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Resumo 

A proposta do presente projeto foi a elaboração de um breve passeio histórico na 

história da construção das sociedades, objetivando assim, explicar os motivos que 

levaram as discriminações de gênero no Brasil. Passando pela construção da sociedade 

patriarcal, a baixa representatividade das mulheres nos ambientes culturais e políticos, 

os movimentos feministas como grandes representações de mudança desse quadro 

discriminatório, chegando ao número alarmante de violência e morte contra as 

mulheres, observando os resultados garantidos por um Estado que se mostrava inerte ao 

problema da violência e a partir daí a criação da lei Maria da Penha, como resposta há 

anos de questionamentos para os inúmeros casos de violência e o posterior advento do 

ordenamento jurídico brasileiro, a Lei do Feminicídio. Esta lei abrolha como uma 

proposta de enrijecimento das sanções na seara penal contra os crimes de homicídio de 

mulheres unicamente pelo fato de serem mulheres, e a proposta da criação de políticas 

públicas e sociais que possam tornar a lei mais efetiva.  

Palavras – Chave: Discriminação de gênero; Violência contra a mulher; Lei do 

Feminicídio; Políticas Públicas e Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
The purpose of this project was to prepare a brief historical walk in the history of the 

construction of societies, in order to explain the reasons that led to gender 

discrimination in Brazil. Feminist movements as major representations of change in this 

discriminatory framework, reaching the alarming number of violence and death against 

women, observing the results guaranteed by a state that Was inert to the problem of 

violence and from there on the creation of the Maria da Penha law, in response to years 

of questioning for the numerous cases of violence and the subsequent advent of the 

Brazilian legal system, the Law of Feminicide. This law abrogates as a proposal to 

tighten sanctions in the criminal court against the crimes of homicide of women solely 

because they are women, and the proposal of the creation of public and social policies 

that can make the law more effective. 

Keywords: Gender discrimination; Violence against women; Law of the Feminicide; 

Public and Social Policies. 
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INTRODUÇÃO 

O título “A Lei do Feminicídio: A Construção Histórica e Social que Resultou 

na Criação da Lei e as Políticas Públicas e Sociais como Ferramentas para sua 

Sedimentação”, objetivou esclarecer a forma como as sociedades foram construídas no 

decorrer dos anos e como era a posição social das mulheres neste ambiente. A partir 

deste parâmetro, determinar as condições que originaram a necessidade de criação da lei 

e demonstrar que a lei por si só, não funciona de maneira efetiva, sendo assim 

necessária a criação das políticas públicas e sociais, para que estas junto do mecanismo 

jurídico funcionem como um instrumento eficaz na prevenção a violência contra as 

mulheres. 

 Para tal, fora apresentada a condição da mulher desde o Brasil Colônia, e o 

avançar das sociedades. Dos conventos educacionais, até a criação das escolas 

normalistas. Da luta das mulheres operárias na época da Revolução Industrial por 

direitos mínimos e igualitários, até os tempos mais modernos ao fim da ditadura e a 

obtenção do direito ao voto. Em contrapartida aos movimentos feministas, a resistência 

em aceitar essa nova posição da mulher,devido a sedimentação do machismo. O 

presente projeto tratou também de como o Estado patriarcal foi e continua sendo, um 

dos principais fatores, senão o pilar para todas as desigualdades de gênero e posterior 

violência à mulher. 

 Uma hipótese levantada no desenvolver do projeto foi justamente esse Estado 

patriarcal, influenciando não apenas nas relações sociais, mas também nas relações 

judiciais que resultou na desigualdade do tratamento às mulheres, até mesmo no 

ambiente jurídico. Havendo sempre o julgamento de valor para a figura da mulher, antes 

mesmo de ser realizado o julgamento da violência realizada contra a mulher. E como 

essa revitimização diária, não somente impossibilita um ambiente igualitário entre 

homens e mulheres, como também abre vistas para que se reproduzam os atos 

criminosos contra as mulheres. Nesse aspecto, é plausível a tipificação do feminicídio? 

 Essa pesquisa fora realizada através de estudos de livros específicos acerca da 

Lei nº 13.104/2015, além de jornais e artigos que se propuseram a tratar deste tema e 

também contou com a abordagem de autoras e sociólogas que militantes do movimento 

feminista, foram capazes de realizar estudos importantes deste tipo penal e seu contexto 

histórico. A relevância do tema Feminicídio, está posicionado no mesmo pilar que 

originou a lei. Quanto mais for falado e estudado, menos será preciso que no futuro, 

novos tipos penais desta mesma natureza, sejam criados. 
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1 O Processo Histórico da Inserção da Mulher no Brasil Colônia. 

No ano de 1976, a socióloga marxista, professora, estudiosa da violência de gênero, 

além de grande militante feminista brasileira, Heleieth Iara Bongiovani Saffioti, lançou 

sua obra com o título “A Mulher na Sociedade de Classes. Mito e Realidade”. Nesta 

obra, a autora explicita seus estudos acerca da figura da mulher nas sociedades mais 

remotas à idade contemporânea, à época, 1976. Seus estudos são até hoje considerados 

de grande relevância para o avanço na análise do contexto inicial da mulher nas 

sociedades, como forma de explicar os grandes números de abusos e violências contra 

as mulheres que ocorrem até os dias de hoje. 

 Segundo estudos realizados por Saffioti (1976), na obra supracitada, a autora 

explica que a mulher no Brasil Colônia não possuía espaço de reconhecimento devido a 

forma rude como eram constituídas as sociedades da época. Assim, voltadas unicamente 

para um contexto econômico capitalista e produtivo, possuíam as mulheres apenas 

pequenas funções, talvez àquelas tidas como residuais no ambiente social. Essas 

atividades pautavam-se, por exemplo, na catequese dos filhos dos colonos e dos índios, 

no qual os jesuítas possuíam interesse em levá-los para a fé cristã. O poder que os 

jesuítas possuíam na época apenas era obstado pelo poder que o patriarca da família 

exercia sobre sua esposa e filhos. Assim, eram observados, de certa forma, como uma 

força ou mesmo um refúgio para estas mulheres. No entanto, estes não ofereciam às 

mulheres qualquer instrumento para que estas se tornassem uma figura representativa na 

sociedade, e apenas lhes ensinavam a reprodução de seus comportamentos submissos, 

tanto para a igreja, quanto para seus maridos. 

 Segundo Saffioti, “A tradição cultural de que eram portadores os europeus, 

aliada à escassez de mulheres brancas e à licenciosidade dos costumes explicam a 

reclusão a que os homens obrigavam suas filhas e esposas durante o período colonial” 

(SAFFIOTI, 1976, p.188). Ainda segundo Saffioti, (1976), a segregação social que fazia 

parte da sociedade na época, reproduzida tanto pelos povos, como também pela Igreja, 

acabaria por perfazer na sociedade um perfil estigmatizado do gênero feminino, que 

caracterizava a mulher como um ser sedentário, submisso, muito religioso e de 

pouquíssima participação cultural. O que resultava na reprodução da falta de 

representação da mulher no contexto social. “Durante todo o período colonial, a timidez 

e a ignorância constituíam, como registram os viajantes estrangeiros, traços 

essencialmente femininos”. (SAFFIOTI, 1976, p.188). 
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 Segue a autora dizendo que, o próprio clero concordava e tirava proveito das 

situações imorais que aconteciam entre os senhores e suas escravas nas senzalas, por 

esse motivo, também não apresentavam a mulher qualquer força que pudesse fazer com 

que elas saíssem desta situação de aceitação e submissão. Para isso, a igreja reproduzia 

nas mulheres a “filosofia da negação dos prazeres terrenos em benefício do bem-estar 

na vida post-mortem”. (SAFFIOTI, 1976, p.188). Assegurando às mulheres, desta 

maneira, apenas a responsabilidade de serem saudáveis reprodutoras, com o fim de 

povoar sua sociedade, independente de qual era sua situação diante desta mesma 

sociedade, e sob quais circunstâncias ela estaria incluída. Caberia então, de maneira 

forçosa e repetitiva a condição da mulher apenas como reprodutora, submissa e 

decorativa em suas construções familiares. 

 A condição dessas mulheres na sociedade era tão desigual, que muitas delas nem 

mesmo sabiam falar a língua portuguesa, pois que muitas nem mesmo eram instruídas 

no sentido de aprenderem o básico, como ler e escrever. A relatividade dessas mulheres 

era tão grande nas sociedades, que algumas mulheres cerceadas de uma educação 

básica, até mesmo perdiam suas fortunas, ou qualquer bem que lhe pertencesse, mesmo 

para um estranho, na ausência de saberem assinar seus próprios nomes em documentos 

desta natureza. As mulheres que ambicionavam obter uma melhor instrução tinham que 

viajar para os mosteiros de Portugal. No Brasil, a partir do ano de 1678, iniciou-se a 

criação de conventos que realizavam esse tipo de instrução às mulheres. Essas 

instruções de como ler e escrever vinham acompanhadas de aulas de canto, de música, 

além dos serviços domésticos. (SAFFIOTI, 1976). 

 No entanto, no início do século XIX, o governo começa a dificultar a criação 

destes conventos, alegando para tal que haveria o despovoamento da sociedade, já que 

estas mulheres que se valiam da educação oferecida pelos conventos, apenas se valeria 

dela, caso objetivasse um futuro como freira. Assim, os conventos para continuarem seu 

funcionamento deveriam garantir que não somente prestariam os ensinos para as freiras 

em formação, como também separaria parte de contingencial, apenas como 

educandário, sem que houvesse pretensão de que suas educandas necessitassem seguir a 

carreira religiosa. Contudo, esses conventos acabavam se tornando verdadeiros 

enclausuramentos, onde apenas fingia-se a prestação de um serviço educacional. Essa 

situação de restrita possibilidade de conhecimento laico às mulheres apenas teve uma 

breve melhora com a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil. (SAFFIOTI, 1976)  
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 A situação das mulheres, vistas como seres sem qualquer necessidade de 

representação a ponto de necessitarem de um mínimo de instrução educacional apenas 

obtiveram uma melhora quando houve a expulsão dos jesuítas e posterior retirada de 

seus modelos sociais, e também com o advento do fim das colônias para a introdução do 

modelo imperial. A Constituição de 1823 trouxe também no seu texto, a necessidade do 

ensino laico às mulheres. Mais à frente, no ano de 1827, fora criada uma lei que 

isentava a mestre de escolas femininas a implementarem o ensino da geometria e 

aritmética, estabelecendo assim, uma diferenciação do que era pertinente ao homem e a 

mulher saberem. Obviamente, as diferenças não paravam por aí, já que haviam 

significativa diferença nos números de escolas femininas e masculinas, ainda no Brasil 

Império. (SAFFIOTI, 1976) 

 Com o avançar dos anos e após percepção de um déficit na educação dos alunos, 

baseados no despreparo de seus mestres, a educação no Brasil ficou caótica, tanto para 

homens e principalmente para mulheres, suscitando assim a criação de escolas normais, 

que abrigassem ambos os sexos, em detrimento do pensamento das escolas de gênero. 

Porém, o implemento destas escolas ainda seria severamente debatido na sociedade, a 

ponto de as primeiras mulheres a serem recrutadas para este tipo de instituição, serem 

tidas como mulheres sem moral. Segundo Saffioti, mesmo com o implemento destas 

escolas e as significativas mudanças sociais para as mulheres, estas ainda eram 

cerceadas de seu direito a profissionalização das carreiras consideradas “masculinas” 

devido às condições sociais que ainda as bloqueavam. Ficando estas reservadas apenas 

ao ensino primário nas escolas. (SAFFIOTI, 1976). 

1.1 A violência do gênero e o contexto social que possibilitou essa construção. 

Adriano Senkevics, em sua obra “Ensaios de Gênero” (2012), realizou uma 

profunda observação quanto aos estudos de Heleieth Saffioti, quanto a questão do 

gênero feminino, além de tratar das visões da socióloga, em comparação a outras 

autoras feministas que também tornaram como cerne de seus estudos a questão do 

gênero na sociedade. Para tanto, assegurou que Saffioti defendia um posicionamento 

diferenciado do que corroboram as correntes contemporâneas acerca da violência de 

gênero. Para ela, o fator mais importante que leva aos recorrentes descasos com as 

mulheres na sociedade, além da recorrente violência e discriminação, desde os 

primórdios da civilização, não é apenas a questão do gênero em si, desconectadas de 

qualquer outra fundamentação. Para ela, muito mais importante se apresenta a questão 
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do patriarcado, principal característica da sociedade brasileira, em termos de construção 

social. 

Em seus estudos, Saffioti, levanta uma série de questões acerca desta 

problemática e para tal, reforça as outras formas de ver o problema da violência à 

mulher sob a ótica de outras autoras. A exemplo disso, atribui a Gayle Rubin a 

sistematização do sistema sexo/gênero, pondo que Rubin, fora um tanto neutra ao tratar 

a questão do gênero, pois que tal questão, a partir do que foi suscitado por Rubin, 

poderia ser utilizada tanto para opressão nas relações, como também para gerar soluções 

igualitárias. (SENKEVICS, 2012) 

Na visão de Saffioti a autora que mais se aproxima de seu entendimento como 

forma correta de classificar a discriminação do gênero feminino na sociedade, seria a 

visão defendida por Joan Scott. Pois para Scott, as relações de gênero estão envoltas às 

relações de poder, onde durante os séculos, as mulheres estiveram em posição 

desfavorável aos homens na questão da hierarquização. O único ponto negativo, para 

Saffioti, do que diz Joan Scott, é que em seu estudo, Joan não define o tipo de poder do 

qual trata, aquele que está dissolvido na sociedade, o que traz dificuldades ao projeto de 

transformação social. (SENKEVICS, 2012) 

Contudo, observa Saffioti em seus estudos, que a questão do gênero, de fato, é 

algo mais relevante, antigo e intrínseco na sociedade, mas que porém, não é a única 

questão para explicar a diferença dos gêneros e a consequente ‘diminuição’ da mulher. 

Assim, com o avançar dos movimentos feministas, a socióloga ressalta que ao tratar 

dessas desigualdades o único ponto que diversas vezes é levantado por essas ativistas 

seria a questão do gênero, sendo deixado de lado inteiramente a questão do patriarcado 

e de como este influencia nas transformações sociais. E é justamente este apontamento 

único da questão do gênero, sem se ater a também questão do patriarcado, que 

incomodou a socióloga no desenvolver dos seus estudos. Pois que para ela, ainda que o 

conceito do patriarcado tenha sido algo recente, que emergira através do capitalismo 

industrial, e que tenha sofrido constantes oscilações no avançar das sociedades, e a 

questão do gênero sempre estivesse presente, ainda assim, não se poderia tomar como 

premissa, unicamente o gênero, sem somá-lo a questão do patriarcado. Pois que um deu 

origem ao outro. (SENKEVICS, 2012) 

A autora defende ainda um questionamento sobre se haveria algum interesse por 

trás da desconstrução do sentido do patriarcado em benefício dos ricos usos do gênero. 

Diz ainda que nos últimos milênios da história, as mulheres estiveram hierarquicamente 
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inferiores aos homens. “Tratar esta realidade exclusivamente em termos de gênero 

distrai a atenção do poder do patriarca, em especial como homem/marido, 

‘neutralizando’ a exploração-dominação masculina” (SAFFIOTI, 2004, p. 136). 

Para Saffioti (2004), o gênero está longe de ser um conceito neutro. Muito pelo 

contrário, ele “carrega uma dose apreciável de ideologia” (p. 136). Assim, é justamente 

a ideologia patriarcal, que cobre uma estrutura de poder desigual entre mulheres e 

homens. Pois que o conceito de gênero, por si só, não atacaria o coração da engrenagem 

de exploração-dominação, alimentando-a. 

Desta maneira, se gênero é um conceito útil, rico e vasto, sua ambiguidade 

deveria ser entendida como uma ferramenta para maquiar exatamente aquilo que 

interessa ao feminismo: o patriarcado, como um fato inegável para o qual não cabem as 

imensas críticas que surgiram (SAFFIOTI, 2004). 

1.2 A Inserção dos Movimentos Feministas na Sociedade 

Como já dito, o século XIX abrigou diversas transformações na sociedade em 

diferentes setores. O casamento entre as famílias ricas e burguesas, funcionavam como 

um método de ascensão social, e a virgindade das mulheres passou a ter grande 

relevância nestes momentos, pois que funcionava como uma garantia de grande valor 

econômico e político desta mulher, a fim de que sob esta repousasse a garantia de uma 

boa linhagem. (MELLO, 2015). 

 Essa formação de casamento, era restrita as famílias ricas, assim, essas mulheres 

que contraíam o matrimônio, passavam a assumir o papel comum às mulheres à época, 

de figuras reprodutoras, donas de casa e responsáveis por todo o cuidado doméstico e 

familiar. Já seus maridos, assumiam na sociedade o papel de mantedor, provedor 

absoluto de sua família, forte e assim, responsável por sempre reproduzir o modelo 

patriarcal. No entanto, esse modelo admirado pela sociedade, apenas possuía esses 

efeitos nas famílias ricas e tradicionais, pois que no casamento formal realizado entre 

pessoas pobres, o homem, ainda que pretendesse, não conseguia ser único provedor da 

casa devido as más condições de trabalho e posterior remuneração, dando, desta forma, 

uma maior autonomia a suas mulheres que viam-se na obrigação de além de serem 

responsáveis ainda pela mantença das atividades domésticas diárias, e o cuidado com 

sua prole, precisava também trabalhar para longe do âmbito doméstico, para somente 

assim, somar forças a seus maridos para conseguir o sustento de sua família. (MELLO, 

2015) 
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 Essas mulheres, representantes das classes pobres, eram então obrigadas a 

romperem com os padrões impostos à época e inserirem-se na sociedade econômica. 

Como, independente de sua condição financeira, ainda pertencia ao gênero feminino, 

estas mulheres sofriam com as grandes desigualdades que lhes eram impostas. Pois que, 

trabalhavam muito, recebiam pouco e muitas das vezes nem mesmo conseguiam 

formalizar sua união com seus parceiros. No entanto, estas, quando eram vítimas de 

violência por estes mesmos parceiros, sentiam-se livres para rebelarem-se contra seus 

agressores, na mesma medida em que eram agredidas.  Desta forma, estabeleceu-se na 

sociedade o sentimento de que de fato, a violência contra mulheres estava pautada num 

contexto doméstico e não social, pois ocorriam dentro destes lares e lá mesmo era 

resolvido. (MELLO, 2015). 

 Com o tempo, e em decorrência deste tipo de arrumação social, foi se 

construindo não apenas na sociedade, como também no ordenamento jurídico a visão da 

mulher a partir de uma ótica voltada para o seu comportamento social. Nestes moldes, a 

mulher deveria ser considerada como “honesta”, para que fossem consideradas aptas a 

receberem o auxílio da justiça, caso se vissem em situação de violência e desamparo.  

 No Brasil, o fato que iniciou o fomento a modificação deste tipo de concepção 

foi o assassinato de Ângela Diniz, no ano de 1976. Este assassinato resultou em grande 

repercussão nacional, que evidenciou a violência fatal empregada à vítima, pelo seu 

então namorado, Doca Street, após o rompimento do relacionamento. No seu primeiro 

julgamento, Doca, acusado do crime, conseguiu ser inocentado através da tese arguida 

por sua defesa, de legítima defesa da honra. A partir desta situação, os movimentos 

nacionais feministas tomaram força devido a comoção popular, e começou também a 

provocar a sociedade, reivindicando o fim da violência contra a mulher. A fim de 

mobilizar a sociedade, lançaram mão do slogan “quem ama não mata”, em resposta a 

alegação de Doca, de que teria matado por amor. Após a acusação recorrer da sentença, 

Doca foi condenado a 15 anos de prisão. (MELLO, 2015) 

 Esse crime foi verdadeiro determinante para o levante dos movimentos 

feministas no Brasil, resultando em diversas manifestações lideradas por inúmeras 

feministas brasileiras, que acabou resultando em um ganho expressivo no que tange aos 

direitos da mulher.  

 Na visão de Cynthia Andersen Sarti (2001) apud Mello, 2015: 

A década de 1980 foi próspera em experiências inovadoras, articuladas por 

feministas e mulheres organizadas em diferentes movimentos, que resultaram 

na constituição de uma agenda nacional de combate à violência contra a 
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mulher importante no Brasil. O movimento de mulheres no Brasil era uma 

força política e social consolidada. Explicitou-se um discurso feminista em 

que estavam em jogo as relações de gênero. As ideias feministas difundiram-

se no cenário social do país, produto não só da atuação de suas porta – vozes 

diretas, mas no clima receptivo das demandas de uma sociedade que se 

modernizava, como era o caso da brasileira. Os grupos feministas 

desenvolveram-se pelo país. Houve significativa penetração do movimento 

feminista em associações profissionais, partidos, sindicatos, legitimando a 

mulher como sujeito social particular. 

 No avançar destes movimentos, um ponto inegável das conquistas advindas dos 

movimentos feministas, são as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, 

que ainda na década de 80, já denunciava os recorrentes casos de descaso do judiciário 

aos crimes de violência contra a mulher.  

 A magistrada Adriana Ramos de Mello, expressa em seu livro, o pensamento da 

ilustre Saffioti (2007, p.89), sobre a criação das delegacias especializadas, dizendo: 

A criação das delegacias especializadas no atendimento à mulher 

representou, inegavelmente, não só originalidade, mas a intenção de propiciar 

às vítimas de violência de gênero em geral, e, em especial, da modalidade sob 

enfoque, um tratamento especializado, exigindo que as policiais conhecessem 

as relações de gênero. (MELLO, 2015, p.95). 

 Além deste, o feminismo no Brasil, foi responsável por criar diversos grupos, em 

todas as regiões do país, tratando de vários temas pertinentes a luta da mulher contra as 

desigualdades que lhes eram e ainda são impostos na sociedade. Esteve também, o 

movimento de mulheres, presente nos discursos constituintes de forma extremamente 

participativa. (BARSTED, 1993). Inclusive, antes mesmo da década de 80, com a 

instauração das Delegacias Especializadas, as mulheres ainda foram responsáveis por 

dialogarem diretamente com o Presidente Getúlio Vargas, a fim de garantir o seu direito 

de voto. Este direito, ainda que tenha sido garantido por ele na Constituição de 1934, 

apenas foi de fato posto em prática, ao fim do período conhecido como a “ditadura 

getulista”, em meados do ano de 1946. (BLAY, 2001). 

Com o tempo estes movimentos feministas ganharam ainda mais força, e assim 

o permanece até os dias de hoje, ainda que sempre existam inúmeras represálias. Os 

movimentos contemporâneos foram responsáveis por trazer à baila, questões que 

incidiram no pensamento direto da posição das mulheres na sociedade, e todo o caos, 

discriminação e violência ao qual são submetidas. Desta forma, e sob constantes lutas 

no transcorrer dos anos, foi possível a criação dos ganhos mais recentes na esfera 

violência à mulher com a Lei Maria da Penha – 11.340/2006, e posteriormente a Lei do 

Feminicídio – 13.104/2015.   

Estes fatos corroboram para uma perspectiva feminista contemporânea, onde as 

práticas violentas sempre cometidas contra as mulheres, hoje, ainda que permaneçam 
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acontecendo, contam, no entanto, com a quebra do silêncio. Pois que o feminismo 

trouxe a mulher, a possibilidade de ter voz ativa e serem ouvidas, sendo capaz de 

demonstrar isso no passo em que hoje possuem, ao menos o direito de culpar seus 

agressores pelas violências cometidas. Vitória que talvez não fosse possível se não 

houvesse, os levantes feministas na sociedade.  

1.3 Dia Internacional da Mulher 

Acerca do dia internacional da mulher, Eva Alterman Blay, realizou importante 

estudo, “8 de Março: Conquistas e Controvérsias” (2001), explicando os aspectos que 

levaram à criação dessa data tão significativa nos dias de hoje. Assim, o dia 

internacional da mulher trata-se portanto, de um dia que representa inúmeras lutas e 

conquistas das mulheres no Brasil, e no mundo.  

Boa parte de seu verdadeiro conceito, vem de muitos anos atrás, na época das 

Revoluções, mais precisamente, da Revolução Industrial. Nos séculos XIX e XX, 

grande parte do quadro de funcionários das grandes fábricas, principalmente as têxtis, 

eram ocupadas por mulheres e crianças, muitos deles eram imigrantes judeus. Conforme 

as cidades iam avançando no sentido de tornarem-se industriais, mais a demanda de 

trabalho crescia e mais eram reproduzidas as condições precárias de trabalho. Os 

funcionários possuíam uma jornada de trabalho de 12 à 14 horas diárias, incluído do 

fato que deveriam cumprir seis dias semanais, já que em boa parte das manhãs de 

domingo, eram também obrigados a trabalhar. Em contrapartida a este intenso trabalho, 

pouco lhes era pago, pois que os salários oferecidos a estes funcionários eram 

extremamente baixos. Além do mais muitas dessas mulheres ainda estendiam os 

trabalhos para suas casas, pois que muitas ainda recorriam ao serviço de costura caseiro, 

chegando a trabalhar cerca de 18 horas por dia. Como se não bastassem todas essas 

precárias circunstâncias, o ambiente de trabalho era problemático, com pouquíssimos 

recursos. (BLAY, 2001) 

 Devido a estas circunstâncias, diversos movimentos reivindicatórios surgiram, 

em busca de melhores condições salariais, além de melhores condições de trabalho. 

Essas reivindicações eram vistas pelos empregadores de forma negativa, como uma 

afronta. A situação das mulheres, mesmo que todos estivessem em pleno caos, ainda 

conseguia ser pior que a dos homens, pois que não bastando toda essa situação, ainda 

trabalhavam tanto quanto os homens, para receberem menos que eles. Nas 

reivindicações trabalhistas que participavam, o faziam em aspectos gerais, nunca 

tratando a desvalorização do trabalho oferecido pelas mulheres em específico, e mesmo 
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que estas se juntassem ao grupo grevista em prol de mais condições, eram deixadas de 

lado no momento em que se discutia sobre salários. Eram consideradas, mesmo dentro 

deste núcleo, como àquelas que complementavam o salário dos homens, assim, não era 

pertinente que se falasse no seu direito a um justo salário. (BLAY, 2001) 

 Com os tímidos, porém presentes, movimentos feministas, emergiram à época 

nomes como Clara Zetkin, alemã incansável nas defesas dos direitos igualitários. Prova 

disso, é que em pleno século XIX, coordenou uma revista com o título “Igualdade”, que 

perdurou por 16 anos naquelas sociedades extremamente machistas. Esta grande 

militante dos direitos das mulheres, principalmente, devido ao contexto histórico, era 

grande defensora da causa das mulheres operárias. Assim, ao participar do II Congresso 

Internacional de Mulheres Socialistas, em Copenhagen, no ano de 1910, Clara Zetkin 

propôs a criação de um Dia Internacional da Mulher, que representasse toda luta das 

mulheres por direito iguais. (BLAY, 2001) 

 Eram constantes as pressões dos sindicatos, para que os empregados assumissem 

as consequências de realizarem uma greve geral, com intuito de mudar as condições de 

trabalho fabril. No entanto, essas greves eram vistas da pior forma pelos empregadores, 

que com o tempo, para frear o avanço dos movimentos utilizavam-se de métodos nada 

pacíficos. Para tal, eles trancavam todas as portas de acesso à rua, cobriam com panos 

os relógios e ainda controlavam a ida ao banheiro dos funcionários. Isso causava ainda 

mais revolta e desconforto com as condições pelos trabalhadores. (BLAY, 2001) 

 Essas atitudes extremas dos donos das fábricas, em nada adiantou para que se 

freassem os movimentos sindicais objetivando a greve. Desta forma, uma greve geral 

foi instaurada com adesão de cerca de 15 mil trabalhadores nos Estados Unidos, o que 

resultou no fechamento de cerca de 500 fábricas. Este ato foi tão significativo, e foi 

causador de uma mudança tão extrema no funcionamento das fábricas, que as grandes 

empresas acabaram por ceder algumas reivindicações e essa atitude acabou por reduzir 

aos poucos o número dos grevistas. (BLAY, 2001) 

 Mesmo com as mudanças que a greve geral conseguiu trazer, nas pequenas 

empresas, essas mudanças eram quase inócuas, e a precariedade das condições de 

trabalho continuava existindo. Assim, permaneciam nesses pequenos negócios, 

instaurado a insatisfação dos trabalhadores com suas condições, e posterior fomento de 

um novo levante sindical para melhorar suas condições. Diante desta nova ameaça de 

greve, os empregadores reagiram da mesma forma que em tempos atrás haviam sido 

empregadas, assim, novamente trancavam as portas das fábricas, cobriam os relógios e 
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controlavam a ida ao banheiro de seus funcionários. Com isso, numa tarde de 1911, um 

incêndio se espalhou pelas ruas e uma fábrica, que possuía construção precária, acabou 

por ser tomada pelo fogo. Nela trabalhavam cerca de 600 pessoas, a maior parte, 

compostas de jovens mulheres, muitas imigrantes judias e italianas. Como muitas das 

portas estavam trancadas no momento do incêndio, poucas conseguiram se salvar do 

fogo. Algumas conseguiram alcançar as escadas e descerem até a rua, outras pulavam 

das janelas, para a morte e outras sequer saíram de suas máquinas, morrendo ali mesmo. 

Neste dia, um sábado, 146 pessoas morreram, 125 delas, eras mulheres. (BLAY, 2001) 

 Esse fato causou uma enorme comoção na sociedade, e sem qualquer dúvida 

fortaleceu em muito o movimento sindicalista para melhores condições de trabalho. 

 Com a chegada do século XX, os movimentos feministas continuaram seguindo 

sob essa ótica na proteção aos direitos da mulher, e no dia 8 de março de 1917, as 

trabalhadoras russas do ramo da tecelagem, resolveram entrar em greve quanto as 

insistentes más condições e para tal, pediram ajuda no movimento para o setor 

metalúrgico, tendo sido reconhecido como primeiro movimento da Revolução de 

Outubro. Com o avançar dos anos, já na década de 1960, o dia internacional da mulher, 

era constantemente comemorado no dia 8 de março. Assim, consta que o dia 8 de março 

não se deu especificamente pelo incêndio na fábrica americana, já que cerca de um ano 

antes da tragédia, Clara Zetkin, já havia proposto que um dia como este fosse 

instaurado. No entanto, esta tragédia fortaleceu imensamente a construção dessa ideia 

de se criar um dia específico para celebrar todas as conquistas e lutas das mulheres. 

(BLAY, 2001) 

1.4 Dignidade da Pessoa Humana 

Na visão de Kant, a autonomia da vontade, de coordenar-se a si próprio e 

estabelecer-se sobre leis que o regerão durante a vida, é uma característica unicamente 

dos seres racionais, constituindo-se desta maneira nos fundamentos que regem a 

dignidade da natureza humana. Sob esta perspectiva, Kant dizia que os seres humanos, 

os seres pensantes, existiam como um fim em sim mesmo, não sendo de sua natureza, 

ser ele utilizado para alguma vontade arbitrária desta ou daquela vontade. (KANT, 

1980, P.59). 

A dignidade da pessoa humana, é um conceito que se perdura na sociedade 

através da construção do ser humano. Alguns autores tratam-na como um conceito 

muito abrangente, que engloba diversas condições do ser humano. No entanto, a 
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dignidade da pessoa humana, ainda que defendida por alguns autores, como sempre 

presente nas sociedades, nem sempre foi percebida. Esta é algo inerente ao homem, no 

sentido amplo, assim, para homens e mulheres. Ela é uma característica estudada e 

desenvolvida pelos seres humanos, que existe desde os primórdios da humanidade. 

(BOFF e BORTOLANZA, 2010) 

A dignidade da pessoa humana, é um exemplo de bem indisponível, vincula-se 

aos valores da liberdade e igualdade, os quais se integram e são fundamentados em um 

discurso de consentimento e consenso. (BARBOSA, 2002). À Constituição, cabe 

garantir o respeito a este preceito, devendo ser figura representativa nesse sentido, 

Segundo Canotilho, (1991, p.93), “(...) o Estado de Direito é um Estado 

antropologicamente amigo, ao respeitar a dignidade da pessoa e ao empenhar-se na 

defesa e garantia da liberdade, da justiça e da solidariedade”. 

De acordo com Salete Oro Boff e Guilherme Bortolanza, (2010, p.263):  

(...) com o destaque a qualidade de “ser humano”, reconhece-se a “dignidade 

própria a pessoa humana”. Essa definição considera a pessoa humana, como 

pertencente ao gênero humano, com todas as suas características comuns.   

Desta forma, entende-se ainda o conceito trazido por Judith Martins Costa 

(2000, p.235): “(...) se todos os seres humanos compõem a humanidade é porque todos 

eles têm essa mesma qualidade de dignidade no ‘plano’ da humanidade; dizemos que 

eles são todos humanos e dignos de o ser”. 

Este fundamento é explicitamente defendido pela própria Constituição Federal 

de 1988, onde no seu art. 1º, inciso III, assevera que: 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamento: 

III – A dignidade da pessoa humana. 

Assim, está assegurado para todos os seres humanos, independente de seu 

gênero a possibilidade de terem resguardados a garantia a sua dignidade. Devendo 

então, serem estas respeitadas e caso sejam violadas, que o Estado preocupe-se em punir 

àqueles que venham a transgredi-la. 

2 Feminicídio – Lei nº 13.104/2015 

O feminicídio nada mais é do que a qualificadora do crime de homicídio e 

configura-se por ser o assassinato de mulher por razões de gênero, somando-se a 

condição de estar presente a violência doméstica e familiar ou menosprezo e 

discriminação à condição de mulher. (MELLO, 2015) 
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A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher 

(Relatório Final, CPMI – VCM, 2013), acabou por definir o feminicídio como: 

A última instância de controle da mulher pelo homem: o controle da vida e da 

morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de posse, igualando a 

mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-parceiro; como 

subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, por meio da violência 

sexual associado ao assassinato; como destruição da identidade da mulher, 

pela mutilação ou desfiguração do seu corpo; como aviltamento da dignidade 

da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel e degradante. 
  

De acordo com o que diz o próprio texto legal ao conceituar o crime de 

feminicídio, este como já foi dito, é praticado quando o fato que motivou a conduta 

criminosa ocorrer por razões de gênero, realizado contra uma mulher. Por esse motivo, 

tendo que estar presente a situação de violência ou menosprezo, indicando assim, uma 

possível misoginia ou qualquer outro sentimento de poder, que tenha aflorado no 

agressor a intenção de cometer o ato violento. 

É correto dizer que o feminicídio é o assassinato da mulher por ser mulher, 

motivados muitas vezes pelo sentimento de ódio, desprezo ou sensação por parte do 

feminicida de perda de controle da sua vítima. Essa situação é muito representativa em 

países e sociedades que possuem uma organização mais patriarcal, como é o caso do 

Brasil, o que aumenta em grande proporção a discriminação do gênero feminino.  

 Acerca deste pensamento assevera Lourdes Bandeira, socióloga, pesquisadora 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 

gêneros hierárquicas e desiguais. Precedido por outros eventos, tais como 

abusos físicos e psicológicos, que tentam submeter as mulheres a uma lógica 

de dominação masculina e a um padrão cultural de subordinação que foi 

aprendido ao longo de gerações. (DOSSIÊ) 

Segundo estudos realizados a cerca deste hoje tipo penal, o feminicídio se 

mostra não como um acontecimento isolado, mas sim, como um ponto final. A última 

atitude, o último ato de violência que é deferido contra a vítima. Tal fato se justifica, 

pois que em sua grande maioria, os crimes de feminicídio são antecedidos por ameaças, 

violência doméstica e sexual, além de abusos psicológicos e patrimoniais. Esses pontos 

são verdadeiros alertas para as vítimas, suas famílias e até mesmo a sociedade em geral, 

preparando-os para o que se seguirá, onde na maior parte das vezes, se não freada a 

situação de agressão, terá como resultado o feminicídio. 

Conforme dito, o feminicídio não costuma ser um crime isolado, ele é construído 

com o tempo, pouco a pouco, através de diversas formas violência que com o tempo 

acabam por culminar no último resultado e o mais danoso, o assassinato. A fim de 
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corroborar com esta afirmativa, encontra-se o posicionamento de Eleonora Menicucci, 

(DOSSIÊ), ministra chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 

(SPM-PR), que diz: 

Trata-se de um crime de ódio. O conceito surgiu na década de 1970 com o 

fim de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, opressão, desigualdade 

e violência sistemática contra as mulheres, que, em sua forma mais aguda, 

culmina na morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado 

e nem repentino ou inesperado; ao contrário, faz parte de um processo 

contínuo de violências, cujas raízes misóginas caracterizam o uso da 

violência extrema. Inclui uma vasta gama de abusos, desde verbais, físicos e 

sexuais, como o estupro, e diversas formas de mutilação e de barbárie. (Grifo 

meu) 

2.1 Tipologias existentes 

 A violência contra mulher é um fato que ocorre a diversos anos no Brasil e no 

mundo. Desde o início de nossa colonização que essa construção social em detrimento 

da mulher é evidenciada.  

 Assim, a criação do tipo penal feminicídio, como já dito, se mostra essencial 

para que haja prevenção e punição àqueles que cometem esse tipo de crime. Para os 

países que já ratificaram a lei do feminicídio, encontram inicialmente uma dificuldade 

em nomear a própria lei, pois que há na doutrina penal a diferenciação entre os termos, 

Feminicídio/Femicídio. Essas duas tipologias trouxeram muitas discussões no momento 

de construção deste tipo penal, principalmente na América Latina, que retém em grande 

parte os casos de morte a mulher. Devido a sua grande relevância esta diferenciação 

costuma ganhar grandes discussões nos capítulos dos novos livros que trazem o tema do 

feminicídio, onde até o momento não existe consenso sobre o que trata exatamente cada 

um deles. (MELLO, 2015) 

 Acerca dessas diferentes tipologias, a juíza Adriana Ramos de Mello, (2015, 

p.21) em sua obra Feminicídio, sustenta que:  

A nova categoria de análise teve uma ampla repercussão internacional nas 

últimas décadas. Essa expansão foi favorecida pelo avanço do movimento 

feminista transnacional a partir dos anos noventa e seus avanços no 

desenvolvimento dos direitos das mulheres. O uso generalizado das 

expressões femicídio e feminicídio na América Latina derivou de 

acontecimentos específicos, em especial os assassinatos cruéis e 

desaparecimento de mulheres ocorridos em Ciudad Juárez, denunciados a 

partir de 1993. 

 Um fato que ocorreu no México foi que no decorrer dos anos, surgiu no país a 

corrente liderada pela antropóloga Marcela Lagarde, que ao traduzir diretamente o 

termo femicide, do castelhano, o fez como Feminicídio. Nessa mesma época diversos 

casos cruéis de assassinato a mulheres foram evidenciados e denunciados, ligados ao 

nome feminicídio. Contudo, esses casos trouxeram à tona não somente os homicídios 
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que sempre existiram, estando ou não no conhecimento da sociedade, mas trouxe 

também a visão da impunidade, que há milhares de anos, acompanham os assassinatos 

às mulheres. Assim, diante da impunidade e de um possível desinteresse do Estado em 

mudar essa realidade, os casos de homicídio levantados a época já com o nome de 

feminicídio e somados a impunidade, deram ao termo feminicídio uma visão deturpada 

pela sociedade, onde estes ao observarem que os casos ocorridos passaram por parte dos 

agressores de forma completamente incólume, atribuíram então ao feminicídio, a visão 

de impunidade. (MELLO, 2015). 

 Com isso, inicialmente o tema foi diversas vezes debatido e diversos adeptos das 

duas tipificações foram com o tempo explicando o porquê de suas escolhas para melhor 

definição. Defendendo a idéia de que o termo ideal para o assassinato cruel de mulheres 

seria o feminicídio, está a socióloga mexicana Julia Monárrez (2000) apud Mello (2015, 

p.22), que diz: 

(...) as duas raízes latinas da palavra seriam fémina - mulher- e caedo, caesun 

- matar. A palavra em latim para mulher não é femena, e sim femina, com “i”. 

Ao unir as duas palavras para formar outra, se respeita as raízes das duas e 

não apenas as juntam, então a morte de uma mulher seria feminiscidium, e aí 

passa-se à palavra feminicídio, que seria a tradução mais correta para o 

espanhol. Monárrez também não utiliza a palavra homicídio para se referir ao 

assassinato de mulher, posto que, etimologicamente, homicídio significa dar 

morte a um homem, em mais um exemplo do caráter androcêntrico da 

linguagem, sendo incorreto utilizá-la para os casos em que há morte de 

mulheres. 

 Essas discussões trouxeram ao movimento social de criação de um tipo penal 

qualificado ao assassinato de mulheres, na América Latina, grande visibilidade e 

fomento, dando dessa forma, impulso para que pesquisas fossem realizadas de forma a 

possibilitar a implementação desta. 

 Para a corrente existente na América Central, que adotou a terminologia 

femicídio, defendidas pelas sociólogas costarriquenses Ana Carcedo (2010, p.4) e 

Montserrat Cabañas,apud Mello (2015, p.27) conceituam como femicídio: 

(...) toda morte derivada da subordinação feminina, abrangendo tanto o 

homicídio como o suicídio originado da violência ou das condições de 

discriminação, assim como as ações e omissões que, tendo esta mesma 

origem, terminam provocando a morte de alguma mulher ou menina. 
2.2 Feminicídio Sexual 

 O feminicídio sexual é uma ramificação do tipo penal, feminicídio, outra 

espécie. Aquele onde a mulher tem sua vida ceifada a partir de atos libidinosos contra 

sua vontade, através de violência sexual. A juíza Adriana Ramos de Mello, (2015, p. 24) 

o descreveu como:  
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(...) assassinato de mulheres que são seqüestradas, torturadas e violadas. Seus 

corpos, seminus, são abandonados em zonas desérticas, terrenos baldios, 

lixões ou em vias férreas. O assassinato sexual se define e inclui todos os 

casos nos quais o assassinato foi motivado por impulsos sádicos sexuais, 

“pela luxúria de matar”, produto de uma ordem social frequentemente 

respaldado pelo Estado e/ou por instituições religiosas. 

 Já para Júlia Monárrez (2004),apud Mello (2015, p.25), o feminicídio sexual, 

pode ser compreendido como “feminicídio sexual sistêmico”, conceituando da seguinte 

forma: 

Es el asesinato codificado de ninas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos 

expropiados han sido torturados, violados, asesinados y arrojados en 

escenarioss transgresivos, por hombres que hacen uso de La misoginia y el 

sexismo, para delinear cruelmente lãs fronteras de género por médio de um 

terrorismo do Estado, secundado por los grupos hegemônicos, que refuerza el 

dominio masculino y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a 

uma inseguridad crônica y profunda, a través de um período continuo e 

ilimitado de impunidad y complicidades. 

 Ainda de acordo com Monárrez, o feminicídio sexual sistêmico, possui uma 

subdivisão entre organizado e desorganizado, onde mulheres e meninas são expostas a 

esse tipo de violência a todo tempo, seja indo para a escola, ou indo para o trabalho, seja 

saindo para se divertir, ou em qualquer ambiente onde esteja também seu algoz. Esses 

crimes são acrescidos de emprego de violência extremo e muitas vezes cruéis, o que 

fortalecem a idéia de uma desigualdade de gênero na sociedade, onde o Estado acaba 

por fortalecer o domínio patriarcal ao não dar a devida atenção a esses casos, onde esses 

assassinos violentos muitas vezes permanecem sem qualquer sanção, deixando as 

vítimas e suas famílias sem qualquer justiça, ou mesmo segurança.  Ainda segundo 

Monárrez, sexo e violência são preceitos do patriarcado, desse modo, não se pode falar 

em psicopatas sexuais, pois que sexo e violência são um conjunto que “integram a pedra 

angular que identifica a ideologia genérica patriarcal”. (MELLO, 2015) 

 Ainda segundo Mello: 

(...) os assassinos matam o seu objeto de desejo (mulheres e meninas), e o 

fazem após abusar sexualmente das mesmas e torturá-las, mas ainda obtém 

uma gratificação sexual suplementar do próprio ato de violência. Além da 

violência sexual, o assassino tem o controle temporal desde o início, com o 

sequestro, tortura, violência e a excitação de obter o controle sobre a vítima e, 

por fim, abandona os seus corpos em regiões desérticas, local onde é 

depositado o cadáver ultrajado e inerte. O silêncio das vítimas também tem 

uma representação nestes casos, uma vez que são levadas para regiões não 

urbanas, onde estão fora da ordem social. (MELLO, 2015, p.26). 

 De acordo com um levantamento realizado pelo Mapa da Violência 2015. 

Homicídios de mulheres no Brasil, a violência sexual encontra-se em terceiro lugar na 

tabela que abrange os tipos de violência que são empregados a mulher no decorrer de 

suas vidas. Tendo em11,9% dos atendimentos, com maior incidência entre as crianças 
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até 11 anos de idade (29,0% dos atendimentos) e as adolescentes (24,3%), conforme 

demonstra a tabela a seguir: 

 

Tipo de 

viloência 

Número % 

Criança Adolescente Jovem Adulta Idosa Total Criança Adolescente Jovem Adulta Idosa Total 

Física 6.020 15.611 30.461 40.653 3.684 96.429 22,0 40,9 58,9 57,1 38,2 48,7 

Psicológica 4.242 7.190 12.701 18.968 2.384 45.485 15,5 18,9 24,5 26,6 24,7 23,0 

Tortura 402 779 1.177 1.704 202 4.264 1,5 2,0 2,3 2,4 2,1 2,2 

Sexual 7.920 9.256 3.183 3.044 227 23.630 29,0 24,3 6,2 4,3 2,4 11,9 

Tráfico seres 20 16 28 30 3 97 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Econômica 115 122 477 1.118 601 2.433 0,4 0,3 0,9 1,6 6,2 1,2 

Negligência 7.732 2.577 436 593 1.837 13.175 28,3 6,8 0,8 0,8 19,0 6,7 

Trabalho 
Infantil 

140 133 0 0 0 273 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

Interv. Legal 75 94 64 90 29 352 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 

Outras 649 2.359 3.228 4.978 684 11.898 2,4 6,2 6,2 7,0 7,1 6,0 

Total 27.315 38.137 51.755 71.178 9.651 198.036 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabela 1: Mapa da Violência 2015. (Pag. 52). 

2.3 Feminicídio Íntimo e Não Íntimo 

 Segundo a juíza Adriana Ramos de Mello, (2015) o feminicídio íntimo se 

caracteriza como: 

Um contínuo de violência. Antes de ser assassinada a mulher já passou por 

todo o ciclo de violência, na maior parte das vezes, e já vinha sofrendo muito 

tempo antes. A maioria dos crimes ocorre quando a mulher quer deixar o 

relacionamento e o homem não aceita a sua não subserviência. Este é um 

problema muito sério. 

 De acordo com os estudos realizados pelo Mapa da Violência 2015, no Brasil, 

diferente do que ocorrem na América Latina, os maiores índices de assassinato a 

mulheres são ocasionados por seus parceiros e ex parceiros, mais especificamente, por 

pessoas que já mantiveram um laço afetivo com suas vítimas. Enquanto na América 

Latina, os crimes derivam de abusos sexuais, provocados por gangues ou 

desconhecidos. Segundo dados do Mapa da Violência, “dos 4.762 assassinatos de 

mulheres registrados em 2013, no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo 

que 33,2% destes casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou ex”. (WAISELFISZ, 

2015). Ainda segundo a pesquisa, a residência da vítima como local do assassinato 

registra o número de 27,1% dos casos, o que demonstra ser a residência da vítima um 

local de alto risco para as mulheres. 

 Ainda segundo, Leila Linhares Barsted (DOSSIÊ), advogada, diretora da ONG 

CEPIA – Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação e representante do Brasil no 

MESECVI – Mecanismo de Acompanhamento da Convenção de Belém do Pará da 

Organização dos Estados Americanos: 
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Se observarmos os dados disponíveis sobre os homicídios de mulheres, como 

o Mapa da Violência e o Dossiê Mulher do Rio de Janeiro, vamos ver que os 

crimes em família têm uma característica feminina. O número de mortes de 

mulheres por pessoas que não são da sua intimidade é bastante inferior aos 

dos homicídios praticados no espaço doméstico. Da mesma forma, a grande 

maioria das vítimas de estupro são mulheres e o peso da violência sexual 

contra mulheres e meninas é mais alto no espaço familiar. (grifo meu) 

 Fato este que obsta claro que o feminicídio não íntimo, ou seja, praticado por 

pessoas desconhecidas às vítimas, são observados com menores expressões quando 

comparados àqueles que são cometidos por parentes. 

2.4 Feminicídio por Conexão 

 O feminicídio por conexão acompanha a idéia do instituto penal, aberratio ictus, 

pois que se configura como feminicídio que é cometido ou tentado contra uma mulher 

que não era a vítima pretendida, no entanto, por estar na “linha de fogo”, ou no 

“momento errado”, a vítima acaba morrendo, independente do vínculo que tinha com 

feminicida. (MELLO, 2015). 

2.5 Conceitos Sociológicos e Antropológicos do Feminicídio e Femicídio 

 É observado que desde o início das civilizações o tratamento oferecido as 

mulheres fora sempre construído de maneira desigual, onde elas estavam sempre 

sujeitas a subordinação perante seus maridos, educadas apenas para serem boas mães, 

para procriar, independente de suas ambições. Eram sempre subestimadas como 

indivíduos da sociedade, integradas num contexto doméstico e completamente excluídas 

do contexto de produção para além do ambiente familiar. Essa construção patriarcal, 

acabou por criar um modelo completamente misógino nas sociedades, onde as 

mulheres, ainda que com o tempo tenham conquistado alguns poucos direitos, ainda 

assim, de alguma maneira permanecem no imaginário machista da sociedade, como 

uma posse, alguém que por si só não vale, alguém que precisa ser comandada por um 

homem, que socialmente, persiste em tentar impetrar sua imaginada superioridade 

perante as mulheres.  

 Acerca deste fato, fala a magistrada Adriana Ramos de Mello, (2015, 

p.22)“Observa-se, no caso, que a violência contra as mulheres está ligada a uma 

misoginia exacerbada por parte dos habitantes homens (...)”. No entanto, a magistrada 

segue sua explicação salientando que em sua visão, os maus tratos às mulheres não 

advém unicamente dessa construção patriarcal, mas sim a uma soma de fatores que 

acarretam nessas situações extremas de violência contra as mulheres. Para ela, há 

também a impunidade que em grande parte desses casos se faz presente, dando aos 

agressores, um sentimento de poder já que a eles nada lhes é impugnado diante das 
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diversas atrocidades cometidas. Dessa forma, já que não lhe são impostas sanções, não 

há porque se pensar muito antes de realizar determinadas condutas. Outro fator 

determinante para essa violência, defendido pela magistrada, seria uma possível 

irresponsabilidade do Estado, ou como ela diz “tolerância do Estado”, que ao deixar que 

haja a impunidade, acaba por cercear o direito de justiça das vítimas e suas famílias, 

conduta que fortalece ainda mais o agressor. Para corroborar este posicionamento, a 

magistrada, em sua obra traz os casos de Ciudade Juárez, México, que explicitou para 

todo o mundo, os horrores dessas relações desiguais. 

Em Ciudade Juárez, México, o fenômeno dos assassinatos e 

desaparecimento de mulheres e meninas passou a ser paradigma de 

violência contra as mulheres no país e no mundo. Nessa cidade, fronteira 

com os Estados Unidos, cerca de 400 mulheres e meninas foram mortas, e 

mais de uma centena delas sofreram mutilações, torturas e violência sexual. 

Seus cadáveres foram abandonados em terrenos baldios ou em desertos que 

rodeiam a cidade. 

(...) 

A violência contra mulheres em Ciudade Juárez antes de 1993 era um 

fenômeno que não recebia a atenção do Estado. A partir de 1993, mulheres 

jovens, incluindo meninas com menos de 12 anos de idade, passaram a ser 

estupradas, estranguladas e mutiladas. (Grifo meu) 

(...) 

As instituições do Estado mexicano frente a tais crimes se posicionam com 

características que revelam acentuado componente sexista, que se traduz na 

impunidade. Com destaque para esses elementos – misoginia e tolerância 

do Estado – o conceito de feminicídio começa a ser amplamente divulgado 

pelo movimento feminista mexicano, especialmente na denúncia, em nível 

nacional e internacional, dos numerosos crimes contra as mulheres na 

fronteira do país. 

 

2.6 A Tipificação do Crime de Feminicídio e Femicídio nos Países Latino- 

Americanos 

 Na América Latina, ao todo são 16 países que já ratificaram a lei do feminicídio 

em seus ordenamentos. A Costa Rica foi o primeiro país a ratificar em sua legislação o 

crime de feminicídio, e após sua implementação, mais 15 países seguiram nesta mesma 

condição. Seja através da própria tipificação, ou mesmo estabelecendo agravantes para 

os crimes de assassinatos ocorridos por motivação de gênero. (MELLO) 

Com a contribuição dos movimentos feministas e das organizações de 

mulheres, foram constatados e denunciados vários assassinatos de mulheres. 

O movimento aumentou com a denúncia de alguns casos emblemáticos e 

rumorosos de mulheres que foram mortas por seus maridos e companheiros, 

revelando a impunidade destes crimes e a ausência de resposta por parte dos 

Estados. (MELLO, 2015, p.58) 

 Importante salientar o quanto a nomenclatura do feminicídio é importante para 

que haja um reconhecimento deste tipo como crime. Segundo a magistrada Adriana 

Ramos de Mello (2015, p.58), “(...) é importante, pois, ao conceituar como crime de 

assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, constitui um avanço na 
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compreensão política do fenômeno que era há pouco tempo inviabilizado.” Essa 

violência ao qual atende a lei do feminicídio é um reflexo da sociedade e das 

discriminações que são dirigidas às mulheres somadas ao descaso de muitas dessas 

sociedades, ausência de políticas públicas e de responsabilidade do Estado em punir os 

crimes que são cometidos. Assim, mais uma vez se mostra indispensável o 

reconhecimento deste tipo penal, seja como uma qualificadora ao assassinato de 

mulheres, de modo que modifique e atualizem as leis penais, seja através de leis que 

iniciem sancionando condutas violentas, coibindo assim a reprodução da violência.  

 Toda a movimentação e ampliação desses movimentos sociais em prol da 

tipificação da lei, na América Latina, é resultado de anos de extrema violência contra a 

mulher, onde nos países latino-americanos, encontram-se grande parte das sociedades 

mais nocivas para a mulher. No estudo trazido pelo Mapa da Violência 2015. Homicídio 

de Mulheres no Brasil é possível perceber que dos cinco primeiros países a se 

destacarem por matar mulheres, apenas um deles, Rússia, não faz parte do conjunto 

latino-americano, como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 2: Mapa da Violência 2015; p. 30 
 Como dito anteriormente, a Costa Rica foi o primeiro país da América Latina a 

tipificar e condenar os crimes de feminicídio, ainda que não seja ela o país mais violento 

para mulheres, ocupando a posição 22º no ranking mundial. A característica principal 

dos casos que ocorrem neste país são em sua grande maioria, de feminicídio íntimo, 

aqueles que ocorrem dentro do ambiente conjugal e familiar, e em menor expressão, os 

assassinatos em decorrência da violência sexual, fato muito presente em alguns países 

latino-americanos. A Costa Rica também se destaca por ser um país extremamente 

precursor no enfrentamento a violência à mulher e consequentemente, a tipificação do 

femicídio e as discussões acerca da implementação desta lei. No entanto, é possível 

País Ano Taxa Pos

El Salvador 2012 8,9 1º

Colômbia 2011 6,3 2º

Guatemala 2012 6,2 3º

Federação Russa 2011 5,3 4º

Brasil 2013 4,8 5º

México 2012 4,4 6º

Rep. da Moldávia 2013 3,3 7º

Suriname 2012 3,2 8º

Letônia 2012 3,1 9º

Porto Rico 2012 2,9 10º
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afirmar que esta, ao positivar sua lei, obteve do legislador um texto raso, sem muitas 

especificações que acabam por enfraquecer a eficácia da lei nos casos concretos, como 

por exemplo, fala o artigo 2º da Ley de Penalización de La Violencia contra las Mujeres 

de Costa Rica,apud Mello (2015, p.63),que diz: 

Esta Ley se aplicará cuando las conductas tificadas em Ella como delitos 

penales se dirijan contra uma mujer mayor de edad, em el contexto de uma 

relación de matrimonio, em unión de hecho declarada o no. 

Además, se aplicará cuando las victimas sean mujeres mayores de quince 

años y menores de dieciocho, siempre que no se trate de uma relación 

derivada Del ejercicio de autoridad parental. 

 Com isso, a lei demonstrou sua instabilidade no momento em defende apenas as 

mulheres presentes em determinadas relações de afeto, excluindo, por exemplo, o 

direito de atendimento a mulher em casos de violência em uma relação onde ambos são 

apenas namorados, assim como também não contempla as mulheres que já encerraram 

seu vínculo afetivo com o agressor, deixando-as mais vulneráveis, pois que em muito 

dos casos onde há feminicídio, o mesmo ocorre, como dito outrora, muitas vezes pelo 

descontentamento do agressor em perder seu controle da vítima através da separação. 

Também estão fora da compreensão do direito, os casos ocorridos dentro do âmbito 

familiar, onde também existem casos de feminicídio. Assim, tem a Costa Rica, leis de 

feminicídio consideradas como fracas diante de outros ordenamentos que também 

tipificaram o crime. (MELLO, 2015) 

A seguir, está a relação dos países na América Latina que tipificaram a lei do 

Feminicídio, e as formas como estes punem o agressor, o infrator da lei penal. 

País Legislação Em vigor desde Pena 

Argentina  
Reforma do Código Penal (modificação 

do artigo 80) 

Promulgada em 11 de 

dezembro de 2012 
Reclusão ou prisão perpétua 

Bolívia 

Lei Integral para Garantir às Mulheres 
uma vida livre de violência. Incorpora no 

Código Penal o delito do feminicídio. 

Reforma do Código Penal (artigo 83) 

Março de 2013 
30 anos de prisão sem direito 

a recorrer 

Brasil 

Lei Nacional que altera o Código Penal 

Brasileiro com a inclusão do feminicídio 

como qualificadora de homicídio e crime 
hediondo  

Lei nº 13.104, de 9 de março 

de 2015. 

 Estabelece agravante para o 

crime de homicídio 

qualificado. 

Chile Reforma do Código Penal (artigo 390) 

Lei nº 20.480, de 14 de 
dezembro de 2010, publicada 

em 18 de dezembro de 2010, 

vigente no dia de sua 

publicação 

Pena máxima (prisão 
perpétua qualificada, ou seja, 

40 anos de prisão efetiva 

antes da tentativa de redução 

da pena) 

Colômbia 

Reforma do Código e do Procedimento 

Penal, Lei n° 1257 (modifica o artigo 

104 do Código Penal e inclui o 
feminícidio como agravante) 

Promulgada em 4 de 

dezembro de 2008 
De 33 a 50 anos de prisão 
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Costa Rica 
Lei de Penalização da Violência contra 

as mulheres 

Lei nº 8.589, de 25 de abril 

de 2007, publicada e vigente 

a partir de 30 de maio de 
2007 

Prisão de 20 a 35 anos, e 

desqualificação de 1 a 12 

anos 

El Salvador 
Lei especial integral para uma vida livre 

de violência para as mulheres 

Lei nº 520, de 25 de 

novembro de 2010, vigente a 

partir de 1º de janeiro de 
2012 

Prisão de 20 a 35 anos                   

Figura agravada: prisão de 

30 a 50 anos 

Equador 
Reforma do Código Orgânico Integral 

Penal (Artigo 141) 

Entrou em vigor a partir do 

dia 10 de agosto de 2014 
Prisão de 22 a 26 anos 

Guatemala 
Lei contra o feminicídio e outras formas 

de violência contra a mulher 

Decreto 22-2008, de 2 de 

maio de 2008, publicado em 

7 de maio de 2008, vigente 

sete dias após a publicação 
(15 de maio de 2008) 

Prisão de 25 a 50 anos 

Honduras Reforma do Código Penal 
Aprovada em fevereiro de 

2013 
De 30 a 40 anos de prisão 

México 
Reforma do Código Penal Federal (artigo 

325) 

Reforma em 13 de junho de 

2012, vigente a partir de 15 

de junho de 2012 

Prisão de 40 a 60 anos, e de 

500 a 1.000 dias-multa. 

Perda de direitos em relação 

à vítima, inclusos os de 
caráter sucessório 

Nicarágua 
Lei integral contra a violência feita às 

mulheres 

Lei nº 779, de 20 de 

fevereiro de 2012, publicada 
em 22 de fevereiro de 2012, 

vigente 120 dias após a 

publicação (junho de 2012) 

Prisão de 15 a 20 anos 

quando ocorrer em âmbito 

público.           Prisão de 20 a 

25 anos quando ocorrer em 
âmbito privado.            

Analisadas as circunstâncias, 

as penas podem aumentar em 

um terço, até o máximo de 
30 anos de prisão. 

Panamá 
Lei 82 tipifica o feminicídio e a violência 

contra as mulheres 

Lei 82 de 24 de outubro de 

2013 
Prisão de 25 a 30 anos  

 Peru Reforma do Código Penal (artigo 107) 

Lei nº 29.819, publicada em 

27 de dezembro de 2011. O 
texto da reforma do Código 

Penal não indica a data de 

sua vigência, mas, em 

conformidade com o artigo 
109 da Constituição, quando 

isso ocorre a lei entra em 

vigência no dia seguinte a 

sua publicação. Em 
consequência, a reforma está 

vigente desde 28 de 

dezembro de 2011. 

Pena privativa de liberdade 

não inferior a 15 anos. Pena 

privativa de liberdade não 

inferior a 25 anos se 
constarem agravantes dos 

incisos 1 a 4 do artigo 108 

do Código Penal (quando 
ocorre: 1. ferocidade, com 

fins lucrativos ou prazer; 2. 

para facilitar ou ocultar outro 

crime; 3. com grande 
crueldade ou traição; e 4. 

incêndio, explosão, veneno 

ou qualquer outros meios 

capazes de pôr em perigo a 
vida ou a saúde de outrem). 

República Dominicana Reforma do Código Penal (artigo 100) 

Lei nº 550 publicada em 19 

de dezembro de 2014 

reforma o Código Penal da 
República Dominicana 

Prisão de 30 a 40 anos 

Venezuela 
Reforma da Lei Orgânica pelo Direito 
das Mulheres a uma vida livre de 

violência (artigo 57) 

Lei de Reforma promulgada 
no dia 25 de novembro de 

2014 

Prisão de 15 a 30 anos 

Tabela 3: Compromisso e Atitude 
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2.7 A Inserção da Lei Maria da Penha no Ordenamento Jurídico Brasileiro e seus 

Reflexos – Lei nº 11.340/2006. 

 Já em meados dos anos noventa, diversos países latino-americanos, 

desenvolveram em seus regimentos internos ferramentas na luta contra a violência a 

mulher. No Brasil, até o estabelecimento da Lei Maria da Penha em 7 de agosto de 

2006, os casos de violência contra a mulher não recebiam atenção da sociedade e do 

Estado. (MELLO, 2015). Ainda que já nos anos noventa, através de movimentos 

feministas já havia sido oferecida propostas de uma “lei contra a violência a mulher”. 

(PIMENTEL e PIERRO, 1993) apud Mello (2015, p.99).  

 No entanto, mesmo com as propostas ocorridas ainda na década de noventa, foi 

apenas no ano de 2004 que passou a tramitar no Poder Legislativo um projeto de lei que 

tratasse diretamente da violência contra a mulher de maneira ampla, esta lei de número 

4.559/2004, futuramente daria lugar a lei nº 11.340/2006 que recebeu a nomenclatura de 

Lei Maria da Penha, (MELLO, 2015) em homenagem a biofarmacêutica Maria da 

Penha Maia Fernandes, que no ano de 1983, sofreu duas tentativas de assassinato, 

dentro de sua residência, onde o agressor era seu próprio cônjuge, Marco Antonio 

Heredia Viveiros, colombiano naturalizado brasileiro, economista e professor 

universitário, que na madrugada do dia 29 de maio de 1983, atirou contra as costas de 

sua esposa enquanto ela dormia, causando-lhe paraplegia irreversível. Posteriormente, 

ele tentou também eletrocutá-la no banho. Essa última agressão culminou, enfim na 

decisão de Maria da Penha em separar-se do seu agressor, ainda que sob expressivo 

medo de represália a um pedido de divórcio. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

 Passados quinze anos do crime e após duas condenações estabelecidas pelo 

Tribunal do Júri do Ceará, ainda nada havia sido feito de maneira a dar justiça a vítima, 

já que não havia sobre o processo uma decisão definitiva e o agressor permanecia em 

liberdade. Essa situação culminou na ação movida por Maria da Penha Maia Fernandes 

junto ao CEJIL-Brasil (Centro para a Justiça e o Direito Internacional) e o CLADEM-

Brasil (Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos 

da Mulher) que enviaram o caso à CIDH/OEA (Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos). (AUN, 2017) 

 Enfim, no ano de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) condenou o Brasil por negligência e 

omissão pela demora na punição do agressor. 
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 Assim, no ano de 2006, aprovada por unanimidade no congresso Nacional e 

assinada pelo então presidente à época Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei nº 11.340/2006, 

nasce no Brasil com o intuito de previnir e diminuir os índices de violência a mulher, 

como também a punir àqueles que cometerem este ato infracional. Esta lei, no ano de 

2012 foi considerada pela Organização das Nações Unidas, como a terceira melhor lei 

no mundo, em assunto de combate á violência contra a mulher, ficando atrás apenas da 

Espanha e Chile. A lei objetiva com sua implementação, o que diz o seu art. 1º: 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Violência Contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 

internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 

estabelece medidas de proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar.  
 O texto traz ainda em seu art. 7º um rol exemplificativo do que se configuraria 

como violência doméstica e familiar contra a mulher, in verbis: 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras:  

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo á saúde 

psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação , ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar 

ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 

qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao 

aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 

manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 

reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria. 

 Segundo Bianchini (2013, p.42), apud Mello (2015, p.115),o art. 7º da lei trata-

se de um rol taxativo, onde nem todas as condutas consideradas violentas pela lei 

possuem um correndente penal. Assim, deve-se dar muita atenção ao conceito de 

violência disposto na lei, pois que enquanto que no Direito Penal a violência pode ser 

física, moral ou imprópria, a lei Maria da Penha se vale de um sentido sociológico, 
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utilizando-se de um conceito de gênero. A cerca da criação da lei e implementação 

no ordenamento jurídico brasileiro, a magistrada Adriana Ramos de Mello, (2015, 

p.99), assevera que: 

Esta lei reforçou a abordagem feminista da criminalização e propôs, em 

simultâneo, um tratamento multidisciplinar, estabelecendo medidas protetivas 

e preventivas – além de criminais – para o enfrentamento da violência 

doméstica.   

O debate estimulado pela Lei Maria da Penha permitiu a emergência de um 

tema pouco tratado pelo Poder Judiciário, e abriu possibilidade para que a 

sociedade brasileira, juntamente com o Poder Público, discutisse os 

mecanismos mais eficazes de combate a “violência contra a mulher”, e 

encontrassem na expressão “violência doméstica e familiar contra a mulher” 

uma forma de demarcar o espaço onde ocorre a dinâmica da violência, 

explicitando, assim, o “sujeito ativo” e o “sujeito passivo” da relação 

violenta. (POUGY e ROMERO, 2010) 

 De um modo geral, a Lei nº 11.340/2006 trouxe a sociedade diversas mudanças 

no trato a mulher e à forma como eram observadas suas necessidades pelo Estado: 

Esta importante inovação legislativa trouxe no seu âmago a intenção de dar 

integral proteção à mulher vítima de violência doméstica e, sem negar-lhe o 

mérito, o aumento da pena do crime de lesão corporal praticado no âmbito da 

violência doméstica é um indicador de que existe um recurso excessivo ao 

Direito Penal no Brasil, embora não se trate do único. (MELLO, 2015, 

p.100). 

 No entanto, é sabido que a Lei nº 13.340/2006 foi recebida no ordenamento 

jurídico brasileiro de forma semelhante a como são tratadas e recebidas até hoje, as 

mulheres vítimas de agressão, com desprezo e descrédito. Pois que para alguns juristas, 

a sanção aplicada para os casos de violência doméstica acabou por privilegiar o 

processo penal em detrimento de políticas que viabilizem a obtenção de resultados de 

maneira menos lesiva, já que antes da promulgação da Lei Maria da Penha, a maior 

parte dos casos de violência doméstica, eram tratados pelos Juizados Especiais 

Criminais, sem nem ao menos serem levados aos Tribunais, podendo elevar a pena 

máxima de lesão corporal na esfera doméstica. (MELLO) 

 Essa situação é vista sob diferentes perspectivas, pois que alguns entenderam 

que de fato, levar essas questões tão delicada a um Juizado, ao invés de um Tribunal, 

era de fato preocupante, pois não dava às vítimas as respostas corretas para suas 

objeções. 

Alguns compreenderam a lei Maria da Penha como uma verdadeira revolução 

no tratamento da matéria, mas comentam, por outro lado, ter havido um 

abandono do que havia mais de uma década era visto como novo paradigma, 

pautado pela mediação e o consenso e, em lugar dele, ter havido aderência à 

intervenção do sistema penal como forma de solução dos conflitos sociais. 

(KARAN, 2007; AZEVEDO, 2008; NOBRE E BARREIRA, 2008). Para 

esses autores, o enfrentamento da violência de gênero, a superação dos 

resquícios patriarcais, o vir dessa ou de qualquer outra forma de 
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discriminação, não se dá através da sempre enganosa, dolorosa e danosa 

intervenção do sistema penal. (MELLO, 2015, p.102) 

2.8 Os Números da Violência Contra a Mulher no Brasil. 

 A fim de investigar os números de violência a mulher no Brasil, a organização 

não governamental, Cepia, realizou um estudo buscando achar os números que 

trouxeram a promulgação da Lei nº 13.340/2006, desta forma, demonstrando sua efetiva 

implementação , ambicionando explicitar o que ainda hoje, mesmo após a promulgação 

da lei, os fatores que permanecem impedindo o acesso à justiça das mulheres violadas. 

(MELLO, 2015) 

 Alguns pontos levantados foram o fato de ser reconhecido que aqui no Brasil, as 

mulheres sofrem ainda discriminação no contexto de serem pertencentes a sociedade de 

maneira efetiva, pois que em muitos casos, ainda não são vistas como pessoas que 

possuem direito de acesso à justiça. Além do mais, segundo as pesquisas, falta no Brasil 

uma forma correta de funcionamento das instâncias que atendem a essas mulheres e 

também há ausência no serviço de responsabilização do agressor. 

 Além de terem constatado que para a maior parte dos entrevistados, através da 

pesquisa realizada pelos Institutos Data Popular e Patrícia Galvão, violência à mulher, 

ocorre na maioria das vezes através de seus próprios parceiros, num ambiente familiar e 

menos em locais públicos, por desconhecidos, corroborando desta forma com a idéia de 

que a cada dia mais, a própria moradia da mulher se mostra como ambiente nocivo a sua 

vida.Entre os entrevistados, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um 

parceiro e 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira. E 69% afirmaram 

acreditar que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres. 

(MELLO, 2015, p. 103). 

 Talvez o fato mais alarmante da pesquisa tenha sido o fato que mesmo havendo 

grande repercussão da lei, onde apenas 2% dos entrevistados desconheciam tal, e tendo 

57% acreditado que as punições aplicadas atualmente são maiores que as praticadas no 

passado, ainda assim acreditam que essa punição dada pela justiça não cessa o número 

de violência a mulher. Acompanhado dessa questão, ainda insistente permanece o medo 

das vítimas em denunciarem seus agressores, essa situação se mostrou presente em 85% 

dos que disseram acreditar que as mulheres que fazem a denúncia, estão mais propensas 

a serem vítimas fatais. Por outro lado, para 92%, o silêncio também não se mostra como 

uma ferramenta eficaz, pois que acreditam que essas mulheres que são repetidas e 
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constantemente vítimas de agressões, sem que denuncie essa situação de alguma forma, 

em algum momento será afetada pela agressão fatal. (MELLO, 2015) 

 Segundo o estudo, “O fim do relacionamento é visto como momento de maior 

risco à vida da mulher. Em consonância, vergonha e medo de ser assassinada são 

percebidas como as principais razões para a mulher não se separar do agressor.” 

(MELLO, 2015, p.104) 

 O Governo Federal criou a Central de Atendimento à Mulher, voltada para o 

atendimento de vítimas de violência. Estudos revelaram que as ligações a este canal 

cresceram de forma expressiva, a fim de se saber mais a respeito da aplicação da Lei 

Maria da Penha, como também para saber a cerca dos diretos das mulheres, de uma 

forma geral, que já sofreram a violência doméstica. In verbis: 

Segundo o levantamento do serviço, prestado pela Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), em 2013 subiu de 

50% para 70% o percentual de Municípios de origem das chamadas. Cresceu 

também – em 20% - a porcentagem de mulheres que denunciou a violência 

logo no primeiro episódio. 

(...) 

Os autores da agressão são, em 81% dos casos, pessoas que têm ou tiveram 

vínculo afetivo com as vítimas. A Central de Atendimento à Mulher atingiu 

532.711 registros no ano de 2013, totalizando quase 3,6 milhões de ligações 

desde que o serviço foi criado em 2005. Houve queda no total de ligações em 

2013, por falta de uma campanha massiva e esgotamento do sistema frente à 

demanda. O levantamento dos dados aponta que a violência física representa 

54% dos casos relatados e a psicológica, 30%. No ano, houve 620 denúncias 

de cárcere privado e 340 de tráfico de pessoas. Foram registradas ainda 1.151 

denúncias de violência sexual em 2013, o que corresponde à média de três 

ligações por dia sobre o tema. (MELLO, 2015, p.104) 

 

2.9 Declarações de inconstitucionalidade e Críticas a Lei Maria da Penha 

 É evidente que a Lei Maria da Penha trouxe inúmeras inovações no ordenamento 

jurídico. Parte dessa inovação é, por exemplo, o crime de lesão corporal que sofreu um 

aumento de sua pena máxima se a lesão for praticada contra descendente, ascendente e 

qualquer outra relação onde o autor do fato tenha convivido com a vítima, aumentando 

de três meses à três anos de prisão, para quando prevalecer o agressor de relações 

domésticas, de coabitação ou hospitalidade. (MELLO, 2015) 

 Com esse agravo da pena da lesão corporal para relações de convívio doméstico 

da vítima com o agressor, deixou de ser competente o Juizado Especial Criminal para 

ajuizar nesses casos, passando a competência para os Juizados Autônomos de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. Essas mudanças não foram bem recebidas por 

alguns doutrinadores que defendem não acreditar na utilização do Direito Penal para 

este tipo de conflito. Para muitos desses críticos, “a lei teria contrariado a tendência 
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minimalista do Direito Penal, agravando penas e autorizando a utilização de uma 

medida excepcional como a prisão preventiva”. (MELLO, 2015, p.105).Estes ainda 

defendem que a lei Maria da Penha não abrange a questão do gênero, pois que ao partir 

com essas medidas, afastam a mulher do cerne da discussão. Há aqueles que acreditam 

que os conflitos domésticos não deveriam ser tutelados pelo Direito Penal, pois que há 

outras vias para se solucionarem este tipo de problema. Para os defensores dessa tese, a 

mulher não possui intenção de que seus companheiros sejam presos, os levados a um 

tratamento mais sério, mas sim, sua única intenção é que cesse a situação de violência.  

 Segundo a magistrada Adriana Ramos de Mello (2015, P.106): 

Realmente é discutível se somente uma legislação severa de combate à 

violência doméstica contra a mulher poderia atender às expectativas das 

mulheres que sofrem esse grave problema. Por outro lado, dizer que a função 

do Direito Penal não é de solucionar tais problemas – que se trata de um 

problema social e, portanto, deveria ser evitado o sistema judicial – talvez 

não seria suficiente e adequado para todos os casos, especialmente quando se 

entende que a violência contra a mulher se estende para além da divisão 

público/privado. 

(...) 

A crítica feminista ao Direito como um todo e ao Direito Penal em especial 

abre um espaço para uma significativa controvérsia. De um lado, a estrutura 

fundamentalmente androcêntrica do Direito lança dúvidas sobre sua 

idoneidade como meio de transformações em favor da emancipação 

feminista. Por outro lado, a compreensão da força prescritiva do discurso 

jurídico tem inspirado tentativas internas de subversão de seus fins: de 

instrumento de dominação, poderia ser convertido em meio de legitimação de 

demandas feministas. 

 

 Por outro lado, há a corrente defendida por Alice Bianchini, Doutora em Direito 

Penal pela PUC/SP, que assevera que a omissão do Estado nessas situações, além de 

desproteger a mulher que está em situação de suscetível violência doméstica, também 

fortalece na sociedade o 'discurso' de que a violência doméstica é um assunto de a ser 

resolvido de maneira privada, no eixo conjugal/familiar, não sendo de responsabilidade 

de outrem o dever de gerir esses casos, dando a este problema um aspecto privatista. 

(BIANCHINI, 2013). 

 A magistrada traz ainda, em sua obra "Feminicídio. Uma análise sociojurídica da 

violência contra a mulher no Brasil", o que defende a socióloga jurídica, Ana Lucia 

Sabadell (1999), apud Mello (2015, p.106), ao dizer que: 

Ao fazer uma análise crítica aos adeptos ao direito penal mínimo para os 

delitos sexuais contra as mulheres e crianças, Sabadell (1999) assevera que o 

patriarcado se caracteriza por um jogo de relações de forças, onde as 

mulheres e crianças encontram-se, estruturalmente, numa posição mais fraca, 

sendo desprovidas de meios de reação efetivos. Uma normal penal que proíbe 

somente a ultima ratium do patriarcado, isto é, a violência aberta ou a 

ameaça da violência eminente, não leva em consideração a pluralidade de 

meios que condicionam a vontade e o comportamento dos sujeitos mais 
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fracos; desta forma, garante talvez os "direito de propriedade" do gênero 

masculino, mas não pode, e nem deseja, tutelar a autodeterminação sexual de 

todos.  

 A magistrada defende a ideia de que no Brasil, não é dada a devida observância 

aos delitos sexuais por parte do Estado, o que acaba por reproduzir um modelo 

patriarcal de discriminação das classes mais fracas da sociedade. Defende ainda que no 

nosso processo de colonização, nossa sociedade ficou tão sedimentada com a ideia 

desse poder patriarcal, que ainda esse se mostra como grande determinante até mesmo 

âmbito jurídico, onde a maioria das críticas, apresentadas em grande parte pelos 

próprios juristas, acabou por não considerar em suas ponderações essas questões do 

paradigma dos delitos sexuais, com o direito patriarcal. Prosseguindo, para ela, a mais 

importante questão em se tratando de violência de gênero, é que o pólo passivo dessa 

violência é massivamente composto por mulheres, o que a não observação em se 

realizar uma análise de gênero acabou por resultar na impossibilidade de se 

compreender a incidência do controle formal desse modelo patriarcal sobre as mulheres.  

  A questão da inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha, foi apresentada 

também a partir de críticas realizadas por doutrinas e jurisprudências acerca de sua 

criação. Essa crítica por parte da doutrina teria consistido no fato de que a Lei Maria da 

Penha feria o princípio da isonomia, na medida em que através dela fosse originada uma 

desigualdade em questão apenas do sexo; do gênero.  Diante deste ocorrido, o Supremo 

Tribunal Federal, se manifestou através da Ação de Inconstitucionalidade 19, proposta 

em 2007, pelo então Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, e da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº4.424, proposta pela Procuradoria-Geral da 

República. Para os que defendiam a inconstitucionalidade da ei, a mulher vítima de 

violência receberia tratamento diferenciado, de modo que disporia de mecanismos de 

punição de seus agressor, enquanto que o homem, não disporia desses mesmos 

instrumentos quando fosse vítima de violência doméstica. Para os doutrinadores que 

não acreditavam na existência dessa inconstitucionalidade, a lei era legal, pois não 

incidia sobre qualquer caso de violência, mas especificamente sobre casos de violência 

doméstica e familiar. Assim, a lei se propõe em defender em pôr em situação de 

segurança, mulheres que dentro de seus círculos familiares, foram abusadas e violadas 

pelos indivíduos que deveriam lhe proporcionar proteção, respeito e dignidade. 

(MELLO, 2015) 

 Através da Ação Declaratória de Constitucionalidade 19, o Supremo Tribunal 

Federal acabou por declarar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. 
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2.10 Observações adicionais da Lei Maria da Penha 

 A lei veda em seu texto legal, a possibilidade de aplicações de cestas básicas ou 

outra formas de prestação pecuniária. Essa decisão foi tomada principalmente por conta 

das críticas que são feitas para essa forma de sanção, já que antes da promulgação da lei, 

os Juizados Especiais Criminais tratavam de solucionar desta forma os casos de 

violência doméstica. Dessa forma, após todas as críticas e apelos sociais para que este 

tipo de sanção fosse extinto, a lei traz em seu texto o dever de o Judiciário sancionar de 

maneira proporcional ao dano causado a vítima, levando em consideração todos os 

fatores que a fizeram denunciar as agressões. (BIANCHINI, 2013) 

 Outro aspecto importante da lei é que mesmo nos casos de violência doméstica, 

onde tenha havido o emprego de lesão corporal ou ameaça, a privação de liberdade se 

mostra como a ultima ratio da medida punitiva. O entendimento para esta condição é de 

que não são todos os casos onde a privação de liberdade representa a forma mais 

apropriada de punir, levando-se em consideração as estruturas contemporâneas de 

nossos presídios que mais corrompem do que ressocializam. Para os defensores da lei, o 

agressor deve ser punido de forma proporcional ao crime que cometeu, como já dito, 

desta forma a lei deve ser aplicada de maneira individual e pessoal para cada caso, de 

modo que o agressor possa ser punido pelo mau ato. (MELLO, 2015) 

 Nesse entendimento existem ainda aqueles que defendem um outra forma de 

punição para o agressor, de modo a fazer com que este seja não somente punido pela 

agressão que cometeu, como também se conscientize de seu mau ato. Essa 

conscientização já proposta por outros autores, defende que em alguns casos, a pena de 

privação de liberdade pode ser substituída por medidas de caráter social e educativo, o 

que ajudaria nos números de violência à mulher de maneira preventiva, um exemplo 

desse modo alternativo de punição, presente na obra da magistrada Adriana Ramos de 

Melo, (2015, p.111), diz que: 

(...) o encaminhamento do agressor a serviços de responsabilização ou a 

frequência a cursos e palestras a fim de que ele possa refletir sobre o ato 

praticado, discutir questões sobre masculinidade, respeito à igualdade de 

gênero e à cultura da paz, seriam muita mais eficazes do que encarcerá-lo.  

 A cerca da Lei Maria da Penha (2015, p.113), cabe ainda ressaltar que esta: 

(...) não cria tipos penais, mas sim traz em suas normas vários complementos, 

com caráter especializante, e também normas que excluem institutos 

despenalizadores, além de alterar penas, estabelecer novas qualificadoras e 

agravantes, bem como a possibilidade de prisão preventiva. 

(...) 

(...) temos uma norma que insiste no modelo paternalista para o tratamento da 

mulher, e isso é o que muitos juristas não conseguem perceber. Como trata de 

modo patriarcal da vítima, essa não deve ter voz sempre que o sistema o 
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considera. O Estado tem a vítima como impotente, distanciando-a da solução 

do conflito, desconsiderando ou pelo menos menosprezando suas decisões, 

por isso também partindo de uma perspectiva de política de gênero, se pode 

dizer que a nova lei apresenta alguns retrocessos no tratamento da violência 

doméstica. 

 

 A lei Maria da Penha, traz ainda em sua redação, um título extremanente 

importante, principalmente para aquelas mulheres que permanecem em situação de 

perigo iminente diante da violência que lhes é deferida. Trata-se das medidas de 

proteção de urgência, onde nesses casos, observa-se o "fumus boni iuris e o periculum 

in mora". Essa medida funciona como uma espécie de cautelar, que ao serem analisadas 

pelo juiz competente, devem estar compostas de seus pressupostos convenientes, a fim 

de que possa ser designada audiência de justificação, como prevê o art. 804 do CPC. 

(MELLO, 117). 

As medidas de proteção de urgência previstas na Lei Maria da Penha 

possuem caráter meramente exemplificativos, não esgotando o rol de 

medidas passíveis de adoção conforme os artigos 22, parágrafo 1º, e caput 

dos artigos 23 e 24. Sua finalidade é preservar a integridade física e 

psicológica das mulheres, e, a maioria das vezes, preservar também a 

integridade física dos filhos contra qualquer espécie de violência de que trate 

o artigo 5º da lei. 

(...) 

As medidas de proteção de urgência podem ser decretadas de ofício pelo juiz, 

analisando o caso e a finalidade da proteção, levando-se em consideração que 

o magistrado pode decretar a prisão preventiva de ofício, não há razão para 

que possa fazê-lo também em relação às medidas de urgência, visto que 

"quem pode o mais, pode o menos. 

 

 Como dito, as medidas protetivas de urgência da lei, constam nos artigos 22, 23 

e 24, onde respectivamente, são classificadas como: medidas que obrigam o agressor; 

medidas dirigidas à vítima, de caráter pessoal e medidas dirigidas à vítima, de caráter 

patrimonial. (MELLO, 120). 

3 O Feminicídio no Brasil. 

 No Brasil, a população feminina ultrapassou 103 milhões de mulheres em 2014. 

Uma em cada cinco, considera já ter sofrido alguma vez “algum tipo de violência de 

parte de algum homem, conhecido ou desconhecido”. (Fundação Perseu Abramo, 2010. 

Apud Dossiê: Violência contra as mulheres) 

 No Brasil, o termo femicídio foi utilizado a primeira vez por Saffioti e Almeida 

(1995), quando analisados os índices de mortes de mulheres decorrentes de suas 

relações íntimas. Em 1998, esse termo volta a ser empregado, através de mesmo estudo, 

ora realizado por Almeida. (MELLO, 2015). 
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 Em 2010, a ONU divulgou um relatório informando que 70% das mulheres 

brasileiras já haviam sofrido algum tipo de violência ao longo de suas vidas, e 

estimavam que cerca de 300 mil mulheres já haviam sido vítimas de violência 

doméstica, deferidas por seus parceiros, íntimos, passados ou atuais. Segundo 

estatísticas apresentadas pela UNODC, cerca de 84 mil mulheres foram vítimas de 

homicídio no mundo, no ano de 2010. Na Europa, a média estipulada são de 18 mortes 

diárias de mulheres, onde 12 destas são mortas por seus parceiros, ou em seu ambiente 

familiar. (MELLO, 2015). 

 De acordo com o "Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil", o 

país possui uma taxa de cerca de 4,8 homicídios para cada cem mil mulheres, colocando 

o Brasil, como já dito anteriormente, na quinta posição de um ranking de 83 países que 

matam mulheres por sua condição de gênero. Ainda com a promulgação da Lei Maria 

da Penha, os índices de violência contra as mulheres não sofreram significativa 

diminuição, tendo em 2013 ter havido queda em apenas cinco Estados, dentre eles, 

Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Nas outras 22 

unidades federativas, no mesmo período, o número de violência à mulheres cresceu 

exponencialmente. (MELLO, 2015). De acordo com a socióloga, Lourdes Bandeira 

(DOSSIÊ): "Essa situação equivale a um estado de guerra civil permanente".  

 Observa-se contudo, que a violência à mulher, nunca foi uma novidade para 

nossa sociedade. Para chegar a essa conclusão, basta que analisemos as condições e 

termos que fundaram nossa sociedade. Os pilares levantados para construir a sociedade 

brasileira, foram pautados em um modelo patriarcal, assim, o destrato com as mulheres 

não se mostra como a novidade do advento do feminicídio, mas sim, o que se mostra 

novo é o olhar da sociedade e do Estado para essas violências que são cometidas há 

diversos séculos. A Lei do Feminicídio, trouxe consigo o reconhecimento da 

problemática que envolve a mulher no ambiente hostil e nocivo que se transformou a 

sociedade em que ela mesma habita, e não somente habita como representa grande parte 

de sua população. Com certeza, a maior conquista da Lei do Femicídio foi trazer a 

judicialização para os casos de violência contra a mulher, que dispunha de grande 

descaso e inobservância do Estado, como fora falado no Mapa da Violência 2015 

(WAISELFISZ, 2015), essa judicialização ocorre não apenas pelas normas ou leis: 

(...) mas também, e fundamentalmente, pela consolidação de estruturas 

específicas, mediante as quais o aparelho policial e/ou jurídico pode ser 

mobilizado para proteger as vítimas e/ou punir os agressores. 
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 Assim, no Brasil, no dia 9 de março de 2015, a Lei nº 13.104 foi sancionada pela 

então Presidente da República, Dilma Vana Roussef, que prevê o feminicídio como uma 

circunstância qualificadora do crime de homicídio; este de auto da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. Entende-se como 

feminicídio o assassinato de mulheres, quando houver emprego de violência doméstica 

e familiar ou menosprezo e discriminação à condição de mulher, incluindo esse crime 

entre os tipos de homicídio qualificado. (MELLO, 2015). 

 Segundo o "Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil", 

entende-se como feminicídio: 

Entende a Lei que existe feminicídio quando a agressão envolve violência 

doméstica ou familiar, ou quando evidencia menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher, caracterizando crime por razões de condição do sexo 

feminino. Devido às limitações dos dados atualmente disponíveis, 

entenderemos por feminicídio as agressões cometidas contra uma pessoa do 

sexo feminino no âmbito familiar da vítima que, de forma intencional, 

causam lesões ou agravos à saúde que levam a sua morte. (WAISELFISZ, 

2015) 

 A pena prevista para o homicídio qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos. 

(MELLO, 2015). 

 Imprescindível que se observe que o crime de feminicídio não se trata de um 

fato isolado, fruto de um lapso fortuito de emoção, mas sim, um resultado final de uma 

violência contínua. Segundo a magistrada Adriana Ramos de Mello, diante desse 

contínuo de violência que as mulheres estão sujeitas a diversos anos, não faz sentido 

que ao buscar uma forma de coibição penal deste tipo de violência, se exclua da lei 

justamente seu aspecto mais radical, pois que para ela, os crimes que eram qualificados 

como homicídio acabavam fugindo da compreensão da Lei Maria da Penha o que em 

muitas vezes resultavam em impunidade do agressor.  

 Em prol de defender o caráter punitivo da Lei do Feminicídio, a magistrada 

ainda defende como imprescindível a criminalização do feminicídio, como uma forma 

possível para se tutelar a proteção às mulheres. Para tal, dispõe sua crítica quanto ao 

assunto, já que alguns juristas acreditam ser desnecessário e mesmo, inapropriado, essa 

forma específica de crime, sendo para alguns, privilégio do gênero feminino ao possuir 

um tipo penal específico para compreender e punir os crimes de violência cometidos 

contra si. Para tal, diz que: 

Justifica-se a diferenciação do tratamento do homicídio cometido contra a 

mulheres em razão do seu gênero, mesmo se um homicídio cometido contra 

homem, também em razão de seu gênero - se é que tal coisa pode ser pensada 

na sociedade de hoje -, não esteja igualmente previsto. É que, como todo 

jurista sabe, ainda que as vezes alguns pareçam propositadamente esquecer, a 

igualdade implica no tratamento desigual dos desiguais, a fim de corrigir a 
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desigualdade, assim, o machismo patriarcalismo arraigado s na nossa 

sociedade, demonstrado por farta pesquisa, configura o motivo mais que 

suficiente para justificar tal tratamento diferenciado. Ideal seria que, um dia, 

pudéssemos voltar a retirar o crime de feminicídio de nossas codificações, 

quando já não houver violência caracterizada especificamente por questões 

de gênero. Infelizmente, esse momento parece ainda muito distante de nós. 

(MELLO, 2015, p.140) 

 A seguir, destacam-se alguns pontos importantes da lei, sob o ponto de vista da 

magistrada, ressalta-se: A lei prevê o feminicídio como uma qualificadora do crime de 

homicídio quando é praticado contra a mulher; Também, considera que razões de 

condição de sexo feminino quando crime envolver, violência doméstica e familiar 

contra a mulher, ou menosprezo e discriminação contra a mulher. Prevê também, casos 

de aumento de pena de um terço até metade, se o crime for praticado durante a gestação 

ou três meses posteriores ao parto, contra menores de 14 anos, maior de 60, ou pessoa 

com deficiência; na presença de descendentes ou ascendentes da vítima. Considera-se 

também, tal como crime hediondo. (MELLO, 2015) 

3.1 Dificuldades no reconhecimento dos casos de morte. 

 Ainda hoje se mostra abstruso estabelecer com precisão os números de mortes 

de mulheres no Brasil, baseadas em homicídios de gênero. Isso porque ainda dispomos 

de uma lei nova, recém promulgada, fato que dificulta que se registrem as mortes 

específicas do tipo, como feminicídio. Assim, afirma o “Dossiê: Violência contra as 

mulheres”, que os números de feminicídio podem ser na verdade, bem pior do que se 

mostram atualmente, devido não somente ao tipo penal que pune estes crimes ser novo, 

como também a falta de obrigação para que se registrem de forma específica as mortes 

de mulheres em grande parte da rede de Saúde, como também da Segurança Pública.  

 Acerca desta dificuldade em se levantar os números reais de morte às mulheres 

por gênero, diz Passinato (2011), apud Mello (2015, p.124):  

Sabe-se que grande número de agressões contra mulheres no âmbito 

doméstico ocorre justamente quando elas decidem pôr fim à relação ou 

quando ousam manifestar seus pontos de vista contrários aos de seus maridos 

ou companheiros. No entanto, as mortes de mulheres praticadas em outros 

contextos não tem sido objeto de estudo, por outros agentes e por motivos 

que permanecem desconhecidos. Assim, apesar do acúmulo de pesquisas já 

realizadas no Brasil sobre violência contra as mulheres, há pouco 

conhecimento sobre a interface entre violência urbana/criminalidade urbana e 

gênero, inclusive sobre o impacto que essa criminalidade produz na vida das 

mulheres. 

 Em outro momento, Passinato novamente esclarece sobre as dificuldades de 

realizar a identificação desses homicídios, ao dizer: 

Um dos maiores desafios para a realização desses relatórios é a falta de 

informações oficiais sobre essas mortes. As estatísticas da polícia e do 

Judiciário não trazem, na maior parte das vezes, informações sobre o sexo 

das vítimas, o que torna difícil isolar as mortes de mulheres no conjunto de 
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homicídios que ocorrem em cada localidade. Além disso, na maior parte dos 

países não existem sistemas de informações judiciais que permitam conhecer 

quantos processos judiciais envolvendo crimes contra mulheres chegam a 

julgamento e quais as decisões obtidas. 

Quanto a essa situação, posiciona-se também Adriana Ramos de Mello, (2015, 

p.125). 

(...) Entre os principais obstáculos os autores apontam o difícil acesso e 

compreensão sobre as estatísticas oficiais, especialmente aquelas que são 

produzidas no âmbito da segurança pública; disparidade dos dados 

apresentados pelos serviços de segurança e justiça e aqueles apresentados 

pelos serviços de saúde, decorrentes das diferenças entre as unidades de 

registro oficial e sua finalidade. A desproporção de entre taxas de vitimização 

entre homens e mulheres é flagrante e, além disso, generalizada no tempo e 

no espaço. (...) as mortes de mulheres permanecem encobertas por sua 

pequena expressão numérica e, consequentemente, seu pequeno impacto nas 

políticas públicas. 

  De acordo com o Mapa da Violência 2015, as fontes básicas para as análises 

dos homicídios ocorrido no Brasil, são basicamente através do Sistemas de Informação 

de Mortalidade (SIM), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e do Ministério da 

Saúde (MS). De acordo com o que estabeleceu a Lei nº 6.216, nenhum sepultamento 

pode ser realizado sem que haja a Certidão de Óbito, lavrada no Cartório de Registro 

Civil, à vista da Declaração de Óbito.  Nas mortes consideradas naturais a 

Declaração de Óbito é preenchida pelo próprio profissional que realizou o atendimento 

à vítima. Já nos casos não naturais ou externos, como por exemplo, o suicídio, 

homicídio e outros, obrigatoriamente a Declaração de óbito deve ser preenchida por um 

médico legista do Instituto Médico Legal, na ausência deste profissional, o mesmo é 

realizado por médico investido pela autoridade policial ou judicial, na função de um 

perito legista eventual. Essas declarações produzidas são coletadas pelas Secretarias 

Municipais de Saúde e enviadas às Secretarias Estaduais e, posteriormente levadas ao 

Sistema de Informação de Mortalidade e ao Ministério da Saúde. (WAISELFISZ, 2015) 

 “Observa-se contudo, que o Brasil ainda desfruta de poucas informações 

públicas confiáveis, principalmente na fase judicial e criminal”.Mapa da Violência, 

2015. (WAISELFISZ, 2015) 

 Ainda de acordo com os estudos realizados pelo Mapa da Violência 2015, no 

decorrer do ano de 1980 até 2013, cerca de 106.093 foram vítimas de homicídios. E 

com o tempo o número de mulheres mortas, que em 1980 eram de 1.353, passou no ano 

de 2013 para a alarmante marca de 4.762, o que corresponde a “aproximadamente 13 

homicídios femininos diário”. (DOSSIÊ). Como se não bastasse esse aumento, ainda 

segundo estudos realizados pelo Dossiê: Violência contra as mulheres, os números 
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cresceram ainda mais, se comparados os anos de 2003 à 2013, pois que em 2003, o 

número de homicídios de mulheres era de 3.937 e em 2013, como demonstrado, 

registrou a marca de 4.762 mortes, configurando assim, um aumento de mais de 21% 

nesses dez anos. 

A magistrada Adriana Ramos de Mello, defende ainda, junto de outros 

importantes expoentes dentro do instituto da violência contra o gênero feminino, a 

criação de um protocolo internacional de investigação eficaz de homicídios de mulheres 

em razão do gênero, pois que para ela, assim como para muitos defensores desse tema, o 

assunto, supracitado, ainda encontra diversos problemas na sua identificação e posterior 

publicitação e essa dificuldade, encontra-se pautada em diversos pilares da sociedades, 

como já dito. 

Esse protocolo conta com a iniciativa da ONU Mulheres, além da Alta 

Comissária de Direitos Humanos e do Governo da Espanha. Esse protocolo teria como 

objetivo, um plano de diretrizes básicas para uma investigação mais efetiva das mortes 

de mulheres, utilizando-se do conceito e do título do feminicídio para garantir que os 

Estados cumpram com suas obrigações internacionais, garantindo às pessoas, 

independente de seu gênero, a garantia de direito à vida e à dignidade humana. 

(MELLO, 2015). Para que através deste dispositivo, possa ser empregado um esforço e 

responsabilidade maior no momento de quantificar os números de mortes de mulheres, 

enquadrado àquelas que dentro das especificações da lei do feminicídio, enquadram-se 

neste tipo penal, dando aos pesquisadores desta área, a proporção correta do número de 

mulheres que se encontram em situação de risco, ou mesmo dando justiça as que já 

sucumbiram a violência fatal. Pois que, talvez a partir de uma percepção verdadeira dos 

números, possamos tratar o problema de forma mais eficaz.  

A magistrada defende a criação deste protocolo, baseando-se também na 

fragilidade do sistema judicial em oferecer uma resposta rápida a esses crimes para as 

vítimas e suas famílias, até mesmo pelo fato de ainda serem deficientes os métodos para 

o reconhecimento deste crime. Segundo ela: 

Dentre vários objetivos do protocolo, um dos mais importantes seria a 

elaboração de uma série de procedimentos e normas para as práticas forenses 

e para os laboratórios, a fim de favorecer a obtenção de provas e sua 

preservação no lugar do crime, além de estabelecer sistemas de formação 

especializada para os corpos de polícia, dirigida a melhorar os métodos de 

investigação dos delitos de feminicídio, aplicando as melhores técnicas 

criminalísticas. A incorporação das novas técnicas para descobrir a 

identidade dos corpos não identificados e a criação de um banco de dados 

genético para determinar a identidade dos desaparecidos e suas famílias, além 

da criação de um banco de dados das mortes femininas em cada país, 
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alimentado e mantido pelo sistema de segurança pública nacional e de justiça. 

(MELLO, 2015, p.133) 

 

3.2 A necessidade da tipificação do Feminicídio. 

 Muito se é discutido ainda hoje quanto a tipificação do crime de feminicídio. E 

conforme o tema vai avançando, mais se especula quanto a sua necessidade. Como 

assevera, Adriana Ramos de Mello, (2015, p.131): 

Várias instituições internacionais de direitos humanos têm chamado a 

atenção para as falhas e dificuldades que permanecem na investigação de 

mortes violentas de mulheres. Especialmente, a persistência de preconceitos e 

estereótipos na prática dos operadores judiciais, a demora no início das 

investigações e a inatividade dos expedientes, assim como as negligências e 

irregularidades na coleta e prática das provas e na identificação das vítimas e 

responsáveis, e finalmente a insuficiente participação dos representantes das 

vítimas. 

 Assim, como se observa e diante de todas as outras circunstâncias que 

circundam esse contínuo de violência e descaso com a mulher, é que se verifica dia após 

dia, o quanto a codificação do crime de feminicídio se mostra pertinente, a fim de 

aplacar esses casos. Assim defende também a magistrada Adriana Ramos de Mello, 

diversas vezes citada nesta monografia, graças ao seu rico estudo e trabalho, empenhado 

para a causa das mulheres, na violência diária ao feminicídio. Para ela a maioria dos 

casos de homicídios de mulheres no Brasil, é divulgado nas grandes mídias como 

crimes passionais. Essa determinação mostra-se extremamente alarmante no sentido de 

que retira do foco os fatores que realmente impulsionam este tipo de crime. Segundo 

ela, o crime, é quase sempre caracterizado pelo sentimento de posse do agressor com a 

vítima, além do ciúme constante. Para os casos onde as vítimas fatais foram mulheres, 

muito se observa que tais fatos se deram, quando a mulher decidiu pôr fim ao seu 

relacionamento com o agressor, outras porque se recusaram a manter um 

relacionamento sexual com o agressor e outras, simplesmente, estavam nas ruas, 

voltando para suas casas, ou seguindo para seus ofícios. Esses fatos demonstram o quão 

significativo se mostram a dominação masculina diante das mulheres, além de extrema 

violência. (MELLO, 2015) 

 Essas situações, segundo a magistrada, corroboram para o fato de que o homem 

sente-se independente da situação, proprietários de suas companheiras. Onde no 

momento em que perdem o controle sobre a mulher ou sobre seu relacionamento, 

sentem-se no direito de ceifar a vida dessas mesmas mulheres. “Ao nosso ver aí estaria 

configurado o feminicídio, pois, o homem agiu como se fosse o proprietário da mulher, 

com poder sobre a sua vida e morte”. (MELLO, 2015). 
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 Com o transcorrer do tempo, com a falta de dados oficiais sobre as mortes de 

mulheres no Brasil, e com a posterior inércia do Estado em tratar deste tema, além da 

falta de instrumentos que colaborassem para que houvesse o mínimo de cuidado com a 

situação da mulher, o Senado Federal, acabou por criar a Comissão Parlamentar Mista 

de Inquérito (CPMI) da Violência contra a mulher. Essa CPMI nasceu em resposta aos 

crescentes e ininterruptos casos de violência e morte. E a primeira constatação realizada 

por essa Comissão, foi justamente a ausência de dados que ajudassem a pensar em uma 

solução para o problema. Desta forma, após realizarem diversas audiências públicas a 

fim de saber da sociedade quanto a necessidade de ser tipificado o crime de 

feminicídio/femicídio, a CPMI encaminhou o projeto de lei para que enfim, fosse 

incluído no Código Penal o crime tipificado de feminicídio. Este que caracteriza o tipo 

mais agressivo da violência, de acordo com os dados que fora levantados pela CPMI, 

são resultantes de três contextos, a seguir: 

(...) quando há relação íntima de afeto ou parentesco entre a vítima e o 

agressor; quando há prática de qualquer violência sexual contra a vítima, e 

em casos de mutilação ou desfiguração das mulheres, o que possibilitaria a 

identificação do assassinato em questão como praticado pela mera razão de a 

mulher pertencer ao gênero feminino. (MELLO, 2015, p.129) 

 A justificativa dada pela CPMI e pela ONU Mulheres, para afirmar a 

necessidade do tipo penal feminicídio no nosso Código Penal, se pautou nos casos já 

diversas vezes citados, sobre o aumento da violência à mulher ano após ano, e a 

posterior impunidade que geravam esses tipos de crimes, fato que apenas impulsionava 

esse contínuo de violência na sociedade. Quando este projeto de lei foi enviado ao 

Senado Federal pela CPMI, já havia a proposta para que se estabelecesse um novo 

Código Penal, onde este pudesse abrigar a tipificação do feminicídio, proposta essa 

enviada pela CPI Mista do Senado. Dentre as várias propostas enviadas pela CPI, 

destaca-se para estes fins o projeto que previu a qualificadora do crime de feminicídio, 

esta com pena estabelecida entre 12 e 30 anos de reclusão, para os assassinatos de 

mulheres. (MELLO, 2015). 

 Assim, em parceria com a Comissão Especial de Juristas, designada pelo Senado 

Federal, a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro -  EMERJ, promoveu 

uma Audiência Pública para que a Comissão tomasse conhecimento das diversas 

propostas a serem feitas acerca do novo Código Penal. A magistrada Adriana Ramos de 

Mello, relata como procedeu esta audiência em seu livro. A audiência em questão 

versou sobre vários temas distintos e novos no ordenamento, como, crimes cibernéticos, 

eutanásia, milícias e outros. Nesse momento, diz a magistrada:  
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(...) mesmo com a limitação temática, eu própria, como Juíza do 1º Juizado 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, juntamente com a 

Coordenadora Executiva da Cepia, Leila Linhares Barsted, apresentamos 

sugestões para a inclusão, no art. 121 do Código Penal, de um inciso 

específico para a tipificação do crime de feminicídio. (MELLO, 2015, p.129) 

 Para tal, foi entregue pela magistrada, à Comissão, um dossiê sobre os 

assassinatos de mulheres, reunindo informações de países que já haviam ratificado a lei 

em seus ordenamentos, dentre eles, Chile, México, Guatemala, Peru, Argentina, Costa 

Rica e Equador. (MELLO, 2015). 

 No entendimento da magistrada, restou evidente a criação do tipo penal do 

feminicídio no ordenamento jurídico brasileiro, pois que sua importância, consistiria no 

fato de se reconhecer a morte de mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, segue 

dizendo: 

(...) tipificar o feminicídio é reconhecer, na forma da lei, que mulheres estão 

sendo mortas pela razão de serem mulheres, expondo a fratura da 

desigualdade de gênero que persiste em nossa sociedade. Essa importância é 

social, na medida em que a tipificação do feminicídio busca combater a 

impunidade, evitando que feminicidas sejam beneficiados por interpretações 

jurídicas anacrônicas e moralmente inaceitáveis, como a de terem cometido 

“crime passional”. Através disso, envia mensagem positiva à sociedade de 

que o direito à vida é universal e de que não haverá impunidade. Protege, 

ainda, a dignidade da vítima, ao obstar de antemão estratégias que envolvem 

a desqualificação midiática das mulheres brutalmente assassinadas, 

atribuindo a elas a responsabilidade pelo crime de que foram vítimas. 

Muitos debates tiveram que ocorrer até aqui, e ainda terão que ocorrer, mas é 

inegável que a reflexão sobre a importância de uma qualificadora do 

feminicídio nos proporcionou, finalmente resultados concretos, na medida em 

que esta veio a ser positivada. 

 

 Nas palavras de Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres no Brasil: “O 

primeiro passo para enfrentar o feminicídio é falar sobre ele”. (DOSSIÊ) 

 Já para Carmem Hein de Campos, advogada doutora em Ciências Criminais e 

consultora da CPMI-VCM:  

A tipificação em si não é uma medida de prevenção. Ela tem por objetivo 

nominar uma conduta existente que não é conhecida por este nome, ou seja, 

tirar da conceituação genérica do homicídio um tipo específico cometido 

contra as mulheres com forte conteúdo de gênero.  A intenção é tirar esse 

crime da invisibilidade. (DOSSIÊ) 

3.3 A relação do gênero feminino com o Código Penal 

 No Brasil, as desigualdades sociais quanto aos gêneros sempre se mostraram de 

forma evidente. Prova disso, é que mesmo o nosso Código de Direito Civil até pouco 

tempo atrás posicionava o homem como um pilar da sociedade e de sua família, 

colocando os direitos das mulheres em segundo plano. A exemplo deste fato, temos que 

o direito de família, sempre fundou o matrimônio em poder do homem, dispondo este 

do direito de “corrigir” sua esposa e filhos, caso fosse necessário. (MELLO, 2015) 
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 É evidente que o Direito Penal, não previne, propriamente, o acometimento das 

condutas ilícitas. Em alguns casos pode até vir a sancionar os que transgrediram a lei, 

mas quanto a prevenção, deixa a desejar. Prova disso é que, por exemplo, a pena de 

morte em países que adotam este tipo de sanção, não extingue o número de crimes que 

resultam numa condenação de morte. Outro exemplo, é que a redução da maioridade 

penal, muito comentada algum tempo atrás, não coibiria que se cometessem mais 

crimes, ainda que com a redução, maior grupo de pessoas pudessem ser sancionadas de 

seus delitos. (MELLO, 2015) 

 A magistrada cita ainda, o quão relevante seria um pensamento mais atual sobre 

o Direito Penal mínimo, junto dos princípios constitucionais, pensados de forma a 

tornar igual os direitos de homens e mulheres, já que é evidente na sociedade que há 

uma discriminação do Direito em seus aspectos gerais diante do gênero feminino. 

Quanto a isso, ela afiança que: 

A tendência teórica do Direito Penal mínimo, sendo de grande relevo para a 

luta contra uma sociedade cada vez mais relativa das condutas humanas, e 

cada vez mais penalizante e policialesca, deveria ser afastada, ou pelo menos 

com efeito repensada quando se fala da questão do gênero e da mulher. Com 

efeito, se a situação original da relação entre a mulher e o Direito, bem como 

daquela entre a mulher e a sociedade patriarcal em geral, é sempre a do 

exercício de regulação e de violência sobre o corpo da mulher, então não 

basta uma mera minimização da influência do Direito Penal para garantir a 

mitigação da violência contra a mulher. Ao contrário, a transformação do 

Direito Penal se faz necessária para que este sirva de ferramenta para afastar 

uma violência que já existe e que se impõe, sendo preciso, nesse caso, um 

Direito Penal forte e atuante em favor da mulher. (MELLO, 2015, p. 135) 

 A magistrada tece ainda críticas, aos discursos oferecidos por aqueles que 

reprovam o uso de um tipo específico para penalizar homens e dar justiça às mulheres. 

Para estes, não há isonomia numa relação onde há um direito específico para atender as 

demandas de um gênero, em detrimento de outro. Para tal, a juíza afirma que: 

Quanto ao princípio da não discriminação entre homens e mulheres, 

entendido como ligado ao princípio da igualdade, esse princípio ver-se-ia, 

segundo alguns, afetado pela criação de tipos penais especiais destinados a 

proteger a mulher vítima de violência. Uma correta interpretação 

principiológica, porém, não exige necessariamente que essas condutas sejam 

mantidas descriminalizadas.  A função do direito penal mínimo é de proteção 

na melhor forma possível dos direitos de todos os setores sociais, procurando 

fazer desaparecer as diferenças “jurídicas” entre eles. Igualmente, o princípio 

da igualdade, como é notório, deve exerce-se na medida da igualdade dos 

iguais e da diferença dos diferentes.  

(...) 

A igualdade não deveria obstar, mas exigir um tratamento que nivele as 

condições dos gêneros, de maneira afirmativa. Por outra parte, em benefício 

da postura de tipificação penal, a morte de mulheres nas mãos de seus 

companheiros é uma das condutas que têm um maior plus de injusto frente 

aos delitos comuns, dada a especial vulnerabilidade de suas vítimas. 

(MELLO, 2015, p.135) 
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 Ainda quanto a essa situação, a magistrada fala sobre como são vistos os crimes 

passionais cometidos pelas mulheres, e os cometidos pelos homens sob a ótica da 

sociedade e do judiciário. Para tanto, explica que no livro “Assassinato e Loucura, de 

Ruth Harris (1993:309), a autora afirma que os homens alegavam em suas defesas, para 

quando matavam suas esposas ou amantes, o uso da paixão. E diante disso, o tribunal a 

fim de julgá-lo culpado ou não, buscava em suas atitudes do cotidiano fatos que 

comprovavam seu comportamento como bom esposo, se este era dedicado a sua família. 

No entanto, quando o mesmo era cometido por uma mulher, o que se buscavam eram 

provas de deslealdade desta com a família, ou quanto a sua incompetência, isso junto à 

sociedade, e não como na situação do homem onde o mesmo, era sondado sobre suas 

próprias atitudes. Diante dos crimes, onde restava inevitável a comprovação de que o 

homem havia matado sua mulher, sua defesa se baseava no sentido de que este apenas 

cometeu o ato reprovável para que através deste pudesse recuperar sua honra. (MELLO, 

2015) 

 A juíza traz à baila como um exemplo para essa discriminação de gênero mesmo 

no mundo jurídico contemporâneo, o ocorrido no ano de 1996, a partir do voto do 

Ministro Marco Aurélio de Mello (1996) apud Mello, (2015, p.136), in verbis: 

Afirmação feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio 

de Mello, em 1996, de que “nos nossos dias não há crianças, mas moças de 

doze anos”, com o intuito de justificar o voto favorável que deu a um pedido 

de habeas corpus impetrado em favor de um homem condenado pelo 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais a seis anos de reclusão, em regime 

fechado, pelo estupro de uma menor de idade, à época com 12 anos, revela 

uma transformação da perspectiva da justiça em face da responsabilidade dos 

menores de idade do sexo feminino em relação aos crimes sexuais dos quais 

seriam, em tese, consideradas vítimas.  

 Assevera ainda a juíza que, essa atitude do ministro, apenas indicam o cotidiano 

das mulheres nos diferentes setores da sociedade, que obstam em tratá-las mesmo 

dentro dos tribunais, com a mesma violência que lhes são deferidas na sociedade. 

Assim, atitudes como estas, apenas sedimentam a situação onde a mulher, sendo vítima, 

acaba também por receber a culpa do crime que fora cometido contra ela, como se nela 

estivesse evidenciada a causa para um homem transgredir o seu corpo, mesmo contra 

sua vontade.  Ainda neste discurso foi possível perceber que havia a comparação entre 

os rótulos de “mulher honesta” e “mulher devassa”, pouco importando a idade da vítima 

e suas condições. Para a magistrada, nestes casos: 

A violência praticada pelo agressor também não é questionada nesse tipo de 

crime. Geralmente, é a vida sexual da mulher que é levada em consideração, 

recaindo sobre ela a conduta que determina o consentimento, resultando em 

ser o ato considerado como praticado sem violência. Pesquisa divulgada em 

27 de março de 2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
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apontou que 58, 5% dos entrevistados concordaram total ou parcialmente 

com a frase: “Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos 

estupros”. Em relação a essa pergunta, 35,3% concordaram totalmente, 

23,2% parcialmente, 30,3% discordaram totalmente, 7,6% discordaram 

parcialmente e 2,6% se declararam neutros. (MELLO, 2015, p.137) 

 Um exemplo mais recente que ocorreu no Rio de Janeiro no ano de 2016, foi o 

caso da jovem de 16 anos, que dopada, sofreu um estupro coletivo, onde estavam 

envolvidos cerca de 33 homens. Essa adolescente, antes mesmo de passar por exames 

de perícia, já teve o vídeo de seu abuso divulgado nas redes sociais, com milhares de 

acessos, e antes mesmo que seu caso chegasse as mãos das autoridades, o julgo 

previamente realizado contra a menina já era estrondoso. Ouvia- se falar que a mesma 

era usuária de drogas, que frequentava a comunidade e por diversas vezes ficava dias 

sem aparecer na casa de seus pais, que ela também tinha sido mãe com 13 anos, que 

possuía diversas fotos portando armas. Enfim, fora, como de costume, culpada direta e 

indiretamente pelo crime que provocaram contra ela e novamente seu julgamento fora 

feito sob a égide da “mulher honesta” e a “mulher devassa”. Em nenhum momento, ou 

por poucas vezes falavam do crime por seus agressores, mais exatamente, pelos 33 

homens que a violaram, mas a todo tempo, sua conduta era posta a prova. Como se não 

bastasse todo o julgamento feito de antemão pela própria sociedade, seu processo teve 

de ser transferido para uma delegada, pois que o primeiro delegado do caso, teve com a 

vítima o mesmo desprezo e violência no qual a menina fora submetida no momento de 

sua agressão. Fatos como este corroboram para a afirmativa de que atitudes 

discriminatórias em nada mudaram com o passar dos anos. 

 Quanto a esse comportamento, assegura a magistrada que: 

O consentimento, nessa ótica, não é aferido a partir da vontade da mulher, 

mas da sua conduta social, do seu comportamento ou da sua forma de vestir. 

Afinal, as mulheres, nesses discursos, não têm vontade própria quanto à sua 

sexualidade. Ou bem, se preparam para cumprir o débito conjugal, 

garantindo-se como mulher honesta, ou seguem o caminho da sexualidade 

irrestrita. Nesse sentido, a mulher que se comporta “mal”, que não cumpre o 

seu “papel social”, pode ser considerada “devassa” e receber como punição 

social o estupro. (MELLO, 2015, p. 137) 

 Nas palavras de Sabadell (2013), essa situação ocorre em função de um 

patriarcalismo jurídico que apenas reproduz o modelo da discriminação feminina. 

(MELLO, 2015) 

 Ainda acerca desses comportamentos discriminatórios à mulher, diz Fernanda 

Matsuda, socióloga e bacharel em Direito que integrou o grupo responsável pela 

pesquisa:  A violência doméstica fatal: o problema do feminicídio íntimo no Brasil 

(Cejus/FGV, 2014): 
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Ainda existe uma resistência muito grande no sistema de Justiça em 

incorporar o paradigma da Lei Maria da Penha. Persiste uma construção da 

imagem das vítimas, o comportamento delas é submetido a um escrutínio 

moral no Tribunal do Júri. Por outro lado, há uma tendência à desumanização 

do autor dos crimes – que pode ter tido “um lapso”, “uma forte emoção”, ou 

bebeu ou usou drogas, ou era efetivamente um pervertido sexual, alguém que 

tem um comportamento monstruoso. Nunca o criminoso é o homem racional 

para quem a Lei é dirigida. E isso oculta o conteúdo político da discussão 

sobre a desigualdade de gênero na sociedade. O discurso que é feito é sempre 

de que aquele caso é pontual, uma tragédia individual, e não um episódio que 

é recorrente na sociedade. (DOSSIÊ) 

 Temos também Marta Machado, pesquisadora e professora da FGV Direito SP, 

coordenadora do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena (FGV-SP) e membro do 

Núcleo de Estudos de Gênero (FGV-SP), que diz: 

Vimos juízes querendo investigar quem era a mulher, se era boa mãe, 

dedicada, mulher direita, ou se era uma mulher que não cumpria o papel 

social. Vimos a mobilização dos estereótipos femininos como forma de 

justificar a violência. As mortes aconteciam por um histórico de violência 

que era ignorado no momento do julgamento, que reduzia todo o debate a 

apenas um ato. 

De acordo com o “Dossiê: violência contra as mulheres”: 

Além de perpetuar a cultura da violência, esta inversão alimenta a 

impunidade e, consequentemente, a tolerância social ao assassinato de 

mulheres. Afeta ainda a memória da vítima e revitimiza amigos e familiares, 

já que para deslocar a culpa para a vítima muitas vezes são mobilizadas 

pesadas acusações a uma mulher que não está mais presente para se defender. 

Essas acusações e difamações podem ser amplamente disseminadas para 

além do sistema de Justiça, quando os casos são acompanhados pela 

imprensa. 

A magistrada Adriana Ramos de Mello, traz essa situação de conflito entre o 

Direito Penal e as mulheres também sob a égide da Criminologia ao explicar o 

pensamento da pós-doutora em Direito Penal e Criminologia, Vera Regina Pereira de 

Andrade, que após realizar um trabalho de pesquisa nos processos de violência sexual 

na década de 1980 em Santa Catarina, constatou que o “sistema penal não apenas é 

incapaz de proteger a mulher, como a única resposta disponível, o castigo, é 

desigualmente distribuída, e não cumpre as funções preventivas (intimidatória e 

reabilitadora) que a ele são atribuídas”.(MELLO, 2015, p.138). 

 Assim, é de suma importância que cada país, ao ratificar a lei de Feminicídio, 

observe sua própria legislação a fim de desenvolver junto dela, mecanismos que 

possibilitem sua incorporação no seu próprio sistema penal. Ainda segundo a Juíza, 

Adriana Ramos de Mello (2015, p.138): 

Há que examinar cuidadosamente a experiência nos tribunais nacionais, 

porque os sistemas judiciais não são os mesmos nem têm idêntica 

efetividade. Alguns operadores da Justiça tendem a ser mais benignos com as 

mulheres que com os homens homicidas quando se trata de homicídio de 

companheiro, ou mesmo quando são filhos que matam seus pais movidos por 

uma vida indigna e no extremo do limite. Em outros países, a situação é 
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contrária, sendo os homens beneficiados pela atenuante da “violenta 

emoção”. 

3.4 Causas que resultam no aumento da pena do feminicídio e sua classificação como 

crime hediondo. 

 A lei do feminicídio incluiu no art. 121 do Código Penal o parágrafo 7º, que diz: 

Art. 121. Matar alguém: 

(...) 

Aumento da pena 

(...) 

Parágrafo 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 anos (quatorze) anos, maior de 60 (sessenta) 

anos ou com deficiência; 

III – na presença de descendente ou ascendente da vítima. 

 

 No entanto é importante que o agente da ação saiba estar nestas situações no 

momento que comete o crime. Caso o agente desconheça qualquer destas circunstâncias 

no momento em que comete este delito, e no momento de ser apurada esta conduta 

juridicamente, não pode recair sobre ele a possibilidade de aumento de pena. (MELLO, 

2015) 

 Na obra Feminicídio: Uma análise sóciojurídica da violência contra a mulher no 

Brasil, a magistrada Adriana Ramos de Mello, traz alguns aspectos sobre o aumento de 

pena, dizendo:  

Se o agente causa a morte da mulher por razões da condição de sexo 

feminino, nos 3 (três) meses posteriores ao parto, também terá sua pena 

aumentada. Aqui, conta-se o primeiro dia do prazo de 3 (três) meses na data 

em que praticou a conduta, e não no momento do resultado da morte. Assim, 

por exemplo, se o agente deu início aos atos de execução do crime de 

feminicídio, agredindo a vítima com golpes de faca, e essa vem a morrer 

somente dez dias após as agressões, para efeito de contagem do prazo de 3 

(três) meses, será levado em consideração o dia em que desferiu os golpes, 

conforme determina o art. 4º do Código Penal, que diz que se considera 

praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o 

momento do resultado. (MELLO, 2015, p.146) 

 O crime que é presenciado por ascendente ou descendente da vítima, possui uma 

comoção maior quando praticado, pois que imagina-se que essa conduta, além de 

vitimar fatalmente um inocente, acaba por traumatizar, as vezes para o resto da vida, 

aquele parente que presenciou o homicídio. Nesses casos, além do agente precisar ter 

ciência de que naquela cena estavam presentes descendentes ou ascendentes da vítima, 

este parentesco deve também ser provado através de documentos oficiais anexados aos 

autos. (MELLO, 2015) 
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 O feminicídio passou a ser reconhecido como crime hediondo a partir da 

alteração que a Lei nº 13.104/2015, Lei do Feminicídio, alterou o art. 1º da Lei nº 

8.072/1990, Lei dos Crimes Hediondos. Esta mudança resultou na inclusão do 

homicídio qualificado do inciso VI do parágrafo 2º do art. 121 do Código Penal. Este 

não se trata de um crime equiparado ao hediondo, como o é, nos casos da tortura, o 

tráfico de drogas e outros, mas sim um crime verdadeiramente hediondo. Este tipo de 

lei, por se tratar de um tipo mais danoso ao agente, acaba por não retroagir. Assim, esta 

só vale para os crimes cometidos a partir da data de sua instauração no ordenamento. 

(MELLO, 2015). 

 Segundo a magistrada: 

Sabe-se que o feminicídio já poderia ser (e, em alguns casos, já era) 

classificado como crime hediondo (homicídio por motivo torpe, fútil etc.), 

Afinal, não há como negar torpeza na ação de matar uma mulher por 

discriminação de gênero (matar uma mulher porque usa roupas consideradas 

inadequadas pelo agente ou porque não fez a comida corretamente ou não 

limpou a casa etc.). Mas esse entendimento não era uniforme. Daí a 

pertinência da nova lei, para dizer que todas essas situações configuram 

indiscutivelmente crime hediondo. (MELLO, 2015, p.148) 

 Para estes tipos penais, importante que haja provas inequívocas das 

circunstâncias da violência, e que estas, ensejem sobre o gênero da vítima. Pois que, 

havendo dúvida quanto a motivação, aplica-se o instituto do in dubio pro reo. No 

entanto, uma vez comprovada que a motivação para o acometimento do crime tenha 

sido por questões de gênero, não se pode mais falar em motivo torpe, já o qualificando 

como hediondo. Os que são enquadrados nesse tipo penal, possuem uma pena de 12 a 

30 anos de reclusão, não possuem a possibilidade de receberem a anistia, a estes não são 

oferecidos também os indultos e nem mesmo são admitidas as fianças. O regime inicial 

de cumprimento de pena para o crime de feminicídio é o fechado. (MELLO, 2015) 

3.5 Projetos Sociais e Políticas Públicas no Auxílio a Lei do Feminicídio 

 De acordo com o “Dossiê: Violência contra as mulheres”: 

O principal ganho com a Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015) é 

justamente tirar o problema da invisibilidade. Além da punição mais grave 

para os que cometerem o crime contra a vida, a tipificação é vista por 

especialistas como uma oportunidade para dimensionar a violência contra as 

mulheres no país, quando ela chega ao desfecho extremo do assassinato, 

permitindo, assim, o aprimoramento das políticas públicas para coibi-la e 

preveni-la. (Grifo meu) 

 Segundo a magistrada Adriana Ramos de Mello, há de forma sedimentada a 

consciência de que apenas a lei, que torna o feminicídio uma qualificadora do crime de 

homicídio à mulheres, não é suficiente para reduzir estes índices de criminalidade. É 

necessário que junto as leis, esteja presente políticas públicas e preventivas com intuito 
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de fazer cessar a violência à mulher inda em seu estágio inicial, realizando através 

destas, uma rede de atendimento e proteção à mulher. Para isso, também cita que 

necessitamos não apenas das políticas públicas e sociais, como também de um sistema 

judicial humanizado e preparado para as diferentes perspectivas de gênero. 

 Mais adiante a juíza afirma: 

(...) embora seja certo que a lei representa uma resposta jurídica concreta às 

violências sofridas pelas mulheres, precisamos de outros mecanismos de 

prevenção, como, por exemplo, mais investimentos na educação em 

igualdade de gênero, nas escolas e universidades, além da formação 

continuada dos operadores do Direito, incluindo os juízes que atuam na área. 

O mesmo vale para a recente tipificação do crime de feminicídio – apesar de 

configurar inegável avanço, ela será inócua se não estiver fornida por 

mecanismos concretos de efetivação. 

 A partir destes discursos e do próprio cenário contemporâneo, há quem indague 

se a criação de um novo tipo penal reduziria a constância do acometimento dos crimes. 

No entanto, mais importante que refletir sobre esse aspecto, principalmente no que 

tange ao crime de feminicídio, que incide há diversos anos na sociedade de maneira 

crescente, seria talvez que se pensasse não se sua tipificação seria competente para frear 

os números de morte à mulheres, mas sim, pensar nas políticas públicas e sociais como 

medidas que somadas a lei, poderiam incidir na redução e prevenção do crime.  

 Pensando desta forma, várias medidas já foram tomadas e mais precisam ser 

criadas para que trabalhando junto a lei, possa ser oferecido as mulheres vítimas da 

violência mais proteção, evitando num futuro próximo esses números em grande escala. 

Deste modo, algumas destas políticas públicas e sociais, suscitadas, já foram elaboradas 

a fim de harmonizar a funcionalidade da lei. A seguir algumas destas iniciativas 

demonstradas pela página Compromisso e Atitude. 

3.5.1 Programa Mulher: Viver sem Violência 

Este programa, sancionado pela presidente à época, Dilma Vana Rousseff, foi 

criado com o objetivo de ampliar o fornecimento de serviços públicos às mulheres 

vítimas de violência. Tal iniciativa focou em desenvolver os serviços nos atendimentos 

especializados no âmbito da saúde, da justiça, da segurança pública, da rede 

socioassistencial e da promoção da autonomia financeira e esta iniciativa foi 

transformada em Programa de Governo por meio do Decreto nº. 8.086, de 30 de agosto 

de 2013. 

Este projeto sustenta como suas premissas para seu funcionamento, seis pilares, 

que são: Implementação da Casa da Mulher Brasileira; ampliação da Central de 
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Atendimento à Mulher; Organização e humanização do atendimento às vítimas de 

violência sexual; Implantação e Manutenção dos Centros de Atendimento à mulheres 

nas regiões de fronteira seca; Campanhas continuadas de conscientização, além de 

Unidades Móveis para atendimento a mulheres em situação de violência no campo e na 

floresta. (COMPROMISSO E ATITUDE). 

3.5.2 Casa da Mulher Brasileira 

Este segmento, tido como uma das diretrizes do “Programa Mulher: Viver sem 

Violência”, consiste em abrigar um espaço de diversos serviços voltados para a mulher 

na situação de violência. Ele dispõe de delegacias de mulheres, varas e juizados. Além 

de possuir também atendimento psicológico de profissionais especializados no 

atendimento às vítimas, como também o serviço de assistentes sociais. 

(COMPROMISSO E ATITUDE). 

 O projeto também conta em sua estrutura física com brinquedoteca, além de 

direcionamento para ajudar a mulher em criar sua renda. 

3.5.3 Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013 – 2015 (SPM – PR, 2013) 

Este Plano, nasceu de uma conversação do governo com o a sociedade, 

objetivando a participação da mulher em todas as etapas de criação das políticas 

públicas. Fato que desde a criação da SPM (Secretaria de Políticas para Mulheres) no 

ano de 2003, as políticas para as mulheres têm avançado sempre na perspectiva do 

diálogo e da construção coletiva com os movimentos de mulheres, feministas e demais 

movimentos sociais, buscando desta forma, acabar com o estigma da mulher 

descriminada na sociedade. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

3.5.4 Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres 

Este projeto possui como prioridades, o enfrentamento a violência à mulher, 

como seu próprio nome diz, além de tentar trazer soluções para que haja a prevenção 

desses atos. Assim, como oferece também assistência e garantia de direitos às mulheres 

em situação de violência, de acordo com as normas e instrumentos internacionais de 

direitos humanos e legislação nacional. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

3.5.5 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

Este projeto, antes voltado apenas para questões relacionadas a maternidade, ou 

mesmo voltado para patologias comuns, após todos estes movimentos contemporâneos 

feministas, voltados para os direitos da mulher, passou a tratar da saúde feminina não 
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apenas como uma questão patológica, mas sim, passou a observar as questões sob uma 

ótica de gênero. Esse fato possibilitou uma atenção mais específica para as garantias dos 

direitos sexuais e reprodutivos.  

O Ministério da Saúde, aponta como sendo objetivos da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher:  

Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, 

mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso 

aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação da 

saúde em todo território brasileiro. 

Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, 

especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos 

grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie. 

Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no 

Sistema Único de Saúde. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

 

 E na visão da PNAISM, os objetivos principais do projeto, são de criar um 

ambiente e atendimento humanizado para a mulheres nas seguintes situações: 

Mortalidade materna, com subdivisões que abrangem: precariedade da 

atenção obstétrica; abortamento em condições precárias, precariedade da 

assistência em anticoncepção; DST/HIV/Aids; 

Violência doméstica e sexual; 

A saúde de mulheres adolescentes; 

Saúde da mulher no climatério/menopausa; 

Saúde mental e gênero; 

Doenças crônico-degenerativas e câncer ginecológico; 

Saúde das mulheres negras; 

Saúde das mulheres indígenas; 

Saúde das mulheres lésbicas; 

Saúde das mulheres residentes e trabalhadoras na área rural; 

Saúde das mulheres em situação de prisão. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

 

3.5.6 Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra Mulheres 

Este acordo foi desenvolvido no ano de 2007 entre os governos federal, estadual 

e municipal, a fim de consolidar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, através da implementação de políticas públicas. Após alguns anos 

sendo utilizado e gerando resultados, o Pacto passou por uma releitura objetivando 

integrar em seu alcance o que fora estabelecido na Lei Maria da Penha, passando a ter 

novas garantias, como as explicitadas na página Compromisso e Atitude: 

Garantir implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha, por meio de 

difusão da lei e do fortalecimento dos instrumentos de proteção dos direitos 

das mulheres em situação de violência. 

Garantir o atendimento às mulheres em situação de violência, com a 

ampliação e fortalecimento dos serviços especializados, qualificação, 

fortalecimentos e integração dos serviços da rede de atendimento de forma a 

promover a capilaridade da oferta de atendimento, a garantia de acesso a 

todas as mulheres. 
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Criação do Sistema Nacional de Dados sobre Violência contra a Mulher 

conforme previsto no artigo 38 da Lei Maria da Penha e do Registro 

Administrativo Unificado, para a construção de indicadores que permitam 

maior monitoramento, avaliação e elaboração. 

Garantir a Segurança Cidadã a todas as mulheres. 

Garantir o acesso à Justiça, de forma que todas as mulheres possam receber 

atendimento adequado por meio da atuação em rede, e que os equipamentos 

de justiça promovam sua plena defesa e o exercício da sua cidadania. 

Garantir os Direitos Sexuais na perspectiva da autonomia das mulheres sobre 

seu corpo e sua sexualidade, por meio da mudança cultural dos conceitos 

historicamente construídos na sociedade brasileira, de forma a identificar, 

responsabilizar e prestar atendimento em situações em que as mulheres têm 

seus Direitos Humanos e Sexuais violados. 

Garantir a inserção das mulheres em situação de violência nos Programas 

Sociais nas três esferas de governo, de forma a fomentar sua independência e 

garantir sua autonomia econômica e financeira e o acesso a seus direitos. 

Garantir a implementação da Política de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres do Campo e da Floresta. 

 

3.5.7 Sobre a Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

Este órgão trata-se de um conjunto de forças, realizados entre entidades 

governamentais e não – governamentais, que juntos trabalham a fim de dar um 

tratamento humanizado a mulher, além de reunirem meios que possibilitem o 

empoderamento dessas mulheres, para que estas construam sua autonomia na sociedade. 

(COMPROMISSO E ATITUDE)  

3.5.8 Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

Estes Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, são órgãos 

de competência civil e criminal, que são aptos para processar, julgar e executar práticas 

que resultem nesta violência a mulher. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

3.5.9 Varas Adaptadas de Violência Doméstica e Familiar 

Essas Varas criminais, são designadas pelo tribunal a fim de processar casos de 

violência doméstica e familiar à mulher. Não fica responsável por receber apenas as 

demandas das mulheres, mas os casos de violência à mulher, são tratados de forma 

prioritária. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

3.5.10 Promotorias Especializadas e Núcleos de Gênero do Ministério Público 

Este possui importante papel, pois que fica responsável por mover ações penais 

públicas, além de ter competência para solicitar a polícia militar que dê prosseguimento 

a investigações, caso seja necessário, e também pode solicitar ao juiz a concessão de 

medidas protetivas para os casos onde há iminente perigo à vítima. (COMPROMISSO 

E ATITUDE) 

3.5.11 Núcleos/Defensorias Especializados de Atendimento à Mulher 

O serviço da Defensoria Pública no apoio à mulher vítima da violência 

doméstica, consiste nas atribuições costumeiras das defensorias. Prestando orientação 
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jurídica para as vítimas, além de realizarem suas defesas nas audiências, prestando um 

atendimento jurídico para as mulheres de baixa renda. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

3.5.12 Ouvidoria da Mulher (SPM-PR) 

A Ouvidoria da Mulher, foi criada no ano de 2003, a partir do Decreto nº 

4.625/2003, a fim de estabelecer um canal entre a Secretaria de Políticas para Mulheres, 

a SPM, e as mulheres em geral. De maneira geral, ela funciona como um canal de 

informação para as mulheres acerca de como proceder diante de um momento de 

violência, explica como funciona a aplicação das leis, por exemplo, a lei Maria da 

Penha. Recebe também denúncias de crime de violência à mulher, ou mesmo denúncias 

de um possível destrato à mulher em algum atendimento solicitado por ela.  

Segundo a diz a página Compromisso e Atitude, a Ouvidoria da mulher, consiste 

em: “busca de soluções junto aos demais órgãos no acompanhamento e 

encaminhamento das denúncias, fortalecendo o papel institucional da SPM e estreitando 

diálogos com a sociedade”. (COMPROMISSO E ATITUDE) 

3.5.13 Projeto Violeta 

Este projeto idealizado pela magistrada Adriana Ramos de Mello, já citada 

diversas vezes no desenvolvimento deste trabalho, quando a mesma estava à frente do 

1º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher. O Projeto Violeta, foi ganhador da 

XI edição do Prêmio Innovare, junto a Associação de Magistrados Brasileiros – AMB, 

que tem por objetivo premiar e reconhecer boas iniciativas de magistrados, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público. (MELLO, 2015) 

O Projeto Violeta objetivou implantar um sistema mais célere e também 

eficiente no atendimento as vítimas de agressão. Segundo a magistrada, o prazo de 48 

horas trazido pela Lei Maria da Penha, ainda que representasse um grande avanço para 

as políticas voltadas a essa situação, não necessariamente seria célere, se colocada na 

situação de violência e perigo iminente das mulheres vítimas de agressão que se 

refugiavam na lei. Assim, presumiu-se que o tempo máximo seguro que uma mulher 

poderia esperar seria o lapso de quatro horas e foi o que o projeto implantou. Nas 

palavras da magistrada, criadora do projeto: 

No Projeto, a chegada da denúncia na delegacia, e confirmada sua gravidade, 

havia seu encaminhamento imediato à justiça, de modo que, se a vítima 

precisasse de alguma medida protetiva, como o afastamento do cônjuge do 

lar em função da possibilidade de novas violências, ela receberia essa decisão 

em poucas horas. Isso era essencial, pois era preciso que a vítima saísse já 

sob a proteção do Direito, já que muitas vezes a sua expectativa imediata era 

voltar à ameaça do seu agressor. 



 

57 
 

 Através do Projeto, a mulher vítima da violência poderia realizar a denúncia na 

delegacia, que fazia o encaminhamento de sua denúncia diretamente para o 

conhecimento do juiz, assim já garantia a decisão judicial, incluindo a medida protetiva 

para os casos em que fosse requerida. Através deste processo, a Polícia Civil era 

notificada para que atendesse de imediato a medida. Todos os processos atendidos pelo 

Projeto, possuíam uma tarja violeta, para que todos soubessem que se tratava de um 

processo com prioridade, devido a urgência que este impunha nos casos de recebia para 

melhor atender a mulher, e retirá-la da situação violenta e perigosa. (MELLO, 2015). A 

magistrada relata ainda a forma como as vítimas chegavam para buscar ajuda: 

Muitas das mulheres que nos procuravam apareciam chorando, com marcas 

de espancamento. Quase todas relatavam uma rotina de pequenas e grandes 

violências, culminando com a agressão que as levava à delegacia. No seio do 

Projeto Violeta, recebiam atendimento psicológico e jurídico, para que 

soubessem como proceder dali em diante. E, como determina a Lei Maria da 

Penha, defensores públicos tratavam, quando necessário, de pedidos de 

pensão alimentícia e guarda provisória dos filhos.  

 O funcionamento do Projeto, segundo a juíza, baseava-se basicamente na boa 

vontade e solidariedade dos órgãos e pessoas envolvidas, para com as mulheres vítimas. 

Fora ainda cedido pela Polícia Civil, duas viaturas, que possibilitavam o 

encaminhamento dessas mulheres a delegacia. (MELLO, 2015) 

 O entendimento é que o fomento de iniciativas como estas apresentadas, 

resultem no melhor resultado da lei, que somadas, podem trazer esperança na resolução 

dos problemas nos casos de violência à mulher. Diminuindo também as desigualdades 

de gênero, ao trabalhar o exercício de métodos que tornem iguais as relações entre 

homens em mulheres, em todas as esferas. Seja no respeito diário na sociedade, seja na 

qualidade de vida, no sentimento de segurança, no tratamento do judiciário e outros. 

3.6 Casos de Feminicídio no Brasil 

 Enquanto as leis e projetos sociais não alcançam seu objetivo de fazer cessar a 

violência e morte de mulheres, alguns casos devem ser trazidos à luz para que não seja 

possível esquecer os motivos que levaram a criação da Lei nº 13.104/2015. A seguir, 

demonstro alguns casos de feminicídio que ocorreram no ordenamento jurídico 

brasileiro: 

3.6.1 Caso Eliza Samudio. 

A jovem de 25 anos, Eliza Samudio, desapareceu em junho de 2010. Na ocasião 

a jovem buscava judicialmente o reconhecimento de paternidade do goleiro Bruno, à 

época jogador e capitão do time carioca Flamengo.  
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Segundo denúncias oferecidas pelo Ministério Público de Minas Gerais, Eliza 

foi assassinada no dia 10 de junho de 2010, onde de acordo com o testemunho de um 

dos acusados do crime, que contou com uma verdadeira quadrilha para compor o fim 

trágico da jovem, teria ela sido morta por estrangulamento, e posteriormente sido 

esquartejada e concretada. No momento em que fora assassinada, seu filho, ainda 

neném estava sob os cuidados de uma ex-companheira do goleiro Bruno, que foi 

chamada para compor a quadrilha responsável pela morte da jovem.   

É evidente que na época do homicídio, antes de serem levantadas questões 

referentes aos agressores, a vítima foi hostilizada pela sociedade, que levantou questões 

já faladas neste trabalho sobre as definições de “mulher honesta” e “mulher devassa”, 

levantaram até mesmo a hipótese de a vítima ser prostituta, como se isso fosse motivo 

para que a matassem, ou mesmo motivo para que não se incriminassem os culpados de 

seu homicídio. Corroborando para as afirmativas sobre como a mulher é desrespeitada 

na sociedade, e o quanto as raízes machistas e patriarcais estão sedimentadas de forma 

intrínseca na nossa sociedade.  

Na sentença a pena fixada para o goleiro Bruno, fico em 22 anos e 3 meses. 

Pouco tempo atrás ele recebeu a liberdade condicional, conseguindo até mesmo um 

novo contrato com um clube de futebol, no entanto, fora expedida nova decisão que o 

colocou em regime fechado novamente.  

3.6.2 Caso Mércia Nakashima. 

Mércia era uma jovem advogada de 28 anos, que no dia 11 de junho de 2010, 

teve seu corpo encontrado por policiais, apenas um dia após seu carro ter sido 

encontrado em uma represa, na região de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. 

A perícia realizada no corpo de Mércia, revelou que a jovem levou um tiro de 

arma de fogo em seu rosto. No entanto, segundo laudos do IML, a vítima teria morrido 

em decorrência de um afogamento, quando seu carro ficou submerso na represa onde foi 

encontrado.  

Os suspeitos do crime são, Mizael Bispo de Sou, ex-namorado da vítima e 

também advogado, além também do vigia Evandro Bezerra Silva, suspeitos, 

respectivamente de serem mandante e partícipe do crime. Segundo relatos ouvidos de 

familiares da jovem advogada o suspeito Mizael, era um companheiro ciumento que não 

aceitava o término do seu relacionamento com Mércia, que após diversas brigas 

motivadas por ciúmes, levou a vítima a optar pelo término do relacionamento. Mizael, 

inconformado com o término, teria ameaçado a vítima, no momento da separação.  
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O delegado do caso, afirmou que Mizael teria premeditado o crime, dias antes 

do homicídio, pois que desconfiava que a vítima o teria traído. Ele foi denunciado por 

homicídio triplamente qualificado, os motivos da qualificadora, seriam o motivo torpe, 

pois que a época do crime ainda não havia sido promulgada a lei do feminicídio, 

emprego de meio cruel, além de ter dificultado a defesa da vítima, já o vigia foi 

denunciado por crime duplamente qualificado, por motivo de emprego de meio 

insidioso ou cruel que resultou na impossibilidade de defesa da vítima e por ocultação 

de cadáver, já que coube a ele a responsabilidade de dar fim a vida da vítima. 

Segundo dados apresentados pelo site Compromisso e Atitude: 

No dia 14 de março de 2013, o Tribunal do Júri de Guarulhos, São Paulo, 

condenou Mizael a 20 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela morte 

de Mércia Nakashima. O júri, composto por cinco mulheres e dois homens, 

considerou três circunstâncias agravantes no crime cometido por Mizael, 

motivo torpe, emprego de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima. 

O juiz Leandro Jorge Bittencourt Cano aumentou a pena do réu por “desvio 

de caráter” e “reprovabilidade da personalidade”, afirmando que Mizael agiu 

“premeditadamente”, consumando o crime em lugar ermo. O júri de Mizael 

foi transmitido ao vivo por TV e rádio. Em seu depoimento, Mizael negou ter 

cometido o crime e afirmou que foi vítima de uma armação da polícia. 

No dia 31 de julho de 2013, o vigia Evandro foi condenado a 18 anos e 8 

meses de reclusão. Os jurados entenderam que o vigia auxiliou Mizael ao 

perseguir a vítima e dar fuga do local do crime. Evandro confessou que deu 

carona para Mizael na data do crime, mas alegou que não tinha conhecimento 

do assassinato. 

3.6.3 Caso Pérola Bichara Benjamin 

Pérola Bichara Benjamin era uma jovem de 20 anos, moradora da região de 

Macaé, Rio de Janeiro. Pérola foi assassinada pelo seu ex-namorado, o militar Marcos 

Rocha Bittencourt, de 46 anos. De acordo com os dados, o crime teria sido motivado 

devido a insatisfação de Marcos com o término da relação com a jovem, que no 

momento do crime já estava em outro relacionamento. Segundo testemunhas, na noite 

do crime, Marcos teria invadido a casa de Pérola, que no momento da invasão, estava 

acompanhado do seu então namorado Daniel Machado Guimarães. Fora preciso que a 

jovem o colocasse para fora de sua casa à força. Mais tarde, no mesmo dia, Marcos 

retornou a casa da jovem, quando a encontrou sozinha e o assassinou. No dia anterior, 

Daniel, seu namorado, a encontrou morta dentro de sua residência.  

Exames comprovam que Pérola foi espancada e estrangulada, e que seu 

assassino amarrou um lençol em seu pescoço, a fim de forjar um suicídio.  

Marcos foi julgado no dia 14 de março de 2012, após 10 anos de ter cometido o 

crime, onde o mesmo aguardou o julgamento em liberdade. Foi condenado 16 anos e 4 

meses de prisão por duplo homicídio. 
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Após 9 anos do assassinato de Pérola, a Prefeitura de Macaé, instaurou o Centro 

de Referência a Mulher – Pérola Bichara Benjamin, com o intuito de receber e auxiliar a 

mulher vítima de violência que os procura. O centro conta com o atendimento de 

psicólogas, que acompanham essa mulher até o momento em que encontram sinais de 

melhora. O centro dispõe também de advogadas para oferecerem orientações jurídicas, 

como também de assistentes sociais, visando amparar a mulher com o máximo de 

recursos possível.  O centro encontra-se ao lado da Delegacia de Polícia de Macaé, que 

ainda hoje permanece sem uma delegacia especializada no atendimento à mulher, como 

ocorre em diversas outras regiões. Na falta desta delegacia, em Macaé, há o NUAM 

(Núcleo de Atendimento à Mulher), este fica localizado dentro da delegacia, porém em 

um setor diferenciado onde o atendimento é realizado unicamente por mulheres.  

Tanto o Centro de Referência a Mulher, quanto o NUAM, com o tempo ampliou 

de maneira significativa os números de atendimento, dando a favorável noção de que os 

centros ajudam as mulheres a relatarem os abusos que são cometidos no dia a dia por 

seus agressores, além de comprovar a eficácia da Lei Maria da Penha. 

3.6.4 Caso Bárbara Penna 

Bárbara Penna, conheceu seu agressor quando tinha 16 anos e ele 19. Na época, 

Bárbara esperava um filho, fruto de um antigo relacionamento e já estava no sexto mês, 

quando resolveu começar a namorar João, que no início do relacionamento não deu 

qualquer indício do que futuramente seria capaz de fazer. 

Ainda grávida, Bárbara resolveu ir morar junto de seu namorado, na casa dos 

pais dele, já que não possuía uma família que a apoiava bem, após a descoberta de sua 

gravidez. Com a chegada de sua filha, João, seu namorado, disse que não somente 

assumiria a criança, como também a registraria como se sua filha fosse. No entanto, 

após Bárbara começar a perder seu corpo de grávida, assumindo novamente sua 

vaidade, os traços violentos de João começaram a aparecer. João não aceitava o trabalho 

de Bárbara, que após diversos episódios de ciúmes doentios, resolveu pedir demissão de 

sua empresa e voltar a ficar em casa. Os ciúmes de João eram tão possessivos, que o 

levou a proibir que Bárbara tivesse contato com seus amigos e parentes. 

Passado algum tempo, essa situação não cessava, no entanto, Bárbara novamente 

estava grávida, desta vez, de um menino que se chamaria Henrique e filho de seu 

namorado João. Com a gravidez, Bárbara acreditou que seu namorado iria mudar de 

atitude e que agora, com um filho realmente dele, se tornaria uma pessoa melhor, porém 

não foi isso que sucedeu. Henrique nasceu prematuro e durante a gravidez, João não a 
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espancava, mas não deixava de beliscá-la. Com as frequentes surras e o comportamento 

abusivo de João, fizeram com que Bárbara resolvesse terminar seu relacionamento de 

vez. Ela, junto dos filhos continuou a morar na casa da sogra e João foi morar na casa 

dos avós. Durante uma conversa, Bárbara comentou com João que iniciaria um curso de 

cabelereira, a fim de conquistar sua independência financeira, e ouviu de João que se 

assim o fizesse, ele a mataria.  

Numa noite, Bárbara que passou a ficar na casa dos avós de João que já não mais 

residiam no local, recebeu uma ligação de seu ex-namorada, alegando que queria ver os 

filhos e conversar com ela. Após muita relutância de João, Bárbara resolveu aceitar que 

ele fosse até o apartamento onde se encontrava apenas com seus filhos. Após chegar na 

residência, João ficou observando sua ex-namorada e seus filhos que dormiam na 

mesma cama, percebendo a chegada do seu agressor Bárbara se encaminhou para sala, 

para que a discussão que havia sido começada entre eles não acordasse seus filhos. 

Chegando no outro cômodo, João começou a espancá-la, ele a virou de bruços no sofá e 

disse que a mataria. Ele espancou Bárbara tão ferozmente e a sufocou com tamanha 

força que ela apenas acordou com o cheiro do álcool que emanava de seu corpo. Assim, 

após acordar com o forte cheiro, João ateou fogo no corpo da jovem e ainda a jogou do 

terceiro andar do prédio.  

Bárbara sofreu inúmeros traumas, entre eles, quebrou três vértebras da coluna, 

os dois tornozelos, os calcanhares e joelhos. Seu fêmur entrou 2 cm em sua bacia. Além 

disso, a vítima ainda teve 40% do seu corpo queimado, no lado direito seu crânio foi 

afundado de tal maneira, que no local já não nascem cabelos e sua orelha direita 

também foi arrancada, além de ter perdido 60% da sua visão direita. Bárbara já passou 

por mais de 200 cirurgias e ainda necessita de mais, hoje ainda anda de muletas, seus 

filhos morreram na mesma noite em que seu ex-namorado tentou de todas as formas 

matá-la. As crianças morreram sufocadas pela fumaça do fogo, além de seus filhos, o 

senhor Ênio, vizinho de Bárbara, após ouvir os gritos de socorro da jovem, tentou ir a 

seu apartamento, mas também foi intoxicado pela fumaça, ainda no corredor.  

A jovem hoje anda de muletas, o assassino de seus filhos e do senhor Ênio, além 

de também ter sido seu agressor, ainda hoje permanece solto.  

Há poucos meses, Bárbara junto de advogados de Porto Alegre, criou a 

Instituição Bárbara Penna, o objetivo deste projeto é ajudar com atendimento 

psicológico, jurídico e assistencial às mulheres vítimas de violência doméstica. 
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Ajudando-as também a encorajá-las a denunciarem seus agressores, a procurarem ajuda 

quando acreditarem estar em perigo e com isso o projeto visa salvar vidas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este projeto objetivou analisar os processos evolutivos da condição de gênero no 

Brasil e no mundo. Levando assim a constatação de que realmente a construção 

patriarcal que fora sustentada no nosso país influenciou diretamente para as 

disparidades entre os gêneros que até hoje são visíveis em nossa sociedade. 

 Assim, a partir deste estudo, resta claro que a tipificação do crime de 

Feminicídio é de extrema importância para toda a sociedade, principalmente para a 

população vítima desse tipo penal. Os movimentos feministas, trouxeram a 

possibilidade de a mulher ir além dos padrões que lhes foram impostos desde o início 

das civilizações, dando a ela autonomia para deixarem de ser instrumentos e objetos de 

posse do homem, no qual possa ele fazer o que achar conveniente com seus corpos. 

Logo, o movimento feminista mostra-se como um grande responsável por possibilitar a 

mulher a liberdade de direitos que há séculos galgam-se para conquistar. Um fato que se 

mostrou presente nessa evolução, é que em nossa sociedade o machismo é tão enraizado 

que além de se mostrar contrário a estas conquistas que vêm sendo realizadas, continua 

nos dias de hoje reproduzindo os atos de violência que há anos são empregados nas 

mulheres. Talvez essa atitude se paute no fato já comprovado, que os agressores diante 

do momento que sentem que perderam o controle de suas vítimas, tendem a criar 

comportamentos ainda piores de violência contra essas mulheres. 

 Assim, o tipo penal feminicídio instaura na sociedade contemporânea a 

responsabilização direta pelos assassinatos irracionais que são frequentemente 

realizados na sociedade contra as mulheres, como se fossem estas, uma posse do 

homem, no qual tenha ele direito de dispor quando achar necessário. No entanto, a lei 

não poderia ter força sozinha. Para que haja de fato resultado positivo na implementação 

desta lei, as políticas públicas e sociais se mostram como um importante pilar na 

construção dessa conscientização. Hoje, após dois anos de promulgação desta lei, e com 

a consequente conscientização da sociedade de sua existência, pode ela ainda não ter 

produzido os resultados almejados na sua criação, pode ser que ainda seja difícil coletar 

os números destes crimes, no entanto, a maior conquista fixa-se no fato de que ela já 

existe. E com o apoio dos movimentos sociais e políticas públicas que nesses últimos 

anos vem sendo criada e mobilizada, em pouco tempo, estará a Lei do Feminicídio tão 

incorporada na sociedade, quanto a própria Lei Maria da Penha, que no início também 

foi tratada como uma lei sem muitos precedentes, tanto pelo judiciário, quanto para a 

sociedade, mas que com o tempo, aperfeiçoando seus dispositivos, conta hoje com uma 



 

64 
 

aceitação e conhecimento expressivo na sociedade, além de ser responsável por 

inúmeros bons resultados. 

 Conforme analisado no decorrer deste projeto, a inércia do Estado em penalizar 

essas atitudes violentas dos homens, contribuiu diretamente para que esse 

comportamento violento fosse reproduzido, assim, acredito que a Lei do Feminicídio, 

nasce não apenas com o objetivo de nomear o que há anos atrás não possuía 

denominação específica, mas também para mostrar a sociedade que a violência e 

assassinato de mulheres não é um caso fora da jurisdição do Estado, não é hoje como 

era tratado antigamente, como um assunto particular, pois que acontecia dentro do 

ambiente familiar, e sim, uma responsabilidade do Estado, e uma responsabilidade de 

todos.  

 Dessa forma, quanto mais se consagrar o feminicídio, como lei, no ordenamento 

jurídico brasileiro, mais políticas públicas de apoio também surgirão, não apenas com o 

intuito de penalizar a todo custo, mas também com instrumentos que possibilitem a 

prevenção deste mal, para que com o tempo, talvez, esteja esse tipo penal em desuso, e 

esteja instaurada na sociedade o verdadeiro respeito à dignidade da pessoa humana, 

independente do gênero que esta pessoa possua.  

 Essas pesquisas foram pautadas em diversas obras, de diversos autores, em sua 

grande maioria, mulheres. Professoras, doutoras, advogadas, magistradas, estudiosas no 

geral, da condição da mulher. Suas obras foram de grande valia na construção deste 

projeto e na construção de um pensamento mais rebuscado diante destas questões. 

 Em projetos futuros, almejo que mais homens estejam falando do tema, e não 

somente explicando-o, como também propondo novas formas de fazer, novas formas de 

se pensar e além disso, que os próximos projetos não se pautem unicamente na 

apresentação do tema, e sim, mais precisamente dos resultados que essa iniciativa irá 

estabelecer em nossa sociedade. Que com o tempo, mais políticas públicas e sociais 

sejam elaboradas, a fim de possibilitar o bom funcionamento da lei. 

 Este projeto foi pensado e elaborado, a fim de trazer ao mundo acadêmico mais 

fomento ao tema do feminicídio, demonstrando sua importância para a construção de 

uma sociedade melhor e mais consciente. 
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