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RESUMO 
 

O presente estudo busca elucidar o contexto em que foi promulgada a Lei 

13.104/15, acrescentando a qualificadora do feminicídio para o delito de homicídio, a 

partir de uma análise da efetividade da utilização do direito penal como instrumento 

de combate à violência de gênero. Para tanto, serão estudados os conceitos 

correlatos à qualificadora, como a violência de gênero, seu histórico e atuais reflexos 

na sociedade, além da conceituação de gênero e sexo, fundamental para o 

entendimento do alcance da lei, bem como seu sentido teórico. Posteriormente, far-

se-á uma breve exposição acerca da Lei Maria da Penha, considerada como o marco 

legislativo brasileiro no combate à violência contra a mulher, de onde são retiradas as 

definições de violência, cuja forma mais brutal se expressa no feminicídio. Em 

seguida, estudar-se-á a Lei do Feminícidio à luz do direito penal simbólico, com o 

objetivo de verificar se a edição da aludida lei adequa-se ao conceito de uma lei 

simbólica, bem como até que ponto o poder punitivo estatal deve ser utilizado como 

prima ratio, com o intuito de gerar mudanças sociais, e se tais mudanças seriam 

efetivas ou apenas simbólicas. 

Palavras-chave: feminicídio; violência de gênero; poder punitivo; direito penal 

simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

The present study seeks to elucidate the context in which Law 13.104 / 15 was 

enacted, adding the qualifier of feminicide to the crime of homicide, based on an 

analysis of the effectiveness of the use of criminal law as an instrument to combat 

gender violence. In order to do so, the concepts related to the qualifier, such as gender 

violence, its historical and current reflections in society, and the conceptualization of 

gender and gender, fundamental for the understanding of the scope of the law, as well 

as its theoretical meaning, will be studied. Subsequently, it will be done a brief 

presentation about the Maria da Penha Law, considered as the Brazilian legislative 

framework in the fight against violence against women, from which the definitions of 

violence, whose most brutal form expressed in feminicide, are removed. Next, the Law 

of Feminicide will be studied in the light of symbolic penal law, with the aim of verifying 

whether the edition of the aforementioned law fits the concept of a symbolic law, and 

to what extent the state's punitive power must be used as a prime ratio, with the 

purpose of generating social changes, and whether such changes would be effective 

or only symbolic. 

Keywords: feminicide; gender violence; punitive power; criminal law symbolic. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O movimento feminista brasileiro adquiriu notória efervescência a partir da 

década de 60, com pautas incialmente liberais relacionadas à luta por direitos políticos 

e sociais historicamente renegados às mulheres e inspirados na mobilização das 

sufragistas na Inglaterra, dinâmica esta que foi intitulada como a primeira onda 

feminista. As reivindicações, centradas na ocupação de espaços públicos destinados 

aos homens e a igualdade formal dos sexos foi absorvida e transportada para o âmbito 

jurídico por meio da promulgação de legislações no âmbito nacional e internacional 

voltadas à promoção da almejada igualdade e consequente proteção aos direitos 

fundamentais femininos. 

Não obstante, tal conquista mostrou-se insuficiente para a suprir as crescentes 

demandas e redução das desigualdades materiais entres os sexos. Emergiu, assim, 

a segunda onda feminista, na década de setenta, com pautas de luta pela 

emancipação feminina frente ao patriarcado, que ao contrário do que muitos 

consideram, não é um enunciado abstrato, mas concreto e que legitima a exploração 

e morte de mulheres. 

  No cerne desta desigualdade, e como fruto da construção patriarcal, está a 

violência contra os corpos femininos, que se apresenta das mais variadas formas, 

sendo a mais grave delas o feminicídio, ou seja, o assassinato de mulheres por sua 

condição de mulher. 

Não à toa que diariamente mortes ou agressões violentas contra mulheres 

estampam manchetes jornalísticas, ao mesmo tempo em que possuem o condão de 

reforçar e deturpar as características da vítima, fruto do que convencionou-se chamar 

cultura do estupro1, e como consequência, há um abrandamento do juízo de 

reprovação das práticas do autor.  

                                                 
1 Cultura do estupro é um termo usado para abordar as maneiras em que a sociedade culpa as vítimas 
de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos homens. É uma consequência da 
naturalização de atos e comportamentos machistas, sexistas e misóginos, que estimulam agressões 
sexuais e outras formas de violência contra as mulheres. Esses comportamentos podem ser 
manifestados de diversas formas, incluindo cantadas de rua, piadas sexistas, ameaças, assédio moral 
ou sexual, estupro e feminicídio. Na cultura do estupro, as mulheres vivem sob constante ameaça. A 
cultura do estupro é violenta e tem consequências sérias. Ela fere os direitos humanos, em especial os 
direitos humanos das mulheres. Artigo: Por que falamos de cultura de estupro? 2016 Disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/> Acesso: 12 março 2019. 
 

https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/
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Nesse diapasão, por meio das teorias desenvolvidas pelas feministas, foi 

elaborada a diferenciação fundamental entre sexo e gênero, necessária para a correta 

compreensão da opressão patriarcal e das relações de poder que se encontram na 

origem da situação social conflituosa. Nesse contexto, começou-se a discutir até que 

ponto instituições como o Direito contribuem para a emancipação feminina ou para a 

reprodução e naturalização de comportamentos através de mecanismos sociais que 

neutralizam e perpetuam as relações de poder. 

À despeito de tal questionamento, conquistas legislativas que visam a 

promoção dos direitos das mulheres no Brasil são amplamente comemoradas e vistas 

por parte da sociedade como um real avanço do movimento. Nessa conjuntura de 

visibilidade para a causa é que foi promulgada a Lei 11.340/06, denominada Lei Maria 

da Penha, que constitui o primeiro grande marco legislativo do país com o objetivo de 

proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, e encetou no 

ordenamento jurídico medidas protetivas de urgência, preventivas e assistenciais, 

bem como alterações na legislação processual. 

 Posteriormente, em 2015, foi sancionada a Lei 13.104/2015, que tipificou a 

figura do feminicídio, como qualificadora do delito de homicídio previsto no artigo 121 

do Código Penal. Tal figura qualificada constitui a forma mais grave de violência contra 

a mulher, reputada como sendo o assassinato de mulheres por razões da condição 

de sexo feminino, estas por sua vez, ocorrem quando há violência doméstica e familiar 

ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, com punições de reclusão de 

doze a trinta anos2. A lei 13.104/2015 inseriu também no parágrafo 7º do artigo 121 

do Código Penal causas de aumento de pena de um terço até a metade caso o 

assassinato seja praticado nas circunstâncias elencadas em seus incisos.3 

                                                 
2 Art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro, incluído pela Lei 13.104, de 2015. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> e 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm>. Acesso em 14 março 2019. 
 
3 Quais sejam as circunstâncias: I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 
(Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015); II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 
(sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição 
limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;   (Redação dada pela Lei nº 13.771, de 2018); III - na 
presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;   (Redação dada pela Lei nº 
13.771, de 2018); IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, 
II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.   (Incluído pela Lei nº 13.771, de 
2018). Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm> e 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm> Acesso em 14 março 2019. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm
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Paralelamente a instrumentalização de mecanismos para coibir a violência 

contra mulher, questiona-se se a criminalização de condutas bem como a 

exacerbação das consequências punitivas constituiriam meio eficaz e idôneo para a 

discussão e combate à violência de gênero, ou apenas alimentariam o simbolismo de 

leis penais que buscam em seu bojo solucionar conflitos sociais de forma superficial 

para aquietar a população, e de certo modo, demostrar que a atuação “forte” de um 

Estado não tolera que mulheres sejam assassinadas. 

Diante dessa perspectiva, o presente estudo se propõe a analisar até que ponto 

o Direito Penal, especificamente por meio da Lei 13.104/2015, por intermédio de seu 

sistema repressivo clássico, exerce um papel de proteção e consequente redução da 

violência de gênero sem que haja um reducionismo da complexidade de tal violência, 

bem como uma perpetuação da hierarquização dos sexos.  

O trajeto metodológico baseou-se em pesquisas e revisões bibliográficas e 

documentais, bem como em literaturas especializadas, sem olvidar de análises de 

quantitativos relacionados aos índices de feminicídio registrados no Brasil. 

Para tanto, iniciar-se-á com a análise do contexto histórico de violência contra 

as mulheres, tendo como arcabouço teórico as teorias feministas do direito, seguido 

do estudo de conceitos chave como o patriarcado, e da diferenciação entre gênero e 

sexo, fundamental para a compreensão da opressão feminina, bem como de que 

modo tal opressão atua como base estrutural da violência contra as mulheres. 

Em um segundo momento, será realizada uma breve análise da Lei 

11.340/2006 e suas alterações, e como tal lei respaldou a promulgação da Lei 

13.104/2015. Nesta etapa, sê-lo-á realizado um estudo acerca da conjuntura em que 

foi promulgada a Lei do feminicídio, sua repercussão e alterações legislativas, seus 

aspectos jurídicos e normativos. 

No terceiro e último capítulo, explicitar-se-á o conceito de direito penal 

simbólico, suas desenvolturas no contexto brasileiro de recrudescimento da legislação 

penal, e verificar-se-á se a lei do feminicídio adequa-se à este simbolismo através da 

apresentação de quantitativos do assassinato de mulheres antes e após a 

promulgação da legislação, objetivando, por fim, apreciar se o direito penal como meio 

de enfrentamento da violência de gênero apresenta mais pontos positivos do que 

negativos.   
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2. VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

2.1. Breve contextualização da violência contra as mulheres 
 

O modelo de formação de famílias patriarcais, ou seja, centradas na autoridade 

do pai, datam de pelo menos 2.500 anos (RECHTMAN e PHEBO, 2001, p.1), e 

perpassam sistemas econômicos e diferentes culturas. Nesse tipo de estruturação, 

são reservados as mulheres papéis subalternos como os domésticos à medida em 

que são tratadas como propriedade masculina, enquanto os homens detém não 

apenas a dominação familiar, como usufruem exclusivamente do espaço público. 

(RIBEIRO, 2013, p. 22).  

Tal subordinação é o alicerce da construção da ideologia da superioridade do 

homem, pautada no patriarcado e designa uma formação social sexista4 e misógina5. 

Nesse sentido, ensina Mies6:  

 
 

O patriarcado é basicamente a expressão de uma utopia social que declara 
que é o pai e não a mãe, na forma institucional abstrata de 'paternidade’, 
como um suposto Deus ou sua 'lei’, ou mesmo uma 'lei natural’, o sujeito 
criador da vida, ou aquele quem idealmente um dia será apto a fazer isso. 
Então o patriarcado é no final um inimaginável, incompreensível clamor 
totalmente desconexo e abstraído das condições materiais da existência 
terrena, o que ultrapassa qualquer coisa banal como algum tipo de 'inveja do 
nascimento’. A sua meta é nada menos que a transformação do 'corpo 
feminino gerador da vida’ em uma 'coisa produtora e reprodutora’, para 
substituir o corpo gerador de vida por um 'não-corpo, maquinário não-fêmea’ 
e reivindicar esse maquinário como a meta e o fim da história humana. 
(Tradução livre - The Social Origins of the Sexual Division of Labor, 1981) 

 
 

Por essa óptica, a mulher é vista como sendo revestida por uma aura mística 

devido à menstruação, a maternidade, o mistério dos órgãos reprodutores 

                                                 
4 Sexismo é o termo designado para a discriminação de gênero, isto é, o 
preconceito ou discriminação baseada no gênero ou sexo de uma pessoa. O sexismo pode afetar 
qualquer gênero, mas é particularmente documentado como afetando mulheres e meninas. Tem sido 
ligado a estereótipos e papéis de gênero e pode incluir a crença de que um sexo ou gênero é 
intrinsecamente superior a outro. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexismo Acesso em 14 
março 2019. 
5 Misoginia é o ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres ou meninas. A misoginia pode se 
manifestar de várias maneiras, incluindo a exclusão social, a discriminação sexual, 
hostilidade, androcentrismo, o patriarcado, ideias de privilégio masculino, a depreciação das 
mulheres, violência contra as mulheres e objetificação sexual. Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Misoginia Acesso em 14 março 2019 
6 MIES, Maria. The Social Origins of the Sexual Division of Labor. ISS Occasional Papers; 1981. 
Disponível em < 
https://neflabs.com/assets/library/Social_Origins_of_the_Sexual_Division_of_Labour.pdf> Acesso em 
15 março 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_entre_sexo_e_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%A9is_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Menina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sexismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Androcentrismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privil%C3%A9gio_masculino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia_contra_a_mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Objetifica%C3%A7%C3%A3o_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Misoginia
https://neflabs.com/assets/library/Social_Origins_of_the_Sexual_Division_of_Labour.pdf
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(DELUMELAU, 2009, p.465). Assim, para os homens é incomensurável que eles 

próprios não consigam aceitar que a vida, a vida humana advém de uma mulher mãe, 

uma mulher. Eles não são o início da vida. (MIES, 1981).  

Nesse espectro a relação de dominância baseia-se em dois aspectos chaves: 

partindo da premissa que a diferença una entre homens e mulheres são seus corpos 

biológicos, ou seja, a morfologia do ser humano, o patriarcado procura controlar os 

corpos femininos em sua sexualidade e reprodução. 

Assim, com notável globalidade, e com base nas diferenças biológicas, é 

imposto aos sexos performances que devem ser obedecidas a partir de funções 

diferentes e hierarquizadas. Considera-se a fêmea humana como fêmea em virtude 

de certas carências de qualidades, sendo impostas à elas papéis subalternos. 

(BEAUVOIR, 1967, p.10 -11) 

Nesse espectro, com a evolução social e globalização, as relações de 

dominação que antes se restringiam ao domínio privado e relações interpessoais 

expandiu-se para o espaço público, respaldado por instituições que, essencialmente 

patriarcais, naturalizam o status quo da opressão. Nessa lógica, os ensinamentos de 

Bordieu: 

 
 

Para terminar este recenseamento dos fatores institucionais da reprodução 
da divisão dos gêneros, teríamos que levar em conta o papel do Estado, que 
veio ratificar e reforçar as prescrições e as proscrições do patriarcado privado 
com as de um patriarcado público, inscrito em todas as instituições 
encarregadas de gerir e regulamentar a existência quotidiana da unidade 
doméstica. (BORDIEU, 1998, p. 105). 
 
 

 
Historicamente, a exemplo, desde a Revolução Francesa os direitos humanos 

foram pensados no masculino: Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de modo que bastaria mencionar os direitos daquele para contemplar 

também os direitos das mulheres. (SAFFIOTI, 2004, p. 81). Na contramão dessa 

perspectiva, Olympe de Gouges publicou em 1791, um texto intitulado Os Direitos da 

Mulher e da Cidadã no qual questionava: 

 
 

Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir o meu sexo? [...] Ele quer 
comandar como déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades 
intelectuais. [...] Esta Revolução só se realizará quando todas as mulheres 
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tiverem consciência do seu destino deplorável e dos direitos que elas 
perderam na sociedade. (ALVES, & PITANGUY, 1985, p. 33-34). 
 
 

Por tal publicação, Olympe de Gouges foi sentenciada à morte na guilhotina, 

em 1792. Paralelamente ao Direito, a religião também atua como instituição 

perpetuante do patriarcado e consequentemente da opressão. Para ilustrar, cabe citar 

a Grécia Antiga, onde a mitologia contava que, devido à curiosidade própria de seu 

sexo, Pandora tinha aberto a caixa de todos os males do mundo e, em consequência, 

as mulheres eram responsáveis por haver desencadeado todo o tipo de desgraça. A 

religião é outro dos discursos de legitimação mais importantes. As grandes religiões 

têm justificado ao longo dos tempos os âmbitos e condutas próprios de cada sexo. 

(PULEO, 2004, p. 13). De igual modo, a figura de Adão e Eva para a religião cristã. 

Isto posto, nota-se a criação de um regime no qual as mulheres constituem 

objetos de satisfação sexual dos homens, atuando como reprodutora de herdeiros, de 

força de trabalho, de expedientes domésticos, ou seja, diversamente dos homens 

como categoria social, a sujeição das mulheres enquanto classe envolve a prestação 

de serviços sexuais à seus dominadores. (SAFFIOTI, 2004, p. 105). 

Segue-se então, uma desvalorização e desumanização da fêmea humana, 

estabelecendo-se um gênero neutro atribuído aos homens, e uma segunda classe 

performativa atribuída às mulheres. Assim: 

 

O homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem. Ela não é ‘senão 
o que o homem decide que seja; daí dizer-se o “sexo” para dizer que ela se 
apresenta diante do macho como um ser sexuado: para ele, a fêmea é sexo, 
logo ela o é absolutamente. A mulher determina-se e diferencia-se em relação 
ao homem e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o 
essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro (BEAUVOIR, 1967, 
p. 10) 

 

Ao passo em que a condição biológica não é cientificamente suficiente para 

comprovar a submissão de um sexo ao outro, como muito já foi tentado provar, como 

em estudos de cérebros femininos e masculinos que justificassem a inferioridade 

feminina, teoria esta refutada com o avanço da ciência moderna, as diferenças sociais 

baseiam-se única e exclusivamente no gênero e em suas relações hierarquizadas de 

poder. (SAFFIOTI, 2004, p. 13). 



18 

 

 

 

Nesse âmbito, a partir da existência socialmente ratificada de acesso aos 

corpos femininos pelos homens, é que cria-se um edifício de legitimações para a 

manutenção da condição de opressão e reforço da conjuntura do subordinado, ações 

estas que encontram aparato em instituições como o Direito em si. 

Frente a este fenômeno, surge a violência, em suas mais diversas formas, 

constituías pelo aparato citado supra. Como exemplo, podem ser mencionados à caça 

às bruxas na Europa na era da inquisição7, o suttee8 na índia, a mutilação genital9 que 

foi e é praticada na Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Quênia e em outros pelo menos 

trinta países de continentes africanos e asiáticos. Na Europa Ocidental bem como no 

Brasil colonial, mulheres em vendidas aos homens por dotes para casamento. A 

prostituição e pornografia até hoje vigoram como meio de desumanizar corpos 

femininos. 

Especificamente no caso do Brasil, em que crimes contra à vida são julgados 

por Tribunais do Júri, compostos por pessoas comuns, por diversas vezes a teoria da 

defesa da honra ou de homicídio privilegiado pela violenta emoção, embasou 

absolvições de homens que assassinaram brutalmente mulheres, enquadrando-os 

                                                 
7 A “caça às bruxas” durou mais de quatro séculos e ocorreu, principalmente, na Europa, iniciando-se, 
de fato, em 1450 e tendo seu fim somente por volta de 1750, com a ascensão do Iluminismo. Tal prática 
admitiu diferentes formas, dependendo das regiões em que ocorreu, porém, não perdeu sua 
característica principal: uma massiva campanha judicial realizada pela Igreja e pela classe dominante 
contra as mulheres da população rural (EHRENREICH & ENGLISH, 1984: 10). Essa campanha foi 
assumida, tanto pela Igreja Católica, como a Protestante e até pelo próprio Estado, tendo um significado 
religioso, político e sexual. Estima-se que aproximadamente 9 milhões de pessoas foram acusadas, 
julgadas e mortas neste período, onde mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e moças que 
haviam “herdado este mal” (MENSCHIK, 1977: 132). Disponível em < https://catarinas.info/a-caca-as-
bruxas-uma-interpretacao-feminista/> Acesso em 15 mar 2019. 
 
8 Sati ou suttee é um antigo costume entre algumas comunidades hindus, hoje em dia estritamente 
proibido pelas leis do Estado Indiano, que obrigava (no sentido honroso, moral, e prestigioso) a 
esposa viúva devota a se sacrificar viva na fogueira da pira funerária de seu marido morto. Disponível 
em < https://pt.wikipedia.org/wiki/Sati> Acesso em 15 mar 2019. 
 
9 Mutilação genital feminina, ou na sigla MGF, é o corte ou a remoção deliberada da genitália feminina 
externa. A prática envolve a remoção ou o corte dos lábios e do clitóris, e a Organização Mundial da 
Saúde a descreve como "um procedimento que fere os órgãos genitais femininos sem justificativa 
médica". A maioria das razões apontadas para a mutilação genital feminina passa por aceitação social, 
religião, desinformação sobre higiene, um modo de preservar a virgindade, tornando a mulher "casável" 
e ampliando o prazer masculino. O sofrimento da mutilação genital feminina é uma realidade para cerca 
de 200 milhões de meninas e mulheres que vivem hoje, de acordo com a Organização das Nações 
Unidas (ONU). Disponível em < https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47136842> Acesso 15 
mar 2019. 
 

https://catarinas.info/a-caca-as-bruxas-uma-interpretacao-feminista/
https://catarinas.info/a-caca-as-bruxas-uma-interpretacao-feminista/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%BAva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pira_funer%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sati
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47136842
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como crimes passionais10. Todos esses aspectos demonstram a violência estrutural e 

indispensável para a organização hierarquizada dos gêneros. 

 

2.2. Teorias Feministas do Direito 
 

O intuito desta subseção é discorrer brevemente sobre as principais teorias 

feministas do direito, com enfoque para aquela que irá embasar o conceito de gênero 

proposto por este estudo e subsequentemente a análise da Lei 13.104/2015. 

Cabe elucidar que o feminismo, como movimento, intenta a aniquilação de um 

modelo androcêntrico com a consequente emancipação feminina. Nas palavras de 

Wayne Morrison (2006, p. 572):  

 
 

O feminismo é um conjunto variado de práticas discursivas que operam no 
sentindo de resistir aos pressupostos correntes da cultura masculina 
dominante e solapá-los. Além disto, o feminismo é uma forma de práxis. 
(MORRISON, 2006, p. 572). 

 
 

Dentro deste amplo movimento, e ao longo de sua história, os discursos 

feministas foram organizando-se ao redor de demandas especificas de cada grupo, 

construindo as chamadas filiações ideológicas, como as liberais, marxistas, 

interseccionais, radicais, dentre outras. 

Na década de sessenta, inicialmente nos Estados Unidos e posteriormente 

abrangendo-se para a Europa, a primeira onda feminista, marcada pelo feminismo 

liberal e suas pautas centradas na igualdade entre homens e mulheres, destacando-

                                                 
10 Ilustra-se, a esse ponto, o emblemático caso de Ângela Maria Fernandes Diniz que foi assassinada 
por Raul Fernando do Amaral Street (Doca Street), seu ex-companheiro, que por não aceitar o fim do 
relacionamento, desferiu vários tiros contra a face e o crânio de Ângela, culminando por matá-la. O 
Tribunal do Júri de Cabo Frio somente veio reunir-se em 1980, para julgar Doca Street, ocasião em que 
Evandro Lins e Silva pronunciou memorável defesa, utilizando-se de frases como A “mulher fatal”, esse 
é o exemplo dado para o homem se desesperar, para o homem ser levado, às vezes, à prática de atos 
em que ele não é idêntico a si mesmo, age contra a sua própria natureza. Senhores jurados, a “mulher 
fatal”, encanta, seduz, domina, como foi o caso de Raul Fernando do Amaral Street.” ou ainda “Esse 
moço é um passional, na conhecida classificação de Enrico Ferri, é um criminoso de ocasião, não é um 
delinquente habitual. O seu ato de violência é um gesto isolado em sua vida, produto de um desvario, 
num momento de desespero.” O conselho de sentença aceitou a tese do excesso culposo no estado 
de legítima defesa e o juiz fixou a pena de dois anos de detenção ao réu, concedendo-lhe o direito ao 
“sursis”. A assistência aplaudiu a proclamação do resultado. Posteriormente, o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio anulou o julgamento, mandando Raul Fernando Street a novo Júri. Neste segundo 
julgamento, no qual não participou o advogado Evandro Lins e Silva, o réu foi condenado a cumprir 
pena de homicídio. Disponível em < http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/grandes-causas/o-caso-
doca-street> Acesso 15 mar 2019. 

http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/grandes-causas/o-caso-doca-street
http://www.oabsp.org.br/sobre-oabsp/grandes-causas/o-caso-doca-street
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se as reivindicações pelo direito ao voto, ocupação de espaços públicos antes 

destinados aos homens, igualdade salarial e oportunidades de emprego, incidindo e 

valorizando a capacidade das mulheres de serem livres para escolherem suas 

próprias ações. Entretanto, tal vertente não buscava desafiar o status quo da opressão 

feminina, ou seja, não tencionava mudanças nas estruturais sociais. 

Em meio à esse contexto de evolução do sistema capitalista, ergueu-se a 

corrente feminista marxista, que em seus discursos justificavam a opressão feminina 

como advinda do sistema capitalista em si, e da consequente propriedade privada. 

Para tanto, apenas seria alcançada a libertação feminina por meio de uma 

reorganização dos sistemas econômicos, com consequente extinção do capitalismo 

aos moldes atuais. 

Tal efervescência feminina em suas vertentes e filiações culminaram na 

segunda onda feminista nos anos 70, igualmente conhecida como segunda virada 

criminológica, por ser responsável pela adesão dos estudos de gênero na ciência da 

criminologia, surgindo assim as feministas radicais e os debates acerca dos gêneros 

e suas performances sociais. 

Recentemente, durante a transição da segunda onda feminista para a terceira, 

na década de 90, outra vertente tem-se destacado, a chamada filiação interseccional, 

cuja pauta defende que os recortes de opressões e vivências devem ser objeto de 

análise das estruturas que as oprimem. Nesse sentido, as opressões atingem 

mulheres de formas diferentes, fazendo-se necessário, para essa vertente que haja 

recorte de classe e raça, levando-se em conta as especificidades de cada mulher. 

Neste estudo, trabalhar-se-á com a vertente radical do feminismo, e por tal fato 

cabe maiores esclarecimentos a respeito de tal vertente.  

 

2.2.1 O Feminismo radical e seus influxos jurídicos 

 

Consoante ao aludido acima, o movimento intitulado como feminismo radical 

eclodiu nas décadas de 60 e 70, e objetiva analisar as questões de opressão em suas 

raízes. A etimologia da palavra “radical” se refere a “algo que vai à raiz”, sendo o 

sexismo a raiz da opressão, aquela que, a não ser que extirpemos, continuará a se 

estender nos ramos do racismo, do ódio de classe, etarismo, competição, desastre 

ecológico e exploração econômica. (ROBIN, 1978, p. 9). 
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No entanto, logo na década de 50, através de Simone de Beauvoir, o feminismo 

radical encontrou seu principal expoente. A autora enfatizou questões a respeito do 

reducionismo biológico dos sexos, apesar de não utilizar a palavra gênero, 

ressaltando que a construção da feminilidade é algo imposto às mulheres. Em seu 

livro “O Segundo Sexo”, marco revolucionário feminista, a autora inaugura o capítulo 

I afirmando: 

 
 

 “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da 
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário 
entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. (BEAUVOIR, 1967, 
p. 9) 

 
 
Com sustentáculo em suas ideias, o feminismo radical afirmou-se como um 

feminismo dialético e materialista, isso porque ser mulher é uma realidade material. 

Não é meramente uma questão de se sentir mulher, mas de vivência, de ter sido 

socializada como mulher. Nesse processo de socialização, estereótipos de 

“feminilidade” são impostos apenas aquelas que nasceram como fêmeas humanas, e 

tal imposição inicia-se desde o nascimento. 

Assim, a biologia da fêmea é controlada por meios sociais que cravam sua 

inferioridade natural, e consequentemente naturalizam a opressão. Para essa 

vertente, mulheres são oprimidas em primeira instância pelo fato de serem mulheres, 

e por isso um movimento uno de combate à opressão deve ser o foco de luta, sem 

deixar, conquanto, de analisar por razões de diferenças classistas, raciais, religiosas, 

etc. as mulheres vivenciam essa opressão de formas diferentes, todavia sua base 

permanece sendo o fato de serem mulheres. 

Com base nesse preceito, feministas atuaram nas décadas de 70 e seguintes 

com pautas marcantes de resistência e contestação das condições de status quo, 

como a defesa da legalização do divórcio e da aceitação das chamadas reivindicações 

de creches para os filhos das mulheres trabalhadoras; a defesa de que as mulheres 

tivessem controle sobre seu próprio corpo. 
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2.3. Gênero e sexo 
 

Este sub-tópico, objetiva o estudo dos principais conceitos correlatos à Lei 

13.140/2025. 

Iniciar-se-á com o conceito de sexo, que refere-se à características 

anatomofisiológicas dos organismos de macho e fêmea, isto é, sexo é algo visível, 

material, onde células humanas cumprem funções específicas relacionadas à 

capacidade reprodutiva dos seres.  

No entanto, tal determinismo biológico não permite dividir seres humanos em 

duas categorias ou polarizar diferenças aceitas culturalmente como naturais. Caso a 

divisão social fosse pautada pelo sexo, ou seja, por atributos biológicos naturais, tal 

determinismo congelaria o status quo de dominação do macho sobre a fêmea. 

Resta claro, ao tratar a questão dessa forma, que não haveria solução ou 

discussões que revertessem a ordem de opressão e consequente violência sofrida 

pelas mulheres. 

Por tal razão, as feministas desenvolveram o conceito de gênero. Conquanto, 

em todas as sociedades humanas, de modo geral, foram atribuídas funções de acordo 

com o sexo, hierarquizadas no corpo social como um todo. Tais funções foram 

nomeadas pelas feministas como funções de gênero, cujo conceito seria o de 

performances de masculinidade e feminilidade que deveriam ser seguidas por cada 

sexo.  

Nesta fase, faz-se imperioso citar a bipartição de gênero construída por Tabet 

e Mathieu: 

 
 

O gênero se manifesta materialmente em duas áreas fundamentais: 1) na 
divisão sociossexual do trabalho e dos meios de produção, 2) na organização 
social do trabalho de procriação, em que as capacidades reprodutivas das 
mulheres são transformadas e mais frequentemente exacerbadas por 
diversas intervenções sociais (TABET, 1985/1998). Outros aspectos do 
gênero, como diferenciação da vestimenta, dos comportamentos e atitudes 
físicas e psicológicas, desigualdade de acesso aos recursos materiais 
(TABET, 1979/1998) e mentais etc. são marcas ou consequências dessa 
diferenciação social elementar. (MATHIEU, 1985b/1991ª Tradução livre). 
 

Helena Saffioti, por sua vez, define o gênero como sendo: 

 
 

A divisão criada para determinar quais membros são de uma casta ou outra, 
a privilegiada e humana, e a desumanizada e violentada, apropriada. Gênero 
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não é identidade. Não existe um “Ser mulher” imanente e transcendental, 
patriarcado é regime de escravidão, e determina que escravizadas e 
subordinadas cheguem a crer que nasceram e morrerão no “ser escravo”. Se 
alguém se identifica com o “Ser mulher” como algo inerente está se 
identificando com um “Ser escrava”, a feminilidade. E isso foi imposto pelo 
opressor. (SAFFIOTI, 2004, p. 23). 
 
 

E ainda: 
“Não é sensação, nem sentimento, nem performance, nem decisão. É 
apartheid. É ser parte daquelas pessoas que como dito, foram designadas 
como estupráveis, e são mantidas nessa classe por meio disso, de estupro e 
pela força, pelo terror, para que não se sublevem. Identificar-se com uma 
classe seria o mesmo que dizer que proletariado e pobreza é uma 
performance e uma identificação e algo a ser celebrado” (SAFFIOTI, 2004, p. 
23-24). 
 
 

Nesse sentido, o que pretende-se demonstrar é que a performatividade dos 

gêneros não é livre, não é escolha, não é identidade, é algo construído socialmente e 

perpetuado por instituições controladas em sua essência por homens. Logo, existiriam 

apenas dois gêneros: o do oprimido e o do opressor. De igual modo, não existe um 

“sentir-se enquanto mulher”, pois caso o fosse, significaria dizer que mulheres 

cisgênero11 se “identificam” e aceitam sua condição de opressão. 

O problema, portanto, instaura-se na construção do gênero, que é propulsor da 

opressão e responsável pela manutenção de papéis e estereótipos que permitem a 

estruturação da violência contra corpos femininos por meio da procedência de um 

suposto direito masculino de acesso aos corpos femininos. 

Com o avanço dos estudos feministas em questões de gênero e suas relações 

com o direito, formulou-se a cognominação de que “Direito tem gênero”12. Tal gênero, 

no âmbito jurídico, é dotado de certa invisibilidade, pois o gênero neutro da lei é um 

homem, o homem é o padrão da humanidade, e a mulher é relegada a posição de 

“outro” — definido puramente em relação ao homem (BEAVOUIR, 1949, p. 148). 

                                                 
11 Cisgênero Em estudos de gênero, é um termo para pessoas cuja identidade de gênero corresponde 
ao sexo que lhes foi atribuído no nascimento. Disponível em 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cisgeneridade> Acesso 15 mar 2019. 
 
12 Nessa perspectiva, Baratta enfatiza que “O enfoque comum deste grupo de teorias vem, em primeiro 
lugar, da relatividade histórica e da negociabilidade dos sets de qualidade e de valores atribuídos aos 
gêneros e aos sistemas (ciência e direito); em segundo lugar da transversalidade do mundo real de 
cada mulher em relação às diversas variáveis dos relacionamentos de desigualdades e das diferenças 
culturais (mulher – homem, criança – adulto, negro – branco, diversidades de classes sociais culturais, 
étnicas e religiosas); e em terceiro lugar, da flexibilidade e redefinidade dos limites culturais e 
institucionais entre as esferas da experiência e da vida social. Baratta, Alessandro. Op. Cit. p.34. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estudos_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cisgeneridade
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Assim, essas estruturas recriam o poder masculino e a subordinação feminina, 

perpetuando, por exemplo, a violência contra as mulheres.  

  



25 

 

 

 

3. A LEI DO FEMINICIDIO  
 

Neste capitulo abordar-se-á a criação da lei do feminicídio, o contexto histórico 

em que surgiu, seus aspectos normativos jurídicos e suas alterações na legislação 

preexistente. Antes, porém, faz-se necessário um exame à respeito da Lei 11.340/06, 

considerada o alicerce para a promulgação daquela. 

  

3.1. A Lei Maria da Penha 
 

A Lei 11.340/2006 foi publicada em 08 de agosto de 2006 e entrou em vigor em 

22 de setembro do mesmo ano, e sua nomenclatura advém do nome da paradigmática 

vítima de violência doméstica: Maria da Penha Maia Fernandes13, que ficou 

paraplégica devido às agressões perpetradas pelo seu então cônjuge. 

Apesar da barbárie do caso, o processo tramitou lentamente na justiça, que por 

fim concedeu liberdade ao agressor. Foi então que Maria da Penha recorreu à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão integrante da OEA 

(Organização dos Estados Americanos), que culminou por condenar o Estado 

Brasileiro pela delonga no processo penal de responsabilização do agressor, o qual, 

apenas em setembro de 2002, acabou sendo preso pela tentativa de homicídio. A 

Corte Interamericana ainda compeliu o Brasil a produzir legislação em conformidade 

com convenções internacionais das quais o país é signatário, destinada à prevenção 

e repressão da violência doméstica contra a mulher. (Porto, 2014, p. 9). 

Nesse sentido, vale pontuar que, em 1984, a República Federativa do Brasil já 

havia ratificado, por exemplo, a convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher14 e participou da convenção Interamericana para 

                                                 
13 No ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de Marco 
Antonio Heredia Viveros, seu então companheiro. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto 
ela dormia. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica devido a lesões 
irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura-máter e destruição de um terço 
da medula à esquerda – constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. Após 
as agressões, Maria da Penha tornou-se líder de movimentos dos direitos das mulheres, e escreveu o 
livro Sobrevivi... posso contar (1994), é fundadora do Instituto Maria da Penha (2009), e ainda hoje fala 
sobre a sua experiência, dá palestras e luta contra a impunidade dessa violência que é social, cultural, 
política e ideológica, afetando milhares de mulheres, adolescentes e meninas em todo o mundo. 
Disponível em < http://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html> Acesso em 15 
mar 2019. 
 
14 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm> Acesso 16 mar 2019. 

http://www.institutomariadapenha.org.br/quem-e-maria-da-penha.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm
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Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher15, a qual foi realizada na cidade 

de Belém do Pará. 

Gonçalves (2013, p.101-102) salienta que a aprovação da convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra Mulher em 18 de janeiro de 

1979, pela Resolução nº 34/180 e sua entrada em vigor em 03 de setembro de 1981, 

com sua posterior ratificação pelo Brasil em 1984, constituiu um marco legislativo 

internacional na luta pelos direitos das mulheres, e esteve intimamente ligado à 

reatividade do movimento feminista na década de 70, considerando-se 1975 o “Ano 

Internacional da Mulher”, ocasião em que foi realizada no México a primeira 

Conferência Mundial Sobre a Mulher, que culminara na aprovação da CEDAW, em 

1979. 

Tal convenção subsidiou a convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção do Belém do Pará, ratificada em 

27 de novembro de 1995 pelo Brasil, que definiu a violência contra a mulher como 

qualquer ação baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 

ou psicológico à mulher, tanto em âmbito privado, como em âmbito público. 

(ALMEIDA, 2007, p.121-122). 

Nesse diapasão, a convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra Mulher – CEDAW conceitua a discriminação, à medida em que 

a OEA (Convenção do Belém Pará) define as violências contra a mulher, ao passo 

que ambas estabelecem um conjunto de medidas com vistas a erradicar a 

discriminação e violência contra a mulher. 

Compreende-se que o Brasil, para além de perscrutar bases teóricas e 

instrumentais nos tratados internacionais em que é signatário, procurou adequar a 

legislação interna aos preceitos e garantias fundamentais e direitos humanos das 

mulheres, que a partir da incorporação no ordenamento jurídico, tornam-se 

equivalentes às emendas constitucionais.16  

Desse modo, compelido a editar uma legislação específica para coibir a 

violência contra a mulher, o Brasil sanciona, em 2006, a Lei Maria da Penha, que 

constitui normas de discriminação positiva, ou seja, medidas de caráter temporário 

                                                 
15 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm> Acesso 16 mar 
2019. 
 
16 Art. 5º, §3º, CRFB/1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso 16 mar 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homens e mulheres, e proporcionar 

instrumentos úteis à mulher em situação de violência doméstica e familiar. 

(BIANCHINI, 2017, p.20). 

Tal lei chegou ao ordenamento jurídico com muita resistência, e inúmeras foram 

as declarações de inconstitucionalidade, ao ponto do então presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva ajuizar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 1917 

em 2007, e apenas em 2012 o Supremo Tribunal Federal declara constitucional a Lei 

Maria da Penha. Ou seja, não obstante ter sido promulgada em 2006, apenas em 

2012 a lei foi consolidada no ordenamento jurídico brasileiro. 

Igualmente no ano de 2012, foi julgada a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 442418, em que por maioria dos votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

inconstitucional os artigos 12, inciso I; 16; e 41 da Lei Maria da Penha, no sentido da 

possibilidade de o Ministério Público dar início a ação penal sem necessidade de 

representação da vítima, com fundamento principal de que caso permanecesse 

dependente da representação da ofendida, a proteção constitucional assegurada às 

mulheres não seria observada, vez que esta poderia ser ameaçada à retirar a 

representação. 

Não obstante, apesar de sua turbulenta inserção no âmbito jurídico, a Lei Maria 

da Penha é considerada um marco, vez que até o seu surgimento os crimes contra as 

mulheres eram julgados de forma genérica, sem análise das perspectivas de gênero. 

Nesse sentido Valéria Diez Scarance Fernandes destaca que o Código Penal 

brasileiro sempre teve natureza patriarcal, e assim a Lei Maria da Penha foi 

fundamental para romper com o processo penal tradicional: 

 
 

                                                 
17 Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 19. O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto 
do Relator, Ministro Marco Aurélio, julgou   procedente   a    ação    declaratória   para   declarar   a 
constitucionalidade da Lei. Plenário, 09.02.2012. Acórdão, DJ 29.04.2014. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADCN&s1=19&processo=19> 
Acesso em 18 mar 2019. 
 
18 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4424. O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, 
Ministro Marco Aurélio, julgou procedente a ação direta para, dando interpretação conforme aos artigos 
12, inciso I, e 16, ambos da Lei nº 11.340/2006, assentar a natureza incondicionada da ação penal em 
caso de crime de lesão, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente 
doméstico. Plenário, 09.02.2012. Acórdão, DJ 01.08.2014. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4424&processo=4424
> Acesso em 18 mar 2019. 
 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADCN&s1=19&processo=19
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4424&processo=4424
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=4424&processo=4424
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No Brasil, por mais de cinco séculos, desde as Ordenações Filipinas até o Código 
Penal de 1940, os únicos tipos penais destinados à proteção das vítimas mulheres 
eram os crimes sexuais. Contudo, o foco da proteção desses crimes não era 
exatamente a mulher, mas a honra da mulher e da sua família. (SCARANCE, 2015, p. 
6). 
 
 

Destarte, em seu parágrafo 1º, a Lei Maria da Penha profere seus objetivos, 

enunciando mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos do §8º do art. 226 da Constituição Federal19, bem como dispõe 

acerca da criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e 

estabelece medidas assistenciais e de proteção às mulheres. 

A despeito de o art. 1º da Lei referir-se à violência doméstica e familiar ou em 

relação íntima de afeto contra a mulher, seu próprio art. 5º delimita o objeto de 

incidência ao dispor que configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero, sendo este seu objeto. (BIANCHINI, 

2017, p. 32 – 33). 

Faz-se mister ressaltar, portanto, que a Lei Maria da Penha não abarca toda e 

qualquer violência perpetrada contra a mulher, mas somente aquelas baseadas no 

gênero. Nas palavras de Bianchini: 

 
 

A violência de gênero envolve uma determinação social dos papeis masculino 
e feminino, atribuindo-se pesos com importâncias diferenciadas. No caso da 
nossa sociedade, os papeis masculinos são supervalorizados em detrimento 
dos femininos. (BIANCHINI, 2017, p.33).    
 
 

No art. 7º da Lei, são enumeradas formas de violência de gênero contra a 

mulher, quais sejam: a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, entre 

outras. 

A violência física é entendida como toda a forma de utilização da força física 

que ofenda o corpo ou a saúde da mulher agredida. Já a violência psicológica está 

necessariamente relacionada a todas as demais modalidades de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Sua justificativa encontra-se alicerçada na negativa ou 

impedimento à mulher de exercer sua liberdade e condição de alteridade em relação 

ao agressor. É a negação de valor fundamental do Estado de Direito, o exercício da 

                                                 
19 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 8º O Estado assegurará 
a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações. CRFB/88 Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em 18 mar 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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autonomia da vontade e, portanto, da condição de sujeito de direitos conquistada 

pelos homens, nas revoluções burguesas, americana e francesa, já no século XVIII 

(FEIX, 2011, p.205).  

A violência sexual traduz-se como qualquer atividade sexual não consentida 

(CAVALCANTI, 2010, P.40). A violência patrimonial, por sua vez, tipifica condutas que 

necessariamente configuram violação dos direitos econômicos das mulheres, 

justificando a iniciativa do Estado brasileiro de combater atos que impeçam ou anulem 

o exercício desses direitos, tal dispositivo encontra correspondência no art. 5º da 

Convenção de Belém do Pará20 (FEIX, 2011, p.207). Já a violência moral na Lei Maria 

da Penha reproduz os conceitos penais de calúnia, difamação e injúria. (BIANCHINI, 

2017, p. 57). 

Frisa-se, por oportuno, que as formas de violência mencionadas no art. 7º da 

Lei são meramente exemplificativas, podendo-se, pois, haver outras que apesar de 

não expressas, constituiriam de igual modo violência contra a mulher, como por 

exemplo, a violência espiritual ou violência política quando baseada no gênero. 

(BIANCHINI, 2017, p. 50). 

Vale pontuar que a Lei Maria da Penha é a terceira lei mais avançada no mundo 

no combate à violência contra a mulher, mas ainda assim os dados concretos são 

catastróficos. Tal fato deve-se a cultura machista muito elevada, e à estrutura 

patriarcal que origina comportamentos responsáveis por um ciclo de violência em que 

a mulher é mantida, em média, por cerca de 9 a 10 anos, até que consiga sua 

libertação, ou, nos casos drásticos, são assassinadas. 

A psicóloga norte-americana Lenore Walker21 identificou que as agressões 

cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente 

repetido, onde podem ser identificadas três fases: a primeira constitui um aumento da 

tensão entre agressor e vítima, seguida pela segunda fase onde são praticados os 

atos de violência, e uma terceira fase de arrependimento por parte do agressor, que 

                                                 
20 Art. 5º Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais, e contará com a total proteção desses direitos consagrados nos instrumentos 
regionais e internacionais sobre direitos humano. Os Estados Partes reconhecem que a violência contra 
a mulher impede e anula o exercício desses direitos. Convenção do Belém do Pará. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm> Acesso em 18 mar 2019. 
 
21 Disponível em < http://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-
violencia.html> apud. WALKER, Lenore. The battered woman. New York: Harper and How, 1979. 
Acesso em 21 de mar 2019 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1973.htm
http://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html
http://www.institutomariadapenha.org.br/violencia-domestica/ciclo-da-violencia.html
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se comporta de modo carinhoso, essa fase também é chamada de “lua de mel”. Por 

fim, a tensão retorna, e com ela as fases de agressão, que atingem o ápice com o 

assassinato da mulher, concluindo-se, portanto, de modo absurdo, que a própria casa 

não é um lugar seguro para a mulher. 

Nestes mais de 12 anos de vigor da Lei Maria da Penha, faz-se necessário 

enunciar um dado importante para análise da questão da violência contra mulher: o 

Brasil é o 5º país que mais mata mulheres numa lista de 83 países22. Tais dados são 

bastante concretos, haja vista que são retirados não de processos que chegam ao 

conhecimento das autoridades policiais, mas sim de dados da saúde, onde analisa-se 

cadáveres femininos. Diferentemente se fossem analisados crimes como os de lesão 

corporal ou violência psicológica, vez que o número desses delitos que não chegam 

ao conhecimento das áreas de saúde e das áreas judiciais é exacerbante. 

Apenas por esse dado, nota-se que a uma lei não é suficiente para resolver um 

problema de tamanha gravidade como o da violência contra a mulher, que atinge seu 

auge no feminicídio. 

 

3.2.  O contexto histórico de promulgação da Lei 13.104/2015 
 

A Lei nº 13.104/15 de 09 de março de 2015, intitulada como Lei do Feminicídio 

foi promulgada após a recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 

2013 que foi constituída com o objetivo de investigar a situação da violência contra a 

mulher no Brasil, bem como apurar denúncias de omissão por parte do poder público 

com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres 

em situação de violência. (BRASIL, 2013, p. 1).23 

Tal comissão foi presidida pela Deputada Federal Jô Moraes (PCdoB/MG) 

acompanhada da relatoria da Senadora Ana Rita (PT/ES), e divulgou seu relatório em 

final de junho de 2013, onde dados alarmantes a respeito da violência contra a mulher 

foram constatados. Nesse sentido, a CPMI alertou para o crescente número de 

assassinatos de mulheres por sua condição de mulher, bem como para uma omissão 

estatal em relação a esta realidade, que conforme a pesquisa intitulada Mapa da 

                                                 
22 Disponível em: http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2015_mulheres.php> Acesso em 16 
abr.2019. 
 
23 Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496481>. Acesso em: 17 abr. 2019. 

http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2015_mulheres.php%3e%20Acesso%20em%2016%20abr.2019
http://www.mapadaviolencia.org.br/mapa2015_mulheres.php%3e%20Acesso%20em%2016%20abr.2019
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Violência: Homicídios de Mulheres, mais de 92 mil mulheres foram assassinadas no 

Brasil nos últimos trinta anos, 43 mil delas só na última década. (BRASIL, 2013, p.7). 

Ressaltou-se ainda a falta de dados e pesquisas estatísticas até então que 

pudessem ser efetivamente utilizados como base para a análise da situação da 

violência contra a mulher no Brasil, bem como as recomendações internacionais para 

que fosse tipificado o feminicídio em países onde o número de assassinatos mostram-

se elevados. Asseverou-se que a violência contra a mulher deve ser combatida em 

uma ação conjunta e coerente por parte de todos os Poderes, com a criação de 

mecanismos específicos voltados à proteção da mulher, como Secretarias Estaduais 

e Municipais da Mulher, além de Juizados, Promotorias e Defensorias Específicas 

para o combate à violência doméstica e familiar, ressaltando-se também a importância 

da participação da sociedade civil, notadamente do movimento feminista, com a 

função de conferir visibilidade à esta questão e educar a população sobre questões 

de gênero e desigualdades socialmente construídas. Nesse sentido, declarou que: 

 
 

Para reduzir os índices de violência contra as mulheres e mudar os padrões 
de sociabilidade entre homens e mulheres, construindo um caminho para a 
igualdade de gênero, é necessário investir pesadamente, ter um orçamento 
específico: um orçamento destinado às políticas para as mulheres, 
priorizando, de fato, as mulheres, que já algum tempo constituem a maioria 
da população deste País. (BRASIL, 2013, p.9). 

 
 
A CPMI também constatou que o Estado do Rio de Janeiro, especificamente, 

ocupa a 21ª posição no ranking nacional, com a taxa de 4,1 feminicídios por cem mil 

mulheres. Entre as capitais o município do Rio de Janeiro ocupa a 22ª posição com a 

taxa de 3,9. (CPMI, 2013, p. 625), enfatizando a negligência sofrida pelas vítimas que 

ao procurem respaldo estatal são desestimuladas a denunciarem seus agressores, 

bem como humilhadas ou ameaçadas em centros de atendimento.  

Mereceu enfoque por parte da CPMI alguns casos emblemáticos citados, como 

o de Elisa Samúdio, assassinada pelo atleta Bruno, após registrar ocorrência e 

solicitar medida protetiva de urgência, indeferida pela juíza do III Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Jacarepaguá. 

 Além deste, outros casos foram relatados em reuniões realizadas com a 

sociedade civil, especificamente organizações de movimentos feministas como 
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Articulação de Mulheres Brasileiras-RJ, Casa da Mulher Trabalhadora, Fórum Justiça, 

Liga Brasileira de Lésbicas-RJ, Marcha Mundial das Mulheres-RJ, como os seguintes:  

 
 

1. A Sra. A.C, relatou que em 2006 denunciou o ex-companheiro por 
agressão, que ligou para o número 190, por não ter conhecimento de 
onde procurar ajuda e, ao ser atendida pelo Policial Militar foi 
negligenciada, e que o mesmo argumentou que estava acostumado a 
entrar em casa de mulher que apanhava do marido. Foi encaminhada 
à delegacia juntamente com o ex-companheiro, onde foi destratada no 
atendimento, que ficou o tempo todo mantido ao seu lado, estando 
ela machucada. Quando a filha tinha 1 ano e meio, a mãe suspeitou que 
a criança estava sendo abusada sexualmente e buscou a justiça e, mais 
uma vez, foi negligenciada. A denúncia não foi acatada, a vítima foi 
acusada de mentirosa e de mentalmente desequilibrada, foi levada a 
juízo pela polícia que a buscou e algemou em seu trabalho. Foi 
humilhada, inclusive, pela equipe multidisciplinar e a mãe, que 
apresentou denúncia de suspeita de abuso sexual, perdeu a guarda da 
criança.  
2. A Sra. Rosangela Maria Sá, de São Gonçalo, separada há 2 anos, 
relatou que em 2009 o ex-marido, a queimou com pelo mesmo com 2 
litros de gasolina. O marido foi preso e condenado pela ilustre juíza 
Patrícia Acioly a 26 anos de prisão. Ao prestar queixa escutou da 
autoridade policial afirmar que ela deveria ter feito algo para merecer 
dois litros de gasolina, da mesma forma que o caso da Sra. Patrícia, o 

agressor só foi preso após a denúncia ser veiculada na TV. (BRASIL, 

2013, p. 631-632; grifo nosso). 
 
 

Resta claro as negligencias sofridas pelas vítimas, bem como a falta de 

informação veiculadas sobre as medidas protetivas, e a falta de capacitação das 

autoridades responsáveis por realizar os atendimentos, que imbuídos de uma ótica 

patriarcal e sexista, menosprezam as vítimas, que se sentem humilhadas e 

desamparadas pelo Estado, sendo igualmente destacado pela CPMI a falta de 

articulação da rede estatal, que não possui integração e muito menos procedimentos 

próprios para o tratamento dos casos de violência contra a mulher, e ainda um fato 

alarmante: que Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar realizam e 

estimulam, à sombra da Lei 11.340/2006,  a conciliação entre a vítima e seu agressor, 

expondo as mulheres em situação de violência a constrangimentos e ao retorno à 

convivência com o agressor, impedindo o rompimento do ciclo de violência a que ela 

estava submetida.  (BRASIL, 2013, p.632). 

A CPMI, ademais, investigou as situações de violência contra a mulher nos 

estados brasileiros, propondo alterações legislativas, judiciárias, e administrativas 

para cada estado. 
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Em âmbito nacional, após o fim das diligências investigatórias, a CPMI concluiu 

por apresentar, dentre outras recomendações, a proposta de alteração do Código 

Penal, para acrescentar o parágrafo 7º ao art. 121, criando a qualificadora do 

feminicídio. 

 

3.3. O feminicídio como conteúdo normativo 
 

O feminicídio, como qualificadora do crime de homicídio, foi incialmente 

conceituado como uma forma extrema de violência de gênero contra as mulheres, que 

se caracteriza pelo assassinato da mulher quando presentes circunstâncias de 

violência doméstica e familiar, violência sexual ou mutilação ou desfiguração da 

vítima. (BRASIL, 2013, p.999).  

Portanto, o regramento legal disporia a seguinte redação: 

 
 

“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. (BRASIL, 2013, p.1002). 

 
 

Na exposição de motivos, a CPMI descreve que no Brasil, entre 2000 e 2010, 

43,7 mil mulheres foram assassinadas, cerca de 41% delas mortas em suas próprias 

casas, muitas pelos companheiros ou ex-companheiros, com quem mantinham ou 

haviam mantido relações íntimas de afeto e confiança. (BRASIL, 2013, p. 1002-1003).  

Tal fato mostra-se decorrente de um histórico de dominação e opressão sobre 

as mulheres, que tem com o assassinato a manifestação extrema de um crime de ódio 

permeado socioculturamente.  

Enfatizou-se que a tipificação do feminicídio é uma forma de conferir visibilidade 

à essa forma extremada de violência, ou seja, reconhecer legalmente que mulheres 

estão sendo mortas pela razão de serem mulheres, bem como combater a impunidade 
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e, por conseguinte, afastar termos como “crimes passionais” e “legitima defesa da 

honra”. (BRASIL, 2013, p. 1004). 

Faz-se interessante notar que no projeto inicial indicado pela CPMI o 

feminicídio havia sido claramente enunciado como forma extrema de violência de 

gênero. Nota-se, pois, que o conceito de gênero tradicional desenvolvido pelo 

movimento feminista foi adotado, vez que entende a discriminação como produto de 

uma construção cultural, de papéis sociais performáticos de cada sexo, que resultam 

na dominância de um gênero sobre o outro. 

Previu-se, ainda, as situações em que se enquadrariam o crime de feminicídio, 

sendo a primeira delas em relações íntimas de afeto ou parentesco, por afinidade ou 

consanguinidade, entre a vítima ou agressor, no presente ou no passado. Ou seja, 

englobou não só situações de violência doméstica ou familiar, como aquelas em que 

não há situação de coabitação. 

Além disso, também qualificaram a prática de qualquer tipo de violência sexual, 

mutilação ou desfiguração da vítima, o que denotaria incontestavelmente um 

menosprezo e aversão à condição feminina. Fixou-se a pena de reclusão mínima em 

doze anos, e a máxima em trinta anos, além do parágrafo oitavo que estatuía que a 

adequação ao tipo penal do feminicídio não afastaria a aplicação de demais sanções 

correspondentes a outras condutas tipificadas legalmente. 

Destarte, tal proposta tramitou no Senado como PLS 292/2013, onde a 

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), primeiramente, havia proposto dois 

substitutivos em seus incisos, quais sejam: alterariam o inciso primeiro para 

circunstâncias de violência doméstica e familiar, vide a Lei 11.340/06, e 

acrescentariam o inciso quarto como emprego de tortura ou qualquer outro meio cruel 

e degradante. 

Entretanto, posteriormente, a proposta inicial sofreu uma substancial 

modificação: foi mantido o conceito de feminicídio como sendo o assassinato de 

mulheres por questões de gênero, mas as circunstâncias que envolvem o crime foram 

reduzidas à duas: em situações de violência doméstica e familiar; e quando restar 

caracterizado menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Outrossim, a pena 

foi agravada em 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 

três meses após o parto; contra pessoa menor de catorze anos, maior de sessenta 

anos ou com deficiência; ou na presença de descendente ou de ascendente da vítima. 
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Aprovada no Senado Federal com as alterações citadas supra, seguiu para a 

Câmara dos Deputados como PL 8304/2014. Na Câmara, após protestos da bancada 

evangélica, foi proposta nova alteração pela própria bancada, a qual o feminicídio 

passou a ser conceituado como o assassinato de mulheres por razões do sexo 

feminino, em substituição à violência por questões de gênero. Tal enunciado foi 

decretado pelo Congresso Nacional, e sancionado pela então presidente da República 

Dilma Rousseff, passando assim o art. 121 do Código Penal a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 121. ........................................................................ 

Homicídio qualificado 

§ 2º ................................................................................ 

Feminicídio 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 

§ 2º -A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 
crime envolve: 

I - violência doméstica e familiar; 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

Aumento de pena 

§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 
crime for praticado: 

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos 
ou com deficiência; 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR) 

 
A esse ponto, cabem esclarecimentos acerca das alterações sofridas pelo 

enunciado legal ao passar pelo Congresso Nacional. Sua redação inicial, proposta 

pela CPMI de Violência Contra a Mulher, foi balizada por diversos estudos, pesquisas 

e análises de dados de violência contra mulheres e assassinatos pelos estados 

brasileiros  por estudiosos do tema, buscando-se redigir o conceito com mais clareza, 

simplicidade e adequação social possíveis, impedindo assim que um conceito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A77
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demasiadamente amplo e genérico permitisse interpretações à penumbra da lei que 

desfavorecessem o julgamento dos casos, bem como seu entendimento pela 

sociedade civil. 

Quando modificada a expressão “violência em razões de gênero” para em 

“razões do sexo feminino”, a intenção do legislador foi a de excluir a aplicação da lei 

para vítimas que não possuíssem biologicamente o sexo feminino, caso das 

transexuais e travestis, porém para além disso, acarretou-se um grave reducionismo 

ao determinismo biológico para justificar as violências sofridas pelas mulheres. 

 A estruturação da legislação a essa forma, com um modelo acrítico, faz 

parecer que a opressão sofrida pelas mulheres estaria ligada à sua biologia, ao seu 

sexo, enquanto em verdade, como aludido no capítulo anterior, a relação de 

dominação de um gênero sobre o outro advém de uma construção patriarcal que vai 

além de formas de Estado e sistemas econômicos, e tem como base o homem e sua 

dominância e controle, em primeira instância, da capacidade reprodutiva da mulher. 

Nesse diapasão, nas palavras de Diana E.H Russel: 
 

 
 Os homens são treinados para reagir com violência ante o que eles não 
gostam, por impotência e concorrência, mas também como um sinal de 
autoafirmação e valia, orgulho e poder. As mulheres são educadas para 
suportar a violência como um destino, para não responder com violência, nem 
mesmo em legítima defesa. (RUSSEL, 2001, p.27- tradução livre) 

 
 
Desse modo, a permitividade e o acesso aos corpos femininos por meio da 

violência é fruto de imposições de papéis sociais, imposições de performances à cada 

sexo, e por serem construções sociais, são passíveis de desconstrução, ao contrário 

do que se poderia afirmar caso a desigualdade entre os sexos partisse de uma 

premissa biológica, ou seja, imutável, onde não seria possível descontruir o padrão 

de opressão. 

Portanto, a violência de gênero, em seu conceito ampliado, considera que as 

relações entre mulheres e homens têm sido historicamente desiguais, causando a 

subordinação da população feminina aos ditames masculinos que impõe normas de 

conduta às mulheres e as devidas correções ao descumprimento dessas regras, 

muitas vezes sutis e perversas, embutidas nesse relacionamento. (SAFFIOTI, 1994, 

p. 26). 
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3.4. Aspectos Jurídicos da Lei do Femincídio 
 

Ressaltar-se-á, inicialmente, que o feminícidio não constitui a criação de um 

novo tipo penal autônomo, mas uma qualificadora do crime de homicídio simples. 

Nesse sentido, há uma discussão doutrinária acerca da natureza da qualificadora, se 

objetiva ou subjetiva. As qualificadoras objetivas são aquelas referentes ao meio e ao 

modo de execução do delito, enquanto as subjetivas se relacionam com a motivação 

do agente ao cometer o crime.  

Para Nucci, por exemplo, o feminicídio trata-se de uma qualificadora objetiva. 

Em suas palavras: 

 
Trata-se de uma qualificadora objetiva, pois se liga ao gênero da vítima: ser 
mulher. Não aquiescemos à ideia de ser uma qualificadora subjetiva (como o 
motivo torpe ou fútil) somente porque se inseriu a expressão “por razões de 
condição do sexo feminino”. Não é essa a motivação do homicídio. O agente 
não mata a mulher porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, 
disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, motivos variados, que podem, 
inclusive, ser moralmente relevantes.” (NUCCI, 2017, p.768). 
 
 

Noutro giro, a maior parte da doutrina concorda ser o feminicídio uma 

qualificadora subjetiva, como dita Bianchini:  

 
 

A qualificadora do feminicídio é nitidamente subjetiva. Sabe-se que é 
possível coexistência das circunstâncias privilegiadoras (§ 1º do art. 121), 
todas de natureza subjetiva, com qualificadoras de natureza objetiva (§ 2º, 
III e IV). Quando se reconhece (no júri) o privilégio (violenta emoção, por 
exemplo), crime, fica afastada, automaticamente, a tese do feminicídio 
(posição de Rogério Sanches, que compartilhamos). É impossível pensar 
num feminicídio, que é algo abominável, reprovável, repugnante à dignidade 
da mulher, que tenha sido praticado por motivo de relevante valor moral ou 
social ou logo após injusta provocação da vítima.24 
 
 

 Mostra-se acertada a definição do feminicídio como qualificadora subjetiva, vez 

que as razões pelas quais o autor do crime assassina a mulher, são razões justamente 

ligadas à sua condição de mulher e à violência e opressões de gênero, não sendo 

admitido a comunicação dessas circunstâncias com outras de caráter objetivo, como 

por exemplo, as circunstâncias privilegiadas que atenuam a pena. 

                                                 
24 Disponível em < https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/173139525/feminicidio-entenda-as-
questoes-controvertidas-da-lei-13104-2015> Acesso em 05 mai 2019. 

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/173139525/feminicidio-entenda-as-questoes-controvertidas-da-lei-13104-2015
https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/173139525/feminicidio-entenda-as-questoes-controvertidas-da-lei-13104-2015
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Ademais, por ser o feminicídio uma circunstância qualificadora de caráter 

subjetivo, ou seja, pessoal, não se comunica aos demais coautores ou partícipes, vez 

que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam aos comparsas, salvo se 

elementares do crime.25 

Ao enunciar as circunstâncias caracterizadoras do delito de homicídio 

qualificado pelo feminicídio, percebe-se que não é qualquer assassinato de mulheres 

que enquadrar-se-á em tal qualificadora. Isso porque o crime deve ser cometido contra 

a mulher em razões do sexo feminino, e de acordo com as circunstâncias enunciadas 

nos incisos. Nas palavras de Rogério Sanches: 

 
 

 “Feminicídio, comportamento objeto da Lei em comento, pressupõe violência 
baseada no gênero, agressões que tenham como motivação a opressão à 
mulher. É imprescindível que a conduta do agente esteja motivada pelo 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima”. (SANCHES, 
“apud” BITENCOURT). 26 
 
 

 Isto é, a exemplo, caso uma mulher seja morta durante um assalto, o tipo penal 

que deverá incidir será o de latrocínio27, eis que o crime não foi cometido de acordo 

com as premissas do feminicídio, ou seja, contra a mulher por razões do sexo 

feminino. 

Em relação ao sujeito ativo, qualquer pessoa poderá ser autora, coautora ou 

partícipe do crime de feminicídio, independente de sexo e gênero, vez que a lei não 

restringiu tal campo para proteger qualquer mulher que tenha sido vítima do delito por 

sua condição de mulher, independente de quem o praticara. 

Em segundo, no que tange ao sujeito passivo, poder-se-ia dizer que a redação 

mais correta para a Lei seria a correspondente à proposta inicial da CPMI, ou seja, 

protegendo a mulher que sofresse violência por razões de gênero, e não por razões 

do sexo feminino. Nesse sentido, e de acordo com a teoria feminista que embasa o 

presente estudo, qual seja a do feminismo radical, defende-se que somente mulheres 

que nasçam com o sexo feminino poderiam ser vítimas de tal crime. Isso porque, como 

já explicitado oportunamente, os gêneros não são escolhas, mas opressões. Logo, 

                                                 
25 Art. 30 do Código Penal. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm> Acesso em 06 mai. 2019 
26 Artigo disponível em < https://rogeriosanches2.jusbrasil.com.br/artigos/172946388/lei-do-feminicidio-
breves-comentarios >. Acesso em 06 de mai. de 2019 
27 Art. 157, §3º, II (in fine), Código Penal. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm> Acesso em 06 de mai. de 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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apenas mulheres que nasçam com o sexo feminino vivenciam a socialização ao 

gênero feminino desde o nascimento, com suas consequentes opressões e violências.  

Em relação às mulheres transexuais e travestis, não pode olvidar-se o Estado 

de protegê-las, haja vista que apesar de não sofrerem a opressão de socialização de 

gênero feminino, sofrem violência e opressões de ódio sociais, que são igualmente 

graves. 

Todavia, a despeito da visão em que se funda o presente estudo, o direito penal 

pauta-se no princípio da legalidade e tem como pressuposto a tipicidade estrita, sendo 

necessário, pois, que seja fixado um critério estritamente jurídico para definir o que é 

ser mulher, com fins de aplicação da legislação penal. Conforme a doutrina 

majoritária, tal critério firmou-se no sexo que consta no registro civil de cada um. Nas 

palavras de Bitencourt, somente quem for oficialmente identificada como mulher, ou 

seja, com sexo feminino, (certidão do registro de nascimento, identidade civil ou 

passaporte), isto é, apresentar sua documentação civil identificando-a como mulher, 

poderá ser sujeito passivo dessa qualificadora.28 

Nesse diapasão, Rogério Greco: 

 
 

Com todo respeito às posições em contrário, entendemos que o único critério 
que nos traduz, com a segurança necessária exigida pelo direito, e em 
especial o direito penal, é o critério que podemos denominar de jurídico. 
Assim, somente aquele que for portador de um registro oficial (certidão de 
nascimento, documento de identidade) onde figure, expressamente, o seu 
sexo feminino, é que poderá ser considerado sujeito passivo do feminicídio. 
Aqui, pode ocorrer que a vítima tenha nascido com o sexo masculino, sendo 
tal fato constado expressamente de seu registro de nascimento. No entanto, 
posteriormente, ingressando com uma ação judicial, vê sua pretensão de 
mudança de sexo atendida, razão pela qual, por conta de uma determinação 
do Poder Judiciário, seu registro original vem a ser modificado, passando a 
constar, agora, como pessoa do sexo feminino. Somente a partir desse 
momento é que poderá, segundo nossa posição, ser considerada como 
sujeito passivo do feminicídio.29 
 
 

Tal posicionamento soa destoante as teorias de gênero e opressões sociais 

desenvolvidas pelo movimento feminista, vez que reduz a um marco civil, qual seja o 

registro, a possibilidade do sujeito ser tratado como vítima em uma lei que busca 

                                                 
28 BITENCOURT, Cezar Roberto. Homicídio Discriminatório por Razões de Gênero. Disponível em: 
Acesso em 10 mai. 2019. 
29 GRECO, Rogério. Feminicídios: Comentários sobre a Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. 
Rogério Greco Site Oficial. Artigos. Disponível em: Acesso em 14 de mai. 2019. 
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reduzir desigualdades de gênero e proteger a mulher que sofre com essa socialização 

desde o nascimento.  

Nesse sentido, Bianchini ilustra a questão ao expor uma frase de Nelson 

Rodrigues que afirma que “toda mulher gosta de apanhar, o homem é que não gosta 

de bater”, a autora discorre a respeito da frase, consagrando que:  

 
 

“Supõe-se que predomine uma natureza, uma espécie perversa de gosto 
natural. A compreensão do fenômeno, no entanto, exige a análise do papel 
reservado à mulher nas relações sociais. Facilmente se verificam sobras 
consistentes do sistema patriarcal, marcado e garantido pelo emprego da 
violência. Tal dominação propicia o surgimento de condições para que o 
homem sinta-se (e reste) legitimado a fazer uso da força (física ou 
psicológica). (BIANCHINI, 2018, p. 19). 
 
 

Portanto, nessa acepção, os gêneros são construções sociais que, esteado 

pelas teorias do feminismo radical, cujo objetivo é buscar e identificar a raiz da 

desigualdade e consequente opressão feminina por meios como a violência, são 

impostos à classe oprimida, ou seja, às mulheres, e não funcionam como uma questão 

de identificação. Se contrário fosse, mulheres cisgênero estariam identificando-se e 

concordando com a opressão que sofrem através da performatividade de gênero que 

foi-lhes imposta, e não escolhida. 

Agora, trabalhar-se-á a modificação advinda do inciso primeiro, que amealhou 

a redação inicial por violência doméstica e familiar contra a mulher e deve ser 

analisada aos moldes da Lei 11.340/06. Ante à existência de tal legislação, 

incontinentemente resta pacificado o conceito de violência doméstica e familiar, como 

sendo aquela praticada no âmbito da unidade familiar ou em uma relação íntima de 

afeto, e em relação às formas de violência, o art. 5º da referida lei enumera em um rol 

numerus apertus, e seu art. 7º trata de defini-las, e deixa claro que elas são 

meramente exemplificativas, quando, ainda no caput, utiliza a expressão “entre 

outras”. (BIANCHINI, 2018, p.32). 

No que tange ao inciso segundo, sobre o menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher, tal conceito mostra-se demasiadamente amplo, permitindo que 

haja diversas interpretações durante a análise dos casos concretos. Objetivo oposto 

este do que se havia pretendido com a enumeração clara das circunstâncias no texto 

inicial do projeto de lei, vez que o menosprezo e a discriminação da condição de 
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mulher, estão implícitos na violência doméstica e familiar, do mesmo modo que estão 

na violência sexual, mutilação ou desfiguração da vítima, previstos inicialmente. 

Paralelamente, o menosprezo à condição de mulher resta caracterizado 

quando o agente pratica o crime por nutrir pouca ou nenhuma estima ou apreço pela 

vítima, configurando, dentre outros, desdém, desprezo, depreciação, desvalorização 

daquela30. (BIANCHINI, 2015). 

Por sua vez, a discriminação à condição de mulher é conceituada no art. 1º da 

Convenção sobra a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra à 

Mulher:  

 
 

Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação contra a 
mulher" significará 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.31 
 
 

Portanto, quando houver assassinato de uma mulher por razões do sexo 

feminino, quais sejam violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação 

à condição de mulher, incidirá sobre o delito de homicídio a qualificadora do 

feminicídio, que eleva a pena mínima para doze anos e a pena máxima para trinta. 

A Lei 13.104/2015 ainda incluiu em seu §7º causas especiais de aumento de 

pena, que majoram a pena de 1/3 (um terço) até a metade quando o crime for 

praticado nas condições descritas nos incisos. Vale ressaltar que para que haja 

incidência das majorantes, o agente deve ter conhecimento delas, caso contrário 

estaria ocorrendo uma espécie de responsabilidade penal objetiva. 

A primeira majorante, pois, incidirá caso o feminicidio seja praticado (I) durante 

a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, (II) contra pessoa menor de 14 

(catorze) anos, ou maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência, (III) na presença 

de descendente ou de ascendente da vítima. 

                                                 
30 Disponível em < https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/173139525/feminicidio-entenda-as-
questoes-controvertidas-da-lei-13104-2015> Acesso em 20 mai. de 2019. 
31 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm> Acesso em 20 de 
mai. 2019.  

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/173139525/feminicidio-entenda-as-questoes-controvertidas-da-lei-13104-2015
https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/173139525/feminicidio-entenda-as-questoes-controvertidas-da-lei-13104-2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4377.htm


42 

 

 

 

Infere-se, que apenas inovou o legislador ao trazer a deficiência como causa 

especial de aumento de pena, ainda está considerada por Bitencourt32 como sendo 

uma norma penal em branco heterogênea, vez que necessita de complemento, ante 

a ausência de definição da abrangência da locução “deficiência”33.  

Relativamente as demais causas especiais de aumento de pena, todas já eram 

previstas anteriormente como circunstâncias que sempre majoram a pena, o que faz 

parecer que tal inserção na Lei do femincídio serviu apenas para um recrudescimento 

simbólico da punição, e não da proteção efetiva de bens jurídicos. Nada obstante, 

quando houver a incidência das causas de aumento de pena do feminícidio, as 

majorantes genéricas previstas no art. 61 do Código Penal serão afastadas, sob pena 

de bis in idem, vedado pelo próprio Código Penal. 

 

 

 

 

  

                                                 
32 Disponível em < http://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/37-homicidio-discriminatorio-
por-razoes-de-genero> Acesso em 21 de mai. 2019  
 
33 Tal definição pode ser caracterizada a partir da conceituação de “pessoa portadora de deficiência” 
estabelecida pelo Decreto 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamentou a Lei 7.853, de 24 
de outubro de 1989, em seus arts. 3º e 4º. 

http://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/37-homicidio-discriminatorio-por-razoes-de-genero
http://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/37-homicidio-discriminatorio-por-razoes-de-genero
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4.  FEMINICÍDIO E O DIREITO PENAL SIMBÓLICO 
 

  A promulgação da Lei do Feminicídio despontou fortes questionamentos a 

respeito de sua eficácia e sua carga simbólica, e consequentemente sobre a real 

necessidade de sua edição, haja vista que para alguns, o feminicídio antes de 

constituir qualificadora autônoma, já estava englobado no homicídio qualificado por 

motivo torpe, o que geraria uma espécie de pleonasmo normativo. 

Noutro giro, um dos principais avanços da lei do feminicídio se concretizaria na 

visibilidade conferida à violência de gênero, justamente um ponto simbólico, ao afirmar 

que o Estado reconhece que mulheres estão sendo mortas pela condição de seu 

gênero, e que tal conduta é fortemente repudiada pelo ordenamento jurídico, por meio 

do recrudescimento da legislação penal. 

Assim sendo, neste capítulo serão analisadas tais questões frente ao conceito 

de direito penal simbólico construído pela doutrina específica, que em verdade é tema 

que refere-se mais intimamente ao processo legislativo para promulgação da lei, do 

que com sua aplicação em si. 

 

4.1. Direito Simbólico 
 

Para tanto, inicialmente faz-se mister expor o modelo dicotômico genérico de 

legislação simbólica criado por Kindermann para a diferenciação entre legislação 

simbólica e legislação instrumental. Sob a visão deste, as leis podem ser classificadas 

em simbólicas e instrumentais, de acordo com a intenção do legislador. São leis 

instrumentais aquelas cuja edição abarcam condições para que a norma alcance a 

eficácia pretendida com sua criação.  

Já as leis simbólicas podem ser divididas em três espécies. O primeiro exemplo 

de legislação simbólica citado pelo autor ocorre quando a lei é editada para reforçar 

valores morais, ou seja, não precisa ser eficaz, sua mera edição já alcança o objetivo 

inicial de criação da norma. Em segundo, quando a lei for editada apenas para colocar 

sob prova a capacidade de atuação estatal frente a demandas sociais, gerando, 

consequentemente, maior segurança por parte da sociedade no governo. E por último, 

a legislação seria considerada simbólica quando sua edição trouxesse o adiamento, 

por meio de acordos dilatórios, da solução de conflitos sociais. (Kindermann, 1988, 

p.30 apud Neves, 2007, p.33).  
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No primeiro caso, poderia ser citado como exemplo o aborto, que é 

criminalizado com base em um discurso valorativo por parte da sociedade. No 

segundo caso, cabe destacar leis econômicas editadas em momentos de crises, 

apenas para conter os ânimos da população. E por último, na seara penal poderia ser 

citado a título ilustrativo o terrorismo, que apesar de previsto constitucionalmente, não 

possuí previsão equivalente na legislação infraconstitucional, a despeito de parte 

minoritária da doutrina entender que o delito de terrorismo é tipificado pelo art. 20 da 

Lei de Segurança Nacional. 

Nota-se, pois, que tal visão abarca a legislação de modo geral, e não 

especificamente as leis penais. Nesse diapasão, Neves conceitua a legislação 

simbólica como sendo a produção de textos cuja referência à realidade é normativo-

jurídica, mas que serve, primária e hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter 

não especificamente normativo-jurídico (NEVES, 2007, p. 30). O legislador, desse 

modo, editaria leis encapadas com um conteúdo, mas que em realidade estaria 

buscando satisfazer objetivos secundários àqueles expressamente previstos no texto 

legal. 

Tal visão equipara-se à teoria construída por Hassemer, que caracterizava o 

direito penal simbólico como aquele em que a função latente que o legislador assume 

se sobrepõe a função manifesta. (HASSEMER, 1998, p.20). Manifesta seria a função 

claramente exposta na lei, que contém a literalidade de seu significado, o conteúdo 

objetivamente extraído da norma, enquanto latente seriam aquelas funções que 

exigem interpretação, e onde estaria o simbolismo das leis penais. 

Cumpre ressaltar que nem toda carga simbólica contida nas leis penais é 

prejudicial, isso porque o simbolismo é uma característica intrínseca do direito penal, 

caso leve-se em conta as teorias preventivas gerais que fundamentam a aplicação de 

uma sanção penal no ordenamento jurídico brasileiro.  

Inevitável, porquanto, que o direito penal assuma a função precípua de proteger 

bens jurídicos considerados relevantes socialmente, e atue como ultima ratio no 

ordenamento. Para elencar os bens jurídicos que merecem tutela estatal, já é 

realizado um juízo de valor por parte do legislador à época da edição normativa, isto 

é, a própria seleção daquele bem já caracteriza um simbolismo intrínseco ao direito 

penal, qual seja o de indicar que determinado bem merece tutela especial por parte 

do Estado.  
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Paralelamente, o direito penal se funda no princípio da intervenção mínima, o 

que apregoa que apenas seja utilizado como último recurso estatal, ou seja, quando 

determinada situação não possa ser resolvida por outros ramos do direito cujo dano 

causado à pessoa seja menor, vez que o direito penal atua, em princípio, restringindo 

a liberdade de outrem. Assim: 

 
 

Constituindo o direito penal como ultima ratio, deve o Estado antes esgotar 
todas as alternativas menos custosas para a proteção dos interesses sociais, 
dando preferencias à utilização de meios desprovidos de sanção, como uma 
adequada política social, passando, depois, aos mecanismos sancionatórios 
de controle social não penais, nomeadamente nos âmbitos civil e 
administrativo. Do mesmo modo, apenas se justifica a necessidade da 
intervenção jurídico-penal num contexto democrático quando esta for útil para 
cumprir seu objetivo protetor, e não com um efeito meramente simbólico. 
(BECHARA, 2013, p.43-44). 

 
 

Frente à este fenômeno, a aplicação da pena baseia-se nas construções 

teóricas acerca da prevenção geral e especial. Frisa-se que a prevenção geral positiva 

estaria quase que por completo relacionada a estruturação simbólica do direito penal, 

haja vista que a afirmação ou reforço da crença na norma jurídica penal pela 

sociedade depende de uma carga simbólica considerada inerente à tal ramo do direito, 

vez que busca incidir na consciência jurídica geral, reforçando valores sociais. 

Logo, apesar da amplitude da significação de direito penal simbólico, parece 

haver um consenso no qual entende-se o direito simbólico como sendo uma oposição 

entre realidade e aparência, entre manifesto e latente, entre o objetivo real da lei penal 

e seus efeitos concretos, ou seja, o simbolismo estaria associado à “engano”, à um 

descompasso entre o que o legislador objetivava e o que o sistema efetivou. 

(HASSEMER, 1998, p. 28). 

Nesse diapasão, adverte Hassemer: 

 
 

“Não é fácil isolar e precisar os elementos do Direito Penal simbólico em que 
se baseia a crítica ao fenômeno descrito. Não é suficiente assinalar que se 
trata efetivamente de uma discrepância (entre funções manifestas e latentes 
ou entre efetividade e prestígio) já que, como se tem mostrado, esta 
discrepância é um traço de todo o Direito Penal moderno. O objeto deve ser 
determinado adicionalmente através de alguma qualidade crítica, para que o 
'Direito Penal simbólico' seja visto como um fenômeno negativo ou perigoso.” 
(HASSEMER, 1991, p.30). 
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O simbolismo da norma penal ultrapassaria os limites do considerado razoável 

para uma norma instrumental quando restasse caracterizado que o efeito produzido 

pela norma, ou até sua ineficácia, não era o que o legislador pretendia com sua edição. 

Vale ressaltar que à luz desse pensamento, nada impede que uma lei nasça 

instrumental, ou seja, produzindo os efeitos para os quais foi editada, e torne-se 

simbólica posteriormente, por exemplo, caso o meio utilizado para que a norma 

obtivesse eficácia deixe de existir, ou que uma norma inicialmente considerada 

simbólica passe a ser instrumental para o ordenamento jurídico. Assim, assevera 

Baratta: 

 
 

A perda do equilíbrio entre funções simbólicas e funções instrumentais no 
sistema da justiça criminal (supondo que este equilíbrio tenha de fato existido) 
significa também que as funções simbólicas visadas pela lei penal tornam-se 
cada vez mais independentes da natureza real dos conflitos e dos problemas 
em função dos quais são produzidos os símbolos. A crise da prevenção, da 
função instrumental da justiça penal, também indica o seguinte fenômeno; 
não é tanto a função instrumental da pena que serve para resolver 
determinados problemas e conflitos, são determinados problemas e conflitos 
que ao atingirem um certo grau de interesse e de alarme social no público se 
convertem num pretexto para uma ação política destinada a obter não tanto 
funções instrumentais específicas, mas sim uma outra função de caráter 
geral: a obtenção do consenso buscado pelos políticos na chamada ‘opinião 
pública’.” (BARATTA, 1994, p. 23). 

 
 

Dessa forma, delineia-se que, ao editar normas que sabe serem ineficazes ou que 

não constituem o meio mais adequado no combate à criminalidade, o Poder 

legiferante estaria editando leis penais simbólicas. Nesse aspecto, interessante o 

exemplo utilizado por Andrade para ilustrar tal ponto: 

 
 

0 sistema da justiça penal, salvo situações contingentes e excepcionais, não 
apenas é um meio ineficaz para a proteção das mulheres contra a violência 
sexual como também duplica (...) a violência exercida contra ela e divide as 
mulheres, sendo uma estratégia excludente que afeta a própria unidade do 
movimento. (...) 0 que importa salientar, nesta perspectiva, é que (re) 
construir um problema e redimensioná-lo como problema social não significa 
que o melhor meio de responder a ele ou solucioná-lo seja convertê-lo, quase 
que automaticamente, em um problema penal (crime).” (ANDRADE, 1996, 
p.90). 

 
 

Seria, para o autor citado supra, o direito penal utilizado como modo de 

vulnerabilizar ainda mais as mulheres, diante de sua ineficácia protetiva e preventiva 

de crimes sexuais, vez que ignoraria as vulnerabilidades reais mas as incluiriam na 
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categoria de “vítimas” legais. Então, o direito penal estaria buscando o apaziguamento 

social por meio de normas jurídicas previsivelmente inefetivas. (ROXIN, 2004, P.35) 

Pode-se inferir que, com base na literatura exposta, a noção de 

instrumentalidade está relacionada à eficácia do direito penal, sendo tal eficácia 

verificada a partir da análise se o direito penal consegue penalizar todos os delitos.  

Mensurar a eficácia do sistema penal, logo, torna-se bastante abstrato, à 

medida em que se pensa que caso o direito penal conseguisse penalizar todos os 

delitos cometidos pela sociedade, a questão da superlotação carcerária no cenário 

brasileiro seria latente, assim como poderia ser questionada a mesma eficácia pelo 

parâmetro de que para além de punir, o direito penal, baseado em suas teorias 

preventivas, propõe-se a evitar que o indivíduo cometa crimes. 

Para isso é fundamental que haja uma proeminência da função preventiva geral 

negativa da pena, qual seja a de intimidar o sujeito à não cometer crimes pelo temor 

à punição correspondente à suposta conduta típica. 

Caso haja uma prevalência da função geral positiva sobre a função negativa, 

entra-se no campo do direito penal simbólico. Aquela função é a responsável por 

fortalecer a crença do indivíduo face à norma penal estatal, e consequentemente ao 

bom funcionamento do Estado e sua gestão, com viés de cunho político e eleitoral. 

Inúmeros são os perigos da prevalência da função geral positiva, como a 

excessiva publicização de processos penais por parte dos meios de comunicação, o 

que gera um direito penal do espetáculo, voltado mais a satisfazer desejos da 

população face ao crime cometido, do que efetivamente proteger um bem jurídico 

tutelado. 

Nesse diapasão, importa ressaltar que para o imaginário popular, o direito penal 

é relacionado quase que exclusivamente à ideia de vingança, atuando como uma 

espécie de substituição nas mesmas medidas da então chamada justiça privada, 

quando os indivíduos eram punidos ilimitadamente, ou, em fase posterior, com base 

na lei do talião, “olho por olho, dente por dente”. 

Tal fato resta nítido quando crimes de alto clamor social são cometidos e 

altamente veiculados pela mídia, e o apelo popular por penas altas e regimes duros é 

reiterado diariamente, muitas vezes afetando, de modo preocupante, o encaminhar 

dos julgamentos.  



48 

 

 

 

Na linha de raciocínio de que quanto mais rigorosa a pena, melhor a atuação 

do direito penal, a sociedade contenta-se com alterações legislativas que visam o 

recrudescimento puro e simples da punição correspondente a tipos penais já 

existentes e tutelados pelo ordenamento jurídico sem uma prévia analise critica se tal 

medida seria eficiente, isto é, instrumental com vistas a alcançar o objetivo de prevenir 

delitos. 

Ademais, além de associar a ideia de “justiça” à de “vingança”, a sociedade 

estigmatiza certos grupos sociais como “delinquentes”, em oposto ao “cidadão de 

bem”. Demonstra-se, porquanto, a seletividade penal, cuja população carcerária tem 

cor e classe: em maioria negros e pobres.  

A utilização dessas estruturas torna a aplicação do direito penal extremamente 

seletiva: se aplica a um grupo estigmatizado, e muitas vezes à esse mesmo grupo. 

Pune-se muito e os mesmos.  Nesse sentido, assevera Wacquant: 

 
 

Na base da escala social, o encarceramento serve de depósito e de 
neutralização física do excedente  da classe proletariada. Um patamar mais 
acima, a implementação da rede policial, judicial e penitenciária do Estado 
recobre uma função ao mesmo tempo econômica e moral: a imposição da 
disciplina do trabalho assalariado. Ao final e sobretudo, o ativismo sem pausa 
e sem freio da instituição penal desenvolve para a sociedade uma missão 
simbólica: a reafirmação da autoridade estatal e o redescobrimento da 
vontade dos grupos políticos por fazer ressaltar e respeitar a sagrada fronteira 
entre os cidadãos pobres e as categorias desviadas. (WACQUANT, 2004, p. 
9 -10). 

 
 

Assim, o direito penal funciona como verdadeiro gestor da miséria, com o 

legislador promulgando desenfreadamente leis penais cuja eficácia é notadamente 

falível, com o objetivo único de renovar a crença da população diante ao Estado, 

alimentando o imaginário popular de que punir rigorosamente os delitos é a solução 

para que o mesmo não seja cometido. 

  

4.2.  O Feminicídio e seu simbolismo 
 

Com respaldo no tema ilustrado acima, far-se-á neste subtópico a análise em 

relação ao feminicídio. Assim, inicialmente parte-se da premissa de que a Lei 

13.104/15 não criou um tipo penal específico, isto é, não foi criada uma nova norma 
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para proteger um bem até então não tutelado pelo direito penal. O bem jurídico 

protegido é, pois, a vida.  

A qualificadora do feminicídio, que incide sobre o tipo “matar alguém”, atua 

como um aumento de pena caso o delito seja cometido contra mulheres em razões 

do sexo feminino. De certo modo, a edição da qualificadora baseou-se no simbolismo 

penal, qual seja o de reconhecer perante a sociedade que tais condutas ocorrem, e 

mais que isso, ocorrem com frequência e grau suficientes para que seja utilizado o 

direito penal como resposta estatal, e consequentemente fortalecer a credibilidade do 

estado face à sociedade. 

Tal simbolismo mostra-se inerente e adequado ao o que o direito penal se 

propõe a fazer, dentro das condições de razoabilidade e eficiência. Isto é, reconhecer 

penalmente que mulheres estão sendo mortas por sua condição do sexo feminino, e 

que tal fato merece tutela penal, vez que o bem jurídico em pauta é a vida, demostra 

para a sociedade que tal conduta é rechaçada pelo Estado.  

Todavia, o simbolismo não pode ser a única justificativa para a existência de 

uma norma penal, ou seja, além da criação da norma, deve ser analisado se o direito 

penal constitui meio adequado para combater a conduta em tela, se há eficiência 

nesse modelo punitivista. Nesse momento, analisa-se a prevenção geral negativa: a 

capacidade de tal norma penal intimidar alguém a não cometer o crime. 

A esse ponto cabe ressaltar que, mesmo que uma lei penal seja considerada 

simbólica, isto é, ineficaz, essa lei irá incidir minimamente no âmbito penal, pois faz-

se necessário uma instrumentalidade mínima para justificar a prevenção geral 

integradora. Logo surge a questão da seletividade, pois esse mínimo de 

instrumentalidade, ou seja, de eficácia exigida da normal penal irá incidir de modo 

rigoroso justamente em um grupo estigmatizado da sociedade. (HASSEMER, 2003, 

p.26). 

Parece-nos que por si só a intimidação buscada pela lei penal não atua como 

inibidora de crimes, pois ninguém vai se abdicar de matar uma mulher porque agora 

há uma qualificadora específica definindo penalmente tal conduta. O feminicídio, muita 

além de uma questão penal, envolve diversos fatores intrínsecos na sociedade, como 

a misoginia e o patriarcado, que não irão alterar-se por meio do direito penal. 

O fato é que no Brasil há um grave engano de que o direito penal possa ser 

utilizado como meio eficaz para produzir mudanças sociais, ou quanto o maior o rigor 
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conferido ao caso, menos delitos serão cometidos, e mais a vítima se sentirá “vingada” 

em relação à seu agressor.  

Além da ideia errônea de que pena é sinônimo de vingança, a pressão social 

sobre o legislador faz com que as sanções penais sejam cada vez mais editadas com 

vistas endurecer a punição, sem que haja nenhuma comprovação científica de que 

este modo seja eficaz. 

Basta analisar, por exemplo, as taxas de homicídio contra mulheres. De acordo 

com a pesquisa realizada pelo Atlas da Violência 2019, constatou-se que no ano de 

2017 houve um crescimento dos homicídios femininos, cerca de 13 assassinatos por 

dia, resultando em total de 4 4.936 mulheres mortas ao ano, o maior número registrado 

desde 2007. (ATLAS, 2019, p. 35). 

Assim, entre 2007 e 2017 houve aumento de 20,7% na taxa nacional de 

homicídios de mulheres, quando a mesma passou de 3,9 para 4,7 mulheres 

assassinadas por grupo de 100 mil mulheres. (ATLAS, 2019, p. 35).  

Mais alarmante ainda é a taxa de crescimento de mulheres negras em relação 

as mulheres brancas, vez que enquanto a taxa de homicídios de mulheres brancas 

teve crescimento de 4,5% entre 2007 e 2017, a taxa de homicídios de mulheres negras 

cresceu 29,9%. Considerando apenas o último ano disponível, a taxa de homicídios 

de mulheres não negras foi de 3,2 a cada 100 mil mulheres não negras, ao passo que 

entre as mulheres negras a taxa foi de 5,6 para cada 100 mil mulheres neste grupo. 

(ATLAS, 2019, p. 38). 

No entanto, a própria pesquisa ressalta que não se sabe ao certo se o aumento 

do registro de feminicídios reflete realmente um aumento do número de casos, e na 

mesma linha a análise dos dados agregados da saúde não permite uma elucidação 

da questão, vez que a classificação utilizada pelo Ministério da Saúde não lida com 

questões de tipificação legal e muito menos com a motivação que gerou a agressão. 

(ATLAS, 2019, p. 39). 

Em contrapartida, registra-se que a maioria dos assassinatos que ocorrem 

dentro das residências são perpetrados por conhecidos da vítima, podendo, assim, 

servir como uma base para mesurar o feminicídio, que mesmo não sendo igual àquele, 

pode ser utilizado como meio para evidenciar a evolução nas taxas de feminicidio. De 

acordo com a pesquisa: 
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Do total de homicídios contra mulheres, 28,5% ocorrem dentro da residência 
(39,3% se não considerarmos os óbitos em que o local do incidente era 
ignorado). Muito provavelmente estes são casos de feminicídios íntimos30, 
que decorrem de violência doméstica. (...)observamos um pequeno aumento 
na taxa de homicídio de mulheres (1,7%), entre 2012 e 2017. Porém, quando 
desagregamos esse indicador entre os homicídios que ocorreram fora e 
dentro da residência, verificamos dois comportamentos distintos. Ao mesmo 
tempo em que a taxa de homicídios fora da residência diminuiu 3,3% no 
período, o segundo indicador aumentou 17,1%. Possivelmente, a redução de 
homicídios de mulheres fora da residência esteja refletindo a diminuição 
gradativa da violência geral que tem se expandido cada vez mais para um 
maior número de unidades federativas. Por outro lado, o crescimento dos 
casos que ocorrem dentro das residências deve ser reflexo do aumento de 
casos de feminicídios, efetivamente. Note-se ainda que o crescimento mais 
acentuado nos últimos dez anos tem sido na taxa homicídios dentro das 
residências, com o uso da arma de fogo, que cresceu 29,8%. (ATLAS, 2013, 
p.40). 
 
 

Sendo assim, é possível afirmar que a despeito da entrada em vigor da Lei do 

feminicídio em 2015, os índices de homicídio contra as mulheres aumentaram em 

taxas alarmantes, principalmente se analisados juntamente com a circunstância de 

terem sido praticados dentro da residência da vítima, mesmo após 13 anos de vigência 

da Lei Maria da Penha que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Ressalta-se que a inserção da qualificadora do feminicídio com seu 

consequente aumento de pena no Código Penal constitui característica típica de 

normas simbólicas, que buscam apenas enrijecer a punição para acalmar os ânimos 

da população e demonstrar que o Estado está atuando, mesmo que minimamente, 

em relação àquele assunto. 

Ademais, se observada a eficácia, de igual modo conclui-se que a lei não é 

eficaz, haja vista que os índices de femincidío aumentaram desde a entrada em 

vigência da lei. 

O preocupante nesse cenário é que a edição da qualificadora específica para 

o homicídio contra as mulheres com o aumento de pena parece, ao menos de modo 

geral esgotar o que se exige de atuação estatal frente ao assassinato de mulheres por 

sua condição do sexo feminino. Nesse sentido, destoa a discussão para quais são as 

causas dessa violência de gênero, e quais meios constituem instrumentos mais 

eficazes no combate à essa violência. 

Portanto, o direito penal, por si só, não configura-se instrumento apto ao 

combate à violência de gênero, pelo contrário, enrijece e desfoca as reais discussões 

que devem ocorrer diante do tema. Tampouco a Lei do Femincídio demonstra-se 

efetiva ou de algum modo útil ao combate da violência extrema contra a mulher, qual 
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seja seu assassinato, isso porque o direito penal não possui o condão de educar ou 

rever posturas históricas, justamente ao oposto, o legislador penal edita leis que 

refletem a história de opressão, e contribuem para sua manutenção. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É nessa perspectiva que pode-se relacionar o movimento feminista e sua 

importância para esclarecer pontos encrustados socialmente, como o histórico de 

violência de gênero, que baseia-se no binômio oprimido-opressor, fundado pelas 

estruturas do patriarcalismo. Compreender as diferenças entre gênero e sexo 

inicialmente torna-se fundamental para estabelecer exatamente quais são as raízes 

da opressão sofrida pelas mulheres. 

Segundo os ditames do feminismo radical, as raízes da opressão vão além de 

sistemas econômicos e se norteiam na questão do gênero. Isto é, às mulheres 

nascidas com o sexo feminino são impostos papeis sócias os quais devem 

obrigatoriamente serem cumpridos, e dentro desses papéis é onde resta fixado o 

controle dos corpos femininos, sua capacidade de reprodução, bem como sua suposta 

inferioridade em relação ao gênero masculino. 

Entender que os papéis de gênero não são naturais, ou seja, são criados e 

impostos histórica e culturalmente, é imperioso para que sejam contestados, vez que 

se foram construídos, de igual modo são passíveis de desconstrução. 

Assim, ao abranger o debate de gênero, o movimento feminista trouxe à tona 

que mulheres são mortas pela sua condição de gênero feminino, e não por casos de 

“crimes passionais” ou legítima defesa da honra”, inaceitáveis atualmente como meio 

de defesa. 

A elucidação de tais questões, após a CPMI de 2013, criada para analisar a 

situação da violência contra a mulher no país, culminou na orientação para a 

tipificação do Feminicídio, cujo texto foi substancialmente alterado desde a proposta 

inicial até sua promulgação. A edição dessa lei objetivava o combate à forma mais 

grave de violência contra a mulher. 

 Entretanto, apesar de comemorada por parte da sociedade e do movimento 

feminista que acompanham essa onda punitivista que assola o país, a Lei 13.104/15 

é dotada de um caráter mais simbólico do que instrumental, conforme aludido acima, 

não constituindo meio eficiente para combater a violência de gênero. Sua tipificação, 

por um lado, contribui para uma melhor colheita de dados e mapeamento do 

feminicídio, todavia esse projeto poderia ser colocado em prática a partir de um 
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sistema organizado nas delegacias das mulheres e postos de atendimento 

encarregados do atendimento à mulher em situação de violência, e investigação de 

feminicídios. 

Quanto à visibilidade conferida pela causa, não parece adequado a utilização 

do direito penal, um direito punitivista em sua essência, ser utilizado como meio para 

debates sociais ou até com vistas a alterações da realidade em que está inserido. 

Logo, faz-se necessário altos investimentos em políticas públicas que busquem, 

primordialmente, expor as questões da violência contra a mulher e o funcionamento 

social, visando a abolição de papéis de gênero impostos às mulheres. 

Por fim, conclui-se que a qualificadora do feminicídio, além de ineficaz no 

campo penal, por não diminuir os índices de violência, contribuí para apaziguar os 

ânimos sociais, desfocando o real debate que se funda em porque a violência contra 

a mulher é cometida em níveis altíssimos no Brasil, e os altos investimentos estatais 

que serão necessários para reverter esse quadro. 
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