Ana Rita (PT/ES). 

 Não foi a primeira vez, no entanto, que a situação de violência contra a mulher foi objeto 

de CPI.  Em 1992, foi criada uma Comissão de cunho similar e algumas conclusões que 

destacaram-se à época foram as seguintes: 

 

a) inúmeras dificuldades no tocante ao levantamento de dados sobre os índices de 

violência solicitados às Delegacias da Mulher e às Comarcas;  
b) inexistência de uma nomenclatura unificada referente aos dados sobre violência 

contra a mulher;  
c) dados incompletos ou que chegaram tardiamente à CPI. 

 

 Em relação, especificamente, aos homicídios de mulheres, os dados da CPI de 1992 

apontaram Alagoas como o Estado com maior índice de feminicídios (24,8%), seguido de 

Pernambuco (13,2%) e Espírito Santo (11,1%). 

 Outras duas Comissões tiveram destaque pela investigação de violação de direitos 

humanos de mulheres: a CPMI que investigou a exploração sexual de crianças e adolescentes 

(2003) e a CPI do Tráfico de Pessoas (2013), que evidenciou a grave situação do tráfico de 

mulheres e a necessidade de alterações legislativas nesse sentido. 

 Já a CPMI de 2012 nasceu em um contexto de aumento significativo dos casos de 

homicídio de mulheres em razão do gênero. De acordo com dados do Instituto Sangari, foram 

assassinadas, nos últimos 30 anos, aproximadamente 91 mil mulheres, sendo 43,5 mil somente 

na década passada. Nesse cenário, dentre 84 países o Brasil ocupava, à época, o 7° lugar em 

homicídios de mulheres, atrás apenas de El Salvador, Trinidad e Tobago, Guatemala, Rússia e 

Colômbia. A taxa de feminicídios era de 4,4 por 100 mil mulheres (CPMIVCM, 2013, p. 20).  
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 Segundo dados mais recentes sobre feminicídios, apresentados pelo Mapa da Violência 

em 2015, o Brasil pulou para a 5ª posição, tendo, atualmente, uma taxa de feminicídios de 4,8 

por 100 mil mulheres. Além disso, os dados ainda permitem concluir que o Brasil tem taxas 

superiores à de países desenvolvidos, como Reino Unido, Irlanda, Japão e Escócia 

(WAISELFISZ, 2015).  

 No que tange à metodologia utilizada pela CPMIVCM, a proposta foi investigar a 

situação de violência de gênero nos dez estados brasileiros considerados mais violentos – nos 

termos do Mapa da Violência: Homicídios de Mulheres, elaborado pelo Instituto Sangari (2012) 

– e nos quatro estados mais populosos, quais sejam: Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Alagoas, São Paulo, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro, 

Mato Grosso do Sul, Pará, Distrito Federal e Goiás. Foram investigados, ainda, os Estados do 

Amazonas, do Ceará e de Roraima, que a princípio não estavam previstos no Plano de Trabalho 

(CPMICVM, 2013, p. 10).  

 De acordo com o Relatório, a metodologia de trabalho foi desenvolvida da seguinte 

forma:  

 

(…) centrou-se na inquirição de autoridades públicas e especialistas no tema, bem como 

na realização de diligências aos serviços públicos que compõem a rede de atendimento 

a mulheres em situação de violência. Para tanto, a CPMIVCM reuniu-se 37 vezes, por 

meio de 24 audiências públicas e 7 sessões deliberativas, sem contar as reuniões 

administrativas preparatórias. Nas sessões deliberativas, apreciou 744 requerimentos, 

aprovando 717 deles. Nas audiências públicas (dezoito das quais realizadas fora de 

Brasília, quando das visitas aos estados), ouviu especialistas no tema, representantes de 

organizações da sociedade civil, a Ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, 

Eleonora Menicucci, e a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

Mulheres, Aparecida Gonçalves, além de outras autoridades do governo federal. 

Inquiriu, ainda, os titulares ou representantes das pastas estaduais responsáveis pelas 

questões de segurança pública, justiça e cidadania, saúde, políticas públicas para 

mulheres, assistência e desenvolvimento social, afora os titulares ou representantes do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e das Defensorias Públicas dos estados. 
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2.2 A PROPOSTA LEGISLATIVA DE TIPIFICAÇÃO DO FEMINICÍDIO 
 

 Diante das investigações realizadas e dos resultados obtidos por meio das audiências 

públicas e da análise de legislações voltadas à proteção da mulher, a Comissão elaborou 

recomendações aos Estados e às instituições públicas integrantes da rede de enfrentamento à 

violência contra a mulher, das três esferas de Poder. A título de exemplo, foram enviadas 

recomendações específicas ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao 

Conselho Nacional de Justiça, Ao Ministério Público e à Defensoria Pública dos estados, aos 

governos federal e estaduais, entre outras entidades (CPMICVM, 2013, p. 1.037-1.044). 

 Destaca-se, contudo, as alterações legislativas propostas pela Comissão, por meio de um 

Grupo de Trabalho específico sobre Legislação3. Entre elas encontra-se a criminalização do 

feminicídio, objeto do presente trabalho. A proposta consistiu na tipificação do referido crime 

por meio da inclusão de uma nova qualificadora no tipo penal de homicídio, previsto no art. 

121, a saber: 

 

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. (NR) (grifou-se) 

   

 Conforme se depreende da leitura do projeto de lei, a criminalização do feminicídio dar-

se-ia como uma forma extrema de “violência de gênero”, ou seja, denotando a questão do 

gênero como ponto fundamental da violência contra a mulher e permitindo o debate acerca das 

consequências que o binarismo de gênero (masculino e feminino) traz para a sociedade e, 

                                                 
3 “Com o intuito de uniformizar possíveis mudanças na LMP e analisar os projetos de lei em tramitação no 

Congresso Nacional, a CPMI constituiu um Grupo de Trabalho sobre Legislação, coordenado pela Deputada 

Marina Sant’Anna (PT/GO), e integrado pelos Deputados Dr. Rosinha (PT/PR) e Eduardo Azeredo 

(PSDB/MG), pela Deputada Rosinha da Adefal (PtdoB/AL) e pela Senadora Ana Amélia (PP/RS). O GT reuniu, 

em duas ocasiões, com o Consórcio Nacional de ONGs que elaborou a Lei Maria da Penha e analisou mais de 

50 proposições em tramitação no Congresso Nacional. O resultado deste trabalho está consubstanciado nas 

proposições legislativas apresentadas pela CPMI.” CPMICVM, 2013, p. 998. 
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especialmente, para a vida das mulheres, visto que muitas delas morrem em razão de serem 

mulheres. 

 Na justificativa para o projeto de lei apresentado, a Comissão reitera o número alarmante 

de casos de feminicídios no Brasil e afirma a importância de se criminalizar essa conduta, de 

maneira a reconhecer que a mesma vem sendo praticada e que mulheres são vítimas de 

agressões, recorrentemente, apenas em razão do gênero. Nas palavras da Comissão 

(CPMICVM, 2013, p. 1.003-1.004): 

 

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. (…) 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. 

 
 
 

2.3 A LEI N.º 13.104/15 
 

 O referido projeto de lei apresentado pela CPMICVM foi aprovado pelo Congresso 

Nacional, culminando na promulgação da Lei n.º 13.104, em março de 2015. No entanto, seu 

texto foi modificado durante a tramitação, de maneira significativa.  

 

Art. 121. Matar alguém: 
(…) 
Homicídio qualificado 
§ 2° Se o homicídio é cometido: 
(…) 
Feminicídio 
VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 
Pena: reclusão, de 12 a 30 anos. 
§ 2°-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. 
(grifou-se) 
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 Conforme observa-se do texto legal, o legislador optou por substituir a expressão 

“gênero” por “condição de sexo feminino”. Tal substituição não se apresenta como um avanço 

para a legislação, ao contrário. Denota uma clara resistência ao debate sobre as questões de 

gênero por parte de uma camada social, bastante representativa, inclusive.  

 A atual expressão não conceitua da melhor forma a violência contra a mulher, pois essa 

extrapola características biológicas e aprofunda-se em questões estruturais de dominação e 

exploração de um gênero sobre outro. Quer dizer, o crime de homicídio é qualificado como 

feminicídio não apenas em razão do sexo feminino da vítima, que é um caractere biológico, 

mas sim em decorrência do gênero, que é um conceito amplo, com nuances sociais, históricas, 

políticas, e que explica as relações de poder entre homens e mulheres e as diversas opressões 

sofridas por elas.  

 Não obstante o sexo biológico constituir um dos elementos utilizados como instrumento 

de hierarquização das relações de poder entre homens e mulheres, empregado de forma isolada 

não se configura suficiente para explicar as diversas questões relacionadas à motivação da 

violência. 

 Além disso, pode-se inferir, também, que ao definir o feminicídio como um crime 

praticado contra a mulher por “razões da condição de sexo feminino” o legislador quis restringir 

a aplicação da lei às mulheres cisgênero, ou seja, aquelas que possuem o sexo feminino definido 

desde o nascimento. Em suma, parece ter havido uma tentativa de impedir a incidência da lei 

do feminicídio nos casos de homicídio contra mulheres transgênero.  

  Ressalta-se, contudo, que tal aplicação legislativa ainda pode ser feita se o intérprete 

entender que as questões que permeiam “gênero” e “sexo biológico” estão no âmbito das 

construções sociais e devem caminhar lado a lado, de modo que a escolha de uma em detrimento 

da outra esvazia o debate sobre identidade de gênero e sobre todas as formas possíveis de 

existência enquanto mulher, especificamente, e enquanto ser humano, de maneira geral.  

  Outro ponto de destaque com relação ao estudo da Lei n° 13.104/15 diz respeito à 

natureza jurídica da qualificadora de feminicídio. Tanto a doutrina, como a jurisprudência, 

apresentam divergência em definir se é uma qualificadora objetiva ou subjetiva.  

 As circunstâncias qualificadoras de natureza subjetiva são aquelas que se relacionam 

com a motivação do crime, enquanto as de natureza objetiva dizem respeito ao crime em si, seu 

modo de execução (PIRES, 2015). As qualificadoras do inciso I e II do Código Penal, por 

exemplo, são subjetivas, visto que tratam da motivação, qual seja, motivo fútil ou torpe. Já as 

qualificadoras trazidas pelos incisos III e IV são objetivas, visto tratarem da execução do crime, 

ou seja, “emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, 



25 

 

ou de que possa resultar perigo comum” e “à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação 

ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido”. 

 Alguns autores, como Adriana Mello e Amom Albernaz Pires, defendem que o 

feminicídio consiste em qualificadora objetiva, tendo em vista que a mesma se deve ao critério 

objetivo que a norma estabelece, qual seja, a violência contra a mulher em razão da condição 

de sexo feminino. Nas palavras de Pires (2015): 

 

(…) se, de um lado, a verificação da presença ou ausência das qualificadoras 

subjetivas do motivo fútil ou torpe (ou ainda da qualificadora do inciso V) demandará 

dos jurados avaliação valorativa acerca dos motivos inerentes ao contexto fático-

probatório que levaram o autor a agir como agiu, por outro lado, a nova qualificadora 

do feminicídio tem natureza objetiva, pois descreve um tipo de violência específico 

contra a mulher (em razão da condição de sexo feminino) e demandará dos jurados 

mera avaliação objetiva da presença de uma das hipóteses legais de violência 

doméstica e familiar (art. 121, § 2º-A, I, do CP, c/c art. 5º, I, II e III, da Lei 11.340/06) 

ou ainda a presença de menosprezo ou discriminação à condição de mulher (art. 121, 

§ 2º-A, II, do CP).  

  

 Outros autores sustentam que a qualificadora do feminicídio possui natureza subjetiva, 

pois liga-se à motivação do agente no cometimento do crime. Sustentam Rogério Cunha e 

Ronaldo Pinto (2015, p. 84): 

  

(…) 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 dado 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. 

 

 Na mesma linha reforça Alice Bianchini (2016, p. 216): 

 

O sujeito mata em razão da condição do sexo feminino, ou do feminino exercendo, a 

seu gosto, um modo de ser feminino. Em razão disso, ou seja, em decorrência 

unicamente disso. Seria uma qualificadora objetiva se dissesse respeito ao modo ou 

meio de execução do crime. A violência de gênero não é uma forma de execução do 

crime; é, sim, sua razão, seu motivo. 

 

 Neste sentido, compreende-se correto o posicionamento que considera o feminicídio 

como qualificadora subjetiva, por se tratar da motivação do crime, o que, inclusive, é o ponto 

central da questão, em razão de o homicídio ser cometido devido ao fato da vítima ser mulher. 

Ademais, os crimes praticados antes da Lei n°. 13.104/2015 já poderiam ser enquadrados como 
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crimes hediondos pela qualificadora da torpeza ou mesmo do motivo fútil, o que reforça a ideia 

da qualificadora ser subjetiva. 

 Considerando-se a qualificadora do feminicídio como subjetiva, afasta-se a hipótese de 

homicídio privilegiado, quer dizer, aquele praticado em face de “violenta emoção, logo em 

seguida a injusta provocação da vítima”, já que o mesmo consiste em uma circunstância de 

caráter também subjetivo. Afastar o privilégio neste caso é de extrema relevância, pois 

considerar a existência de uma injusta provocação da vítima e uma violenta emoção do agente 

é considerar a hipótese cruel do chamado “crime passional”. Ou seja, acreditar que um 

feminicídio possa ser privilegiado é culpabilizar a mulher e dar razão ao agressor, tendo em 

vista que ele pode ter cometido o crime em razão de ciúmes ou qualquer outra justificativa que 

apenas reforça a naturalização da violência de gênero.  

 Alguns autores importantes reforçam o entendimento de que o privilégio, por ser uma 

circunstância subjetiva, só poderia coexistir com qualificadoras objetivas. Conforme 

posicionamento de Julio Fabbrini Mirabete (2000, p. 663-664): 

 

Numa interpretação sistemática, o homicídio qualificado por constituir o § 2º do art. 

121, não poderia obter a redução de pena que é prevista no §1º do mesmo artigo. Não 

se pode negar, porém, que, em tese, nada impede a concomitância de uma circunstância 

subjetiva, que constitua o privilégio, com uma circunstância objetiva prevista entre as 

qualificadoras, como, por exemplo, o homicídio praticado sob o domínio de violenta 

emoção com o uso de asfixia. O que não se pode admitir é a coexistência de 

circunstâncias subjetivas do homicídio privilegiado e qualificado. 

 

 Ademais, outra razão para o afastamento do privilégio neste caso é o princípio pro 

homine, segundo o qual diante de um conflito de normas, deve-se considerar válida aquela que 

garanta mais amplitude aos direitos (GOMES, 2008, p. 496-497). As normas de direitos 

humanos, em regra, possuem esse caráter face às normas internas. Portanto, o privilégio deve 

ser considerado prejudicado em face da qualificadora subjetiva de feminicídio. O princípio pro 

homine será abordado com mais detalhes adiante.  
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3. TUTELA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

 

 

3.1 OS DIREITOS HUMANOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

 A internacionalização dos direitos humanos tem como marco temporal o período pós 

Segunda Guerra Mundial. Diante de um cenário de atrocidades e violações extremas aos direitos 

básicos dos indivíduos cometidas pelo Estado nazista, tornou-se fundamental discutir e adotar 

medidas de proteção e garantia aos direitos humanos, de maneira globalizada, inclusive com o 

intuito de prevenir violações a tais direitos pelos governos. 

 Um dos passos principais no caminho da internacionalização dos direitos humanos foi 

a criação da Organização das Nações Unidas, em 1945. O advento da ONU e de suas agências 

especializadas demarcou uma nova ordem internacional, no sentido de fomentar novas 

discussões nas relações internacionais e traçar objetivos como a manutenção da paz e da 

segurança internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados, a adoção 

da cooperação internacional no plano econômico, social e cultural, a adoção de um padrão 

internacional de saúde, a proteção ao meio ambiente, a criação de uma nova ordem econômica 

internacional e a proteção internacional dos direitos humanos (HENKIN, p. 886, apud 

PIOVESAN, 2013, p. 196). 

 Em dezembro de 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Com o apoio de 48 Estados e apenas 8 abstenções, a Declaração não 

teve seus princípios questionados, tornando-se um instrumento comum de ação perante o direito 

internacional, além de constituir um paradigma ético universal (PIOVESAN, 2013, p. 204). 

 Conforme apresenta Heintze (2009, p. 28-29), a Declaração tem suas vantagens e 

desvantagens. Como grande vantagem está o fato de o documento considerar os direitos 

humanos como uma universalidade, ou seja, não reduzir os direitos econômicos, sociais e 

culturais a direitos de segunda classe. Já a desvantagem refere-se ao caráter político da 

Declaração que, assim como outras resoluções e proclamações, não são considerados fontes do 

Direito Internacional vinculativas no sentido jurídico, mas apenas orientadores morais de 

obrigações. Consequentemente, tais documentos não são exequíveis perante o ordenamento 

jurídico dos Estados, o que implica na falta de sanção àqueles que descumprirem as obrigações 

as quais se comprometeram.  

 A diversidade dos direitos humanos demandou do direito internacional uma espécie de 

codificação. Isso se explica pelo fato de alguns direitos serem plenamente exequíveis de 
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imediato, como a proibição à tortura, e outros não, como o direito à educação, que demanda 

mais do que um único ato legislativo do Estado. Sendo assim, a Comissão de Direitos Humanos 

da ONU elaborou e aprovou, em 1966, duas convenções: o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos (Pacto Civil) e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (Pacto Social)4 (HEINTZE, 2009, p. 32).  

 Os direitos humanos possuem algumas características essenciais, tais como 

universalidade, indivisibilidade, interdependência, fundamentalidade, inalienabilidade, 

imprescritibilidade e indisponibilidade. A universalidade diz respeito à atribuição dos direitos 

humanos ao universo de indivíduos, não importando suas peculiaridades, como sexo, etnia ou 

religião. Atualmente, portanto, os direitos humanos são considerados direitos de todos, sem 

distinção, e tal valor tem sido reafirmado ao longo das últimas décadas em diferentes 

instrumentos internacionais de proteção aos direitos, como a Declaração Universal de 1948 e a 

Convenção de Viena, de 1993 (RAMOS, 2017, p. 91-93). 

 A indivisibilidade refere-se ao caráter de unidade dos direitos humanos, de maneira que 

não pode haver cisão desses direitos, nem mesmo uma proteção específica de alguns deles, em 

detrimento de outros. Tal característica relaciona-se com a interdependência dos direitos 

humanos, visto que todos eles são igualmente essenciais e devem ser garantidos de maneira 

conjunta. Como exemplo, cita-se os direitos sociais, os quais demandam ações positivas do 

Estado e que, muitas vezes, são deixados de lado. No entanto, conforme afirma Ramos (2017, 

p. 94), é necessário que o Estado invista nos direitos de segunda geração tanto quanto o faz com 

os de primeira geração, a fim de garantir o “mínimo existencial” e a dignidade aos indivíduos. 

 A fundamentalidade também caracteriza os direitos humanos e consiste na 

essencialidade dos mesmos para uma vida digna. Nesse sentido, uma característica relacionada 

é a abertura dos direitos, tendo em vista que novos direitos fundamentais podem vir a surgir. 

Essa abertura pode ser internacional, com a inserção de direitos em tratados e instrumentos do 

direito internacional, ou nacional, pela ação do Poder Constituinte Derivado do Estado 

(RAMOS, 2017, p. 96). 

 Conforme ensina Ramos (2017, p. 97), os direitos humanos possuem um mecanismo de 

“proteção de intangibilidade”, composto por três características: imprescritibilidade, 

inalienabilidade e indisponibilidade. A primeira característica diz respeito ao aspecto temporal, 

ou seja, os direitos humanos não se perdem com o passar do tempo, pois são inerentes ao ser; a 

                                                 
4 O Brasil adotou ambos os Pactos em 24 de janeiro de 1992, mediante os Decretos 591 e 592. Disponíveis em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm> e 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em: 15 out. 2018. 
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inalienabilidade refere-se à impossibilidade de venda desses direitos; por fim, a 

indisponibilidade – ou irrenunciabilidade – configura a impossibilidade de o indivíduo, como 

titular dos direitos, dispor dos mesmos, renunciando ou permitindo sua violação.  

 Uma característica de extrema relevância para os direitos humanos, que consiste, de 

fato, em um princípio, é a vedação ao retrocesso (RAMOS, 2017, p. 99). Esse princípio postula 

a proibição do retorno ao status quo anterior à aquisição do direito, de maneira que não seja 

perdida a sua consagração como direito humano, nem mesmo as conquistas alcançadas. Ramos 

faz importante distinção, em suas lições, no que se refere ao princípio da vedação ao retrocesso 

e aos efeitos retroativos, que, conforme o autor, “é proibido por ofensa ao ato jurídico perfeito, 

da coisa julgada e do direito adquirido”. Ainda nas palavras dele (2017, p. 99):  

 

A vedação do retrocesso é distinta: proíbe as medidas de efeitos retrocessivos, que são 

aquelas que objetivam a supressão ou diminuição da satisfação de um dos direitos 

humanos. Abrange não somente os direitos sociais (a chamada proibição do retrocesso 

social), mas todos os direitos humanos, que, como vimos, são indivisíveis. 

 

 

 

3.2 O PRINCÍPIO PRO HOMINE COMO CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

 Ao assinar um tratado ou convenção internacional de direitos humanos, o Estado assume 

o compromisso de cumprir com as obrigações estipuladas nesses documentos, de maneira a 

garantir a proteção de tais direitos em seu ordenamento jurídico.  

 A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao direito interno de um 

Estado é um ato formal. No Brasil, por exemplo, com o advento da Emenda Constitucional n.º 

45 em 2004, os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos podem ser 

incorporados no direito brasileiro com status de Emenda Constitucional, caso sejam aprovados 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, conforme dispõe o artigo 5º, §3º, da Constituição Federal. Dessa forma, os tratados 

são equivalentes às normas constitucionais, estando, portanto, acima da legislação ordinária5. 

 Em relação aos tratados incorporados anteriormente à EC n.º 45, podem ser 

consideradas duas possibilidades. A primeira, com respaldo doutrinário de autores como Flávia 

Piovesan, Antonio Cançado Trindade e Valério Mazzuoli, já considerava os tratados como 

                                                 
5 Anteriormente à EC n.º 45/2004, a posição do Supremo Tribunal Federal era no sentido de considerar os 

tratados internacionais de direitos humanos equivalentes às leis infraconstitucionais. Atualmente, no entanto, tal 

posicionamento está cada vez mais superado.  
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normas constitucionais. Inclusive tal posicionamento já foi aceito pelo Supremo Tribunal 

Federal em alguns julgamentos (RE 80.004, HC 72.131 e 82.424, rel. Min. Carlos Velloso), 

contudo não como tese majoritária da Corte. A segunda possibilidade tem respaldo 

jurisprudencial do próprio STF, cuja tese é sustentada, principalmente, pelo Ministro Gilmar 

Mendes (RE 466.343-SP), que considera os tratados como norma supralegal, ou seja, acima da 

legislação ordinária, porém abaixo da Constituição Federal (GOMES, 2008, p. 499). Esse 

posicionamento é vigente na Suprema Corte brasileira. 

 Não obstante tais mecanismos formais de incorporação dos tratados internacionais de 

direitos humanos, no que se refere ao direito material, a interpretação gira em torno de um 

princípio fundamental: o princípio pro homine. De acordo com esse princípio, a regra de direito 

que deve prevalecer na hipótese de um conflito de normas é aquela que mais amplia o gozo de 

um direito ou de uma liberdade, ou seja, aquela que de fato assegura o direito do indivíduo 

(GOMES, 2008, p. 499). Nas palavras de Ramos (2017, p. 108), a interpretação conforme o 

princípio pro homine “implica reconhecer a superioridade das normas de direitos humanos, e, 

em sua interpretação ao caso concreto, na exigência de adoção da interpretação que dê 

posição mais favorável ao indivíduo”. 

 A regra pro homine possui fundamentação no artigo 27 da Convenção de Viena, 

segundo o qual o Estado parte “não pode invocar as disposições de seu direito interno para 

justificar o inadimplemento de um tratado.” Além disso, o artigo 29 da Convenção Americana 

de Direitos Humanos preconiza o seguinte: 

 

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

a. permitir a qualquer dos Estados Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos 

direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a 

nela prevista; 

b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos 

de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção 

em que seja parte um dos referidos Estados; 

c. excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da 

forma democrática representativa de governo; e 

d. excluir ou limitar o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza. 

 

 A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu artigo 5º, §2º, que “os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. Nesse sentido, Gomes (2008, p. 500) ressalta que tal disposição 
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constitucional assegura as chamadas normas de reenvio, as quais conduzem a um 

entrelaçamento entre as normas de direitos humanos, tanto internas quanto internacionais. Ou 

seja, “todas as normas que dispõem sobre os direitos humanos acham-se lado a lado, uma tem 

contato direto com a outra, uma se comunica com a outra, cabendo ao intérprete e aplicador 

do Direito eleger a que mais amplitude confere ao direito concreto”. 

 O princípio pro homine pode ser encontrado como critério de interpretação em várias 

decisões judiciais, como, por exemplo, a decisão do HC 91.361, de relatoria do Min. Celso de 

Mello, citada por Ramos (2017, p. 109). Nas palavras do Ministro:  

 

(…) os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, 

especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem 

observar um princípio hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no art. 29 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma 

que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla 

proteção jurídica. O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o 

critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado 

internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), 

deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações 

constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos 

grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de 

proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a 

tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. Aplicação, ao 

caso, do art. 7º, n. 7, c/c o art. 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável 

à proteção efetiva do ser humano. (HC 91.361, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 

em 23-9-2008, Segunda Turma, DJE de 6-2-2009).  

  

 Sendo assim, a hierarquia entre as normas internas e as normas de direito internacional 

no âmbito formal torna-se irrelevante em âmbito material, visto que, em decorrência do 

princípio pro homine, o que deve prevalecer é a norma mais favorável ao indivíduo, aquela que 

assegura o direito da forma mais ampla. 
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3.3 SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 
 

 Para além do direito internacional em nível global, que é regido pela Carta da ONU, a 

qual vincula os seus Estados-membros, também existe o chamado direito internacional regional. 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é um exemplo, assim como os Sistemas 

Africano e Europeu.  

  A importância de se criar um sistema regional de direito internacional reside na 

possibilidade de melhor atender aquela determinada região, em decorrência de agregar menor 

número de Estados. Ademais, muitos desses países podem ter características semelhantes, como 

idioma e aspectos culturais. Nesse sentido argumentam Christof Heyns e Frans Viljoen (1999, 

p. 423, apud PIOVESAN, 2013, p. 340):  

 

(…) os sistemas regionais de direitos humanos apresentam vantagens 

comparativamente ao sistema da ONU: podem refletir com maior autenticidade 

as peculiaridades e os valores históricos de povos de uma determinada região, 

resultando em uma aceitação mais espontânea e, devido à aproximação 

geográfica dos Estados envolvidos, os sistemas regionais têm a potencialidade 

de exercer fortes pressões em face de Estados vizinhos, em caso de violações. 
 

 Importante salientar que os sistemas regionais de direito internacional não são um 

substituto do sistema global. Ao contrário, servem como um complemento ao mesmo, tendo 

em vista que utilizam parâmetros do direito internacional global, com base na Declaração 

Universal de Direitos Humanos, mas também podem aperfeiçoar e criar novas formas de 

aplicação do direito internacional, considerando as peculiaridades das regiões. (PIOVESAN, 

2013, p. 341) 

 No que diz respeito, especificamente, ao direito internacional americano, sua origem 

data de 1948 com a fundação da Organização dos Estados Americanos (OEA). O objetivo da 

organização, de acordo com texto da Carta da OEA, é estabelecer uma ordem de paz e justiça, 

promover a solidariedade e defender a soberania, a integridade territorial e a independência. 

 Em 1960, a OEA criou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos como uma 

“unidade autônoma”, a fim de promover os direitos humanos. No entanto, tal órgão só ganhou 

a importância que possui atualmente com o advento da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica. Aprovada em 

1969 e com vigência a partir de 1978, a Convenção é a mais abrangente, possuindo 82 artigos, 

dentre os quais figuram o direito à vida, à integridade social, à liberdade da pessoa, ao processo 



33 

 

judicial justo, à privacidade, a um nome, à nacionalidade, à participação em tomada de decisão 

estatal, à igualdade e à proteção legal (HEINTZE, 2009, p. 73). 

 Com a criação da CADH, a Comissão Interamericana passou a figurar como órgão tanto 

da Convenção, quanto da OEA. A Convenção criou, ainda, a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Juntos, esses dois órgãos constituem o sistema interamericano de proteção aos 

direitos humanos. 

 

 

 

3.3.1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
 

 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui em sua composição sete 

membros “de alta autoridade moral e reconhecido saber em matéria de direitos humanos”, 

podendo ser pertencentes a qualquer um dos Estados-parte da OEA. Os membros são eleitos 

pela Assembleia Geral para mandato de quatro anos, podendo haver reeleição por uma vez. 

(PIOVESAN, 2013, p. 345) 

 A Comissão tem a função precípua de promover a proteção dos direitos humanos, 

conforme artigo 41 da CADH. Nesse sentido, está autorizada a fazer recomendações aos 

governos dos Estados-membros, solicitar-lhes informações relativas à aplicação da Convenção, 

entre outras medidas. (PIOVESAN, 2013, p. 345) 

 Outro ato de competência da Comissão é a análise de denúncias de violação de direitos 

humanos supostamente cometidas pelos Estados-parte, a qual pode ser feita por indivíduo ou 

grupo de pessoas, ou mesmo por uma entidade não governamental, conforme previsão do artigo 

44 da Convenção6. Para tanto, aquele que denuncia deve fazê-lo por meio de petição à 

Comissão, a qual precisa respeitar alguns requisitos de admissibilidade, previstos no artigo 46, 

tais como o prévio esgotamento de recursos internos – visto que deve ser conferida ao Estado 

a possibilidade de resolver o conflito no âmbito de seu próprio ordenamento jurídico – e a 

inexistência de litispendência internacional (PIOVESAN, 2013, p. 346 – 347). 

 Ressalta-se que em relação ao recebimento de petições interestatais, ou seja, quando um 

Estado peticiona em desfavor de outro Estado, deve haver uma autorização expressa de ambos, 

                                                 
6 “Artigo 44: Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em 

um ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias 

ou queixas de violação desta Convenção por um Estado Parte.” CADH, 1969. 
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conforme consta no artigo 45 da Convenção, tendo em vista que esse sistema é facultativo. O 

Brasil, por exemplo, não reconhece a competência da Comissão para tanto. (GALINDO, 2009, 

p. 197) 

 De acordo com Galindo (2009, p. 197), é possível fracionar o funcionamento do sistema 

interamericano em quatro fases distintas, a saber: a admissibilidade das petições ou 

comunicações individuais; a conciliação entre as partes; o informe preliminar ao Estado; e o 

acionamento da Corte Interamericana ou o informe definitivo da Comissão. 

 Em relação à admissibilidade, dois dos requisitos mais importantes, de maneira geral, 

são a proibição de litispendência internacional e o esgotamento dos recursos internos do Estado, 

conforme já mencionado anteriormente. Em se tratando, especificamente, das petições 

individuais encaminhadas aos órgãos convencionais, Galindo (2009, p. 210) destaca aquelas 

apresentadas perante o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (mais 

conhecido pela sigla em inglês CEDAW), especialmente por ser um dos únicos Comitês cuja 

competência é reconhecida pelo Brasil. O exemplo faz-se ainda mais apropriado para este 

trabalho. 

 As petições encaminhadas ao Comitê denunciam supostas violações à Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a qual será abordada mais 

adiante. Os requisitos de admissibilidade das petições consistem na necessidade de que a 

comunicação seja feita pela vítima, ou por algum representante em nome dela, e por escrito, 

além de ser compatível com as normas da Convenção, não podendo, portanto, ser infundada 

(GALINDO, 2009, p. 211-212). 

 Admitida a comunicação, a Comissão solicita informações ao Governo, de maneira a 

garantir o contraditório ao Estado-parte denunciado. Recebidas as mesmas, ou transcorrido o 

prazo sem manifestação do Estado, a Comissão verifica se as denúncias feitas subsistem e, 

nesse caso, realizará um exame de mérito. Não subsistindo os motivos da denúncia, o caso é 

arquivado. (PIOVESAN, 2013, p. 347) 

 Após exame da matéria, a Comissão passa à fase de conciliação, na qual tenta uma 

solução amistosa entre as partes, denunciante e Estado. O órgão coloca-se, também, à 

disposição das partes, de maneira a buscar uma solução consensual. (GALINDO, 2009, p. 198). 

Caso seja alcançada a solução amistosa, a Comissão elabora um relatório do caso e o transmite 

para o peticionário e para os Estados-parte da Convenção, além da OEA, que o publica 

(PIOVESAN, 2013, p. 347).  

 Frustrada a tentativa conciliatória, a Comissão também elabora um relatório, porém 

contendo seu parecer sobre a demanda, podendo esse ser favorável ou desfavorável ao Estado. 
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Sendo favorável, a decisão é publicada. Caso contrário, a Comissão concede prazo para que o 

Estado cumpra as recomendações de sua decisão7. Ressalta-se que tal decisão não tem efeito 

vinculante, em sentido jurídico (GALINDO, 2009, p. 198). 

 De acordo com Galindo (2009, p. 198), na hipótese de não cumprimento da decisão pelo 

Estado, a Comissão pode encaminhá-lo à apreciação da Corte Interamericana ou publicar seu 

informe definitivo, podendo, ainda, incluir tal decisão no Informe Anual feito à OEA. No 

entanto, a Comissão somente pode abster-se de enviar o caso à Corte por decisão fundada da 

maioria dos seus membros. Conforme destaca Piovesan, esse mecanismo está previsto no art. 

44 do Novo Regulamento da Comissão Interamericana, modificado em 2001. Dessa forma, há 

uma “justicialização” do sistema, visto que o encaminhamento dos casos à Corte tornou-se 

automático e não mais discricionário e reduzido a uma seletividade política (2013, p. 348). 

 

 

3.3.2 Corte Interamericana de Direitos Humanos 
 

 Conforme já dito, a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da 

Costa Rica) criou a Corte Interamericana, em 1969. No entanto, a vigência da CADH data de 

1978 e, consequentemente, a da Corte, que só se estabeleceu em 1979. 

 A Corte é composta por sete juízes, os quais devem ser nacionais de Estados-parte da 

OEA. É vedado, entretanto, que haja dois juízes de mesma nacionalidade. São eleitos pelos 

membros da Convenção, por maioria de votos, para mandato de seis anos, com possibilidade 

de reeleição por uma vez. Aos juízes são garantidas as imunidades de direito internacional 

conferidas aos agentes diplomáticos (GALINDO, 2009, p. 199). 

 A Corte Interamericana possui competência dupla: contenciosa e consultiva, conforme 

previsto no artigo 2° do seu Estatuto. A competência consultiva consiste na interpretação de 

dispositivos da Convenção Americana e de tratados internacionais, sobre os quais a Corte emite 

seu parecer. Os Estados-membros da OEA também podem realizar consulta à Corte em relação 

à compatibilidade de suas leis internas com algum tratado internacional de direitos humanos 

(GALINDO, 2009, p. 203). 

 Já a competência contenciosa é a mais importante da Corte, visto ser o meio jurisdicional 

de atuação do órgão perante o direito internacional dos direitos humanos. No entanto, 

importante ressaltar que tal competência restringe-se ao julgamento de casos envolvendo 

                                                 
7 De acordo com PIOVESAN, o prazo concedido para conferir cumprimento à decisão da Comissão é de três 

meses, contados da data da remessa do relatório ao Estado denunciado. (2013, p. 348).  
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Estados-partes da CADH que reconheçam a jurisdição da Corte de forma expressa, conforme 

prevê o artigo 62 da Convenção. O Brasil reconheceu a competência jurisdicional da Corte em 

1998, por meio do Decreto Legislativo n.º 89 (PIOVESAN, 2013, p. 353-354). 

 Ressalta-se que, ao contrário das comunicações feitas à Comissão Interamericana, os 

indivíduos e grupos, bem como as entidades não governamentais, não possuem acesso direto à 

Corte. Ao demandar perante a Comissão, e a depender da admissibilidade e da decisão do órgão, 

conforme exposto anteriormente, o caso pode ser levado à Corte, por meio da própria Comissão. 

Entretanto, salienta-se que o Novo Regulamento da Corte, em seu art. 23, prevê que as vítimas, 

seus parentes ou representantes, podem submeter à Corte, autonomamente, seus argumentos e 

provas.8  

 Ao proferir a sentença, de maneira fundamentada, a Corte pode determinar 

recomendações ao Estado condenado e até mesmo a reparação do dano como consequência da 

violação ao direito da vítima, por meio do pagamento de compensação, de acordo com o artigo 

63, I, da CADH. Poderá, ainda, em casos de urgência, tomar medidas cautelares (art. 63, II). 

Segundo o artigo 67 da Convenção, a sentença da Corte é definitiva e inapelável. No entanto, 

salienta-se que, apesar de seu efeito vinculante, devendo e comprometendo-se o Estado a 

cumprir os seus mandamentos, a Corte não possui formas de executar a decisão. A menos que 

seja uma decisão indenizatória, que já vale como título executivo conforme os trâmites internos 

do ordenamento do Estado condenado (PIOVESAN, 2013, p. 354). Caso o Estado não cumpra 

as determinações da Corte em relação à violação de direitos, o caso pode ser levado à 

Assembleia Geral da OEA, com vistas a adoção de medidas políticas contra a parte condenada 

(GALINDO, 2009, p. 76).  

 De acordo com Flávia Piovesan (2013, p. 354), até junho de 2012 a Corte Interamericana 

havia proferido 242 sentenças, dentre elas 29 decisões apenas sobre exceções preliminares, 144 

sentenças de mérito, que avaliam fundamentalmente se houve violação ou não, e 24 sentenças 

sobre reparação. Em relação às medidas provisórias, foram publicadas 468 decisões versando 

sobre 109 casos.  

 

 

                                                 
8 

OEA, Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos.
 
Regulamento da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, 2003 (modificado). “Art. 23: Depois de admitida a demanda, as supostas vítimas, seus 

familiares ou seus representantes devidamente acreditados poderão apresentar suas petições, argumentos e 

provas de forma autônoma durante todo o processo.” Disponível em: 

<http://www.corteidh.or.cr/sitios/reglamento/nov_2009_por.pdf>. Acesso em: 08 out. 2018. 
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3.4 TUTELA INTERNACIONAL DA MULHER 
 

 Há alguns anos a questão relativa à violência contra a mulher vem ganhando destaque 

no cenário internacional de proteção aos direitos humanos. Como bem aponta Heintze (2009, 

p. 47), a ONU tomou algumas medidas para promover a igualdade das mulheres, como a criação 

da Convenção sobre os direitos políticos da mulher, em 1952 e da Convenção sobre a 

Nacionalidade de Mulheres Casadas, em 1957, além de conferências mundiais sobre os direitos 

das mulheres. 

 A medida de maior destaque, no entanto, foi a Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher e seu Comitê (Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women – CEDAW), de 1979. O fundamento da Convenção é uma 

obrigação dupla: eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar a igualdade. O Brasil é 

signatário da Convenção desde 19839. 

 Logo em seu artigo 1°, a Convenção define a expressão “discriminação contra a mulher” 

da seguinte forma: 

 

(...) toda a 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 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.   

  

 O artigo 4° prevê a possibilidade de serem implementadas pelo Estado “medidas 

especiais de caráter temporário”, de maneira a agilizarem o processo de equiparação entre 

homens e mulheres. Ao Estado, portanto, é assegurada a possibilidade de realizar ações 

afirmativas, admitindo uma desigualdade temporária para alcançar a igualdade plena. 

Entretanto, a Convenção deixa claro que tais medidas devem ser temporárias, devendo cessar 

“quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados”. 

 Quando da elaboração da Convenção e de seu Comitê, o único mecanismo de 

monitoramento do cumprimento das obrigações pelo Estado era o sistema de relatórios. De 

acordo com o artigo 18 da Convenção, os Estados-parte são obrigados a encaminhar ao 

CEDAW um relatório, a cada quatro anos, sobre medidas legislativas, judiciárias ou 

                                                 
9  Conforme MONTEBELLO (2000, p. 159), “Tal Convenção foi incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro através de sua aprovação pelo Decreto Legislativo n.º 93, de 14 de novembro de 1983, e promulgação 

pelo Decreto n.º 89.406, de 1º de fevereiro de 1984. Como se percebe, percorreu todos os trâmites exigidos para 

que vincule o país signatário não só perante a comunidade internacional, como também internamente.”  
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administrativas que tenham tomado para efetivar os dispositivos da Convenção. No entanto, na 

hipótese de o Estado não cumprir com as obrigações as quais se comprometeu por meio da 

assinatura da Convenção, não havia nenhum tipo de sanção. O Comitê somente publicaria tal 

relatório com seu parecer desfavorável ao Estado, de maneira a “constrangê-lo” frente ao 

cenário internacional, o chamado “power to embarass” (MONTEBELLO, 2000, p. 164).  

  Em março de 1999, porém, foi instituído na 43ª sessão da Comissão do Status da Mulher 

da ONU, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher, que estabeleceu os mecanismos de monitoramento por petição, 

semelhante ao funcionamento da Comissão Interamericana, e de investigação, o qual habilita o 

Comitê (CEDAW) a investigar existência de grave ameaça ou violação aos direitos humanos 

das mulheres.  

 Para que o Estado possa ser submetido a essas formas de monitoramento é necessária a 

ratificação do Protocolo. O Brasil ratificou o Protocolo em 2002, por meio do Decreto n.º 4316. 

Até maio de 2011, o Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher havia recebido um total de 27 petições individuais, das quais 6 casos foram examinados, 

tendo o Comitê entendido pela ocorrência de violação em 4 deles; 8 casos foram declarados 

inadmissíveis; 3 foram arquivados; e 10 casos estavam pendentes de apreciação (PIOVESAN, 

2013, p. 273).  

 Em 1993, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração sobre a Eliminação da 

Violência contra as Mulheres, em Viena. Segundo a Declaração, em seu artigo 1°, a expressão 

“violência contra a mulher” pode ser definida como  

 

qualquer ato de violência baseado no gênero do qual resulte, ou possa resultar, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres, incluindo as ameaças de tais 

atos, a coação ou a privação arbitrária de liberdade, que ocorra, quer na vida pública, 

quer na vida privada. 
 

 Flávia Piovesan chama a atenção para dois pontos importantes da supracitada definição 

de violência contra a mulher, quais sejam: a questão de gênero e a equiparação dos âmbitos 

público e privado no que tange às situações de violência sofridas pelas mulheres (PIOVESAN, 

2013, p. 271). O fim da dicotomia público e privado é fundamental no combate à violência 

contra a mulher, tendo em vista que grande parte dos casos de violência ocorrem no âmbito 
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doméstico e familiar10 e essas vítimas ainda enfrentam forte resistência familiar, e até mesmo 

institucional, para denunciar e punir seus agressores. 

 No ano seguinte, em 09 de junho de 1994, a Assembleia Geral da OEA aprovou a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher, 

conhecida também como Convenção de Belém do Pará. O Brasil incorporou a Convenção em 

seu ordenamento jurídico por meio do Decreto n.°1.973, de agosto de 1996 e, segundo 

Montebello (2000, p. 165), esse tratado internacional vincula o país não apenas perante os 

demais Estados signatários, mas também internamente, de maneira que pode ser aplicado e 

executado plenamente pelo Poder Judiciário brasileiro. 

 O artigo 1° da Convenção estabelece a definição de violência contra a mulher e, 

inclusive, o faz de maneira semelhante à Declaração de Viena, a saber: “entender-se-á por 

violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano 

ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 

privada.” Ressalta-se que, mais uma vez, o direito internacional reconhece que a situação de 

violência de gênero não se limita a uma única esfera da vida da mulher, mas, de fato, faz-se 

presente em todos os âmbitos. 

 A Convenção de Belém do Pará traz ainda, no terceiro capítulo, os direitos das mulheres 

a serem garantidos e protegidos, como, por exemplo, direito à vida, à integridade física, mental 

e moral, direito à liberdade, igualdade, entre outros. Já o capítulo sete da Convenção estabelece 

os deveres dos Estados signatários, os quais devem, de maneira geral, prevenir, punir e erradicar 

a violência contra a mulher.  

 Importante destacar que a Convenção estabeleceu deveres ao Estado de duas formas 

distintas, ou seja, deveres a serem exigíveis de maneira imediata (artigo 7°)11 e deveres a serem 

exigidos de maneira progressiva (artigo 8°)12. Considerando que as obrigações previstas no 

artigo 7° devem ser feitas imediatamente, o artigo 12 da Convenção13 dispõe sobre a 

                                                 
10 De acordo com o Mapa da Violência de 2015, duas em cada três vítimas de violência atendidas pelos SUS 

eram mulheres, cuja violência ocorreu em âmbito doméstico. Em relação aos agressores, os parentes imediatos e 

parceiros e ex-parceiros são responsáveis por mais de 67% das agressões às mulheres. Disponível em: 

<http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/pesquisas-e-publicacoes/mapaviolencia_2015_mulheres.pdf>. 

Acesso em: 06 nov 2018. 
11 Como exemplo, cita-se o artigo 7°, alínea c: “incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, 

administrativas e de outra natureza, que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher, bem como adotar as medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis.” 
12 Como exemplo de dever previsto no artigo 8°, cita-se a alínea c do mesmo: “promover a educação e 

treinamento de todo o pessoal judiciário e policial e demais funcionários responsáveis pela aplicação da lei, 

bem como do pessoal encarregado da implementação de políticas de prevenção, punição e erradicação da 

violência contra a mulher.” 
13 Art. 12: “Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade não-governamental juridicamente 

reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, poderá apresentar à Comissão Interamericana 
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possibilidade de comunicação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio de 

petição, de denúncias de violação aos referidos deveres.  

 

 

3.5 JURISPRUDÊNCIA DA CIDH SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

 Conforme citado no primeiro capítulo do presente trabalho, o caso do Campo 

Algodonero foi levado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos para julgamento na 

Corte Interamericana e deu ensejo à primeira jurisprudência da CIDH sobre violência contra a 

mulher. O caso também foi pioneiro no sentido de levantar o debate em torno do feminicídio, 

sendo, inclusive, a primeira vez que o termo foi reconhecido e utilizado pelo órgão.  

 O caso foi apresentado em 4 de novembro de 2007, com fulcro nos artigos 51 e 61 da 

Convenção Interamericana14, posto que o Estado mexicano não adotou as recomendações feitas 

pela Comissão. De acordo com o texto da sentença proferida pela Corte, o Estado mexicano foi 

responsabilizado: 

 

pela falta de medidas de proteção às vítimas, duas das quais eram menores de idade; a 

falta de prevenção destes crimes, apesar do pleno conhecimento da existência de um 

padrão de violência de gênero que havia deixado centenas de mulheres e meninas 

assassinadas; a falta de resposta das autoridades frente ao desaparecimento […]; a falta 

de devida diligência na investigação dos assassinatos […], bem como a denegação de 

justiça e a falta de reparação correta. 

 

 Nesse sentido, a Comissão solicitou a responsabilização do Estado mexicano pela 

violação aos seguintes direitos: direito à vida, à integridade pessoal, às garantias judiciais, 

direito da criança e direito à proteção judicial, todos garantidos pela Convenção Americana15. 

                                                 
de Direitos Humanos petições referentes a denúncias ou queixas de violação do artigo 7 desta Convenção por 

um Estado Parte, devendo a Comissão considerar tais petições de acordo com as normas e procedimentos 

estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, para a apresentação e consideração de petições.” 
14 Art. 51: 1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados interessados do relatório da Comissão, 

o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela Comissão ou pelo Estado 

interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta dos seus 

membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 2. A Comissão fará as 

recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe 

competirem para remediar a situação examinada. 3. Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo 

voto da maioria absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou não medidas adequadas e se publica ou não 

seu relatório. 

Art. 61: 1. Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da Corte. 

2. Para que a Corte possa conhecer de qualquer caso, é necessário que sejam esgotados os processos previstos 

nos artigos 48 a 50. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. 

Acesso em: 21 nov 2018. 
15 Os direitos citados estão previstos nos artigos 4, 5, 8, 19 e 25 da Convenção.  
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Ademais, também houve denúncia de violação às obrigações estabelecidas no artigo 7 da 

Convenção de Belém do Pará. 

 Após cumpridas todas as fases processuais, o que incluiu a manifestação das partes, por 

meio de petições, apresentando suas alegações e provas, bem como a oitiva de testemunhas, em 

16 de novembro de 2009 a Corte Interamericana proferiu sua sentença. Seguindo o princípio 

internacional de reparação do dano à vítima, na hipótese de violação a uma obrigação 

estabelecida internacionalmente, o órgão instituiu, com base no artigo 63.1 da Convenção 

Americana16, algumas reparações a serem realizadas pelo Estado mexicano. 

 Uma das reparações exigidas foi no sentido de demandar do Estado mexicano a devida 

investigação e aplicação de sanções aos responsáveis pelo desaparecimento, maus-tratos e 

homicídio das jovens, bem como a responsabilização das autoridades e funcionários públicos 

pela negligência nas investigações e na condução do caso. Ainda que o México tenha 

reconhecido as irregularidades ocorridas na primeira etapa de investigações, a Corte entendeu 

que isso não foi suficiente, tendo em vista que manteve-se negligente durante todo o processo 

investigativo. No mesmo sentido, a Corte também determinou que o Estado realizasse um ato 

público para declarar sua responsabilidade perante o caso, além de prestar homenagens às 

jovens. 

 O Estado mexicano também foi ordenado a promover cursos de capacitação sobre 

gênero, violência e discriminação, homicídio de mulheres e direitos humanos, não apenas para 

as autoridades envolvidas em tais casos (policiais, promotores, juízes, etc.), mas também para 

a população em geral, tendo em vista o desconhecimento dos temas e o alto grau de 

discriminação sofrido pelas mulheres na região.  

 Foi determinado, ainda, o pagamento de indenização e a concessão de atendimento 

médico, psicológico e psiquiátrico gratuito aos familiares das vítimas. 

 A jurisprudência da Corte Interamericana no caso Campo Algodonero foi paradigmática 

por responsabilizar um Estado, em âmbito internacional, por violações aos direitos das mulheres 

e pela violência de gênero. Sobretudo, por trazer à tona o debate sobre feminicídio, cujo termo 

fez-se presente na sentença, que se referiu ao crime contra as jovens mexicanas como 

“homicídio de mulher por razões de gênero”. Reconhecer o feminicídio e a responsabilidade 

                                                 
16 Artigo 63: 1. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta Convenção, a 

Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados.  Determinará 

também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja 

configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. 
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estatal pela falta de suporte às mulheres, bem como pela negligência no que se refere à violação 

dos seus direitos humanos, é um grande passo no caminho do combate à discriminação e à 

violência contra a mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FEMINICÍDIO COMO UM INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

 Conforme já exposto no decorrer do presente trabalho, o feminicídio constitui a forma 

mais extrema de violência contra a mulher. O homicídio de uma mulher em razão do gênero é 

resultado de uma continuidade de agressões e violações a seus direitos fundamentais, como o 

direito à vida, à integridade física, à liberdade, à igualdade. Essas violações são cometidas não 

apenas pelo agressor, mas também por uma sociedade embasada no machismo e na misoginia, 

que perpetua tal situação de violência, seja pela omissão ao não denunciar ou prestar auxílio, 

seja pela culpabilização da mulher, seja pela manutenção do sistema pelo Estado, o que culmina 

na impunidade dos agressores. 

 É importante ressaltar que as agressões cometidas contra a mulher ocorrem, 

principalmente, em âmbito doméstico e familiar, ou seja, no espaço privado. Ao serem 

violentadas dentro do seu ambiente familiar, local onde se busca afeto, proteção e conforto, 

essas mulheres são privadas de sua liberdade e de sua autonomia, pois não podem exercer sua 

existência onde justamente deveriam estar seguras.  

 Um dos argumentos mais utilizados na crítica à criminalização do feminicídio é o de 

que há muito mais mortes de homens do que de mulheres no Brasil. De fato, em termos 

estatísticos, o número de homens mortos é significativamente maior do que o de mulheres. No 

entanto, a questão não é a quantidade de mortes de maneira genérica, mas sim a motivação 

dessas mortes. 
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 A última edição do Mapa da Violência, publicada em 2016, demonstra que, em relação 

às mortes por armas de fogo, a média nacional é de quase 95% de homens, ou seja, uma quase 

exclusividade. No entanto, é sabido que a maior parte dessas mortes ocorre no espaço público 

e, majoritariamente, é em decorrência do falho sistema de segurança pública. Quer dizer, não 

há uma motivação específica para a morte desses homens, mas sim um contexto no qual elas 

acontecem, que é a situação de violência no país. 

 Já em relação às mulheres vítimas de violência de gênero, suas mortes têm motivação 

específica, qual seja, o machismo. As situações nas quais essas mortes ocorrem podem variar, 

ainda que sejam, em sua grande maioria, no contexto de relacionamentos amorosos, nos quais 

o parceiro ou ex-parceiro é o agressor. No entanto, a causa ainda é o machismo e a 

discriminação contra a mulher.  

 Em razão de mulheres serem mortas, cada vez mais, apenas por serem mulheres, ou seja, 

em decorrência do gênero, a CPMI de Combate à Violência contra a Mulher foi instaurada e 

intensificou o debate em torno do feminicídio. Com o objetivo de investigar a situação de 

violência de gênero no Brasil e apurar a possível omissão do país na efetiva proteção aos direitos 

das mulheres, a Comissão realizou um extenso trabalho, conforme descrito em relatório e 

elaborou um projeto de lei para tipificar o feminicídio. Tal projeto de lei já foi abordado 

anteriormente neste trabalho, inclusive com as modificações realizadas pelo Congresso 

Nacional na ocasião de aprovação do mesmo. 

 Todavia, salienta-se que com os dados obtidos durante a investigação da CPMICVM, 

restou claro que o Brasil é um dos líderes em violência contra a mulher e está bem longe de 

garantir e proteger os direitos humanos das mulheres, conforme comprometimento feito na 

assinatura de tratados internacionais e Convenções sobre direitos das mulheres.  

 A tipificação do feminicídio, feita pela Lei n.º 13.104/2015, representa um avanço, no 

sentido de ser uma legislação específica para o homicídio da mulher em razão do gênero. Dessa 

forma, além de ser uma maneira de combater a impunidade dos agressores mais objetivamente, 

visto que há um tipo penal determinado para tal conduta, também representa uma forma de 

manter em pauta o debate sobre o feminicídio, estabelecendo dados acerca da violência de 

gênero e parâmetros para o seu combate. 

 Ressalta-se, ainda, que tipificar o crime de feminicídio vai ao encontro das 

recomendações dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres, como a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher e a 

Convenção de Belém do Pará, as quais demandam medidas, inclusive de caráter legislativo, 

para proibir a discriminação e violência contra a mulher e garantir sua igualdade de direitos. 
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  Ainda que a tipificação do feminicídio seja uma ação legislativa que se coaduna com 

as recomendações do direito internacional dos direitos humanos, há muitas críticas em relação 

à criminalização dessa conduta. E isso se explica por alguns fatores. Um deles é a compreensão 

de que o feminicídio já poderia ser tipificado como um homicídio qualificado em razão do 

motivo torpe, previsto no art. 121, §2º, inciso I do Código Penal. De acordo com Luiz Regis 

Prado (2008, p. 72), o motivo torpe pode ser definido “como sendo o motivo abjeto, indigno e 

desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético. O motivo torpe causa 

proeminente repulsa, sobretudo pela ausência de sensibilidade moral do executor”. 

 Outro fator de crítica à criminalização do feminicídio é o chamado Direito Penal 

Simbólico, que pode ser entendido como o resultado de um anseio do Estado de dar uma 

resposta sancionatória a determinadas condutas, as quais não são combatidas de maneira eficaz 

(TEIXEIRA, 2017). Logo, o Direito Penal simbólico relaciona-se, também, com o clamor da 

população por uma ação estatal que diminua a impunidade de determinada conduta, ou até 

mesmo pelo clamor midiático, que exerce grande influência. 

 No entanto, não resta dúvida que o Direito Penal é algo simbólico. E justamente a sua 

simbologia exprime seu caráter incriminador, visto que é característica de uma determinada 

conduta tipificada pela legislação penal carregar o símbolo, o estigma de algo reprovável 

socialmente. Esse estigma, no entanto, é algo útil, posto que, por ser negativo, afasta o indivíduo 

daquela conduta criminosa. Conforme lição de Paul Robinson (2014, p. 56), a lei penal com 

credibilidade moral tem o poder de estigmatizar e, assim, os indivíduos tendem a não agir 

daquela forma, pois podem ser estigmatizados e prejudicarem suas relações interpessoais em 

razão disso. 

 Nesse sentido, tipificar o crime de feminicídio é estigmatizar quem o pratica. Em 

verdade, causar tal estigma, nesse caso, acaba sendo um desafio, tendo em vista o histórico de 

culpabilização da mulher. Até mesmo quando a mulher é agredida o impulso social é o de 

culpabilizá-la por essa agressão e atribuir variadas justificativas à conduta do agressor. O 

estigma, portanto, tem sido atribuído à própria vítima. Reverter essa situação não é tarefa fácil, 

porém pode ser atingida, justamente, pela criminalização da violência contra a mulher, de 

maneira que o estigma de uma conduta reprovável caia apenas naquele que comete o delito, ou 

seja, o agressor.  

 Um relatório apresentado pelo Ministério da Justiça chamado “A violência doméstica 

fatal: o problema do feminicídio íntimo no Brasil” (MACHADO, 2015), resultou de uma grande 

pesquisa sobre violência contra a mulher no sistema de justiça criminal brasileiro, além de uma 

apresentação de legislações latino-americanas que criminalizam a violência de gênero e uma 



45 

 

análise dos casos já levados ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O relatório traz 

ainda uma reflexão acerca dos discursos das partes envolvidas em diversos processos judiciais 

de feminicídio ao redor do país e da motivação desses crimes.  

 Diante de trechos de interrogatórios de acusados e oitivas de testemunhas, além de 

narrativas de diferentes casos de agressão contra a mulher, o relatório chama a atenção para o 

desconhecimento, ainda muito comum, do caráter estrutural e sistêmico do machismo e da 

discriminação contra a mulher e seus efeitos nas relações entre homens e mulheres: 

 

Restou demonstrada, no material colhido, a dificuldade dos atores do sistema de justiça 

em enxergarem a violência doméstica como estruturante das relações sociais. A 

carência de reflexão acerca da violência baseada no gênero presente nos processos 

de homicídios de mulheres em situação de violência doméstica obstaculiza a busca 

por soluções para o conflito e concorre para que os assassinatos sejam encarados 

não como mortes anunciadas devido a um histórico de agressões, mas, sim, por 

circunstâncias eventuais nas vidas dos acusados e das vítimas – um “acidente 

biográfico”. Isso pode ser explicado, em parte, pela própria lógica individualizante do 

processo criminal, que se dedica a verificar a imputabilidade a partir de um fato. De 

outro lado, é preciso reconhecer que as abordagens dadas ao fato pelos atores – 

institucionais e não institucionais – que participam do processo agravam essa 

perspectiva.  

Muitas vezes, além de não situar o crime em um contexto de expressão de poder 

patriarcal, o sistema de justiça, por seus diversos atores, chega a fazer o oposto, 

reafirmando discursos de culpabilização da vítima e o reconhecimento de papeis 

sociais que tendem a justificar as agressões. 

(sem grifos no original) 

 

 

 O machismo, o patriarcado e a discriminação contra a mulher são fatores que se fazem 

presentes no dia a dia da sociedade e afetam significativamente a vida das pessoas, em especial 

das mulheres, a ponto de motivarem agressões e até mesmo o homicídio. No entanto, ainda se 

fala muito pouco sobre o assunto, o que só reforça todo o sistema, além de setores sociais 

importantes, como a justiça, agirem, majoritariamente, no sentido de manter as estruturas de 

dominação patriarcal.  

 Nesse sentido é que se destaca a importância da tipificação da violência de gênero, de 

maneira a torná-la visível e alvo de combate. Ainda de acordo com o relatório do Ministério da 

Justiça (2015, p. 68): 

 

Por um conjunto de características que compõem o senso comum e os discursos de 

justificação do direito criminal, cristalizou-se um modelo de pensamento que relaciona 

diretamente o grau de reprovabilidade de determinadas condutas e a estima social em 

relação ao objeto de proteção à gravidade da sanção penal. Se do ponto de vista da 

dissuasão pairam muitas dúvidas sobre a eficácia da criminalização de determinado 

comportamento, a criminalização, nesse contexto, vem exercendo um papel simbólico 

relevante na comunicação de que determinada conduta é reprovável. É esse 

enquadramento dos discursos sobre o crime e a pena, sedimentado em um contexto 
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punitivista como a sociedade brasileira, que ajuda a explicar a estratégia de 

criminalização de condutas ou agravamento de penas quando se trata de sinalizar para 

a importância de determinada questão. É essa a aposta feita pelos movimentos sociais 

– como o movimento negro, feminista, LGBTI – quando demandam a criminalização 

de comportamentos como forma de obter reconhecimento de suas causas. 

 

 

 Após a tipificação da prática de feminicídio como crime, passou-se ao debate acerca da 

aplicação dessa legislação aos casos concretos. E esse é outro grande passo a ser dado no 

caminho do combate à violência e discriminação contra a mulher, visto que ainda há muita 

resistência, inclusive por parte das autoridades, em aceitar a violência contra a mulher como 

uma violência de gênero e como um problema estrutural.  

 No que se refere à aplicação da lei n.º 13.104/15 aos casos concretos, deve se atentar 

para a hipótese de ocorrência de um conflito aparente de normas penais. Isso porque é comum 

tentar afastar a qualificadora do feminicídio com a aplicação do privilégio ao crime de 

homicídio.  

 O privilégio é uma causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código 

Penal e se configura quando o agente comete o crime de homicídio “impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a 

injusta provocação da vítima.” Prado (2008, p. 68) define os motivos de valor social ou moral 

da seguinte forma:  

 

o motivo portador de destacado valor social é o consentâneo aos interesses coletivos. 

Já o motivo de relevante valor moral é aquele cujo conteúdo revela-se em conformidade 

com os princípios éticos dominantes em uma determinada sociedade. Ou seja, são os 

motivos nobres e altruístas, havidos como merecedores de indulgência. Tal aferição 

deve ser balizada por critérios de natureza objetiva, de acordo com aquilo que a moral 

média reputa digno de condescendência. 

 

 Em relação ao conceito de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o 

autor explica (PRADO, 2008, p. 69-70): 

 

A emoção é o sentimento intenso e passageiro que altera o estado psicológico do 

indivíduo, provocando ressonância fisiológica (v.g., angústia, medo, tristeza). A paixão 

- chamada emoção-sentimento – é a ideia permanente ou crônica por algo (v.g., 

cupidez, amor, ódio, ciúme). 

(...) A emoção violenta e a resultante de severo desequilíbrio psíquico, capaz de 

eliminar a capacidade de reflexão e de autocontrole. (...) Por provocação entende-se a 

atitude desafiadora, manifestada em ofensas diretas ou indiretas, insinuações, 

expressões de desprezo etc. 

  

 Considerando que o ciúme, o amor, o ódio, conforme citados anteriormente, podem ser 

compreendidos como emoções, não é incomum que se considere o feminicídio como um crime 
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passional e, consequentemente, se pretenda enquadrá-lo como homicídio privilegiado. Esse 

posicionamento defende que o agressor agiu tomado por violenta emoção – na maioria das 

vezes, o ciúme – após uma provocação da vítima, como por exemplo uma traição, uma 

discussão ou, até mesmo, quando a vítima já não mais se relaciona com o agressor e possui 

outro relacionamento.  

Justifica-se, portanto, a violência cometida pelo agressor em razão da provocação da 

vítima e em razão da emoção, da paixão. Daí a conhecida alcunha de “crime passional”. Essa 

compreensão é extremamente prejudicial e ajuda a reforçar a culpabilização da mulher e a 

minimizar a gravidade da violência de gênero, pois a mesma é mascarada como um crime 

“passional”.  

Em relação à aplicação do privilégio ao crime de homicídio, há que se ressalvar que tal 

instituto não pode coexistir com as qualificadoras que relacionam-se com a motivação ou a 

finalidade do crime. Isso porque não há como considerar privilegiado, ou seja, por motivos de 

relevante valor moral ou social ou por violenta emoção, um crime cometido mediante motivo 

fútil ou torpe, ou para assegurar a ocultação ou vantagem de outro crime (GANEM, 2018). Da 

mesma forma, não há como considerar o privilégio em um caso de feminicídio. Não há 

relevante valor moral ou social, menos ainda uma violenta emoção após injusta provocação da 

vítima nessa situação.  

Além disso, a interpretação conforme os direitos humanos, com base no princípio pro 

homine, afasta a hipótese de se considerar o feminicídio como um homicídio privilegiado e, 

com isso, excluir a qualificadora. Como já mencionado neste trabalho, o princípio pro homine 

consiste em um critério de interpretação que demanda a primazia da norma mais favorável ao 

indivíduo, ou seja, a aplicação aquela norma que garanta de forma mais plena o seu direito. 

O princípio pro homine, portanto, possui um duplo significado: diante de uma norma 

singular, ele serve de orientação para uma interpretação extensiva dos direitos humanos e 

limitativa das restrições que a norma impõe a tais direitos. Já diante de um concurso de normas, 

ou seja, um conflito aparente de normas, incidirá aquela que mais amplia o exercício do direito 

por parte do indivíduo (GARCIA, 2002, p. 87, apud GOMES, 2007). 

Considerando, então, uma situação na qual houvesse conflito aparente de normas entre 

o homicídio privilegiado e a qualificadora do feminicídio, ainda que se compreendesse essa 

última como qualificadora objetiva, podendo, portanto, coexistir com a causa de diminuição de 

pena do privilégio, o princípio pro homine deveria ser utilizado na solução desse conflito. 

Explica-se: a norma legal que estabelece o privilégio para o homicídio é uma norma penal 

interna, ou seja, pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro. A norma legal que tipifica o 
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feminicídio, apesar de também ser uma norma interna, baseia-se no direito internacional dos 

direitos humanos, por ser uma legislação que protege direitos fundamentais das mulheres 

consoante as Convenções internacionais das quais o Brasil é signatário.  

Nesse sentido, a norma penal que tipifica o feminicídio pode ser entendida como uma 

norma que protege os direitos humanos das mulheres. E, dessa forma, em razão do princípio 

pro homine, que estabelece uma interpretação favorável aos direitos humanos, ou seja, aquela 

que confere primazia à maior amplitude de exercício do direito, tal legislação deve prevalecer, 

em detrimento daquela que estabelece o privilégio.  

Não há como considerar uma interpretação conforme os direitos humanos, ou seja, 

condizente com o princípio pro homine, aquela que compreende como correta a aplicação da 

causa de diminuição de pena do privilégio no homicídio em razão do gênero. Um crime como 

o feminicídio, que envolve fatores como a violência doméstica e familiar, a discriminação e o 

ódio contra a mulher não pode ser encarado como suscetível de ser um crime passional, pois é 

uma interpretação totalmente contrária aos direitos das mulheres e, portanto, aos direitos 

humanos.   
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5. CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, conclui-se que a lei n.º 13.104/15, que tipificou o crime de 

feminicídio, é um instrumento de proteção aos direitos humanos, na medida em que é uma 

legislação com a finalidade específica de criminalizar a forma mais extrema de violência de 

gênero.  

Tal legislação foi pensada no contexto da CMPI de Combate à Violência contra a 

Mulher, que produziu uma grande investigação sobre os casos de violência de gênero no Brasil, 

além de estar de acordo com os tratados e Convenções internacionais de direitos humanos, em 

especial a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, os quais recomendam medidas, inclusive de caráter legislativo, para proteção e garantia 

dos direitos fundamentais das mulheres. 

A criminalização do feminicídio serve não apenas para nomear e destacar as mortes de 

mulheres em razão do gênero, o que propicia o conhecimento e o debate sobre o problema, mas 

também para punir, de forma determinante, os agressores. Um homicídio em razão do gênero 

não pode ser tratado simplesmente como um homicídio, tendo em vista que sua motivação é 

específica e fruto de um sistema patriarcal de sociedade, que deve ser discutido e desconstruído.   

Ressalta-se, ainda, a importância do estigma causado pela criminalização da violência 

de gênero, especialmente por ser uma conduta que, historicamente, é reduzida a um problema 

de menor gravidade, ou até mesmo a uma questão familiar. Estigmatizar o agressor, sobretudo 

sendo esse companheiro ou ex-companheiro da vítima, tem a utilidade de demonstrar que a 

violência contra a mulher não deve ser naturalizada. 

Por fim, salienta-se que a interpretação conforme os direitos humanos, com base no 

princípio pro homine, permite compreender a legislação sobre feminicídio como uma norma 
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protetora dos direitos humanos das mulheres, na medida em que deve prevalecer sobre a norma 

que estabelece o privilégio para o homicídio, na hipótese de um conflito aparente de normas 

penais. Considerando que não pode haver a coexistência do homicídio privilegiado com a 

qualificadora do feminicídio, em razão desta tratar da motivação do crime, deve-se primar pela 

aplicação da qualificadora no caso concreto, posto que tal norma protege os direitos 

fundamentais das vítimas, em detrimento do privilégio, que consiste em um benefício para o 

agressor. 

Conclui-se, portanto, que criminalizar o feminicídio é relevante para nomear o 

problema, promover o debate acerca dele e fomentar a busca por formas eficazes de combater 

a violência de gênero em todos os âmbitos e em todas as suas formas, inclusive evitando o seu 

ápice que é o homicídio da vítima. A lei n.º 13.104/15 deve ser devidamente aplicada, de 

maneira que possa cumprir o seu papel enquanto norma penal e enquanto instrumento de 

proteção aos direitos humanos das mulheres. 
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