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“Quando homens são oprimidos, é uma tragédia. 

Quando mulheres são oprimidas, isso é tradição.” 

(Letty Cottin Pogrebin) 

 

Às jovens mulheres, para que não cresçam 

acreditando que o sexo feminino é um limitador de 

capacidades. 

 



   
 

   
 

RESUMO 

O presente trabalho busca analisar o feminicídio refletindo sobre o contexto social e 

legislativo brasileiro, sob a ótica da violência contra mulher, discorrendo sobre a 

eficiência do direito penal como instrumento de combate à violência de gênero. O 

estudo justifica-se pela necessidade de refletir, em uma análise sociojurídica, sobre a 

sociedade brasileira acerca de condutas sociais e legislativas que influenciaram no 

cenário do feminicídio atualmente. Para tanto, utilizou-se de uma metodologia 

interdisciplinar qualitativa, com foco no direito penal, sociologia jurídica e na história 

do direito, por meio de revisão bibliográfica. O trabalho está dividido em três partes: 

na primeira são apresentados aspectos conceituais relativos à violência de gênero e 

a dimensão do problema nos dias atuais; na segunda parte é apresentada uma análise 

sobre a evolução da legislação brasileira em defesa dos direitos das mulheres e o 

contexto social à época; por fim, na terceira são analisadas medidas preventivas que 

associadas à legislação podem ser significativas no combate à violência doméstica. 

Como resultado, verificam-se fortes indícios da ineficiência prática das legislações 

quando utilizadas de forma isolada para a prevenção da violência de gênero, podendo 

ser este problema sanado com políticas públicas focadas na educação em direitos.  

Palavras-chaves: Feminicídio. Violência de gênero. Eficiência do Direito Penal. 

Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ABSTRATC 

The present work seeks to analyze feminicide reflecting on the Brazilian social and 

legislative context, from the perspective of violence against women, discussing the 

efficiency of criminal law as an instrument to combat gender violence. The study is 

justified by the need to reflect, in a socio-legal analysis, on Brazilian society about 

social and legislative conduct that influenced the scenario of feminicide today. For that, 

we used a qualitative interdisciplinary methodology, focusing on Criminal Law, legal 

sociology and the history of law, through bibliographic review. The work is divided into 

three parts: in the first, conceptual aspects related to gender violence and the 

dimension of the problem are presented today; the second part presents an analysis 

of the evolution of Brazilian legislation in defense of women's rights and the social 

context at the time; finally, in the third, preventive measures that are associated with 

legislation can be significant in combating domestic violence are analyzed. As a result, 

there are strong indications of the practical inefficiency of legislation when used alone 

for the prevention of gender violence, and this problem can be solved with public 

policies focused on rights education.  

Keywords: Feminicid. Gender Violence. Efficiency of Criminal Law. Public Policies. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O feminicídio é o ato mais lesivo praticado contra a mulher em função do seu 

gênero, estando presente o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher, 

perpetrados por influência de uma cultura patriarcal, podendo ser motivado ou ocorrer 

concomitante à violência doméstica. Não há como tratar do feminicídio, sem explicar 

conjuntamente a violência de gênero, considerando que em muitos casos a violência 

pode resultar em feminicídio, tornando-se a última etapa em uma escala de violência.  

 A violência contra a mulher é uma problemática que permeia a sociedade há 

muitos anos e é constantemente alimentada por uma cultura estruturalmente 

organizada em torno de costumes e regras de domínio patriarcal propagada por 

gerações sentenciando mulheres à posição de submissão e inferioridade. 

 Ainda que o feminicídio esteja presente na sociedade brasileira desde a época 

colonial, por longo período não foi classificado como crime, pois era considerado um 

assunto que deveria ser sanado na esfera privada, em seu âmbito familiar sem 

influência estatal.  

As legislações brasileiras, que versam sobre a proteção da mulher, são 

relativamente novas comparadas ao histórico da prática, haja vista que somente em 

2006 entrou em vigor a Lei Maria da Penha, conhecida por tutelar a violência contra a 

mulher sobre diferentes aspectos, desde a criminalização até sua proteção, e, 

posteriormente, em 2015, tipificou-se o feminicídio, sendo acrescentado como 

qualificadora do crime de homicídio, fornecendo uma proteção mais rigorosa à prática 

delituosa.  

 Vale ressaltar que o agressor infringe diretamente direitos fundamentais 

garantidos pela Carta Magna, como a dignidade da pessoa humana, direito à vida, 

liberdade, integridade física, dentre outros. Contudo, mesmo expressamente 

protegidos, a mulher não possui seus direitos básicos respeitados diante de uma 

situação de violência.  

Embora atualmente desfrutamos de significativa evolução social e legislativa 

sobre o tema, marcada por novas conquistas de direito feminino na legislação 

brasileira, há muito para trabalhar e debater na temática buscando alcançar o mínimo 
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de igualdade e diminuir as estatísticas alarmantes registradas pelos institutos de 

fiscalização nacional, conforme será apresentado no decorrer do texto. 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi qualitativa, por meio de revisão 

bibliográfica, com o objetivo de fazer uma análise crítica sobre a efetividade na prática 

das leis penais brasileiras na prevenção da violência de gênero e do feminicídio, 

buscando observar costumes sociais e identificar mecanismos que possam auxiliar na 

erradicação do problema. 

Para atingir esse objetivo o trabalho está estruturado da seguinte forma: no 

primeiro capitulo é utilizada uma abordagem geral sobre o feminicídio discorrendo 

sobre termologia e conceitos correlatos à violência de gênero, bem como é 

apresentada a dimensão do problema na atualidade. No segundo capitulo são 

expostas as leis penais brasileiras com foco na proteção das mulheres desde a época 

colonial até a atualidade, com breves apontamentos sobre os costumes sociais na 

vigência das legislações. Para finalizar, são debatidas medidas preventivas que 

poderiam contribuir para a diminuição dos casos de violência, pautadas em políticas 

públicas de educação de direitos.  

O presente estudo busca demonstrar que o problema acima identificado ocorre 

em uma frequência preocupante, tornando-se uma complicação social que precisa de 

urgente solução, tendo em vista que causa danos irreparáveis à vítima e à toda 

sociedade a qual está inserida. Diante disso, se faz necessário uma análise voltada à 

implementação de políticas públicas que visem, através de mecanismos eficazes, 

combater a ocorrência do delito em conjunto com os dispositivos penais.  
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2 - FEMINICÍDIO 

 O feminicídio é uma problemática existente na sociedade muito antes de haver 

a previsão em lei, para que possamos desenvolver sobre o tema é necessário 

entender o seu conceito, o cenário em que ocorre e a dimensão desse fenômeno, 

tópicos estes que serão abordados no decorrer do capítulo. 

2.1 - TERMOLOGIA E SUA IDENTIFICAÇÃO NO BRASIL 

 Apesar de ter se firmado como lei no Brasil recentemente, o feminicídio não é 

um termo novo, sendo que ao longo das últimas décadas do século passado surgiram 

outras nomenclaturas para definir o fenômeno como femicide ou femicídio, porém não 

possuem exatamente o mesmo significado, dispondo cada uma delas de sua 

particularidade. 

 Atualmente, a maior discussão gira em torno a tipologia adequada entre 

feminicídio e femicídio, considerando que ambas são utilizadas para se referir à morte 

violenta de mulheres por razões de gênero, sendo pauta de grandes discussões 

doutrinárias, até o momento sem um consenso. Os referidos termos surgiram da 

expressão de língua inglesa femicide e no ato de sua tradução para o castelhano, 

surgiram as duas tendências objetos de discussão na América Latina, suas diferenças 

decorrem do contexto ao qual foram inseridas.  

 O termo Femicide foi desenvolvido por Diana Russel e Jane Caputi, na década 

de 1990, na área de estudos de gênero e da sociologia. As autoras (RUSSELL; 

CAPUTI, 1992, apud Mello, 2020, p.19) definem feminicide como o extremo do terror 

antifeminino, o qual inclui uma variedade de abusos verbais e físicos, como tortura, 

estupro, a exploração sexual e o assédio, bem como mutilação da genitália, 

maternidade forçada, a cirurgia estética, entre outras formas de violação.  

 O entendimento exposto pelas autoras é de um conceito amplo, que abarca 

toda morte feminina resultante de alguma atitude misógina e sexista. Em um de seus 

artigos, Russell apontou que feminide é a ausência de outros indicadores tais como 

raça/etnia ou geração, conceituando da maneira seguinte: “O assassinato de 

mulheres por homens por elas serem mulheres” (RUSSEL; HARMES, 2001:13, apud, 

MELLO, 2020, p.22).  
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 Após o destaque de uma série de casos cruéis que aconteceram na América 

Latina, o uso das expressões se espalharam de forma mais generalizada e com a 

pressão social, muitos países ratificaram a lei do feminicídio, contudo surgiu a 

dificuldade para nomear a lei, haja vista não haver uma terminologia de concordância 

mundial. 

 É comum na linha de autores que defendem o uso correto de feminicídio, não 

só argumentos voltados para razões linguísticas, mas também, de cunho pragmático, 

social e político. Ao passo que a parcela contrária, justificam pela tradução direta do 

conceito utilizado por Russell. 

 O uso da expressão feminicídio surgiu por uma antropóloga mexicana, Marcela 

Lagarte, que apesar de seguir a linha de Russell no conceito, ao traduzir para o 

castelhano, utilizou-se da palavra feminicídio. Além disso, a pesquisadora atribuiu 

uma característica política, motivada pelo cenário mexicano da época em que a 

negligência estatal e a impunibilidade dos agentes eram fatores predominantes 

(MELLO, 2020, p. 24). 

 Resultante disso, em muitos lugares da América Latina, a palavra esteve 

atrelada à impunibilidade, diretamente ligada à responsabilidade do Estado, visto que 

ao não realizar com eficiência as suas funções, estimulava e conservava a estrutura 

patriarcal da sociedade, que validava a dominação dos homens sobre as mulheres. 

 Quanto ao fator da impunibilidade, Mello (2020, p.36) alerta que este não é 

necessariamente um atributo de todos os países da América Latina, o que pode levar 

a interpretações errôneas no sentido de que em regiões em que não haveria 

negligência governamental, consequentemente, não se trataria de feminicídio. 

 A socióloga mexicana Julia Monárrez (2000 apud Mello 2020, p. 24) defende a 

termologia utilizada por Lagarte para o assassinato de mulheres com base na 

linguística, assim explanando: 

(...) duas raízes latinas da palavra seria fémina -mulher- e caedo, caesun – 
matar. A palavra em latim para mulher não é femena, e sim femina, com “i”. 
Ao unir as duas palavras para a formar outra, se respeitam as raízes das duas 
e não apenas se juntam, então a morte de uma mulher seria feminiscidium, e 
aí passa-se à palavra feminicídio, que seria a tradução mais correta para o 
espanhol. Monárrez também não utiliza a palavra homicídio para se referir ao 
assassinato de mulheres, posto que etimologicamente, homicídio significa 
dar morte a um homem, em mais um exemplo do caráter androcêntrico da 
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linguagem, sendo incorreto utilizá-la para os casos em que se dá a morte de 
mulheres. 

 A corrente contrária, com os entendimentos atribuídos pela socióloga 

costarriquense Ana Carcedo, aperfeiçoou a conceituação da palavra femicídio. De 

acordo com a autora, este distingue-se do simples homicídio de mulheres, intitulando-

o como toda morte proveniente da subordinação feminina, englobando tanto os 

homicídios quanto os suicídios derivados da violência e das condições de 

discriminação, bem como as ações e omissões que, nesse mesmo segmento, 

provocam a morte de alguma mulher (FRANÇA, 2020). 

 Para Russell, o mais adequado seria a utilização de um termo que abrangesse 

ambos, de forma que possibilitasse a utilização global, defendendo a ideia de um 

termo unificado ser mais relevante, não havendo benefícios de conflitos sobre 

utilização da nomenclatura correta. 

  Essa divisão é bastante criticada pela doutrina e movimentos feministas por 

alegarem que para maiores efeitos, mapeamento e implementação, era necessário 

que houvesse uma unanimidade sobre o termo, para que o identificasse com 

facilidade em qualquer local do mundo, partindo do ponto de vista que a divisão na 

terminologia e conceitos, enfraqueceria o combate. 

 Isto posto, tem-se que a definição de feminicídio/femicídio na América Latina, 

adquiriu diversas variações em seu significado. Todavia, não cabe ao Direito Penal 

expandir demais essa conceituação, observando seus princípios como legalidade e 

tipicidade, considerando a relevância penal da conduta e não deixando margem para 

interpretações ambíguas. O termo adotado pela legislação brasileira através da Lei nº 

13.104/2015, foi o defendido por Lagarde, sendo o feminicídio. 

Feminicídio é a forma mais extrema de violência contra a mulher, 

consubstanciada por uma cultura de dominação e de inferiorização da condição das 

mulheres, e que culmina em morte. Por essa razão, no Brasil, é uma qualificadora do 

crime de homicídio incluída pela Lei 13.104/15, definido como um crime de ódio em 

decorrência do gênero da vítima. É o assassinato de mulheres em razão do seu sexo 

feminino, podendo ser motivado por discriminação, desprezo, opressão, 

desigualdade, bem como ou em razão da posição social, sentimento de posse e 
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superioridade com relação à vítima, podendo ser cometido por um ente próximo ou 

desconhecido1. 

 Como conceituado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a 

Violência contra a Mulher (Relatório Final, CMI –VCM, 2013)2, o feminicídio seria: 

A última instância de controle da mulher pelo homem: o controle da vida e da 
morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita da posse, igualando a 
mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro; como 
subjunção da intimidade e da sexualidade da mulher, por meio da violência 
sexual associado ao assassinato; como destruição da identidade da mulher, 
pela mutilação ou desconfiguração do seu corpo; como aviltamento da 
dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel e 
degradante. 

 É comum que o feminicídio seja antecedido por outras formas de violências, 

dificilmente surgindo de uma situação que não havia indícios anteriores. Os 

agressores se sentem legitimados por suas crenças, confiando ter justificativas 

plausíveis para matar, culpabilizando a vítima pela a sua morte. Pode assim observar 

que não se trata de um fato isolado, mas sim como a última atitude tomada de série 

de acontecimentos violentos.  

 Verifica-se que práticas culturais de cunho machista costumam favorecer as 

agressões contra mulheres, sendo possível que políticas públicas de conscientização 

social possam ajudar a mudar determinados comportamentos arraigados por anos na 

sociedade. Nessa linha, afirma Lourdes Bandeira, socióloga e professora da 

Universidade de Brasília, que: 

O feminicídio representa a última etapa de um continuum de violência que 
leva à morte. Seu caráter violento evidencia a predominância de relações de 
gênero hierárquicas e desiguais. Precedido por outros eventos, tais como 
abusos físicos e psicológicos, que tentam submeter as mulheres a uma lógica 

                                                           
1 Art. 121. Matar alguém: 
 Pena - reclusão, de seis a vinte anos. [...]  
Homicídio qualificado  
§ 2° Se o homicídio é cometido: [...]  
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." (CP/1940) 
2 Disponível em: < http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496481>. Acesso: 7 dez.2020. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496481
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de dominação masculina e a um padrão cultural de subordinação que foi 
aprendido ao longo de gerações”. (BANDEIRA, 2013). 

 A lei nº 13.104/15 instituiu a qualificação do feminicídio, alterando o art. 121, do 

Código Penal/1940, para no seu inciso VI, prever como circunstância qualificadora do 

crime de homicídio. Alterou, também, o art. 1º da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 

8.072/90) incluindo o feminicídio ao rol dos crimes supracitados.  

 Apesar de ser um tema de extrema importância, a lei que o instituiu é 

relativamente nova, vindo a surtir efeitos a partir de 2015. Tal lei surgiu como mais 

uma garantia pretendendo o enfrentamento contra a violência de gênero, como a Lei 

Maria da Penha. Os novos regulamentos foram necessários diante da conscientização 

do valor da mulher enquanto ser humano detentor de direitos, dentre eles o da 

dignidade humana. 

2.2 – VIOLÊNCIA DE GÊNERO   

 Em um primeiro momento, para melhor compreensão do conteúdo que será 

abordado, cumpre a explanação sobre o conceito de gênero. Este, na visão das 

ciências sociais, é a construção psicossocial de masculino e feminino, ou mesmo, um 

conjunto de atributos específicos de masculinidade e feminilidade. Ou seja, entende-

se que gênero é uma construção social que não decorre de aspectos naturais, de 

acordo com Rahellen Ramos (2020). 

 Nesse seguimento, ainda com base no artigo da referida autora, gênero não é 

uma determinação biológica, mas uma influência da cultura em que o indivíduo está 

inserido e das características sociais entre homens e mulheres, que definem seus 

papéis e responsabilidades dentro de uma sociedade (RAMOS, 2020). 

 Desta forma, por não se tratar de um fator biológico, as pessoas podem se 

identificar com gêneros diferentes daqueles que lhes foram atribuídos ao nascimento, 

também denominado como identidade de gênero, podendo diferenciar ou não do sexo 

que é definido pelas características biológicas congênitas, que diferenciam homens e 

mulheres (JESUS, 2012). 

 Como é possível observar, o conceito de gênero não explica e nem determina 

desigualdades entre homens e mulheres. A hierarquia estabelecida entre ambos é 
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apenas presumida, transmitida culturalmente, como consequência dos resquícios da 

supremacia masculina como pilar do patriarcado, perpetuado em sociedades como a 

do país em que atuamos (XAVIER, 2019, p. 91). 

 Por sua vez, a violência de gênero abarca, justamente, essa determinação 

social e cultural dos papéis masculino e feminino, somando-se ao caráter 

discriminatório, quando são conferidos pesos com valores diferentes. Como, por 

exemplo, lugares em que todo o corpo, estrutura e costumes sociais possuem 

ideologias basilares fundadas na discriminação do feminino e na supervalorização do 

masculino e acabam estimulando a violência contra a mulher de diferentes maneiras 

(XAVIER, 2019, p.10). 

 Nessa lógica, são estabelecidas relações de gênero, vínculos sociais de poder 

entre homens e mulheres, em que cada um recebe um papel social de acordo com 

suas diferenças sexuais. Conforme apontado pela mestra Noemi Xavier, para melhor 

compreensão da violência de gênero, após uma análise do conceito de gênero, se faz 

necessário analisar o “aspecto da dominação do homem sobre a mulher e como esta 

se constitui perante seu papel na sociedade” (XAVIER, 2019, p.39), para que se 

entenda o liame ao qual estão atrelados. 

A violência de gênero se caracteriza pela incidência de atos violentos 
em função do gênero, não importando, nesse caso, se é homem ou 
mulher. Contudo, a expressão violência de gênero passou a ser 
considerada quase um sinônimo de violência contra a mulher, por 
serem estas as maiores vítimas da violência. No contexto doméstico, 
principalmente, essa questão assume múltiplas facetas e grande 
complexidade” (KHOURI, 2013 apud XAVIER, 2019, p.44 ). 

 A violência de gênero é definida como qualquer tipo de agressão física, 

psicológica, sexual ou simbólica contra alguém em situação de vulnerabilidade de 

gênero. Este fenômeno representa um grande revés social. 

 A Organização Mundial da Saúde (adiante OMS)3, em 2017, publicou uma folha 

informativa em que indicava que em uma análise global, aproximadamente uma em 

cada três mulheres no mundo, valor este correspondente à 35%, já foi vítima de 

                                                           
3Para mais informações, acesse: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5669:folha-informativa-
violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820. Acesso em:  

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5669:folha-informativa-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5669:folha-informativa-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=820
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violência física ou sexual durante a vida. Assim, apesar da violência de gênero não 

ser praticada apenas contra pessoas do sexo feminino, verifica-se que as mais 

afetadas por essa coerção são as mulheres. 

 A violência de gênero pode ser vista como um problema que abrange 

necessariamente questões relacionadas à igualdade de gênero. É, portanto, um tema 

com alto grau de complexidade, visto que é marcado pela alta carga ideológica. Para 

Carrano (2013 apud Xavier 2019, p.91) “a opressão histórica e cultural patriarcal 

arraigadas na sociedade são responsáveis por diversos tipos de violências que a 

tradição cultural não condenava nem pelo Estado nem pela sociedade, a exemplo da 

violência doméstica e do machismo”. 

 Dado esse contexto, uma problemática debatida quanto ao texto legal da 

qualificadora do feminicídio, decorre que para que se configure e justifique a utilização 

desta, o crime cometido contra a mulher tem que restar comprovado que ocorreu por 

razões da condição do sexo feminino, sendo alterada redação original que indicava a 

expressão “por razões de gênero”. 

 Para Barros e Souza, há pouca importância exegética entre as expressões, 

considerando que ambas estão diretamente vinculadas. Contrapõe-se a esse 

entendimento, Carmem Hein de Campos, que julga ser a substituição dos termos, um 

grande retrocesso, apontando que “o problema está na identificação das mulheres 

com o sexo, na fixação da identidade como algo biológico, naturalista. Dessa forma, 

as mulheres voltam a ser definidas em razão do sexo (ou de sua condição de sexo) e 

não do gênero” (CAMPOS, 2015, p.103-115 apud BARROS;SOUZA, 2019, p. 25). 

 A autora questiona que dada a redação seriam excluídas do campo de proteção 

dessa lei as sujeitas que se identificam com o gênero feminino, mas não 

biologicamente consideradas do sexo feminino, como no caso das mulheres 

trans.Simone de Beauvoir ao explicar sobre a distinção entre sexo e gênero, 

desenvolve de forma simples e direta, ao declarar que “não se nasce mulher, torna-

se mulher” (BEAUVOIR, 1970, p.11 apud XAVIER, 2019, p.46). 

 A contemplação da referida lei ao grupo ainda é alvo discussão e há 

entendimentos favoráveis às duas vertentes, no entanto já há decisões judiciárias em 
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que julgaram procedente a sua aplicação às mulheres trans4. Apesar disso, é 

fundamental que o poder legislativo supra essa omissão legislatória e se posicione 

sobre o tema. 

2.3 – DA DIMENSÃO DO PROBLEMA  

 O feminicídio como fenômeno social se encontra presente em todas as 

sociedades, atingindo proporções significativas da população feminina em todo o 

mundo.  

A estatística de casos ao redor do globo é tão alarmante que a ONU considera 

o feminicídio como uma pandemia que merece ser combatida com urgência, por ser 

uma violação dos direitos humanos e um problema generalizado de saúde pública. 

Em 2017, de acordo com a OMS, 38% dos assassinatos de mulheres foram cometidos 

por um parceiro masculino. 

 Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (adiante OPAS)5, em 2018, 

quase 60% das mulheres presentes em países das Américas, sofriam violência de 

seus parceiros. Sendo o Brasil, o quinto país com maiores taxas de mortes violentas 

de mulheres no mundo, com uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, de 

acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas pra os Direitos Humanos 

(ACNUDH) e o “Mapa da Violência de 2015: homicídio de mulheres no Brasil”.  

  Vale informar que em pesquisas realizadas pelo Mapa da Violência de 2012, 

que analisa dados do Ministério da Saúde, o Brasil ocupava a 7º posição, com taxa 

de 3,9. Para Bandeira “essa situação equivale a um estado de guerra civil permanente” 

(Bandeira ,2013). 

                                                           
4O STJ no âmbito do HC 541.237, não reconheceu, em votação unânime, o habeas corpus impetrado 
por réus que, em caso de tentativa de homicídio, buscavam excluir a qualificadora em razão de a vítima 
ter sido designada homem ao nascer. Para o STJ é decisão do Tribunal do Júri a aplicação da 
qualificadora do feminicídio em crime contra a vida praticado em face de vítima transexual, desde que 
haja indicativo de prova de sua possível ocorrência. No caso em questão, o crime teria sido motivado 
por ódio à identidade de gênero da vítima, tendo em vista que durante a agressão, os réus justificaram 
que era para ela "virar homem", caracterizando o menosprezo ao feminino. (STJ - HC: 541237 DF 
2019/0316671-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 24/10/2019) 
5Essas informações podem ser acessadas no seguinte endereço: 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5812:quase-60-das-
mulheres-em-paises-das-americas-sofrem-violencia-por-parte-de-seus-parceiros&Itemid=820. Acesso 
em: 02 de dez de 2020. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5812:quase-60-das-mulheres-em-paises-das-americas-sofrem-violencia-por-parte-de-seus-parceiros&Itemid=820
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5812:quase-60-das-mulheres-em-paises-das-americas-sofrem-violencia-por-parte-de-seus-parceiros&Itemid=820
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 Ainda que os números sejam preocupantes, a realidade pode ser ainda pior do 

que os números obtidos nas pesquisas, diante da falta de um tipo penal específico em 

muitos lugares. Sendo esta, uma grande barreira para a fiscalização dos casos e 

estimativa de dados ao redor do globo, já que em muitos países o homicídio por razões 

de gênero não é um ato ilícito digno de amparo jurídico, não sendo possível 

estabelecer um número mais preciso e próximo do real índice de mortes de mulheres 

decorrentes do feminicídio em todo o mundo.  

 Apesar de haver a tipificação, no Brasil também pode ocorrer uma falta de 

clareza sobre a real incidência do feminicídio, tendo em vista ser a lei relativamente 

nova, além de que mesmo com a criminalização, há muitas que enfrentam obstáculos 

para denunciar. 

 De acordo com o estudo realizado no Mapa da Violência de 2015 6, entre 1980 

e 2013, foram 106.093 mulheres vítimas de assassinato no país. E no intervalo 

de 2003 a 2013, o número cresceu de 3.937 para 4.762 de vítimas do sexo feminino, 

com o aumento de 21%. 

 No que diz respeito ao local do crime, a pesquisa apontou que pouco aparece 

o domicílio para os homens como local de risco, indicando que as vítimas de violência 

do sexo masculino, sofrem agressões ocorridas em espaço público, o que não é o 

caso da população feminina em que mais da metade encontra a ameaça no espaço 

privado, perpetrados por familiares. Em média, a cada 2 minutos, é registrada uma 

ocorrência de violência doméstica no país, conforme Anuário do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública 2019. 

 Nesse sentido discorre Mello (2020, p. 157): 

A maior parte dos casos de feminicídio (62%) e de tentativa de feminicídio 
(52,8%) ocorrem nas residências e em sua maioria se trata de companheiros 
ou ex-companheiros – 56,4% no caso do feminicídio e 63,5% no tocante a 
modalidade tentada. Em apenas 14% dos casos de feminicídio foi informada 
a ausência de relação autor-vítima.  

                                                           
6Acesso em: https://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf. Acesso: 05 de dez. de 2020. 

https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2016/04/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
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 A autora continua dizendo que “além de a mulher estar submetida apenas a 

uma limitada inclusão na esfera pública, a esfera privada à qual a sua socialização a 

relega é o ambiente no qual ela majoritariamente está submetida a esse tipo de 

violência” (MELLO, 2020 p. 157). 

 Cumpre salientar, também, o caráter racial das vítimas, sendo que, ainda de 

acordo com os dados do estudo realizado no mesmo Mapa da Violência de 2015 

acima apontado, a maioria das mulheres são negras e jovens, com idade entre 18 e 

30 anos, considerando que a taxa de assassinatos de mulheres negras aumentou 

54% em dez anos, ao mesmo tempo que o número de crimes contra mulheres brancas 

caiu em 10%.   

2.4 – FEMINICÍDIO NO CENÁRIO PANDÊMICO  

 Diante da crise provocada pelos avanços do novo coronavírus (Sars-Cov-

2) provocador da doença COVID-19, fez-se necessário a tomada de uma série de 

medidas preventivas visando o controle de sua transmissão, dentre elas o isolamento 

social. 

 Com a essencial implementação da quarentena, muitas mulheres se 

encontraram em situação duplamente exposta e vulnerável, considerando que com o 

evidente temor de contaminação, permaneceram com o seu agressor em sua 

moradia, estando a sua vida em risco dentro e fora dos limites da sua residência. 

 Não só o isolamento social influenciou no enclausuramento da vítima ao 

agressor, a crise sanitária influenciou, também, na perda de emprego por boa parcela 

da população, sendo que diante do evidente desemprego e incerteza sobre 

estabilização, muitas mulheres se viram sem alternativas, permanecendo no ambiente 

hostil. 

 Em março, a ONU Mulheres sinalizou que os riscos de violência contra as 

mulheres poderiam aumentar, sendo que era possível que mulheres enfrentassem 

mais obstáculos para buscar ajuda por conta do distanciamento social, e recomendou 

medidas para atenuar o impacto da pandemia no universo feminino, através de 

uma cartilha. 

https://saude.ig.com.br/2020-07-24/em-media-covid-19-leva-15-dias-para-matar-pacientes-no-brasil-aponta-estudo.html
https://saude.ig.com.br/2020-07-24/em-media-covid-19-leva-15-dias-para-matar-pacientes-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-COVID19_LAC.pdf
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 Desde o início das medidas restringindo a circulação da população, em todo o 

mundo, foram registrados um aumento de casos de violência doméstica. Segundo 

a ONU Mulheres, foi relatado que o número de casos triplicou na China, primeiro país 

impactado pela pandemia. Tal aumento também ocorreu na Itália, onde as denúncias 

subiram 6,86% durante a quarentena e na Espanha, que atingiu um aumento de 

12,4% nas denúncias, nos primeiros 15 dias de isolamento. 

  No Brasil registrou-se uma queda em diversos delitos, dentre eles lesão 

corporal dolosa, estupro e estupro de vulnerável, bem como reduziu a quantidade de 

medidas protetivas de urgência concedidas, de acordo com a pesquisa disponibilizada 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de maio de 2020 (adiante FBSP). 7 

 Por outro lado, a baixa nos registros não se apresenta como algo positivo, tendo 

em vista que o número de mulheres assassinadas, vítimas de feminicídio, aumentou 

22% (FBSP, 2020). A diminuição dos registros dos crimes nas delegacias decorre, 

muitas vezes, da dificuldade que a mulher possui de desvencilhar das situações 

ofensivas, ou mesmo do agressor, e contatar as autoridades para formalizar a 

denúncia, surgindo na quarentena maiores empecilhos para alcançar um índice real 

dos casos, podendo levar a equivocada impressão de que reduziu os crimes contra 

as mulheres. 

 A ONU Mulheres Brasil, em agosto, publicou as “Diretrizes para Atendimento 

em Casos de Violência de Gênero contra Meninas e Mulheres em Tempos da 

Pandemia COVID-19”8, com o objetivo de modificar esse cenário e assegurar uma 

resposta mais efetiva no enfrentamento à violência sofrida por meninas e mulheres 

neste período. No documento foram apresentas recomendações para atendimento 

remoto e reorganização do atendimento presencial, considerando canais de 

atendimento a mulheres em situação de violência nos serviços como policiais, de 

saúde e de abrigamento. 

                                                           
7Para mais informações acesse: <https://forumseguranca.org.br/wp-
content/uploads/2020/06/violencia-domestica-covid-19-ed02-v5.pdf>. Acesso em: 08 de dezembro de 
2020. 
8Para mais informações acesse: https://www.onumulheres.org.br/wp-
content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf. Acesso em: 22 de 
dezembro de 2020. 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/04/01/denuncias-de-violencia-de-genero-disparam-na-espanha-durante-quarentena.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/04/01/denuncias-de-violencia-de-genero-disparam-na-espanha-durante-quarentena.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/04/01/denuncias-de-violencia-de-genero-disparam-na-espanha-durante-quarentena.htm?cmpid=copiaecola
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf
https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf
https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf
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 Outra ferramenta que ficou famosa durante a pandemia no auxílio à denúncia 

da violência doméstica, foi o botão de denúncia da empresa Magazine Luiza que 

permite acesso direto ao Ligue 180 e, desde 2020, via chat, ao Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, recebendo denúncias online. A ferramenta foi 

criada no dia 8 de março de 2019, em homenagem ao Dia das Mulheres, no entanto, 

ganhou maior repercussão com a pandemia em meados de 2020. 

Em artigo publicado por Beatriz Calais, em junho de 2020, informou que uma 

preposta da empresa, Ana Herzog, gerente de reputação da marca, relatou o 

incremento de 400% no uso da ferramenta em relação ao mês de maio de 2020 e ao 

mesmo mês do ano de 2019 (Calais, 2020). 

Para Herzog, um dos motivos que podem ter contribuído para a maior utilização 

do dispositivo, foi justamente o cenário pandêmico, ainda apontou dados da Ouvidoria 

Nacional de Direitos Humanos, o qual informou que as denúncias de feminicídio 

aumentaram 36% no mês de abril de 2020 em comparação com o mesmo período de 

2019 (Calais, 2020). 

Atualmente, o botão de denúncia consta com mais uma atualização, a nova 

funcionalidade direciona a vítima ao projeto Justiceiras.9 A plataforma oferece um 

serviço multidisciplinar de acolhimento e apoio, bem como atende vítimas em até 24 

horas. 

  

                                                           
9 Trata-se de uma rede de apoio e acolhimento gratuita e on-line que fornece orientação jurídica, 
psicológica, socioassistencial e médica às mulheres. O projeto possui como intuito apoiar e acolher 
mulheres que desejam se desvencilhar do ciclo de violência, contribuindo com as informações 
necessárias sobre seus direitos e sobre como denunciar o agressor, facilitando a buscar por ajuda. O 
Justiceiras foi idealizado pela promotora de Justiça de São Paulo Gabriela Manssur, fundadora do 
Instituto Justiça de Saia, em parceria com a advogada Anne Wilians, fundadora do Instituto Nelson 
Wilians e João Santos, fundador do Bem Querer Mulher. Para mais informações sobre o projeto 
justiceiras: <https://justiceiras.org.br/>. Acesso em:30 de abril de 2021. 

https://justiceiras.org.br/
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3 - DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA BRASILEIRA EM DEFESA DOS DIREITOS DAS 

MULHERES 

Não é possível precisar onde ou como iniciou-se a violência contra as mulheres 

ou, ao menos, a origem de sua discriminação e inferiorização, mas é notório o 

entendimento de que ambas estão presentes na sociedade há tempos, encontrando-

se em todas as camadas sociais até a atualidade em decorrência de uma histórica 

concepção de inferioridade e de subordinação feminina em relação ao homem. 

 Na sociedade e legislação brasileira, durante a colonização, a Coroa de 

Portugal determinava as regras e costumes que deveriam ser seguidos, estando os 

moradores da colônia sujeitos às normas, ao sistema jurídico, econômico, cultural e 

político aplicados em Portugal, mesmo diante da diversa realidade sociocultural 

existentes entre o país e a colônia, sendo o Brasil submetido às Ordenações 

Afonsinas, Manuelinas e Filipinas (MELLO, 2020, p.103).  

Ainda de acordo com os apontamentos da Autora, o Código Filipino foi o 

documento oficial que ditou a Justiça na Colônia brasileira, sendo que no referido 

código as penalizações ocorriam não com base nas condutas realizadas, mas sim 

conforme a origem social do indivíduo. 

 As mulheres, por sua vez, eram uma das classes diferenciadas pelo 

ordenamento, considerando que as mesmas recebiam castigos diversos, não 

possuindo direito a fala, tendo a sua vida decidida pela figura masculina responsável 

por ela - o pai ou o esposo.  

Conforme, exposto por Daniela Benevides Essy (2017): 

Do ponto de vista histórico brasileiro, a violência contra a mulher é ainda 
herdeira de uma cultura com raízes em uma sociedade escravocrata, 
construída a partir do modelo colonizador que aqui se instalou (MARCONDES 
FILHO, 2001). O pater famílias expressava o poder indiscutível de vida e 
morte do homem sobre todos os membros da família, da qual ele era a única 
pessoa plena de direitos, de acordo com a lei. Essa ideia prevaleceu 
rigorosamente por alguns séculos. 

Uma das normas previstas no Código Filipino, de acordo com Mello (2020), era 

concedido ao homem o direito de matar sua esposa caso presenciasse ela em 

flagrante cometendo adultério, sendo possível, também, matá-la por mera suspeita, 

ainda que não tivesse presenciado o efetivo adultério, era suficiente um boato: 
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Estudos indicam que no Brasil a violência contra a mulher não só é 
sistemática, mas mantém vinculação com essa tradição cultural patriarcal 
desenvolvida a partir do processo de colonização. As relações de submissão 
eram consideradas naturais. O marido, pai e demais figuras de autoridade 
exerciam o poder sobre as mulheres, controlando suas vidas e limitando suas 
esferas de atuação ao âmbito doméstico. A feminilidade era identificada com 
a maternidade, com a submissão e resignação ao poder e valores patriarcais 
difundidos no âmbito social (DEL PRIORE, 2012, p. 160 apud MELLO, 2020, 
p.104). 

Continuando na época colonial brasileira, as mulheres que ousavam se rebelar 

contra as imposições nas relações entre os gêneros, recebiam sanções severas em 

resposta aos seus atos, como por exemplo apanhar com varas preenchidas com 

espinhos, proibidas de comer por vários dias, ou, até mesmo, permanecerem 

amarradas ao pé da cama enquanto o esposo, deitava-se com outra mulher (MELLO, 

2020, p.104). 

O tratamento diferenciado ao adultério dependendo da parte que o cometia, era 

justificado com base no argumento de que as atitudes da mulher refletiam na honra 

do marido, caso aquela violasse alguma regra do patriarcado era isolada e poderia 

ser assassinada. Enquanto a infidelidade masculina era relevada por se tratar de um 

comportamento “naturalmente poligâmico” do homem (DEL PRIORE, 2012, p.161 

apud MELLO, 2020, p.104). 

Como uma das características do patriarcado é a posição de poder masculino, 

sendo a mulher uma de suas propriedades, os atos praticados pela mulher em uma 

sociedade patriarcal, supostamente, atingiriam diretamente a honra e a imagem do 

homem responsável por ela, sendo ele o pai e posteriormente o esposo. Dessa forma, 

cabe a aquela assegurar que este não tenha sua honra ferida, ou manchada, sendo 

assim a honra construída como um bem masculino, cabendo a mulher manter-se 

intacta (SABADELL, 1999, p.80 apud MELLO, 2020, p.105). 

Essa ideologia patriarcal legitimava a dominação masculina, principalmente por 

ser garantida por leis, o que tornou o ambiente do lar, um lugar propicio para violência 

contra mulher, bem como a violência era tida como necessária para conservação da 

família e o bom desenvolvimento da sociedade (LAGE; NADER, 2012, p.287 apud 

MELLO, 2020, p. 105). 

Visa salientar que por muito tempo a violência contra a mulher não era vista 

como uma problemática que necessitava da interferência estatal, não sendo um 
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problema social, mas sim, privado, por ocorrer, em sua maioria, no ambiente 

doméstico. Ainda hoje é possível visualizar resquícios desse pensamento quando 

levantado o famoso ditado popular: “entre briga de homem e mulher, não se mete a 

colher”. 

Com a proclamação da Independência em 1822, o Brasil passou a ter a sua 

própria legislação, deixando de ser dependente do Código Filipino. Apesar de persistir 

uma desigualdade entre os gêneros, no primeiro Código Penal Brasileiro, que entrou 

em vigor em 1830, não era mais direito do homem matar sua esposa em decorrência 

do adultério, nesse Código o adultério se torna crime, podendo o homem, também, 

ser punido pelo seu cometimento. 

No entanto, no referido dispositivo penal, o adultério era um fator atenuante nos 

casos em que o marido assassinasse sua esposa em função da traição. Mello ressalta 

que, caso o homem mantivesse uma relação continua com outra mulher, seria 

considerado concubinato e não, adultério, conforme estaria previsto no art. 250 e 

seguintes do CP/1830. Essa diferenciação foi alterada no Código Civil de 1916 

(MELLO, 2020, p.106).  

Ainda que a nova lei fosse diversa, é difícil transformar a realidade e o costume 

desempenhado por anos por uma sociedade, apenas com a edição de uma nova lei. 

Assim, crença de que o sangue da mulher seria o necessário para limpar a mancha 

causada à honra do homem, permaneceu forte entre a população. 

De acordo com Santiago e Coelho (2008 apud Xavier 2019, p. 23) no final do 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX, eram comuns manchetes 

noticiando crimes passionais. Entretanto, a perspectiva apresentada pelos jornalistas 

sobre a violência cometida era amenizada pela concepção do assassino como “vítima 

do amor”, em contrapartida, caso fosse a mulher que cometesse o crime, era 

considerada um ser repugnante, sem qualquer razão para cometer o delito. Esse 

padrão permaneceu na sociedade brasileira por um longo tempo. 

Xavier (2019, p.27) descreve que “a impunidade relacionada aos crimes 

violentos cometidos contra a mulher tinha como fundamento o argumento da privação 

de sentidos, previsto no art. 27 do Código Penal/1890, o que levava à interpretação 
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de que o réu cometia o crime sob o impulso da paixão, da súbita emoção, diante do 

descobrimento do adultério”. 

Mesmo com o passar do tempo, com a evolução das leis e da sociedade, no 

Código Civil de 1916 permaneciam previstos os princípios conservadores que 

estabelecem o homem como chefe da sociedade conjugal, enquanto que a mulher 

persistiu no plano secundário, ajudando na perpetuação dos costumes antigos. 

Um grande marco na história dos direitos das mulheres, na Constituição 

Federal de 1934, que proibiu expressamente privilégios ou distinções por motivo de 

sexo. Todavia, alguns dos direitos femininos positivados, foram suprimidos na 

Constituição de 1937, por meio da Ditadura do Estado Novo, sendo restaurados após 

o fim desse período com a promulgação da Constituição Federal de 1946. 

Voltando para as leis penais, o Código Penal de 1940, que vige até os dias 

atuais (com algumas modificações), apesar de ter sido elaborado durante o Estado 

Novo, representou progresso sobre a liberdade da mulher em relação ao cônjuge, o 

qual teve a sua esfera de poder sobre a esposa diminuída. 

Durante a época de elaboração desse Código, surgia-se a ideia de “mulher 

moderna” em meio a diversas transformações comportamentais da sociedade. A nova 

concepção de mulher divergindo do seu papel esperado no modelo patriarcal, ainda 

não era completamente aceita, sendo adotado no diploma legal termos como “honra” 

e “virgindade”. 

Como evidenciado por Fernandes (2015 apud Souza; Oliveira 2018, p.04), no 

Brasil, desde as Ordenações Filipinas até o CP/1940, os poucos tipos penais 

destinados à proteção das vítimas mulheres, eram voltados aos crimes sexuais. 

Entretanto, a maior preocupação de proteção desses crimes ainda não era com as 

vítimas, mas sim a honra da mulher e da sua família. 

Nesse sentido, mesmo para a proteção desses crimes, a honra e a virgindade 

eram fatores considerados importantes para identificação do delito. A qualidade da 

vítima, que deveria ser honesta, era analisada para caracterizar o fato concreto como 

crime, sendo necessário identificar o caráter da mulher violentada. 
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Conforme aponta PUGA; BORGES, (2017, p. 61 apud Amaral; Pereira, 2018), 

honesta era a mulher tida como do lar, obediente e fiel ao marido, enquanto que as 

demais não receberiam amparo jurisdicional. 

Nessa linha, aponta Mello (2020, p. 107): 

Tanto assim que as mulheres tinham que ostentar o qualificativo “honesta”, 
significando aquela que tinha “conduta marcada pelo pudor, pelo recato e por 
uma sexualidade controlada e restrita ao leito conjugal”. Esse entendimento 
permaneceu em vigor no Brasil até o século atual, como se depreende dos 
Códigos Penais Brasileiros. Todos, desde o Código Criminal do Império, ao 
definir como exemplo os crimes sexuais, referiam-se à ofensa cometida 
contra “mulheres honestas”, termo que constou em nosso Código Penal até 
2005, quando foi suprimido da legislação brasileira. 

 Dessa forma, o dispositivo legal evidenciava que apenas as mulheres que 

pudessem ser enquadradas nesse grupo – das mulheres “honestas” – poderiam ser 

consideradas como vítimas, enquanto que as demais, não receberiam proteção 

jurídica, podendo, inclusive ter contribuído para o cometimento do crime. Como 

apontado pela autora acima, o termo “mulher honesta”10 só foi retirado do Código 

penal em 2005. (MELLO, 2020, P. 107)  

Fabíola Scheffel do Amaral e Jhonatan Pereira (2018, p. 04) em seu artigo 

mencionaram:  

O Título VI do Código Penal se apresentava como “Dos crimes contra os 
costumes”, o qual reforçava a ideia machista de que as mulheres podem ser 
tão somente classificadas em “honestas” e “desonestas”, sendo a primeira 
digna de proteção, modelo a ser seguido, enquanto a segunda teria 
contribuído para o delito, logo, merecedora do crime. (NUCCI apud 
RODRIGUES; ARAÚJO, 2016, p. 288 apud AMARAL; PEREIRA, 2018, p. 
04). 

Inclusive, após mais de 15 anos que o termo “honesta” foi retirado do dispositivo 

legal e de tamanhas evoluções sociais, culturais e legais ocorridas, nos dias atuais 

questionamentos quanto o caráter e comportamento da figura feminina violentada 

ainda são levantados por muitos, relativizando a atitude do próprio agressor. 

Outro ponto que merece destaque deste Código Penal vigente, refere-se ao 

artigo 213 que prevê o crime de estupro, a princípio continha como sujeito passivo do 

crime, apenas mulheres11 e que considerava como impossível o estupro consumado 

                                                           
10 À título de exemplo: “Art. 216 - Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que 
com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal” 
11Ponto este que foi modificado posteriormente pela Lei nº 12.015, em 7 de agosto de 2009, ampliando 
a redação do art. 213 do Código Penal, passando a criminalizar o estupro para vítimas de todos os 
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pelo esposo contra a própria mulher, pois se tratava de uma excludente de ilicitude 

onde o homem casado exercia de forma regular o seu direito que era o de exigir que 

a mulher tivesse a conjunção carnal com ele.  

A concepção de que o homem traído teria grande poder sobre a vida da mulher 

para limpar sua honra, perdurou-se por longo tempo, mesmo diante dos avanços que 

ocorriam na sociedade.  

É de reforçar que o CP/1940 em seu artigo 28, proibiu excluir a imputabilidade 

penal em decorrência de emoção ou paixão, não sendo admitido o crime passional 

que por muito foi aceitável socialmente, não se figurando mais como uma excludente 

de ilicitude, desde a reforma da parte geral do CP/1940, pela Lei nº 7.209, em 1984.  

Porém, no código estabeleceu o homicídio privilegiado, art. 121, § 1º, em que 

indica a possibilidade de a pena ser reduzida de um sexto a um terço, caso o ato 

criminoso derivasse de violenta emoção ou atendesse a relevante valor moral ou 

social. Tratando-se do fundamento recorrente na defesa em caso de crime passional.  

À vista disso, durante a década de 70, as defesas dos réus passaram a basear-

se no art. 121, §1º, do CP/1940, alegando a legitima defesa da honra. 

Art. 121. Caso de diminuição da pena: § 1.º Se o agente comete o crime 
impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de 
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode 
reduzir a pena de um sexto a um terço. 

 

A Constituição Federal de 1988, foi um grande referencial nos direitos das 

mulheres, influenciados pelos movimentos feministas que ganhavam mais força no 

período. A CRFB/1988 já se diferenciava das anteriores por possuir grande 

participação popular e conter normas voltadas as necessidades sociais. 

No texto constitucional de 1988, foram consolidadas as garantias e os direitos 

humanos. As conquistas trazidas às mulheres foram significativas, sendo incorporado 

ao texto constitucional dispositivo que tutelou o tratamento igualitário entre homens e 

mulheres (art. 5º, I), inclusive na sociedade conjugal, no art. 226, § 5º, em que fixa a 

                                                           
gêneros, além de ter alterado o título VI, que antes era “Dos Crimes Contra Os Costumes” para “Dos 
Crimes Contra A Dignidade Sexual”. (NUCCI, GUILHERME, 2014). 



29 
 

   
 

condição de equidade de gênero ao afirmar que “os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

Além disso, no art. 266, § 8º, CRFB/88, o Estado assume compromisso de criar 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A carência e 

importância de maior proteção às mulheres, que passaram a ser indivíduos titulares 

de direitos humanos da mesma maneira que os homens, bem como, da necessidade 

de terem sua dignidade humana preservada, fez-se preciso a criação de mecanismos 

de defesa às mesmas.  

Mesmo diante das grandes mudanças legislativas e sociais, ainda persiste em 

parte da sociedade concepções que se assemelham às de meados do século 

passado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 1990, declarou a ilegalidade da 

tese de legítima defesa da honra, atentando-se a igualdade de direitos entre homens 

e mulheres assegurada na CRFB/1988, não podendo mais ser alegada em plenário 

do Júri, sob pena de incitação à discriminação de gênero. (BAKER, 2015, p. 25 apud 

Amaral; Pereira, 2018). 

Sobre o mesmo assunto, em 2018, Superior Tribunal de Justiça rejeitou um o 

recurso de um homem que defendeu o reconhecimento da legítima defesa da honra 

e a absolvição sumária do réu denunciado por matar a esposa estrangulada, 

afirmando que a vítima teria adotado atitudes repulsivas e provocativas contra o 

marido.    

O ministro Rogerio Schietti, responsável pelo julgamento do recurso, afirmou, 

que ao menos desde 1991, o tribunal refuta com veemência a tese de legítima defesa 

da honra como fundamento para a absolvição em casos de homicídio cometido pelo 

marido contra a esposa. 

O tema voltou a ser debatido no regente ano, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal – STF, que em decisão unânime, firmou o entendimento de que é 

inconstitucional a tese de legitima defesa da honra, tendo em vista que viola princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade 

de gênero.  

O Plenário referendou a liminar concedida pelo Ministro Dias Toffoli em 

fevereiro, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 779, e 
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entendeu que a tese contribui para a naturalização e a perpetuação da cultura de 

violência contra a mulher. 

O Ministro Relator Dias Toffoli utilizou da interpretação conforme a Constituição 

a dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal durante a análise do 

caso, de modo a eliminar a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima 

defesa. A decisão impossibilita que a defesa de réus sustente a legítima defesa da 

honra, bem como qualquer indução à tese, sob pena de nulidade do ato e do 

julgamento. 

A liminar julgada pelo Ministro foi ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista 

(PDT), que argumentaram que há decisões contraditórias de Tribunais de Justiça, 

considerando que ora validam, ora anulam vereditos do Tribunal do Júri em que se 

absolvem réus processados pela prática de feminicídio com fundamento na tese. 

Dias Toffoli sustentou que para evitar que autoridade judiciária absolva o 

agente que agiu motivado por forte emoção ou paixão, foi inserido o artigo 28, no atual 

código penal, no sentido de que tais sentimentos não excluem a imputabilidade da 

ação. 

Nesse sentido afirma o ministro:  

Apesar da alcunha de “legítima defesa”, instituto técnico-jurídico amplamente 
amparado no direito brasileiro, a chamada “legítima defesa da honra” 
corresponde, na realidade, a recurso argumentativo/retórico odioso, 
desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou 
agressões contra mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias 
mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a 
perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil. (ADPF 779 
MC / DF – STF – MIN. DIAS TOFFOLI, 2021, p.09) 

Ressalta, ainda, o Ministro que não se pode confundir “legítima defesa da 

honra” com “legítima defesa”, sendo certo que apenas a segunda constitui causa de 

excludente de ilicitude. 

3.1 - DA LEI MARIA DA PENHA 

Neste país demorou-se a elaborar lei que abrangesse de forma plena e que 

fizesse jus a gravidade da violência na esfera doméstica, apesar de 

internacionalmente, muitas leis específicas ao tema terem surgido, sendo o Porto Rico 

pioneiro na elaboração específica ao tema. Na década de 90, muitos outros países 
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latino-americanos, seguiram o mesmo caminho adotando leis sobre violência contra 

as mulheres, a exemplo da Argentina (1994), Bolívia (1995), Colômbia (1996), Chile 

(1994) e Equador (1995) (SILVA;GONÇALVES, 2016 p. 08). 

No Brasil, apesar de desde 1990 já haver forte pressão e discussões feministas 

sobre o assunto, e o país ter assinado tratados de proteção e contra a violência da 

mulher, além de possuir em sua constituição a previsão do dever do Estado em criar 

mecanismos para coibir a violência doméstica, como anteriormente citado, o sistema 

brasileiro tratava a matéria de forma negligente.  

Apenas em 2004 surgiu o primeiro projeto de lei tratando da matéria, sendo 

este o Projeto de Lei nº4.559/2004, que posteriormente deu origem à Lei 11.340/2006, 

conhecida como Lei Maria da Penha. 

A Lei 11.340/2006 resultou-se como uma homenagem a Maria da Penha, 

mulher gravemente agredida durante anos e que por duas vezes sofreu tentativa de 

homicídio por parte do próprio marido. Maria da Penha foi agredida pelo esposo 

durante seis anos até se tornar paraplégica após um atentado com arma de fogo, em 

1983, segundo a Agência Senado12. Após recuperada, sofreu nova tentativa de 

assassinato, quando o marido tentou eletrocutá-la. A vítima lutou pela 

responsabilização jurídica de seu agressor por cerca de 20 anos, o qual ficou recluso 

em regime fechado por apenas 2 anos. 

Este caso foi analisado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

que em 2001 responsabilizou o Estado Brasileiro por negligência, omissão e 

tolerância, além de entender que os mecanismos internos do regime brasileiro foram 

considerados insuficientes sob a ótica dos direitos humanos e fundamentais das 

mulheres. 

A Lei Maria da Penha surge como cumprimento das determinações 

estabelecidas na Convenção da Organização dos Estados Americanos (OEA), 

intitulada de "Convenção para punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher", 

também conhecida como “Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 

1994, conforme informado pela Agência Senado.  

                                                           
12 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/lei-maria-da-penha. Acesso 
em: 15 abr. 2021. 
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Esta lei representou uma das mais vitoriosas manifestações de poder de 

influência do movimento feminista brasileiro na promulgação de leis, sendo 

reconhecida pela ONU como a terceira melhor legislação do mundo no enfrentamento 

à violência contra as mulheres. (DIAS, 2015, p. 34 apud Amaral; Pereira 2018). 

A Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, buscando tutelar de forma diferenciada estas condutas para 

alcançar a realidade concreta vivenciada pela população feminina. Depois de sua 

criação, houve um aumento de cerca de 86% de denúncias de violência familiar e 

doméstica (Bezerra, 2017) 

A lei possui numerosas inovações, ela tipificou e definiu a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, bem como estabeleceu cinco formas de violência contra a 

mulher, sendo elas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além de definir 

que a violência doméstica contra a mulher independe de sua orientação sexual. 

Na esfera do direito penal, agravou as penas do crime de lesão corporal, 

estabeleceu uma nova majorante constante no art. 129, parágrafo 6º, do CP/1940, 

além de uma agravante genérica, prevista no art. 61, II, f, do CP. No campo do direito 

processual, pode-se destacar a instituição dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher (JVDFMs), afastando a lei n. 9.099/95. 

Antes da Lei Maria da Penha, os casos de violência doméstica eram julgados 

pela Lei 9.099/95, que disciplinou os Juizados Especiais Criminais (JECs). Estes 

juizados são os que possuem competência para julgar crimes de menor potencial 

ofensivo.  

O fato de no Brasil ter incluindo a violência doméstica dentro do rol dos crimes 

de menor gravidade em virtude da criação de meios alternativos de cumprimento de 

pena, gerou muitas críticas, sendo considerado por muitos um retrocesso. Com a 

entrada em vigor da nova lei, a competência dos JECs foi retirada.  

Salienta-se que no artigo 41, o caráter de menor potencial ofensivo das 

condutas referentes à violência doméstica e familiar baseada em diferenças de 

gênero, foi expressamente afastado. A lei proibiu, ainda, a aplicação de penas 

pecuniárias nos casos de violência doméstica. 
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Apesar de para muitos a lei ter representado grande evolução e se destacado 

por suas previsões, conforme aponta Mello (2020), não era uma visão unanime no 

mundo jurídico: 

A lei nº11.340/2006, contudo, foi recebida pelo meio jurídico da mesma forma 
que são tratadas as vítimas a quem protege: com desprezo e desconfiança. 
Na análise dessa lei, alguns juristas criticaram a inserção dos instrumentos 
de controle da violência doméstica em uma rede que privilegia o sistema 
penal como método de solução das controvérsias geradas pela violência de 
gênero no âmbito doméstico e familiar quando veda a aplicação da Lei nº 
9.9099/1995, ou quando eleva a pena máxima de lesão corporal no âmbito 
doméstico, fazendo da lei uma opção retributivista-aflitiva (KARAN,2007; 
BATISTA, 2009 apud MELLO, 2020). 

Em 2017 o STJ firmou através da Súmula 588, o entendimento quanto a 

impossibilidade de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, quando em casos de crime ou contravenção penal contra a mulher com 

violência ou grave ameaça no ambiente doméstico (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 

13/09/2017, DJe 18/09/2017). 

Ademais, o que não se pode negar é que a aprovação da Lei 11.340/2006 

representou mudanças significativas na ordenação de novos procedimentos 

democráticos de acesso à Justiça. Além de fornecer transparência e visibilidade à 

violência doméstica, também provocou debate na sociedade, no meio jurídico e nas 

universidades sobre o tema (CAMPOS; CARVALHO, 2011; CELMER; AZEVEDO, 

2017 apud MELLO, 2020, p.117). 

A lei prevê, também, medidas de proteção à vítima que são importantes para 

evitar que a violência doméstica resulte em feminicídio. As medidas protetivas de 

urgência são relevantes para o afastamento da mulher do ambiente em que a mesma 

está sofrendo riscos de vida pelo seu companheiro. Dentre as medidas previstas está 

o encaminhamento das mulheres em situação de risco, assim como de seus 

dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social, estando as 

demais medidas previstas nos arts. 22, 23 e 24 da referida lei. 

Entrou em vigor em 2018, a Lei 13.641/2018, que altera a Lei nº 11.340/2006, 

tipificando o crime de descumprimento de decisão judicial que defere medidas 

protetivas de urgência, previsto no art. 24-A, com pena de detenção de três meses a 

dois anos. Trata-se de uma inovação legislativa, considerando que não era permitida 
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a prisão de agente que descumpriu medida protetiva, sendo o primeiro e único 

dispositivo de pena na lei. 

Em abril de 2020, entrou em vigor a Lei 13.984/20, que altera a Lei Maria da 

Penha, ampliando o rol de medidas protetivas de urgência, tornou obrigatório aos 

homens denunciados por violência doméstica o acompanhamento psicossocial de 

forma individual ou em grupo, além de frequentar centros de educação e reabilitação. 

3.2 - DA LEI DO FEMINICÍDIO  

Em capítulo anterior explanamos sobre o feminicídio em uma abordagem mais 

geral sobre o tema. Neste tópico dissertaremos sobre a Lei 13.104/15, que entrou em 

vigor em março de 2015, sendo o mais recente dispositivo voltado para a temática da 

violência contra a mulher e o último mecanismo para tutelar a cadeia da agressão. 

Nas palavras de Rogério Greco (2015): 

Sob a ótica de uma necessária e diferenciada proteção à mulher, o Brasil 
editou o Decreto nº 1.973, em 1º de agosto de 1996, promulgando a 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
à Mulher, concluída em Belém do Pará (conhecida como Convenção de 
Belém), em 9 de junho de 1994. Segundo as determinações contidas na 
aludida Convenção, em 7 de agosto de 2006 foi publicada a Lei nº 11.340, 
criando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos do §8º do art. 226da Constituição Federal, que ficou 
popularmente conhecida como “Lei Maria da Penha” que, além de dispor 
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra à 
Mulher, estabeleceu medidas de assistência e proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar, nos termos dispostos no art. 1º da 
mencionada lei. Em 9 de março de 2015, indo mais além, fruto do Projeto de 
Lei do Senado nº 8.305/2014, foi publicada a Lei nº 13.104, que criou, como 
modalidade de homicídio qualificado, o chamado feminicídio, que ocorre 
quando uma mulher vem a ser vítima de homicídio simplesmente por razões 
da sua condição de sexo feminino. 

Dessa forma, a lei de feminicídio alterou o CP/1940, criando uma qualificadora 

ao crime de homicídio, assim como modificou o rol de crimes hediondos.  

O Brasil, até o momento de elaboração dessa lei, não continha uma legislação 

que aplicasse uma penalidade diferenciada para o homicídio que era praticado por 

razões da condição do sexo feminino. Sua composição foi recomendada pela 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre Violência contra a Mulher do 

Congresso Nacional, que investigou a violência contra as mulheres nos estados 

brasileiros entre março de 2012 e julho de 2013.  

https://catracalivre.com.br/cidadania/13-anos-da-lei-maria-da-penha-entenda-quando-ela-pode-ser-usada/
https://catracalivre.com.br/cidadania/13-anos-da-lei-maria-da-penha-entenda-quando-ela-pode-ser-usada/
https://catracalivre.com.br/cidadania/violencia-domestica-nao-e-so-agressao-fisica-saiba-identificar/
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Visa ressaltar que o delito pode ser praticado por qualquer pessoa, sendo que 

só pode configurar como vítima pessoa do sexo feminino. Com isso, a pena do crime 

de homicídio simples é de seis meses a 20 anos de prisão, enquanto que o de 

feminicídio, um homicídio qualificado, de 12 a 30 anos de prisão, podendo ser 

aumentada em 1/3. A mencionada lei foi modificada pela lei 13.771/18, que entrou em 

vigor em 19 de dezembro de 2018, que incluiu o § 7º e seus incisos, determinando 

causas de aumento da pena.  

Por fim, cabe esclarecer que a Lei do Feminicídio não enquadra, 

indiscriminadamente, qualquer assassinato de mulheres, prevendo a lei em quais 

situações será aplicada:  quando resulta de violência doméstica ou familiar, ou quando 

há menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher, também manifestada 

pela misoginia e pela objetificação da mulher, independendo do autor ser conhecido 

ou não da vítima. 

3.2.1 - Da tipificação 

Há quem questione a necessidade da tipificação do feminicídio, haja vista o 

homicídio já está devidamente previsto no código penal e abrange, também, as 

mulheres. No entanto, surge a necessidade para conceituar e reconhecer que 

mulheres são mortas em decorrência do gênero. 

A tipificação representa um avanço na compreensão política e jurídica do 

fenômeno que há pouco tempo passava despercebido. Não se trata de um 

acontecimento isolado, ao contrário, é uma das consequências mais cruéis da 

subordinação da mulher e da negação de sua autonomia (Mello, 2020, p. 64).  

Para diferenciar e reconhecer uma morte como feminicídio e não como um 

homicídio comum, são investigadas as características relacionadas ao contexto em 

que ocorrem, como as circunstâncias, os meios e formas de violência empregadas 

que resultaram na morte da mulher.  

Ao tipificar o feminicídio, reconheceu-se que as mulheres são mortas pelo 

simples fato de serem mulheres, o que não ocorre aos homens. Ao ser exposto e 

reconhecido tal fato, vislumbra-se tamanha desigualdade social e os reflexos do 

sistema patriarcal em que estão inseridas as partes.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13771.htm
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Nessa linha, é equivocado dizer que foi criado uma nova modalidade de crime 

para atender as mulheres, bem como duvidar de sua importância. O delito continua 

sendo o de homicídio, sendo o feminicídio uma qualificadora, visando punir com mais 

gravidade uma situação que está em discrepância e em desordem na sociedade, e 

que carece de uma tutela especial por parte do Estado. 

O machismo enraizado nas sociedades em que o modelo patriarcal perpetua, 

não só influencia, como em muitos casos, serve de combustível para realizar e 

justificar tais danos. Não só isso, mas também interfere, até mesmo, nos registros e 

contabilização dos dados, como bem apontado no Mapa da Violência contra mulher 

de 2018, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ao apontar a diferença dos 

dados presentes nas estatísticas divulgadas em canais de informações, como os 

jornais, e os dados divulgados por órgãos de segurança. Vejamos: 

Esses dados mostram uma diferença significativa quando comparados com 
as informações de órgãos de Segurança Pública. A imprensa noticia mais 
feminicídios do que a polícia registra. Muito disso deve-se ao processo de 
determinação em cada esfera. Enquanto a imprensa faz uma categorização 
prévia, um registro de homicídio de mulheres em situação de violência 
doméstica, identificando o feminicídio em sua natureza fática; os órgãos de 
segurança pública ainda possuem resistência em categorizar o mesmo crime 
como homicídio doloso praticado contra a mulher por “razões da condição de 
sexo feminino”. Algumas das razões para isso estão relacionadas com a 
comprovação material do dolo e com o machismo institucional que ainda 
persiste em muitas instituições de Segurança pública. (2018, p.55) 

Tal fato não só atrapalha na fiscalização e no registro dos casos, como também 

dificulta o conhecimento da real situação que deve ser combatida. A tipificação do 

crime de feminicídio, por intermédio da Lei nº 13.104/2015, expressa o indício de uma 

mudança na consciência coletiva e um instrumento protetivo da violência contra as 

mulheres.  

Como apresentado anteriormente, por muito tempo foi possível justificar o 

delito, sendo afastada a punibilidade dos homens que matavam suas esposas. Hoje 

possuir uma lei que não só não permite que tais casos utilizem de excludentes de 

ilicitudes alegadas antigamente, como também criminaliza esse ato, demonstra que 

juridicamente e socialmente a população está mais inclinada a entender que é uma 

problemática que precisa de tutela especial do poder público, através de ações 

desempenhadas pelos três poderes - judiciário, legislativo e executivo – em conjunto.  
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Todavia, há de considerar-se que as inovações legislativas, isoladamente, não 

conseguirão estabelecer mudanças significativas, portanto, será necessário a 

reestruturação do Estado, da cultura social, da justiça de gênero, além da 

consolidação do empoderamento feminino. 

À vista disso, apesar da necessária tipificação para intervenção mais 

consistente do Estado na esfera jurídica, só ela não é o suficiente para controle do 

delito, até mesmo porque esta é a última ação que o Estado pode exercer. 

É preciso medidas visando a erradicação dessa problemática, visando 

mudanças na cultura social, garantindo, valorizando e priorizando os direitos humanos 

das mulheres, bem como uma atuação efetiva e eficaz do Estado para prevenir os 

assassinatos praticados contra as mulheres, inclui a devida atenção aos casos de 

agressões consideradas “menos graves” e o cumprimento da punição dos agressores 

(Bandeiras, 2013). 

Dessa forma, a fundamentalidade da tipificação baseia não só na punição dos 

agentes criminosos, culpabilizando então seus atos e não a vítima por sua morte. Mas 

também, ressalta-se a importância da maior visibilidade e exposição que a lei 

proporcionou. 

 A visibilidade gerada pela qualificadora é um dos principais ganhos, sendo 

importante para o enfrentamento mais severo dos delitos, bem como para que haja 

maior controle e conhecimento do real contexto social da violência extrema contra a 

parcela feminina. 
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4- DAS MEDIDAS DE PEVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA. 

Como exposto anteriormente, a existência da tipificação e uma legislação 

específica voltada para a proteção de mulheres e penalização de seus agressores, 

não é somente importante para penalizar essas ações, como também para que se 

possa estabelecer uma estatística e controle mais realístico do número de casos que 

ocorrem na sociedade brasileira. 

No entanto, as leis não são suficientes quando utilizadas avulsas de outras 

medidas estatais. A legislação penal é uma medida repressiva, é uma medida 

coercitiva que busca através da proibição coibir a prática da conduta ilícita. 

Apesar de na Lei Maria da Penha possuir medidas protetivas de urgência à 

mulher em situação de risco, tais medidas, ainda que extremamente importantes e 

necessárias, são instrumentos reativos à uma agressão ou ameaça que já se 

desenvolveu. 

Neste ponto, faz-se interessante a análise e reflexão sobre alternativas que 

atreladas a legislação possam ser mais eficientes no combate à violência doméstica. 

Após todo o trabalhado nos capítulos anteriores resta o questionamento sobre a 

eficiência das legislações na prevenção do delito. 

De acordo com a jurista Carmen Antony (apud BANDEIRA, 2013), o 

enfrentamento ao feminicídio presume, aliado à composição de sua tipificação penal, 

a elaboração e execução de políticas públicas transversais sob a perspectiva de 

gênero. O Direito Penal isolado de políticas públicas não seria suficiente para prevenir 

o cometimento da conduta. 

É urgente o investimento em medidas preventivas, pensadas a longo prazo, 

para evitar que a violência se materialize, ou até mesmo, o feminicídio, considerando 

que são comuns nos casos de feminicídio que haja anteriormente um histórico de 

agressão. A implementação de medidas direcionadas para a erradicação da violência, 

pode influenciar drasticamente na queda no número de mortes de mulher em razão 

do gênero, ao tratar as raízes do problema.  

A Lei 11.340 prevê, no seu artigo 8º, medidas integradas de prevenção da 

violência que deverão ser implementadas através de ações de políticas públicas 
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desempenhadas pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades não-

governamentais. 

 Nesse sentido discorre Brasília,(2016, p.4 apud Xavier, 2019, p. 11): 

A Lei Maria da Penha, além de instituir mecanismos para assegurar a 
imputação de penalização ao agressor, buscou tratar de forma integral o 
fenômeno da violência doméstica. Para tanto, traz diretrizes gerais para a 
instituição de políticas públicas abrangentes e transversais destinadas ao seu 
enfrentamento. Exemplo disso é a prevenção de um conjunto de instrumentos 
para a assistência social à vítima da agressão, bem como a previsão de 
proteção e acolhimento emergencial à vítima. 

 

As políticas de ação afirmativa podem ser consideradas do mesmo modo como 

um mecanismo de garantir o efetivo direito social, que visa asseverar ao indivíduo o 

gozo dos direitos fundamentais, objetivando uma vida digna através do intermédio e 

garantias fornecidas pelo Estado, bem como o exercício do princípio da igualdade, 

ambos previstos na Constituição Federal/88. 

Como afirmado por Ronald Dworkin (apud Kênia Costa Silva, 2015), o respeito 

à igualdade não corresponde a tratar as pessoas de modo semelhante, mas sim em 

tratar ambas como igualmente merecedores de respeito e consideração. Para tratar 

as pessoas como iguais indica, muitas vezes, favorecer, através de políticas públicas, 

àquelas em situação de maior vulnerabilidade social. 

Apesar do estabelecido nos dispositivos legais, nota-se com as estatísticas e 

dados que estimam a violência doméstica como uma pandemia, conforme as 

considerações apresentadas pela ONU, as políticas públicas não estão aplicadas de 

forma eficiente. É preciso o estímulo para que ocorra mais debates e reflexão sobre 

meios de tornar as próprias medidas já descritas no texto legal mais efetivas para 

prevenção. 

A Lei Maria da Penha preceitua sobre implementação de uma política pública 

que integre o judiciário a ações relacionada com a segurança pública, assistência 

social, saúde, educação, trabalho e habitação.  

Conforme acentuado por Xavier (2019, p. 53), estudos indicam que que a 

violência contra a mulher não atinge somente a vítima em si, possuindo um efeito 

cascata sobre a sociedade, já que também afeta a esfera familiar, o trabalho e a vida 

social, causando grandes custos econômicos e sociais. 
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De acordo com a autora, isso ocorre porque a violência pode provocar diversas 

incapacidades, desde a habilidade para participar e desenvolver atividades regulares, 

como o trabalho, além de contribuir para o isolamento e a limitação da capacidade de 

cuidar de si própria e de outros membros da família, podendo ter efeitos temporários 

ou não (OMS, 2002 apud XAVIER, 2019, p.53). 

Um estudo realizado em 2019 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(adiante IPEA), vinculado ao Ministério da Economia, constatou que a mulher 

rotineiramente agredida pode se tornar vítima também do desemprego ou de 

empregos mal remunerados, aos quais se sujeitam quando não conseguem mais 

espaço no mercado formal (SÁ, 2020).  

A pesquisa demonstrou que, em média, essas mulheres se afastam do trabalho 

por 18 dias ao ano, somente para se recuperarem das lesões físicas e psicológicas, 

tais danos atingem diretamente a produtividade no trabalho. Bem como estima que os 

gastos com os tratamentos médicos cheguem à casa dos bilhões de reais. Dessa 

forma, a violência pode causar danos imensuráveis para a vida da vítima e de seus 

familiares (SÁ, 2020). 

Xavier assertivamente indica que considerando que o fenômeno da violência 

está interligado à situações de ordem social, econômica e cultural, se faz necessário 

discutir o tema buscando alternativas contra a violência sobre todos os ângulos, 

especialmente visando o seu enfrentamento por meio da educação da sociedade, 

desde o agressor até a vítima, perpassando todos os segmentos sociais, para que se 

exponham em oposição a banalização da violência (2019, p. 12). 

No tópico anterior foi exposto aspecto sociais que influenciavam na legislação 

da época, além disso, observou-se que até a atualidade permanecem resquícios 

sociais e culturais baseados em ideologias e costumes machistas e degradantes para 

a posição da mulher. 

Tendo isso em vista, são necessárias ações com intuito de modificar os 

padrões socioculturais e a relação entre homens e mulheres e seus devidos papeis 

na sociedade. Nessa perspectiva a lei prevê a promoção de programas educacionais 

que disseminem valores éticos de respeito à dignidade da pessoa humana com a 

perspectiva de gênero e de raça ou etnia, sendo interessante que esses projetos 
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sejam direcionados a todos os níveis educacionais, bem como aos demais grupos da 

população, buscando combater preconceitos enraizados. 

Esses estigmas perpetuados ao longo do tempo, incentivam e legitimam a 

violência contra a mulher, baseando em estereótipos que inferiorizam indivíduos em 

razão do gênero, sendo a promoção do respeito nos meios de comunicação, visando 

coibir papéis estereotipados que exacerbem a violência doméstica e familiar, e 

incentivem a valorização da pessoa e da família, uma das diretrizes que as ações 

desempenhadas pelas entidades devem adotar para combater esses padrões sociais, 

conforme disposto no art. 8º, inciso III, da Lei Maria da Penha. 

Além disso, destaca-se que um dos motivos que influenciam na permanência 

da mulher no ambiente hostil, consiste na dependência que a vítima possui na relação 

com o agressor, sendo em sua maioria de origem financeira decorrente da mulher não 

possuir fonte de renda ou outra opção de moradia. 

A criação por parte do Estado de cursos profissionalizantes, bem como a 

elaboração de sistema direcionado a mulher vítima de violência doméstica, ou que 

esteja em situação de risco, com intuito de qualifica-la e introduzi-la no mercado de 

trabalho, pode incentivar mulheres a deixar ambientes em que se encontram 

vulneráveis, apresentando alternativas de independência e subsistência fora daquele 

meio, possibilitando esperança e opção para a mulher e seus dependentes. 

De acordo com o estudo do IPEA (2019) mencionado acima, os casos de 

violência doméstica e a dependência financeira da mulher agredida estão diretamente 

interligados. Em seus dados pode-se perceber que quando maior a renda gerada pela 

própria mulher menor são as hipóteses de violência doméstica sofrida. Com maiores 

recursos financeiros a mulher possui a oportunidade de se libertar do agressor, seja 

saindo de casa ou se separando dele. Como afirmado por Sá (2020), apoiar a geração 

de renda entre as mulheres produziria, dentre outros, o efeito positivo e fundamental 

de reduzir a violência doméstica. 

Nesse sentido, com a elaboração de programas e projetos que trabalhem 

desde as vítimas até os agressores, bem como procedimentos de capacitação de 

profissionais que podem influenciar no sistema, como professores, agentes de 

segurança e de saúde pública, líderes comunitários, assistentes sociais e entidades 
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religiosas, além de trabalhar com a base da sociedade, estimulando crianças e 

adolescentes na construção de novos valores culturais, pode possibilitar o vislumbre 

de um futuro em que as taxas tenham quedas significativas e mulheres possam 

experenciar uma qualidade de vida, em uma realidade em que não precisam temer 

pelo exaurimento da mesma. 

4.1 - DA REEDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO DOS AGRESSORES 

O atendimento ao agente opressor através de projetos educativos, também 

pode ser um meio de trabalhar diretamente com o elemento causador do crime, 

aspirando operar preceitos internos e estimulantes de seu comportamento, para 

compor novos valores com base na igualdade e no respeito.  

A reeducação e ressocialização dos agressores está disposta na lei 11.340/06, 

que além de fixar meios de punir e reprimir os agentes criminosos, dispõe sobre a 

criação de centros de reabilitação como forma de prevenção, em seu art. 35, inciso V.  

Nessa mesma linha, a lei trouxe o artigo 45, que alterou o disposto no artigo 

152 da Lei de Execução Penal, possibilitando ao juiz determinar o comparecimento 

obrigatório do condenado a centros que ofereçam tais serviços, como uma medida 

restritiva de direitos.  

Essas previsões são importantes pois podem coibir que esses infratores voltem 

a cometer novos casos de violência. No entanto, locais que ofereçam esses serviços 

especializados ainda são poucos no país.  

Segundo Maria Berenice Dias (2007, p.139 apud Mariana Coelho Guidotti, 

2013):  

A imposição de medida restritiva de direitos, que leve o agressor a 
conscientizar-se de que é indevido seu agir, é a melhor maneira de enfrentar 
a violência doméstica. Só deste modo se poderá dar um basta às diversas 
formas de violência cometidas contra a mulher de forma tão reiterada e há 
tanto tempo. Ninguém duvida que a violência doméstica tem causas culturais, 
decorrentes de uma sociedade que sempre proclamou a superioridade 
masculina, assegurando ao homem o direito correcional sobre a mulher e os 
filhos (DIAS, 2017, P.139, apud GUIDOTTI, 2013). 
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Nessa linha, o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) desenvolve no 

âmbito da sua atuação projetos, objetivando a recuperação de homens agressores.13 

De acordo com as pesquisas realizadas pelo órgão do MPPR, o Levantamento do 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos 

Humanos, foi apontada a existência de ao menos 25 iniciativas que contam com a 

participação de Promotorias de Justiça, sendo que têm obtido significativo sucesso 

nas experiências empreendidas. 

Os projetos buscam estimular a reflexão ao redor do contexto da violência de 

gênero, com foco na violência contra a mulher, assim como, o estudo abrange 

discussões sobre a identidade masculina atribuída histórica e socialmente, a definição 

de papéis e formas de se comportar socialmente. 

Uma das responsáveis pelo projeto, a promotora de Justiça Elaine Lopo 

Rodrigues, informou que cada grupo conta com cerca de 20 a 30 participantes, e 

consiste em quatro encontros conduzidos por profissionais de diferentes áreas, como 

Direito, Psicologia e Serviço Social.  

Cada encontro trata de um tópico específicos que será primordial na 

reeducação do agente, dessa forma os encontros são divididos pelas seguintes 

temáticas: 1) raízes históricas da violência contra a mulher, tipificação da violência 

doméstica e violação dos direitos humanos; 2) transtornos mentais e o uso de 

substâncias psicoativas como potencializadores da violência doméstica; 3) 

desconstrução de estereótipos de gênero e poder de (re)construção de laços 

saudáveis por meio de formas alternativas de resolução de conflitos; 4) consequências 

emocionais, psicossociais e morais que acometem às mulheres em situação de 

violência doméstica e o autor da violência (MPPR, 2020). 

 Como exemplo dos bons resultados da iniciativa, é apresentado o 

número obtido Grupo de Orientação e Sensibilização aos Autores da Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher, de Cianorte, que iniciou suas atividades em 

setembro de 2016. Desde o início do projeto foram efetuados 24 grupos com a 

participação de 598 homens, no total ocorreu apenas quatro casos de reincidência. 

                                                           
13 Para mais informações acessar: < http://mppr.mp.br/2020/01/22233,10/Grupo-de-recuperacao-de-
homens-agressores-reduz-violencia-domestica.html>. Acesso em: 01 de maio de 2021. 
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Acentua-se que se trata de medidas que devem ser implementadas em 

conjunto com as demais previstas na legislação para que possam garantir a 

segurança e proteção da vítima, pretendendo alcançar relações mais igualitárias e 

humanas. 

4.2 A EDUCAÇÃO COMO MECANISMO DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER  

Mesmo diante do avançar da tutela legislativa em relação à defesa dos direitos 

das mulheres, muitas ainda não possuem consciência desses direitos nem de sua 

igualdade em face dos homens. A necessidade de educar adequadamente potenciais 

agressores e a sociedade é considerada por Melaré (apud PARADA, 2009), como o 

primeiro passo na luta contra a violência de gênero (XAVIER, 2019, p.11). 

Nesse sentido, além de todas as medidas anteriores descritas, enxerga-se que 

trabalhar a violência doméstica através da educação de crianças e adolescentes, 

ensinando sobre seus direitos e deveres, e sobre igualdade, pode ser a medida mais 

eficaz a longo prazo contra esse mal, por tratar diretamente na base da sociedade que 

será responsável pelas mudanças e manutenção das crenças e ideologias 

perpetuadas. 

Embora a Lei Maria da Penha seja referencial e considerada como das mais 

avançadas do mundo no combate à violência contra as mulheres, muitos dos seus 

pontos positivos não são implementados de forma eficiente no Brasil.  

As únicas leis que se destacam a frente da 11.340, são as aprovadas pela 

Espanha e pelo Chile, em que, de acordo com Sá, há uma preocupação maior e mais 

explícita com a prevenção da violência doméstica não permanecendo apenas na 

teoria, mas sendo implementados na prática para evitar que os casos aconteçam. Na 

Espanha, a lei assegura que o tema seja abordado com alunos do curso fundamental 

até a universidade, instruindo as próximas gerações para a igualdade de gênero e a 

solução de conflitos (Sá, 2020). 

Tal ponto também está inserido na legislação brasileira, prevendo medidas que 

destacam a educação como instrumento de mudança cultural e social. Contudo não 

há uma aplicação eficiente até a atualidade. 
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Nas palavras de Xavier (2019, p. 84): 

A prevenção contra a violência deve ser incluída nos programas escolares, 
desde o ensino fundamental até o universitário, reflexões e análises que 
possibilitem o conhecimento e a percepção da dimensão gênero e da cultura 
de subordinação que traz desequilíbrio à sociedade, à família, à pessoa, e 
incrementa a violência. Na escola, em especial, encontra-se um espaço onde 
podem ser trabalhados os diversos aspectos da violência, podendo ser ela 
um instrumento de transformação cultural (BLAY, 2003 apud XAVIER, 2019, 
p. 84). 

 Para Xavier, o processo de mudança cultural no ambiente familiar é também 

essencial para que sejam garantidos os direitos fundamentais e sociais. A autora 

explana sobre a necessária manutenção do padrão de gênero, modificando os rótulos 

estabelecidos na sociedade brasileira sobre o papel e preocupações que os homens 

e mulheres devem ter, sendo este um dos fatores que mantém a violência de gênero, 

conservando uma relação de poder e subordinação entre os gêneros (DINIZ, apud 

PARADA, 2009 apud Xavier, 2019, p. 70). 

A referida autora afirma que o principal eixo para mudança cultural é a 

valorização da mulher no ambiente familiar para que ocorra uma quebra nos padrões 

culturais e uma reconstrução sobre os papeis sociais. Nesse sentido disserta que a 

inserção de debates e reflexões sobre a violência intrafamiliar e doméstica abrange 

as escolas, instituições públicas e privadas, bem como demais divisões que possam 

transmitir a necessidade de mudança comportamental com relação a violência de 

gênero (XAVIER, 2019, p. 74). 

Sendo assim, a violência não carece apenas de ser neutralizada, trata-se de 

uma problemática a ser superada pelo corpo da sociedade, considerando que se 

encontra enraizada nas diferentes áreas que coordenam a coletividade, podendo a 

educação ser eficaz quando implementada nos diferentes setores visando atingir todo 

o corpo social. 

Atualmente, poucas são as unidades federativas que possuem algum projeto 

voltado para educação sobre a violência doméstica nas escolas.  Na tentativa de 

implementar o previsto no art. 8, inciso IX, da Lei 11.340/2006 em todo o território 

nacional, há o Projeto de Lei 598/2019, aguardando apreciação do Plenário na 

Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei alteraria a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) para incluir nos currículos da educação básica, conteúdo 

sobre a prevenção da violência contra a mulher. 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135145
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Como exemplo de programa ativo direcionado para o tratamento do tema, é 

possível mencionar o “Maria da Penha vai à Escola”, projeto instituído no Distrito 

Federal pela lei 6.325, que constitui a 'Semana Maria da Penha' nas unidades de 

educação da capital.  

O propósito do programa é “educar para prevenir e coibir a violência contra a 

mulher”, além estimular reflexões sobre o combate à violência contra a mulher e 

conscientizar sobre a importância de denunciar esses casos (TJDFT, 2016).14 

Em 24 de setembro de 2020, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos (MMFDH) através da assinatura do 2º termo aditivo ao Acordo de 

Cooperação Técnica, formalizou a parceria com o programa Maria da Penha vai à 

Escola. Com isso, buscam estabelecer o projeto desenvolvido no Distrito Federal (DF) 

em todo o território nacional, impulsionando cada vez mais a expansão do programa. 

A ampliação das ações será desenvolvida pela Secretaria Nacional de Políticas 

para as Mulheres - órgão da estrutura do MMFDH - em conjunto com as redes 

estaduais de enfrentamento à violência contra as mulheres. 

 O programa é voltado para a comunidade escolar públicas e privada, visando 

divulgar aos alunos sobre a Lei Maria da Penha e os direitos das mulheres, bem como 

aos profissionais da educação, buscando capacitar para um olhar mais atento aos 

estudantes que podem ser vítimas diretas ou indiretas da violência doméstica 

(Governo Federal, 2021).15 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Para mais informações acesse: <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/2016/08/7c3f557c7864109c89b3e8f07e2290ce.pdf> Acesso em: 04 de maio de 2020. 
15 Para mais informações acesse: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-
mulheres/acoes-e-programas/maria-da-penha-vai-a-escola>. Acesso em: 04 de maio de 2020. 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2016/08/7c3f557c7864109c89b3e8f07e2290ce.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2016/08/7c3f557c7864109c89b3e8f07e2290ce.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/acoes-e-programas/maria-da-penha-vai-a-escola
https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/acoes-e-programas/maria-da-penha-vai-a-escola
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de toda a abordagem explanada, entende-se que, em uma análise 

retroativa, hoje dispomos de grandes marcos jurídicos com relação ao tratamento à 

violência contra mulher.   

A Lei Maria da Penha representou destaque na efetivação dos direitos das 

mulheres por ser uma lei mais completa com foco na violência doméstica, sendo 

repleta de mecanismos voltados à promoção da igualdade de gênero, prevendo 

medidas protetivas urgentes à mulher que já se encontra em situação de 

vulnerabilidade, e de medidas preventivas, visando combater a violência antes que se 

desenvolva.  

Do mesmo modo, a tipificação do feminicídio é importante não só para a 

garantia da responsabilização do agente infrator, dificultando e afastando a incidência 

de cláusulas de ilicitude, como a de legítima defesa da honra, como também para 

fornecer visibilidade para a dimensão do problema, reconhecendo sua incidência e 

sua necessidade de jurisdição. Discriminar a violência de gênero evidenciando o 

menosprezo, a opressão e letalidade com que ocorre, é um caminho importante no 

combate à sua forma mais extrema. 

Contudo, notamos que essa problemática decorre de uma construção patriarcal 

sustentada no nosso país, que ajudou na manutenção de uma hierarquia social de 

gêneros, a qual continuamos atrelados. É indiscutível que os avanços legislativos e 

jurídicos contribuem para a erradicação desses resíduos históricos que colaboram 

com a subjugação feminina. 

No entanto, o alto número de casos e a constância da violência doméstica, 

demonstra a insuficiência da legislação para combater o problema social estudado, 

exigindo uma atuação do Estado englobando diferentes campos, utilizando de 

políticas públicas para coibir a violência contra a mulher. 

Nesse sentido, é relevante encarar a violência doméstica como um fenômeno 

multifacetado, que precisa ser examinado e combatido explorando as diferentes áreas 

do poder público, visando eliminar a raiz do problema fora da esfera penal, não sendo 

apenas uma medida suficiente para sua coibição.   
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 Para que isso ocorra, faz-se necessária a implementação de medidas que 

possuam como objetivo conscientização educacional de todo o corpo social, visando 

educar não somente as vítimas, mas também seus possíveis agressores. 

A Lei Maria da Penha, possui previsão da introdução nos currículos escolares, 

de todos os níveis de ensino, de conteúdos relativos aos direitos humanos e a 

equidade de gênero, ressaltando as complicações da violência doméstica. O problema 

destacado neste ponto, é a falta de efetivação por meio do Estado de garantias que 

já estão previstas na legislação. Não lidamos mais com falta de previsão legal, mas 

sim de sua implementação efetiva. 

Apenas é possível vislumbrar um futuro em que mulheres não sejam mortas 

pelo simples fato de serem mulheres quando alcançarmos uma sociedade mais 

igualitária, e isso pode ser moldado educando as crianças e adolescentes que 

construirão o futuro.  

Se a violência é incentivada por um machismo enraizado na sociedade e 

sustentado na nossa cultura, é preciso construir novas concepções sociais através da 

educação e reeducação de todas as pessoas, além de uma profunda transformação 

cultural. Com isso, não serão obtidos resultados imediatos, é uma mudança a longo 

prazo, mas é uma reflexão pertinente para que as próximas gerações possam 

desfrutar de um contexto social mais satisfatório e justo. 
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