
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE - MACAÉ 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DE MACAÉ 
 

 

 

 

 

AGATHA MARTINS DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E OS DIPLOMAS NORMATIVOS QUE 
TRATAM DO PROBLEMA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACAÉ 
JUNHO/2018 

 
 



 

AGATHA MARTINS DOS SANTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E OS DIPLOMAS NORMATIVOS QUE 
TRATAM DO PROBLEMA  

 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado à Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para 
obtenção do grau de Bacharel em 
Direito. 
 
 
 
 
 
 

Orientador:  
Prof. Dr. David Augusto Fernandes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macaé 
Junho/2018 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

AGATHA MARTINS DOS SANTOS 

 
 
 
 
 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E OS DIPLOMAS NORMATIVOS QUE 
TRATAM DO PROBLEMA  

 
 
 
 
 
 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado à Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial para 
obtenção do grau de Bacharel em 
Direito. 
 
 
 
 

Aprovada em 19 de junho de 2018. 
  
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. David Augusto Fernandes - UFF 

Orientador 
 
 

___________________________________________________________ 
Prof. Mestre Francisco de Assis Aguiar Alves 

 
 

___________________________________________________________ 
Prof. Dr. Saulo Bichara Mendonça 

 
 
 
 
 

Macaé 
Junho/2018 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais e meu irmão, que foram a 

minha maior motivação durante esta 

longa e surpreendente jornada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço primeiramente a Deus, pois sem Ele nada disto seria possível. Sou 

especialmente grata, também, ao meu pai e à minha mãe, que sempre me apoiaram e 

incentivaram em todas as decisões que eu tomei, mesmo quando isso significou um breve 

adeus e uma caminhada para tão longe de casa. Obrigada por acreditarem em mim e por 

permitirem que este sonho se tornasse realidade. 

  Obrigada ao meu irmão, por existir, e por me fazer desejar ser o melhor que posso, 

para lhe servir de exemplo. Minha caminhada até aqui ainda é curta, se comparada à que eu 

espero que você possa trilhar. 

  Não posso deixar de dizer meu muito obrigada às minhas amigas, que estavam ao meu 

lado em todos os momentos ao longo destes anos, e compartilharam cada vitória, descoberta e 

aprendizado. 

  Por fim, mas não menos importante, obrigada a todos os mestres que dividiram 

conosco parte de seu conhecimento, e obrigada a meu orientador, Prof. David Augusto 

Fernandes, pela paciência e por tornar possível a realização do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Os casos de violência contra a mulher estão presentes na realidade cotidiana da maioria das 
mulheres brasileiras, como é amplamente divulgado na mídia em geral, todos os dias. 
Considerando esse fato, o presente trabalho apresentará uma breve análise da evolução do 
papel da mulher na sociedade e sua representação social. Serão comentados os principais tipos 
penais relacionados aos casos de violência contra a mulher e os diplomas legais que visam 
garantir proteção às mesmas, com destaque para a Lei Maria da Penha. Também serão 
apresentados dados de órgãos públicos oficiais sobre esses casos de violência no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro e no Município de Macaé.  
 
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Normas legais protetivas. Lei Maria da Penha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The cases of violence against women are present in the quotidian of the majority of Brazilian 
women, as it is widely publicized in the media in general, every day. Considering this fact, 
this study will present a brief analysis of the evolution of women’s role in society and its 
social representation. The main crimes related to cases of violence against women and laws 
aimed at guaranteeing protection will be discussed, especially the Maria da Penha Law. There 
will also be presented official data of public agencies regarding cases of violence in the scope 
of the state of Rio de Janeiro and in the Municipality of Macaé.  
 

Keywords: Violence against women. Protective laws. Maria da Penha Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

   O presente trabalho tem como objetivo trazer à discussão o problema da violência 

contra a mulher na sociedade brasileira e apresentar alguns dos diplomas legais que visam 

coibir esse tipo de violência.  

 Como ponto de partida, no segundo capítulo foi apresentada uma análise do papel da 

mulher na sociedade, tendo como base os estudos de Friedrich Engels, sobre como as 

sociedades passaram de modelos matriarcais a patriarcais e as razões de tal mudança, bem 

como suas consequências práticas para a vida das mulheres em geral. Ainda no capítulo dois, 

será exposta a prática constante de retratação da mulher como "objeto" em peças publicitárias, 

no Brasil e no mundo, que reproduzem discursos e tendências de dominação do homem sobre 

o corpo feminino, incluindo atos de naturalização da violência contra a mulher. Serão 

apresentadas, também, informações sobre o papel e a representação da mulher na cultura 

popular, que engloba músicas, filmes, jogos, livros e revistas, e como a mulher se relaciona 

nesse ambiente.       

  Em seguida, no capítulo três, serão verificados os principais tipos penais aplicáveis aos 

casos de violência contra a mulher, assim como os diplomas legais que tratam da matéria, 

visando coibir esse tipo de violência e garantir às mulheres a efetividade de seus direitos, 

como segurança, integridade física, moral e patrimonial, com especial destaque para a Lei 

Maria da Penha, considerada uma das melhores do mundo em seu segmento, e a legislação 

recém criada sobre o tema, como a Lei Lola. Se avaliará os avanços promovidos pelas 

mencionadas leis e sua importância para as mulheres.       

 No quarto capítulo, serão apresentados dados estatísticos apurados a partir da análise 

de informações disponibilizadas pelos órgãos de segurança do Estado do Rio de Janeiro, com 

destaque para o relatório Dossiê Mulher, do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio 

de Janeiro (ISP/RJ), e dados da pesquisa de campo realizada no CEAM – Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamim, localizado em Macaé/RJ.  

  Foram pesquisados os dados referentes à violência contra a mulher em todo o Estado 

do Rio de Janeiro e isoladamente no Município de Macaé, dos últimos quatro anos. Há, 

também, breve análise dos gráficos que demonstram os principais tipos penais relacionados à 

violência contra a mulher nessas localidades e da efetividade dos diplomas legais relativos ao 

tema, como a Lei Maria da Penha. Nos Anexos I e II, foram apresentados os gráficos 

elaborados com os dados individualizados dos tipos penais, dos últimos quatro anos, como a 
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quantidade anual, em cada local citado, referente à prática do feminicídio ou da ameaça, por 

exemplo.  

 Além disso, foram apresentados os resultados obtidos a partir da pesquisa de campo 

realizada junto ao CEAM – Centro Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara 

Benjamim, órgão integrante da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

Direitos Humanos e Acessibilidade, do Município de Macaé, que além de prestar apoio e 

suporte às vítimas de violência contra a mulher na cidade, realiza campanhas educativas e 

coordena o serviço municipal da Patrulha Maria da Penha.  

  Ao final, foram apresentadas as conclusões que puderam ser obtidas a partir da análise 

dos dados informados ao longo do trabalho e durante a pesquisa de campo realizada. É certo 

que, diante da complexidade do tema e das várias hipóteses de análise que podem ser 

desenvolvidas com base no assunto pesquisado, o presente trabalho não possui a pretensão de 

esgotar o tema, mas sim de estimular o debate quanto à violência contra a mulher, que, 

lamentavelmente, encontra-se ainda tão presente na realidade de inúmeras mulheres.  
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2. O PAPEL DA MULHER NA SOCIEDADE 

 

2.1 A Matriarca 

 

 É fato notório que, ao longo da história, a mulher foi representada na sociedade de 

diversas formas, sob variados aspectos. Na atualidade, podemos identificar um debate mais 

efetivo sobre a situação da mulher na sociedade, seja pela facilidade de acesso à informação 

criada pela popularização das redes sociais e pelo desenvolvimento tecnológico, que permite a 

qualquer pessoa que possua um smartphone, o acompanhamento em tempo real das notícias 

divulgadas pelos meios de comunicação; seja pelo engajamento de movimentos organizados 

que estimulam o debate em torno de temas relacionados à condição das mulheres.  

  Na doutrina, um dos autores que merece destaque por sua análise sobre a evolução da 

representação e atuação feminina é ENGELS (1984, en passant), sendo possível encontrar em 

sua obra um detalhado estudo sobre a transformação do papel das mulheres nas sociedades, 

com a modificação de modelos matriarcais, poligâmicos1 ou poliândricos2, para os patriarcais, 

monogâmicos, abordando suas diversas características, positivas e negativas. Embora o autor 

relacione o sistema de matrimônios por grupos3 ao estado selvagem, e a monogamia ao estado 

civilizatório, é preciso destacar que, o mesmo aponta diversos aspectos de liderança da 

posição feminina naqueles grupos sociais:     

 

"A família sindiásmica4, demasiado débil e instável por si mesma para fazer sentir a 
necessidade ou simplesmente o desejo de um lar particular, não suprime, em 
absoluto, o lar comunista que nos apresenta a época precedente. Mas lar comunista 
significa predomínio da mulher na casa; tal como o reconhecimento exclusivo de 
uma mãe própria, na impossibilidade de conhecer com certeza o verdadeiro pai; 
significa alto apreço pelas mulheres, isto é, pelas mães. Uma das idéias mais 
absurdas que nos transmitiu a filosofia do século XVIII é a de que na origem da 
sociedade a mulher foi escrava do homem. Entre todos os selvagens e em todas 
as tribos que se encontram nas fases inferior, média e até (em parte) superior 
da barbárie, a mulher não só é livre como, também, muito considerada. Artur 
Wright, que foi durante muitos anos missionário entre os iroqueses-senekas, pode 
atestar qual é a situação da mulher, ainda no matrimônio sindiásmico: "A respeito de 
suas famílias, na época em que ainda viviam nas antigas casas-grandes (domicílios 

                                                           
1 Situação na qual um homem é casado, simultaneamente, com várias mulheres. 
2 Situação na qual uma mulher é casada, simultaneamente, com vários homens. 
3 Modelo segundo o qual, mais de um homem ou mais de uma mulher unidos compõem uma unidade familiar, e 
todos os membros desse grupo familiar compartilham a responsabilidade materna ou paterna em relação aos 
filhos do outro.    
4 O modelo de família sindiásmica, encontrado principalmente nas Américas, substitui o casamento por grupos, 
instituindo um modelo monogâmico (sendo permitida, entretanto, a infidelidade ao homem e não à mulher), mas 
que pode ser dissolvido com facilidade por qualquer um dos cônjuges, pertencendo os filhos somente às mães. 
Esse modelo ainda é considerado matriarcal porque a mulher continua sendo a responsável pelos encargos da 
família.    
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comunistas de muitas famílias)... predominava sempre lá um clã (uma gens) e as 
mulheres arranjavam maridos em outros clãs (gens)... Habitualmente as mulheres 
mandavam na casa; as provisões eram comuns, mas - ai do pobre marido ou amante 
que fosse preguiçoso ou desajeitado demais para trazer sua parte ao fundo de 
provisões da comunidade! Por mais filhos ou objetos pessoais que tivesse na casa, 
podia, a qualquer momento, ver-se obrigado a arrumar a trouxa e sair porta afora. E 
era inútil tentar opor resistência, porque a casa se convertia para ele num inferno; 
não havia remédio senão o de voltar ao seu próprio clã (gens) ou, o que costumava 
acontecer com freqüência, contrair novo matrimônio em outro. As mulheres 
constituíam a grande força dentro dos clãs (gens) e, mesmo, em todos os 
lugares. Elas não vacilavam, quando a ocasião exigia, em destituir um chefe e 
rebaixá-lo à condição de mero guerreiro." A economia doméstica comunista, em 
que a maioria das mulheres, se não a totalidade, é de uma mesma gens, ao passo que 
os homens pertencem a outras gens diferentes, é a base efetiva daquela 
preponderância das mulheres que, nos tempos primitivos, esteve difundida por toda 
parte - fenômeno cujo descobrimento constitui o terceiro mérito de Bachofen. Posso 
acrescentar que os relatos dos viajantes e dos missionários acerca do trabalho 
excessivo com que se sobrecarregam as mulheres entre os selvagens e os bárbaros 
não estão, de modo algum, em contradição com o que acabo de dizer. A divisão do 
trabalho entre os dois sexos depende de outras causas que nada têm a ver com a 
posição da mulher na sociedade. Povos nos quais as mulheres se vêem 
obrigadas a trabalhar muito mais do que lhes caberia, segundo nossa maneira 
de ver, têm freqüentemente muito mais consideração real por elas que os nossos 
europeus. A senhora civilizada, cercada de aparentes homenagens, estranha a 
todo trabalho efetivo, tem uma posição social bem inferior à mulher bárbara, 
que trabalha duramente, e, no seio do seu povo, vê-se respeitada como uma 
verdadeira dama (lady, frowa, frau = senhora) e o é de fato por sua própria 
posição. Novas investigações acerca dos povos do noroeste e sobretudo no sul da 
América, que ainda se acham na fase superior do estado selvagem, deverão dizer-
nos se o matrimônio sindiásmico substituiu ou não por completo hoje, na América, o 
matrimônio por grupos. Quanto aos sul-americanos, são referidos tão variados 
exemplos de licença sexual que se torna difícil admitir o desaparecimento completo 
do antigo matrimônio por grupos. Em todo caso, ainda não desapareceram todos os 
seus vestígios. Pelo menos, em quarenta tribos da América do Norte, o homem que 
se casa com a moça mais idosa tem direito a tomar igualmente como mulheres a 
todas as irmãs da mesma, logo que cheguem à idade própria. Isto é um vestígio da 
comunidade de maridos para todo um grupo de irmãs. Dos habitantes da península 
da Califórnia (fase superior do estado selvagem), conta Bancroft que têm certas 
festividades em que se reúnem várias "tribos" para praticar o intercurso sexual mais 
promíscuo. Com toda a evidência são gens, que, nessas festas, conservam uma vaga 
reminiscência do tempo em que as mulheres de uma gens tinham por maridos 
comuns todos os homens de outra, e reciprocamente. O mesmo costume impera 
ainda na Austrália. Em alguns povos, acontece que os anciãos, os chefes e os 
feiticeiros sacerdotes praticam, em proveito próprio, a comunidade de mulheres e 
monopolizam a maior parte delas; em compensação, porém, durante certas festas e 
grandes assembléias populares, são obrigados a admitir a antiga posse comum e a 
permitir que suas mulheres se divirtam com os homens jovens. Westermarck dá uma 
série de exemplos de saturnais5 desse gênero, nas quais ressurge, por pouco tempo, a 
antiga liberdade de intercurso sexual: entre os hos, os santalas, os pandchas e os 
cotaros, na índia, em alguns povos africanos, etc." (ENGELS, 1984, p.51-53) (grifo 
do trabalho) 

 

  Ainda segundo ENGELS (1984, p.58-60), na Europa, a partir do surgimento de novas 

formas de acumulação de riquezas, convertidas em propriedade particular, surgiu também a 

                                                           
5 Grandes festas designadas segundo o deus romano Saturno, celebradas na antiga Roma em comemoração ao 
término da semeadura. 
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necessidade de implementação de uma nova forma de organização do sistema de herança, eis 

que até então, a herança de um homem morto era transferida para a gens:  

 

"Com base no direito materno, isto é, enquanto a descendência só se contava 
por linha feminina, e segundo a primitiva lei de herança imperante na gens, os 
membros dessa mesma gens herdavam, no principio, do seu parente gentílico 
falecido. Seus bens deveriam ficar, pois, dentro da gens. Devido à sua pouca 
importância, esses bens passavam, na prática, desde os tempos mais remotos, aos 
parentes gentílicos mais próximos, isto é, aos consangüíneos por linha materna. 
Entretanto, os filhos de um homem falecido não pertenciam à gens daquele, mas à 
de sua mãe; ao princípio, herdavam da mãe, como os demais consangüíneos desta; 
depois, provavelmente, foram seus primeiros herdeiros, mas não podiam sê-lo de seu 
pai, porque não pertenciam à gens do mesmo, na qual deveriam ficar os seus bens. 
Desse modo, pela morte do proprietário de rebanhos, esses passavam em primeiro 
lugar aos seus irmãos e irmãs, e aos filhos destes ou aos descendentes das irmãs de 
sua mãe; quanto aos seus próprios filhos, viam-se eles deserdados. Dessa forma, 
pois, as riquezas, à medida que iam aumentando, davam, por um lado, ao homem 
uma posição mais importante que a da mulher na família, e, por outro lado, faziam 
com que nascesse nele a idéia de valer-se desta vantagem para modificar, em 
proveito de seus filhos, a ordem da herança estabelecida. Mas isso não se poderia 
fazer enquanto permanecesse vigente a filiação segundo o direito materno. Esse 
direito teria que ser abolido, e o foi. E isto não foi tão difícil quanto hoje nos 
parece. Tal revolução - uma das mais profundas que a humanidade já conheceu - não 
teve necessidade de tocar em nenhum dos membros vivos da gens. Todos os 
membros da gens puderam continuar sendo o que até então haviam sido. Bastou 
decidir simplesmente que, de futuro, os descendentes de um membro masculino 
permaneceriam na gens, mas os descendentes de um membro feminino sairiam 
dela, passando à gens de seu pai. Assim, foram abolidos a filiação feminina e o 
direito hereditário materno, sendo substituídos pela filiação masculina e o 
direito hereditário paterno. Não sabemos a respeito de como e quando se produziu 
essa revolução entre os povos cultos, pois isso remonta aos tempos pré-históricos. 
Mas os dados reunidos, sobretudo por Bachofen, acerca dos numerosos vestígios do 
direito materno, demonstram plenamente que tal revolução ocorreu; e com que 
facilidade, verificamo-lo em muitas tribos índias onde acaba de efetuar-se, ou se está 
realizando, em parte pelo influxo do incremento das riquezas e modificações no 
gênero de vida (migração dos bosques para os prados), em parte pela influência 
moral da civilização e dos missionários. De oito tribos do Missouri, seis estão 
regidas pela linhagem e ordem de herança masculinas, duas pelas femininas. Entre 
os schawnees, os miamies e os delawares adotou-se o costume de dar aos filhos um 
nome pertencente à gens paterna, para fazê-los passar a esta, a fim de poderem 
herdar de seu pai. "Casuística inata nos homens a de mudar as coisas mudando-lhes 
os nomes! E achar saídas para romper com a tradição sem sair dela, sempre que um 
interesse direto dá o impulso suficiente para isso" (Marx). Resultou daí uma 
espantosa confusão, que só podia ser remediada - e parcialmente o foi - com a 
passagem ao patriarcado. "Esta parece ser a transição mais natural" (Marx). Quanto 
ao que os especialistas em Direito Comparado podem dizer-nos sobre o modo como 
se deu essa transição entre os povos civilizados do Mundo Antigo - quase tudo são 
hipóteses -, veja-se Kovalévski, Quadro das Origens e da Evolução da Família e da 
Propriedade, Estocolmo, 1890." (grifos do trabalho)    

  

  A partir desse ponto segue o "desmoronamento do direito materno", ou a "grande 

derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo" como ENGELS (1984, p.61) aponta. 

Isso porque o homem passou a controlar a propriedade e, consequentemente, a direção da casa 

e dos bens da família, relegando à mulher o papel de reprodutora e servidora de seus desejos. 
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Embora essa condição tenha sido dissimulada ou atenuada com o passar do tempo, muito 

desse cenário permanece no inconsciente masculino.  

 O homem como proprietário transforma-se no chefe da família, e assim, por 

conseguinte, no gestor dos bens, entre eles a mulher. 

       

"Na forma semítica, esse chefe de família vive em plena poligamia, os escravos têm 
uma mulher e filhos, e o objetivo da organização inteira é o de cuidar do gado numa 
determinada área." Os traços essenciais são a incorporação dos escravos e o domínio 
paterno; por isso a família romana é o tipo perfeito dessa fôrma de família. Em sua 
origem, a palavra família não significa o ideal - mistura de sentimentalismo e 
dissensões domésticas do filisteu de nossa época; - a princípio, entre os romanos, 
não se aplicava sequer ao par de cônjuges e aos seus filhos, mas somente aos 
escravos. Famulus quer dizer escravo doméstico e família é o conjunto dos 
escravos pertencentes a um mesmo homem. Nos tempos de Gaio, a família "id est 
patrimonium" (isto é, herança) era transmitida por testamento. A expressão foi 
inventada pelos romanos para designar um novo organismo social, cujo chefe 
mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, com o pátrio 
poder romano e o direito de vida e morte sobre todos eles. "A palavra não é, pois, 
mais antiga que o férreo sistema familiar das tribos latinas que nasceu ao 
introduzirem-se a agricultura e a escravidão legal, depois da cisão entre os gregos e 
latinos arianos." E Marx acrescenta: "A família moderna contém, em germe, não 
apenas a escravidão (servitus) como também a servidão, pois, desde o começo, está 
relacionada com os serviços da agricultura. Encerra, em miniatura, todos os 
antagonismos que se desenvolvem, mais adiante, na sociedade e em seu Estado." 
Esta forma de família assinala a passagem do matrimônio sindiásmico à 
monogamia. Para assegurar a fidelidade da mulher e, por conseguinte, a 
paternidade dos filhos, aquela é entregue, sem reservas, ao poder do homem: 
quando este a mata, não faz mais do que exercer o seu direito." (ENGELS, 1984, 
p. 61-62) (grifo do trabalho) 

 

  Assim, segundo ENGELS (1984, p.61), nasceu a família monogâmica, baseada no 

predomínio do homem sobre a mulher, com a finalidade expressa de gerar filhos cuja 

paternidade seja inquestionável, porque esses filhos, na qualidade de herdeiros diretos, 

entrarão, posteriormente, na posse dos bens da família. Ainda segundo ENGELS (1984, p.70), 

a monogamia surge como uma forma de escravização de um gênero pelo outro, afirmando que 

a primeira divisão do trabalho foi a que se fez entre o homem e a mulher, para a procriação 

dos filhos, aduzindo também que, o primeiro antagonismo de classes da história coincide com 

o antagonismo do homem e da mulher na monogamia, e a primeira opressão de classes, com a 

opressão do sexo feminino pelo masculino. 

  Conforme destaca MAGALHÃES (1980, p.125), a mulher há muito tempo ocupa uma 

posição subalterna em relação ao homem, ou no mínimo, subsidiária ou complementar, sendo 

muitas vezes considerada "coisa", um bem, objeto de negociação, citando como exemplo o 
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Código de Manu6: 

O Código de Manu, na antiga Índia, foi talvez um dos mais rigorosos em relação à 
mulher. Diz o art. 415 desse diploma que "a mulher durante a sua infância depende 
do pai; durante a mocidade do marido; em morrendo o marido, dos seus filhos; se 
não tem filhos, dos parentes próximos de seu marido; porque uma mulher nunca 
deve governar-se à sua vontade." 

  Note-se que, de acordo com o direito, em alguns casos, ao homem foi permitida a 

infidelidade conjugal, como no exemplo do Código de Napoleão7, no qual, ao homem, era 

permitido invocar o adultério de sua esposa, mas à mulher o direito de reclamar o mesmo 

instituto, só se apresentaria se o homem levasse a concubina para baixo do mesmo teto de sua 

esposa. Conforme destaca Ricardo Pereira Lira (2004, p.211), naquele Código, "havia a 

absoluta superioridade do homem na sociedade conjugal". À esposa não era permitido ter 

outro domicílio que não fosse o de seu marido e não poderia estar em juízo sem autorização 

do mesmo, assim como era considerada incapaz para realizar por si negócios jurídicos de 

compra e venda, por exemplo. Segundo o Art. 213 do referido código, o homem tinha por 

obrigação defender a mulher, e esta por sua vez, devia-lhe obediência.  

  Como bem assinala MAGALHÃES (1980, p.124), a discriminação contra a mulher é 

muito antiga, e, segue acompanhada pela evolução do próprio direito. Destaca-se, todavia, que 

em diversas ocasiões históricas as mulheres foram chamadas a contribuir ativamente para a 

sociedade, sempre com o intuito de acelerar processos de reconstrução ou construção de uma 

nação, servindo como uma espécie de exército de trabalho reserva, sendo possível encontrar 

exemplos, na história de formação de países como os Estados Unidos da América, durante o 

período de colonização ou mesmo durante a segunda guerra mundial, quando as mulheres 

passaram a desempenhar funções na indústria em substituição aos homens que lutavam na 

guerra, ou em Israel, onde o serviço militar é obrigatório para ambos os gêneros. 

 Seguindo essa linha histórica, podemos verificar que as representações sociais da 

mulher, muito comumente, a mostram como um "objeto" para uso masculino, figurando como 

uma pessoa submissa e indefesa, e sempre disponível para atender aos desejos do homem, 

como veremos a seguir.   

  

 

 
                                                           
6  O Código de Manu é parte de uma coleção de livros bramânicos, enfeixados em quatro compêndios: 
o Mahabharata, o Ramayana, os Puranas e as Leis Escritas de Manu. Escrito em sânscrito, constitui-se na 
legislação do mundo indiano e estabelece o sistema de castas na sociedade Hindu. Redigido entre os séculos II 
a.C. e II d.C. em forma poética e imaginosa, as regras no Código de Manu são expostas em versos. 
7 Código Civil Francês, outorgado por Napoleão Bonaparte, em 21 de março de 1804. 
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2.2 A Mulher Como Objeto 

 

  Não é difícil perceber que, por muito tempo, a mulher foi retratada na mídia como 

uma figura frágil, dependente, submissa ou disponível em relação ao gênero masculino. 

Resultado de um processo histórico de formação das sociedades, como já explicitado, a 

postura de controle masculino reduz a mulher à condição de "bem", de "coisa", de "objeto", 

que por definição pode ser disposta e utilizada como bem lhe aprouver, podendo essa 

dominação ser exercida por meio do controle psicológico ou físico. Tal mentalidade e 

comportamento podem ser encontrados nas mais diversas expressões artísticas e culturais, 

como novelas, videoclipes, músicas de estilos populares, quadrinhos, jogos, bem como, em 

várias peças publicitárias. Verifica-se essa tendência, especialmente nas propagandas que 

visam vender produtos cujo público alvo seja o masculino, como as propagandas de bebidas 

alcoólicas, como podemos ver nos exemplos a seguir8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 As fotos 1 e 2 são parte de uma campanha da marca Skol, que mostra como seriam vários objetos e situações se 
tivessem sido criados pelo mesmo "inventor" daquela cerveja. Na foto 1 vê-se como seriam os bebedouros e, na 
foto 2, como seriam os provadores de roupas em lojas. Em ambos os casos a mulher aparecesse como objeto. 

Foto 2 

Foto 1 



 

21 
 

 

 

  Em 2015, a popular cerveja americana Budweiser Light, que na verdade pertence ao 

grupo belgo-brasileiro AB Inbev, colocou uma frase polêmica em seus rótulos: A cerveja 

perfeita para remover a palavra "não" do seu vocabulário durante a noite 9 . A frase, 

indiretamente, estabelece uma relação entre o consumo de álcool, uma droga, e a perda de 

consciência da mulher, que a tornaria mais suscetível a concordar com investidas sexuais, às 

quais não cederia caso estivesse sóbria. Após protestos, a marca decidiu substituir a campanha 

(GLOBO, 2015).     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Ainda em 2015, outra publicidade de cerveja fez algo similar, desta vez no Brasil. 

Durante o período de Carnaval a marca Skol implementou uma propaganda, em cartazes 

espalhados pela cidade de São Paulo, com frases como "Esqueci o 'não' em casa", que foi 

interpretada como uma forma de incentivo ao assédio sexual e ao estupro, também 

relacionando o consumo de álcool à perda de consciência e à consequente anuência às 

investidas masculinas10.  

  Algumas mulheres que se sentiram ofendidas chegaram a modificar os cartazes com 

fita isolante, alterando os dizeres da propaganda. A Skol pediu desculpas e substituiu os 

cartazes (UOL, 2015). 

                                                           
9 Tradução livre da autora. 
10 Legenda da foto postada pela internauta Pri Ferrari na rede social Facebook: "A 'maravilhosa' Skol decidiu 
fazer uma campanha de carnaval espalhando frases que induzem a perda do controle. "Topo antes de saber a 
pergunta" "esqueci o não em casa" são alguns exemplos. Uma campanha totalmente irresponsável, 
principalmente durante o carnaval que a gente sabe que o índice de estupro sobe pra caramba. Eu e @sugarmila 
decidimos fazer uma pequena intervenção. Amigos publicitários, vocês precisam ter mais noção e 
respeito. #feminismo#respeito #estuproNAO EDIT: Além do "não" para o abuso sexual, é muito importante 
dizer "NÃO" para drogas, "NÃO" para dirigir bêbado, "NÃO" para sexo sem camisinha. 
 

Foto 3 
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  Entretanto, nota-se que tal forma de retratação apelativa da mulher na mídia não 

configura fato recente, pois há anúncios do ano de 1960 neste sentido, como por exemplo este 

da marca americana Chase & Sanborn, que revela o destino de uma mulher caso seu marido 

ficasse sem café fresco (PROPAGANDAS HISTÓRICAS, 2014): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  Em tradução livre11 a principal mensagem da propaganda diz: Se seu marido descobrir 

que você não está testando na loja para conseguir um café mais fresco... Se ele descobrir que 

você continua arriscando a conseguir um café velho e monótono... ai de você! Hoje há modos 

mais seguros e certeiros de testar produtos mais frescos antes de comprar!    

                                                           
11 Tradução livre da autora. 

Foto 5 

Foto 6 

Foto 4 
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  A propaganda retrata uma mulher frágil, submissa e, supostamente, passível de 

"punição", caso desagradasse ao marido. 

  A campanha publicitária utilizada pela marca americana Calvin Klein, para divulgar 

seus produtos para a temporada 2010/2011, na Austrália (EXAME, 2016) também merece ser 

mencionada. Na propaganda, a modelo Lara Stone é supostamente "segurada" por três 

homens que avançam sobre ela. Embora o ato pudesse representar uma relação consensual, a 

Advertising Standards Bureau, órgão responsável pela regulamentação publicitária naquele 

país, recebeu diversas reclamações de mulheres que se sentiram ofendidas com a peça, e 

proibiu sua veiculação, por entender que a impressão mais provável é que a cena sugere um 

ato de violência e estupro (EXAME, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

Seguindo a linha de abuso e objetificação do corpo feminino, a marca americana de 

ternos, Duncan Quinn, em 2008, lançou uma peça na qual uma mulher em trajes íntimos é 

segurada pelo pescoço com uma gravata, como se fosse enforcada, enquanto o homem que a 

segura sorri.    

 

   

 

 

 

 

 

Foto 7 

Foto 8 
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 Outra publicidade polêmica foi a veiculada em 2014 pela polícia da Hungria. Foi 

lançado um vídeo denominado "You Can Do Something About It, You Can Do Something 

Against It"12, como parte de uma campanha contra a violência contra a mulher.   

  O ponto controverso consiste no fato do vídeo exemplificar que para combater a 

violência contra a mulher e evitar estupros, a mulher deveria adotar certos comportamentos, 

como não beber, não flertar, não usar roupas provocantes ou dançar de modo "sugestivo".  

  Isso sugere que tais atos caracterizariam a culpabilidade da mulher, ou seja, ao invés 

de creditar ao agressor a responsabilidade pelo ataque, o vídeo dava a entender que a mulher 

era responsável por atrair para si tal infortúnio. Após receber várias críticas o vídeo foi 

removido da internet (EXAME, 2016).  

  Ainda tratando de propagandas institucionais mal sucedidas, o Ministério da Justiça 

brasileiro, também em 2015, lançou uma campanha com o slogan "Bebeu, Perdeu", contra o 

consumo descontrolado de bebidas alcoólicas por jovens e adolescentes (AGÊNCIA 

BRASIL, 2014).  

  Apesar da boa intenção, uma das propagandas colocou a foto de uma mulher, o que 

levou muitos a relacionaram a campanha ao uso do álcool como forma tornar a mulher mais 

propícia a ter relações sexuais não consensuais. O Governo Federal findou pedindo desculpas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Por fim, outro anúncio bastante perturbador foi o do salão de beleza canadense Fluid 

Salon, no qual uma mulher com um hematoma no olho, supostamente vítima de violência 

doméstica -pelo que se pode inferir da cena montada-, aparece sentada em um sofá enquanto 
                                                           
12 Em tradução livre da autora: "Você Pode Fazer Alguma Coisa Sobre Isso, Você Poder Fazer Alguma Coisa 
Contra Isso". 

Foto 9 
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seu "companheiro" permanece atrás, com um colar de brilhantes na mão. O slogan da 

propaganda diz "Look good in all you do", ou, "Pareça bem em tudo o que você faz"13. 

 O tema da campanha publicitária expressa a ideia de que a aparência está em patamar 

superior, e que deve ser priorizada, mesmo que em detrimento do bem estar físico e 

emocional, como retrata a propaganda.  

Nas demais peça publicitárias da campanha é possível ver mulheres em situações 

supostamente difíceis mas com o visual apurado, com maquiagem e cabelos arrumados 

(ADWEEK, 2011). É interessante observar que a proprietária do salão tentou defender o 

anúncio em entrevista ao jornal local Edmonton Sun, na qual ela afirma: "Todo mundo está 

tão sensível. Qualquer um que tenha uma conexão ou uma história por trás de qualquer coisa 

pode ficar irritado ou ter uma opinião. Nós não estamos tentando atacar ninguém. Por favor, 

interprete a propaganda como a liberdade permite - o que é seu direito - assim como a 

expressão artística é o nosso (direito)" (ADWEEK, 2011).     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  É possível encontrar alguns estudos sobre a forma como a mulher é tratada na mídia, 

em especial, nas campanhas publicitárias em geral. Conclui-se então que não é equivocado 

afirmar que a mulher tem sido "objetificada" pela publicidade, nos mais diversos ramos da 

indústria e do comércio, como se verificou nos exemplos acima. 

É fundamental perceber esse tipo de publicidade gera uma consequência na postura de 

                                                           
13 Tradução livre da autora. 

Foto 10 
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quem consome tais propagandas. Pois da mesma forma de a reação pode ser de repúdio e 

recriminação, há também aqueles que absorvem a mensagem como a retratação de algo 

natural e aceitável. Este é o ponto crítico da publicidade que sugere comportamentos que 

ultrapassam o direito de outro indivíduo, nos casos em tela, o da mulher, colocando sua 

segurança em risco de forma aparentemente sutil e inofensiva. 

   

2.3 A Representação da Mulher na Cultura POP14 

 

  Recentemente, durante a segunda Marcha das Mulheres15, a atriz Natalie Portman fez 

um discurso no qual revelou o constrangimento que sentiu ao receber a primeira carta de um 

fã, após o sucesso do lançamento de seu primeiro filme, O Profissional. Aos 13 anos de idade 

a atriz recebeu uma carta que continha uma fantasia de estupro (O ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2018). 

"Uma contagem regressiva foi iniciada num programa de rádio local para aguardar 
meu aniversário de 18 anos - eufemisticamente a data em que não seria mais um 
crime dormir comigo", disse ela. "Os críticos falavam sobre meus peitos que 
estavam crescendo nas resenhas. Compreendi muito rapidamente, mesmo aos 13 
anos, que se eu me expressasse sexualmente, eu me sentiria insegura e que os 
homens se sentiriam autorizados a discutir e objetivar meu corpo, para meu grande 
desconforto", declarou Portman enquanto vestia uma camiseta do movimento Time's 
Up.  
(...)  
Aos 13 anos, a mensagem da nossa cultura foi clara para mim", disse ela. "Eu senti a 
necessidade de cobrir meu corpo e de inibir minha expressão e meu trabalho para 
enviar minha própria mensagem ao mundo de que eu sou alguém digna de segurança 
e respeito. A resposta à minha expressão, desde pequenos comentários sobre meu 
corpo para declarações deliberadas mais ameaçadoras, serviu para controlar o meu 
comportamento através de um ambiente de terrorismo sexual", completou. (MARIE 
CLAIRE, 2018) 

 

  O caso acima mencionado exemplifica, de maneira muito clara, como o tratamento 

dado à mulher pelos veículos de comunicação pode ter influência direta no comportamento 

feminino. 

  Mesmo no universo das histórias em quadrinhos (HQs), também fica evidente a 

representação feminina quase sempre de forma erotizada. A escritora e quadrinista americana 

Gail Simone, em 1999, criou uma página na internet denominada Women in Refrigerators16 

                                                           
14 Cultura popular. 
15 Evento realizado em 20 de janeiro de 2018, em cerca de 250 cidades dos Estados Unidos da América. Foi a 
segunda grande marcha, realizada contra as políticas do presidente americano Donald John Trump, consideradas 
misóginas e ofensivas pelas participantes. Fonte: Jornal Folha de São Paulo.  
16 Mulheres nos refrigeradores, em tradução livre da autora. É possível encontrar também, em alguns lugares o 
uso do termo "Mulheres na Geladeira". 
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(WIR), na qual apresentou uma lista de 111 personagens femininas de Comic Books17 que 

perderam seus poderes, foram estupradas, assassinadas, esquartejadas e colocadas em 

refrigeradores, demonstrando que o papel da mulher nesse universo é de servir como suporte 

para os personagens masculinos.  

 
"Sempre costumo me certificar de que temos diferentes tipos de corpos, tamanhos, 
motivações e coisas que possam distinguir uma personagem feminina da outra. Essa 
diferença é importante porque, quando a objetificação acontece, você diz 'esse tipo 
de coisa é sexy, e quem quiser ser sexy tem que lutar ser assim'. E isso não é realista. 
O sexy vem um pouco da surpresa e do não esperado." 

 

   Um bom exemplo da "objetificação" da mulher nos quadrinhos foi a capa 

alternativa da revista Mulher Aranha n.º 01, de 2014, feita pelo desenhista italiano Milo 

Manara, no qual a heroína é representada em uma pose que chocou os leitores pelo grau 

excessivo de erotização da personagem, a ponto da Marvel Comics, empresa responsável 

pelos quadrinhos, vir a público pedir desculpas pelo desenho (HESSEL, 2014)18. Tendo em 

vista que o lançamento dos quadrinhos desta personagem tinha justamente o objetivo de 

atingir o público feminino, como iniciativa da editora para atrair leitoras mulheres, fica 

evidente a ânsia em sempre retratar a mulher de forma sexualizada, mesmo quando o foco 

inicial era distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Revistas em quadrinhos, em tradução livre da autora. 
18 Na Ilustração n.º 01, podemos ver a capa alternativa criada por Milo Manara. À direita a versão principal 
criada por Greg Land. Foram criadas outras duas capas alternativas para o evento de lançamento da revista, uma 
feita por Skottie young e outra por Siya Oyum.  

Ilustração 1 Ilustração 2 
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  O modo como a mulher costuma ser retratada, até mesmo em HQs, proporciona uma 

razoável noção do fato de que a mulher é objetificada nos mais variados âmbitos, e não 

apenas nos veículos midiáticos mormente comentados e com pauta mais frequente, 

evidenciando, mais uma vez, a profundidade do problema. 

Uma pesquisa de maio de 2013, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão (AGÊNCIA 

PATRÍCIA GALVÃO, 2018) 19  e pelo Data Popular (GLOBO, 2013), com 1.501 

entrevistados, em 100 cidades do país, confirmam o panorama acima apresentado. Em 

resposta à pergunta sobre o que as propagandas na TV mostram, foram verificados os 

seguintes dados percentuais:  

 

 Concorda Discorda 
Não concorda 

ou discorda 

A mulher da vida real 25% 56% 19% 

Padrões de beleza muito distantes da realidade 65% 17% 18% 

Usam o corpo da mulher para promover a venda 

de produtos e serviços 
84% 4% 12% 

 Tabela 1 

 

  Tentando reverter esse quadro, em 2009, o próprio Instituto Patrícia Galvão20, criou a 

Agência Patrícia Galvão - Mídia e Direitos, que produz e divulga notícias, dados e conteúdos 

multimídia sobre os direitos das mulheres brasileiras (AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 

2018). 

  Atualmente, podemos encontrar também algumas iniciativas de inserção das mulheres 

no universo geek (OLHAR DIGITAL, 2012) 21 , preponderantemente masculino (CARTA 

CAPITAL, 2018), como, por exemplo, o site minasnerds.com.br, um grupo de discussão 

                                                           
19 Organização não-governamental, de perfil feminista, fundada em 2001, com o objetivo de  contribuir para a 
qualificação da cobertura jornalística sobre questões críticas que envolvam violações dos direitos das mulheres 
brasileiras, a fim de influenciar o debate público para demandar respostas do Estado, mudanças na sociedade e 
na própria mídia. Entre as atividades que o Instituto desenvolve estão a realização de pesquisas de opinião 
pública em âmbito nacional; a produção de campanhas publicitárias educativas; e produção de conteúdos para 
imprensa no formato de dossiês, pautas e notícias.  
20 O nome do instituto é uma homenagem à jornalista, escritora, ativista política e cultural Patrícia Rehder 
Galvão, a Pagu (1910-1962), que acreditou que as mulheres deveriam ter um papel mais ativo na esfera pública. 
21 O primeiro registro da palavra apareceu em 1976, como sinônimo de "fool" (bobo). A expressão só adquiriu 
definições mais positivas na década de 1990, quando a tecnologia ganhou status de poder libertador. Hoje, o 
termo é mais específico: geeks são aqueles que se atraem por tudo aquilo que é novidade, principalmente quando 
o assunto são computadores. Eles possuem interesses e estilos de vida mais específicos e se tornam experts 
naquilo que gostam. Seus gostos pessoais incluem videogames, filmes, colecionar objetos, paixão por gadgets e 
tecnologia, computação, códigos, hacks, música eletrônica, entre outros. 
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digital, com mais de cinco mil mulheres inscritas, que debatem temas relacionados a HQs, 

RPG, literatura, cinema, música, séries de TV e games e, divulgam obras artísticas produzidas 

por mulheres e sobre mulheres, como a websérie Punho Negro, uma série de internet na qual 

uma super-heroína negra, casada e mãe, combate o crime de forma bem humorada, mesmo 

abordando temas pesados como racismo, machismo e as pressões sociais que a mulher sofre 

no dia a dia (MINASNERDS, 2018), ou, o vídeo clipe da cantora Mari Salinas, no qual ela 

fala sobre a violência doméstica sofrida por si mesma, no dia 23 de dezembro de 2015, 

quando foi agredida por seu companheiro (MINASNERDS, 2018): 

 

“Dia 8 de março é o dia das mulheres, um dia de luta, um dia em que saímos às ruas 
para que não sejamos mais vítimas de tantos tipos de agressões, que só quem vive 
sabe. Mas não é só no dia 8 que temos que lutar, porque não existe dia nem hora pra 
apanhar. Foi isso que aconteceu comigo no dia 23/12/2015, bem de noite. Apanhei 
do cara que eu amava, que morava comigo e que jurou que jamais iria levantar a voz 
pra mim, quem diria me bater. Apanhei na véspera de natal e fui rejeitada nas 
delegacias, porque ninguém quer trabalhar na madrugada de 24 de dezembro, como 
se por algum motivo o machismo tirasse folga no feriado. Hoje divido com vocês 
um pouco do que senti e ainda sinto. Porque numa agressão, a cicatriz física pode 
até sumir, mas emocionalmente a gente fica marcada pra sempre, marcada de um 
jeito que dá até vergonha. É pra combater essa vergonha, pra mostrar que juntas 
somos mais fortes, que essa música foi feita. Porque não existe dia de apanhar e nem 
data pra parar de doer, e enquanto o mundo nos força a nos calar, a voz feminina 
TEM QUE ecoar." (grifo do trabalho) 

 

  Outro exemplo de site dedicado a garantir espaço para que as mulheres possam se 

expressar é o deliriumnerd.com.br, que diariamente traz informações culturais com uma 

proposta feminista, abordando temas variados, relacionados a quadrinhos, jogos, séries, filmes 

e músicas. 

 Dessa forma, conclui-se que, apesar de estarem surgindo espaços de debate mais 

democráticos, em função do aumento da presença da mulher em posições estratégicas e da 

maior facilidade de disseminação de informação, ainda há uma presença massiva de 

representações da mulher de forma “objetificada”, principalmente no segmento publicitário.    

Tal forma de retratação da mulher de maneira misógina e machista deve ser avaliada 

com um olhar cada vez mais crítico, pois deve-se levar em consideração em que medida a 

mídia consegue influenciar e contribuir para que alguns homens se sintam no direito de dispor 

do corpo da mulher como bem entenderem, violentá-las, ameaçá-las, ou praticar quaisquer 

outros crimes a que centenas de mulheres são submetidas todos os dias.  

A intenção não é censurar toda propaganda em que haja a representação do feminino, 

mas compreender a violência contra a mulher é um problema sistêmico e cultural, que deve 

ser combatido em todos âmbitos que possam proporcionar influência negativa neste sentido, 
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pois a vida de muitas mulheres ainda depende disso.  

Apesar das diversas políticas públicas voltadas à proteção da mulher e das várias leis 

visando maior efetividade no combate a tais violências, esse problema está longe de ser 

solucionado. 
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3 ASPECTOS LEGAIS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

3.1 Definições 

 

 Podemos apontar diversos tipos penais aplicáveis na análise da violência contra a 

mulher, alguns de caráter mais abrangente, que podem ser relacionados à violência contra 

qualquer pessoa humana, como o crime de homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal 

Brasileiro, por exemplo; e outros mais específicos da condição da mulher, como o 

feminicídio, introduzido no ordenamento pátrio pela Lei Federal n.º 13.104/2015, que é 

praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Entende-se pertinente a 

menção aos seguintes tipos penais (BRASIL, 1940)22: 

  

Homicídio: 
Art. 121. Matar alguém: 
Pena - reclusão, de seis a vinte anos. 
Estão incluídos nesse artigo do Código Penal: 
- Homicídio qualificado 
- Feminicídio 
- Homicídio culposo 
- Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio 
- Infanticídio 
- Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento 
- Aborto provocado por terceiro 
 
Lesão corporal 
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 
Pena - detenção, de três meses a um ano. 
Lesão corporal de natureza grave 
Lesão corporal seguida de morte 
Lesão corporal culposa 
Violência Doméstica     
 
Maus-tratos 
Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou 
vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de 
alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou 
inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina: 
Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa. 
 
Constrangimento ilegal 
Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de 
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer 
o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
 
Ameaça 
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 
simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: 

                                                           
22 Todos do Código Penal Brasileiro, o Decreto-Lei n.º 2.848/1940.  
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Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 
Seqüestro e cárcere privado 
Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante seqüestro ou cárcere 
privado:         (Vide Lei nº 10.446, de 2002) 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
 
Tráfico de Pessoas               (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 
Art. 149-A.  Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou 
acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a 
finalidade de:              (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 
I - remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo;               (Incluído pela Lei nº 
13.344, de 2016)          (Vigência) 
II - submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo;               (Incluído 
pela Lei nº 13.344, de 2016)          (Vigência) 
III - submetê-la a qualquer tipo de servidão;               (Incluído pela Lei nº 13.344, de 
2016)          (Vigência) 
IV - adoção ilegal; ou               (Incluído pela Lei nº 13.344, de 
2016)          (Vigência) 
V - exploração sexual.               (Incluído pela Lei nº 13.344, de 
2016)          (Vigência) 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.   
 
Estupro  
Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso:          (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.          (Redação dada pela Lei nº 12.015, 
de 2009) 
§ 1o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor 
de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:           (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 
§ 2o  Se da conduta resulta morte:             (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos              (Incluído pela Lei nº 12.015, 
de 2009) 
 
Violação sexual mediante fraude 
(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Art. 215.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, 
mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de 
vontade da vítima:            (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.             (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009) 
 
Assédio sexual             (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 
sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.                (Incluído 
pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.              (Incluído pela Lei nº 10.224, de 
15 de 2001) 
 
Estupro de vulnerável                (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 
(catorze) anos:               (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.        
 
Mediação para servir a lascívia de outrem 
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Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem: 
Pena - reclusão, de um a três anos. 
 
Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual               (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:            (Redação 
dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.    

 

 Além desses dispositivos legais, constantes no Código Penal Brasileiro, merecem 

destaque algumas normas de caráter complementar, que abordam questões inerentes à 

violência contra a mulher, como será exposto a seguir. 

 

3.2 Da Lei Maria da Penha 

 

  É impossível abordar a questão da violência contra a mulher sem mencionar a 

amplamente discutida, Lei Maria da Penha. A Lei Federal n.º 11.340/2006 ficou 

nacionalmente conhecida como Lei Maria da Penha, em "homenagem" à Maria da Penha 

Maia Fernandes, uma farmacêutica brasileira, casada com o professor universitário 

colombiano Marco Antonio Heredia Viveros, que a agredia constantemente, tendo tentado 

matá-la por duas ocasiões. Na primeira tentativa, após levar um tiro de espingarda, Maria da 

Penha ficou paraplégica, na segunda ele tentou eletrocutá-la durante o banho (POLITIZE, 

2018). Marco Antonio só viria a ser condenado em 2002, após passar por três julgamentos, 

sendo o primeiro em 1991 e o segundo em 1996. Nos dois julgamentos da década de 90 o 

acusado foi condenado, mas conseguiu recorrer em liberdade (POLITIZE, 2018). 

  Note-se que o caso somente chegou a um desfecho após a vítima conseguir o apoio de 

duas organizações internacionais, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o 

Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), que 

apresentaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização 

dos Estados Americanos (OEA), em 1998 (POLITIZE, 2018). Essa queixa apresentada à 

Comissão resultou na condenação do Brasil por negligência, omissão e tolerância em relação 

à violência doméstica contra as mulheres, com a recomendação de que o país implementasse 

políticas públicas voltadas à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher, o 

que posteriormente resultaria na edição da Lei Federal n.º 11.340/2006, considerada pela 

ONU como uma das melhores do mundo no combate à violência contra a mulher.  

  Antes da publicação da Lei n.º 11.340/2006, os crimes de violência doméstica eram 
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julgados nos Juizados Especiais Criminais, em consonância com a Lei n.º 9.099/1995, 

responsáveis pela apreciação de causas de menor potencial ofensivo. Com a chegada da Lei 

n.º 11.340/2006, art. 14, foram criados os Juizados Especializados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, para processar, julgar e executar as causas decorrentes desses 

crimes. Esses juizados também podem tratar de questões ligadas à área cível e de família, 

como pensão e guarda dos filhos, o que até então deveria ser apreciado exclusivamente pelas 

Varas de Família. A lei prevê ainda, em seu art. 29, a possibilidade de criação de equipes de 

atendimento multidisciplinar, a ser integradas por profissionais especializados nas áreas 

psicossocial, jurídica e de saúde. Observe-se que, de acordo com o art. 33 da referida lei, 

enquanto não forem estruturados os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, as varas criminais deverão acumular as competências cível e criminal para conhecer e 

julgar as causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 Outro artigo da lei que merece destaque é o 35, que prevê a criação de centros de 

atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação 

de violência doméstica e familiar, casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes 

menores em situação de violência doméstica e familiar, delegacias, núcleos de defensoria 

pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à 

mulher em situação de violência doméstica e familiar, programas e campanhas de 

enfrentamento da violência doméstica e familiar, e, centros de educação e de reabilitação para 

os agressores. 

 Importante destacar que a Lei n.º 11.340/2006, sofreu uma alteração introduzida pela 

Lei n.º 13.505/2017, que criou os arts. 10-A e 12-A, para dispor sobre o direito da mulher em 

situação de violência doméstica e familiar ter atendimento policial e pericial especializado, 

ininterrupto e prestado, preferencialmente, por servidores do sexo feminino, o que visa deixar 

a vítima em situação mais "confortável", feitas as devidas ressalvas, durante o seu 

atendimento. 

  Outra importante alteração legislativa, decorre da edição da Lei n.º 13.641/2018, que 

criou o art. 24-A na Lei n.º 11.340/2006, introduzindo a criminalização específica do 

descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 23 e 24, com aplicação 

de penas que vão de três meses a dois anos de prisão, com fiança que só poderá ser concedida 

pelo juiz. Essa modificação legislativa veio responder ao questionamento sobre a hipótese do 

não cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006, configurar ou não 

crime de desobediência.  
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  O Superior Tribunal de Justiça - STJ, pacificou entendimento de que o 

descumprimento de tais medidas não caracterizaria o crime de desobediência, previsto no art. 

330, do Código Penal, porque a Lei n.º 11.340/2006, já previa outras punições para essa 

hipótese, de natureza civil como a multa, prevista no § 4º do art. 22, de natureza 

administrativa como a requisição de auxílio de força policial, prevista no § 3º do art. 22, e, 

também, de natureza penal, como a decretação de prisão preventiva, prevista no art. 313, 

inciso III, do Código de Processo Penal. 

 Contudo, vários Tribunais de Justiça vinham aplicando o entendimento, em sentido 

contrário, de que o descumprimento das medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006, 

seria, sim, crime de desobediência (D'URSO, 2018).  

  Dessa forma, a publicação da Lei n.º 13.641/2018, vem sanar um ponto de divergência 

normativa, nessa que é uma das leis recentes mais importantes do país, ao positivar esse crime 

de desobediência como um tipo penal próprio.  

 De forma geral, podemos resumir assim, as principais inovações introduzidas pela Lei 

n.º 11.340/2006: 

 

Antes da Lei n.º 11.340/2006 Depois da Lei n.º 11.340/2006 

Da Competência para Julgamento 

O julgamento era feito no âmbito dos 

Juizados Especiais Criminais, de acordo com 

a Lei n.º 9.099/1995. 

O julgamento passou a ser feito nos Juizados 

Especializados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, de acordo com o 

art. 14, da Lei n.º 11.340/2006. 

Sobre a detenção do suspeito 

A lei não previa a possibilidade de 

decretação de prisão preventiva ou flagrante 

do agressor para casos específicos de 

violência doméstica. 

O art. 44 da Lei n.º 11.340/2006, modificou o 

art. 129, § 9º, do Decreto-Lei n.º 2.848/1940 

(Código Penal), que trata das hipóteses de 

lesão corporal, possibilitando a prisão 

preventiva ou em flagrante do agressor. 

Das circunstâncias agravantes 

Antes da Lei n.º 11.340/2006, a condição de 

violência doméstica não constituía uma 

Com a publicação da Lei n.º 11.340/2006, 

art. 43, foi modificado o art. 61, inciso II, 
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agravante. alínea "f", do Código Penal, para incluir a 

violência doméstica como circunstância 

agravante. 

Sobre a hipótese de desistência da denúncia 

A vítima poderia desistir da denúncia ainda 

na delegacia de polícia. 

A vítima só poderá desistir da denúncia já em 

Juízo. 

Da aplicação das penas 

As penas eram mais brandas, podendo ser 

aplicadas penas como multas ou doação de 

cestas básicas, conforme previsto na Lei n.º 

9.099/1995, para os crimes de menor 

potencial ofensivo. 

A aplicação de penas leves como as previstas 

na Lei n.º 9.099/1995, ficam expressamente 

proibidas para os casos de violência 

doméstica, conforme disposto nos arts. 17 e 

41 da Lei n.º 11.340/2006. 

Das Medidas de Urgência 

Antes da Lei n.º 11.340/2006 entrar em 

vigor, não havia previsão legal específica que 

obrigasse o agressor a se afastar das vítimas. 

Conforme dispõem os arts. 22 e 23 da Lei n.º 

11.340/2006, o agressor poderá ser afastado 

das vítimas, estando positivada, inclusive, a 

proteção patrimonial dos bens da sociedade 

conjugal e exclusivos da mulher, no art. 24. 

Das Medidas de Assistência 

Não havia previsão legal de fornecimento de 

assistência social às mulheres vítimas de 

violência doméstica. 

O juiz competente para apreciar a causa pode 

determinar a inclusão da vítima em 

programas assistenciais governamentais, 

além de obrigar o agressor a prestar 

alimentos à mulher, conforme determina o 

art. 22, inciso V, da Lei n.º 11.340/2006. 

Tabela 2 

 

  As inovações acima destacadas, por mais sutis que possam parecer, tiveram grande 

impacto no dia a dia das mulheres vítimas de violência doméstica. Ao determinar a 

possibilidade de afastamento do agressor do lar da vítima, por exemplo, se está garantindo sua 

integridade física e psicológica, além de diminuir as chances de que ela retire as queixas antes 
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do processo chegar ao Poder Judiciário, por pressão do companheiro, fato corroborado pela 

determinação de que a mulher só poderá desistir da denúncia perante o juiz e não mais 

diretamente na delegacia.  

  Da mesma forma, os dispositivos que visam resguardar os recursos financeiros da 

mulher a auxiliam na tomada de decisão de denunciar o agressor, que muitas vezes é o 

provedor de seu sustento. Além disso, a previsão sobre a inclusão da vítima em programas 

assistenciais do Governo, também a auxiliam nas questões relativas ao seu sustento, problema 

que outrora a impedia de abandonar tal situação de exploração em razão da dependência 

financeira. 

  

3.3 Do Feminicídio  

 

  A Lei Federal n.º 13.104, de 9 de março de 2015, derivada do Projeto de Lei n.º 

8.305/2014, introduz no Código Penal Brasileiro, a figura do feminicídio, ou femicídio (ONU 

MULHERES, 2016) 23 , um tipo de homicídio praticado contra a mulher por razões da 

condição de ser do sexo feminino, que envolvem a violência doméstica e familiar, ou que, 

resultem do menosprezo ou discriminação contra a mulher, e foi criada a partir de uma 

recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher 

(CPMI-VCM), que investigou a violência contra as mulheres nos Estados brasileiros entre 

março de 2012 e julho de 2013 (AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 2018).  

“Homicídio simples 
Art. 121. ..... 
Feminicídio 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 
............................................................................................. 
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 
envolve: 
I - violência doméstica e familiar; 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
Aumento de pena 
.............................................................................................. 
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime 
for praticado: 
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 
deficiência; 
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR) 

                                                           
23 De acordo com as Diretrizes para investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas 
de mulheres, “femicídio” ou “feminicídio” são expressões utilizadas para denominar as mortes violentas de 
mulheres em razão de gênero, ou seja, que tenham sido motivadas por sua “condição” de mulher. O conceito de 
“femicídio” foi utilizado pela primeira vez na década de 1970, mas foi nos anos 2000 que seu emprego se 
disseminou no continente latino-americano em consequência das mortes de mulheres ocorridas no México, país 
em que o conceito ganhou nova formulação e novas características com a designação de “feminicídio”. 
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  É o crime cometido contra a mulher por ela ser mulher. Nas palavras de Eleonora 

Meniccuci (AGÊNCIA PATRÍCIA GALVÃO, 2018): 

 
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 de violência extrema. Inclui uma vasta gama de 
abusos, desde verbais, físicos e sexuais, como o estupro, e diversas formas de 
mutilação e de barbárie. 

 

  Ao ser inserido no rol de qualificadoras do crime de homicídio, o art. 121 do Código 

Penal Brasileiro, o feminicídio passou a integrar também o rol de crimes considerados 

hediondos, previstos na Lei Federal n.º 8.072/1990, o que implica dizer que esse crime 

merece tratamento mais rígido por parte do Estado. 

  O instituto foi introduzido no direito pátrio com o objetivo de coibir e punir a 

ocorrência de tais crimes. Em abril de 2016, o Governo Federal, em conjunto com a ONU 

Mulheres, entidade das Nações Unidas pela Igualdade de Gênero e o Empoderamento das 

Mulheres (ONU BR, 2018)24, lançou as Diretrizes Nacionais para investigar, processar e 

julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, feminicídios (ONU 

MULHERES, 2016), reconhecendo que, em contextos e circunstâncias particulares, as 

desigualdades de poder estruturantes das relações de gênero contribuem para aumentar a 

vulnerabilidade e o risco que resultam nessas mortes e, a partir disso, aprimorar a resposta do 

Estado, em conformidade com as obrigações nacionais e internacionais assumidas pelo 

governo brasileiro. Segundo esse documento, são condições estruturais das mortes violentas 

de mulheres por razões de gênero: 

 

- Ordem Patriarcal: desigualdade estrutural de poder que inferioriza e subordina as mulheres 

aos homens. 

- Violência sexista: o sexo das vítimas é determinante para sua ocorrência. 

- São mortes evitáveis: o emprego de violência e a intencionalidade do gesto reforçam seu 

caráter de desprezo pela mulher e pelos papéis sociais que lhe são atribuídos. 

- Fenômeno social e cultural: não são casos isolados ou episódicos, mas inseridos num 

                                                           
24 Órgão criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em julho de 2010, e que reúne quatro agências e 
escritórios da Organização: o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM), a 
Divisão para o Avanço das Mulheres (DAW), o Escritório de Assessoria Especial em Questões de Gênero e o 
Instituto Internacional de Treinamento e Pesquisa para a Promoção da Mulher (INSTRAW).   
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continuum de violência que limita o desenvolvimento livre e saudável de meninas e mulheres. 

 

    Segundo Debora Diniz, antropóloga, professora da Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética (AGÊNCIA 

PATRÍCIA GALVÃO, 2018): 

 

O feminicídio pode ser entendido como um novo tipo penal, ou seja, aquilo que está 
registrado na lei brasileira como uma qualificadora do crime de homicídio. Mas, ele 
pode ser entendido também no sentido mais amplo, no seu aspecto sociológico e 
histórico. Nesse sentido, feminicídio é uma palavra nova, criada para falar de algo 
que é persistente e ao mesmo tempo terrível: que as mulheres sofrem violência ao 
ponto de morrerem (DINIZ, 2018). 

 

  As seguintes diretrizes servem para identificar as razões de gênero nas mortes de 

mulheres (ONU MULHERES, 2016): 

 

Íntimo 

Morte de uma mulher cometida por um homem com quem a vítima tinha, ou 

tenha tido, uma relação ou vínculo íntimo: marido, ex-marido, companheiro, 

namorado, ex-namorado ou amante, pessoa com quem tem filho(a)s. Inclui-

se a hipótese do amigo que assassina uma mulher – amiga ou conhecida – 

que se negou a ter uma relação íntima com ele (sentimental ou sexual). 

Não íntimo 

Morte de uma mulher cometida por um homem desconhecido, com quem a 

vítima não tinha nenhum tipo de relação. Por exemplo, uma agressão sexual 

que culmina no assassinato de uma mulher por um estranho. Considera-se, 

também, o caso do vizinho que mata sua vizinha sem que existisse, entre 

ambos, algum tipo de relação ou vínculo. 

Infantil 

Morte de uma menina com menos de 14 anos de idade, cometida por um 

homem no âmbito de uma relação de responsabilidade, confiança ou poder 

conferido pela sua condição de adulto sobre a menoridade da menina. 

Familiar 
Morte de uma mulher no âmbito de uma relação de parentesco entre vítima e 

agressor. O parentesco pode ser por consanguinidade, afinidade ou adoção. 

Por conexão 

Morte de uma mulher que está “na linha de fogo”, no mesmo local onde um 

homem mata ou tenta matar outra mulher. Pode se tratar de uma amiga, uma 

parente da vítima – mãe, filha – ou de uma mulher estranha que se 
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encontrava no mesmo local onde o agressor atacou a vítima. 

Sexual 

sistêmico 

Morte de mulheres que são previamente sequestradas, torturadas e/ou 

estupradas. Pode ter duas modalidades:  Sexual sistêmico desorganizado –

Quando a morte das mulheres está acompanhada de sequestro, tortura e/ou 

estupro. Presume-se que os sujeitos ativos matam a vítima num período de 

tempo determinado;  Sexual sistêmico organizado – Presume-se que, nestes 

casos, os sujeitos ativos atuam como uma rede organizada de feminicidas 

sexuais, com um método consciente e planejado por um longo e 

indeterminado período de tempo. 

Por 

prostituição ou 

ocupações 

estigmatizadas 

Morte de uma mulher que exerce prostituição e/ou outra ocupação (como 

strippers, garçonetes, massagistas ou dançarinas de casas noturnas), 

cometida por um ou vários homens. Inclui os casos nos quais o(s) 

agressor(es) assassina(m) a mulher motivado(s) pelo ódio e misoginia que a 

condição de prostituta da vítima desperta nele(s). Esta modalidade evidencia 

o peso de estigmatização social e justificação da ação criminosa por parte 

dos sujeitos: “ela merecia”; “ela fez por onde”; “era uma mulher má”; “a 

vida dela não valia nada”. 

Por tráfico de 

pessoas 

Morte de mulheres produzida em situação de tráfico de pessoas. Por 

“tráfico”, entende-se o recrutamento, transporte, transferência, alojamento 

ou acolhimento de pessoas, valendo-se de ameaças ou ao uso da força ou 

outras formas de coação, quer seja rapto, fraude, engano, abuso de poder, ou 

concessão ou recepção de pagamentos ou benefícios para obter o 

consentimento da(s) pessoa(s), com fins de exploração. Esta exploração 

inclui, no mínimo, a prostituição alheia ou outras formas de exploração 

sexual, os trabalhos ou serviços forçados, a escravidão ou práticas análogas 

à escravidão, a servidão ou a extração de órgãos. 

Por 

contrabando 

de pessoas 

Morte de mulheres produzida em situação de contrabando de migrantes. Por 

“contrabando”, entende-se a facilitação da entrada ilegal de uma pessoa em 

um Estado do qual a mesma não seja cidadã ou residente permanente, no 

intuito de obter, direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro 

benefício de ordem material. 



 

41 
 

Transfóbico 

Morte de uma mulher transgênero ou transexual, na qual o(s)agressor(es) a 

mata(m) por sua condição ou identidade de gênero transexual, por ódio ou 

rejeição. 

Lesbofóbico 
Morte de uma mulher lésbica, na qual o(s)agressor(es) a mata(m) por sua 

orientação sexual, por ódio ou rejeição. 

Racista 
Morte de uma mulher por ódio ou rejeição a sua origem étnica, racial ou de 

seus traços fenotípicos. 

Por mutilação 

genital 

feminina 

Morte de uma menina ou mulher resultante da prática de mutilação genital. 

Tabela 3 

 

  A positivação desse instituto no direito brasileiro, teve como origem um movimento 

internacional de combate à violência contra as mulheres que começou há bastante tempo. 

Em 1975, a ONU declarou aquele como o Ano Internacional da Mulher e o período de 1976 a 

1985, como a Década da Mulher, realizando a I Conferência Mundial da Mulher, sob o lema 

“Igualdade, Desenvolvimento e Paz” (ONU MULHERES, 2016). Na sequência, em 1979, 

tivemos a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 

Mulher ou Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – 

CEDAW (ONU MULHERES, 2013), também chamada de Convenção da Mulher, que é 

conhecida internacionalmente como uma carta de direitos das mulheres, sendo adotada pela 

Organização das Nações Unidas - ONU, possui trinta artigos e um protocolo facultativo, do 

qual o Brasil é signatário25, que reconhece a competência do Comitê sobre a Eliminação da 

Discriminação contra a Mulher, para receber e considerar comunicações apresentadas de 

acordo com aquela convenção.  

    Também é parte desse processo a Convenção Interamericana Para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência Contra a Mulher, também chamada de “Convenção de Belém do Pará”, 

promulgada no país pelo Decreto n.º 1.973, de 1º de agosto de 1996, que possui vinte e cinco 

artigos, que buscam positivar a proteção à mulher. 

  

 

                                                           
25 Promulgado pelo Decreto n.º 89.460, de 20 de março de 1984, alterado pelo Decreto n.º 4377, de 13 de 
setembro de 2002. 
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3.4 Da Lei Lola 

 

  Uma outra lei, ainda pouco conhecida, é a Lei Federal n.º 13.642/2018, derivada do 

Projeto de Lei n.º 4.614/2016, de autoria da Deputada Federal Luizianne Lins (PT-CE), 

chamada de Lei Lola, que acrescentou o inciso VII, no art. 1º da Lei n.º 10.446/2002, que 

dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem 

repressão uniforme. O inciso em questão delega à Polícia Federal a atribuição de investigar 

crimes associados à divulgação de mensagens de conteúdo misógino (que propagam ódio ou 

aversão às mulheres) pela internet (SENADO FEDERAL, 2018).  

  A lei leva esse nome porque foi inspirada na situação da professora universitária e 

blogueira feminista Lola Aronovich, alvo de uma campanha cibernética difamatória e 

perseguição física, sem que os criminosos tenham sido descobertos (DIÁRIO DO CENTRO 

DO MUNDO, 2018). De acordo com a Deputada Luizianne, essa é uma importante conquista 

para todas as mulheres (DIÁRIO DO CENTRO DO MUNDO, 2018): 

Os números de mulheres que sofrem ataques dessa natureza são assustadores. 
Somente entre 2015 e 2017, foram contabilizados 127 suicídios por crimes na 
Internet contra a honra. A aprovação desse PL é um importante marco nesse 8 de 
Março, uma conquista de todas as mulheres. 
 

  Lola ensina Literatura em Língua Inglesa na Universidade Federal do Ceará (UFC) e é 

autora do blog “Escreva Lola, Escreva”, em referência ao filme “Corra, Lola, Corra” 

(ADOROCINEMA, 2018). Por seu ativismo e posicionamentos fortes, ela vem sendo alvo de 

agressões e ameaças no ambiente virtual, como ela mesma explica (ARONOVICH, 2017): 

 

A Lei é muito importante porque, como o meu caso (e de tantas outras mulheres) 
mostra, que quem nos ataca pela internet raramente é punido. Eu sou ameaçada de 
morte e atacada pelo menos desde 2011 por misóginos assumidos. Já fiz onze 
boletins de ocorrência, tem inquérito aberto, a PF investiga desde dezembro do ano 
passado (quando o reitor da UFC, universidade onde trabalho, recebeu um 
email dizendo que, se eu não fosse exonerada, ele passaria uma semana recolhendo 
pedaços de 300 cadáveres). Mas investiga por crime de terrorismo, não pelas 
milhares (literalmente) de ameaças que recebi e ainda recebo. 
Tenho um email de um superintendente da PF, de 2015, dizendo que eles não iriam 
investigar os ataques a mim, porque eles só atuam nas áreas em que o Brasil é 
signatário internacional (racismo e pornografia infantil - crimes cometidos às dúzias 
pela quadrilha que me persegue).  
Na época, a quadrilha misógina e neonazista criou um site falso no meu nome. O 
site "vendia" remédios abortivos e defendia coisas que eu jamais defenderia, como 
aborto de fetos masculinos, castração e infanticídio de meninos, queima de bíblias 
etc, e chegava ao cúmulo de inventar que eu havia realizado um aborto numa aluna 
durante uma aula na UFC. Era ridículo, mas, com a ajuda de reaças como Olavo de 
Carvalho e Roger, do Ultraje, que divulgaram o site mesmo sabendo que não era 
meu, ele viralizou.  
Por incrível que pareça, um dos próprios criadores do site me denunciou ao 
Ministério Público, que acatou a denúncia contra mim! Fui chamada para depor na 
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PF e "provar" que o site não era meu (felizmente, eu havia feito um BO um mês 
antes). Mas o nível do absurdo era surreal. Não só a PF não ajudou (e declarou que 
não iria ajudar) a ir atrás dos culpados, que eu e toda a torcida do Flamengo sabemos 
quem são (até porque um deles foi preso por uma operação da PF em 2012, também 
por site de ódio), como eu fui tratada como suspeita.  
    

  A situação surreal a que Lola foi submetida, sendo obrigada a provar sua inocência, 

como mais uma forma de coerção por parte de seus perseguidores, demonstra a necessidade 

da positivação de normas que protejam a mulher, de forma clara e objetiva, além de deixar 

clara a intolerância de certos segmentos, que não aceitam, mesmo no século 21, que as 

mulheres tenham opiniões e as expressem livremente em ambientes públicos. 

 

3.5 Outras Normas de Proteção à Mulher 

 

  Merecem menção também, algumas outras normas, que são importantes para a defesa 

dos direitos das mulheres, como a Lei n.º 10.778/2003, que estabelece a notificação 

compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em 

serviços de saúde públicos ou privados.  

  Visando garantir a devida assistência às mulheres durante o parto, foi instituída a Lei 

n.º 11.108/2005, que garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

  Já a Lei n.º 11.634/2007, garante à gestante o direito ao conhecimento e a vinculação à 

maternidade onde receberá assistência no âmbito do Sistema Único de Saúde, assim a mulher 

pode fazer o pré-natal e o parto no mesmo local, tendo conhecimento prévio dos profissionais 

de saúde do estabelecimento e de suas instalações.  

  Também com objetivo garantir o bem estar da mulher, foi criada a Lei n.º 

11.664/2008, que assegura o direito à realização dos exames de mamografia e assegura a 

assistência integral à saúde da mulher, pelo Sistema Único de Saúde - SUS, além de outros 

benefícios. Na mesma linha de atuação segue a Lei n.º 11.804/2008, que garante à mulher o 

direito ao recebimento de alimentos durante a gestação, os chamados alimentos gravídicos. 

  Sobre a questão da misoginia em peças publicitárias, deve-se destacar a proposta da 

Deputada Federal pelo Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal, Erica Kokay, autora do 

Projeto de Lei n.º 6.191/2016, que dispõe sobre a publicidade de cunho misógino, sexista ou 

estimuladora de agressão ou violência sexual, que atualmente se encontra aguardando parecer 

da Relatora, Deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), na Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara Federal (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
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2018). Segundo a Deputada autora, o papel da publicidade se mostra por vezes 

contraproducente ao perpetuar o machismo em nossa sociedade, atuando na direção 

contrária à igualdade de gênero", justifica a autora. A Deputada enfatiza ainda que: 

 
É rotineiro o emprego da imagem feminina na publicidade como objeto prontamente 
disponível para a satisfação dos desejos masculinos. Essa realidade é muito nítida no 
caso de propaganda de cervejas, comumente tido como um produto de interesse 
predominantemente masculino, mas por vezes se manifesta também na publicidade 
de muitos outros produtos, às vezes sutilmente e outras vezes nem tão sutilmente 
assim (O ESTADO DE SÃO PAULO, 2017).         

 

  Seguindo esse mesmo viés, o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei Estadual n.º 7.835, 

de 09 de janeiro de 2018, que estabelece multa e manda retirar do ar toda e qualquer 

veiculação publicitária misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro. De autoria da Deputada Estadual Enfermeira Rejane 

(PORTAL IG, 2018), a lei prevê pesadas multas para as empresas sediadas no Estado do Rio 

de Janeiro que a violem, no caso de empresas reincidentes, por exemplo, a multa pode 

ultrapassar um milhão de reais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

4. DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

4.1 Dados Estatísticos Sobre a Violência Contra a Mulher no Estado do Rio de Janeiro 

 

  Embora a legislação penal protetiva da mulher tenha avançado bastante nos últimos 

anos, ainda é possível identificar a ocorrência de diversos delitos de forma contínua. Veremos 

a seguir alguns dados disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, órgão ligado à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os gráficos a seguir 

referem-se aos últimos quatro anos e foram compilados a partir do Dossiê Mulher, um 

relatório anual que traz os dados da violência contra a mulher em todo o Estado do Rio de 

Janeiro.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico 2 
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      Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 5 
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       Gráfico 6 

 

  Como pode se verificar nos dados acima, a violência contra a mulher continua 

existindo em nosso Estado, sendo praticada de forma quase constante. É possível identificar o 

aumento nos casos de violência sexual, por exemplo, que englobam os casos de estupro e 

tentativa de estupro; e, nos casos de violência física, como lesão corporal dolosa, homicídio, 

tentativa de homicídio, homicídio doloso, feminicídio e tentativa de feminicídio. Por outro 

lado, observamos uma leve queda nos registros de casos de violência moral, como calúnia, 

injúria e difamação, e de violência psicológica, como ameaça, por exemplo. Já os casos de 

violência patrimonial, como supressão de documentos ou violação de domicílio, 
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permaneceram quase estáveis. De modo geral, os dados demonstram que o número total de 

ocorrências registradas vem caindo gradativamente nos últimos quatro anos, variando de 

169.431 casos em 2014 para 111.877 em 2017. Outros dados referentes aos casos de violência 

registrados no mesmo período, em todo o Estado do Rio de Janeiro, como o detalhamento 

individualizado por tipo penal, podem ser encontrados no Anexo I do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 7        

 

   Os dados podem ser interpretados de forma positiva, eis que, embora os casos de 

violência contra a mulher continuem existindo, e prova disso é o noticiário, que dia após dia 

traz relatos de casos de mulheres agredidas ou assassinadas, o fato é, que o número geral de 

ocorrências apresentou diminuição significativa nos últimos quatro anos, com 57.554 casos a 

menos. 

 

4.2 Dados Estatísticos da Violência Contra a Mulher em Macaé 

 

  A mesma tendência pode ser verificada nos dados relativos exclusivamente ao 

Município de Macaé/RJ, como veremos a seguir. Os dados apresentados referem-se aos 

mesmos parâmetros utilizados na análise dos dados de todo o Estado do Rio de Janeiro. Da 

mesma forma que foi verificada uma redução no número de registro geral de ocorrências no 

Estado, no Município de Macaé, em análise isolada dos dados, podemos notar uma redução de 

1.769 casos registrados em 2014 para 1.329 casos em 2017, ou seja, uma diminuição de 440 
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casos. 

 

 

      Gráfico 8 

 

  Ao analisar os tipos mais comuns de violência é possível identificar o aumento de 

casos de violência física, violência patrimonial e violência sexual, e uma leve redução nos 

casos de violência moral e psicológica, destacando, porém, que no geral, houve uma redução 

no número de casos registrados no Município, acompanhando uma tendência de todo o 

Estado, como pode ser notado no gráfico a seguir.  
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        Gráfico 9 

   

 Outros dados referentes a casos de violência por tipos penais individualizados, entre 

outros, podem ser encontrados no Anexo II deste trabalho. 

 

4.3 Da Atuação do CEAM em Macaé 

 

  No Município de Macaé, o principal órgão de apoio e atendimento às mulheres vítimas 

de violência ou em situação de risco é o CEAM – Centro Especializado de Atendimento à 

Mulher Pérola Bichara Benjamim, localizado no centro da cidade, ao lado da 123ª Delegacia 

de Polícia Civil. O CEAM é um órgão do Município de Macaé, coordenado atualmente pela 

advogada Jane Estanislau Roriz, que responde pela Coordenadoria Geral de Políticas para as 

Mulheres, e desenvolve ações em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Pacto 

Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. As ações são desenvolvidas, 

principalmente, através do programa de prevenção e enfrentamento à violência contra a 

mulher, do Disque-Mulher e do serviço de Orientação Jurídica para mulheres.  

 Em visita realizada ao CEAM, em 21 de março do corrente ano, foi possível conhecer 

as instalações do órgão e seu funcionamento, tendo sido realizada uma entrevista com a 

coordenadora acima citada. Na entrevista, além das questões pontuais abordadas quanto à 

estrutura, função, objetivos e procedimentos adotados pelo órgão, também foi debatido sobre 

a abordagem feita às mulheres que se dirigem ao órgão, tipo de atendimento, instrução e 
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acompanhamento que elas costumam receber. 

  Evidentemente, essas vítimas chegam ao CEAM já com demasiado desgaste 

emocional e bastante fragilizadas, até porque, estatisticamente, no momento em que essas 

mulheres decidem procurar auxílio, já se passaram anos de sujeição à violência, o que tende a 

naturalizar o crime pela percepção da vítima e dificultar o rompimento do ciclo de violência. 

  Em decorrência disso, o acompanhamento das mulheres que buscam o CEAM deve 

ser feito com cautela e forma não invasiva pois, segundo a coordenadora do Centro, na 

maioria das vezes há a ocorrência de violência psicológica, seja ela acompanhada da violência 

física ou não. Esse tipo de violência requer mais tempo para ser superada, e depende da 

vontade voluntária da vítima em retornar ao órgão para dar prosseguimento ao 

acompanhamento. 

  Para amparar as mulheres que procuram o CEAM, o órgão realiza não só o 

acompanhamento individual, como também promove atividades coletivas das mais variadas, 

como cursos de artesanato, oficinas de atividades e rodas de conversa. O objetivo é minimizar 

o sofrimento e a angústia dessas mulheres, e tornar o Centro um ambiente agradável, que 

consiga promover o bem-estar das mesmas, e não as lembrar o tempo todo da razão pela qual 

estão ali.  

  Na entrevista foi discutido também o fato de que a violência contra a mulher não faz 

distinção de raça, cor, credo ou classe social. Todas as mulheres estão, infelizmente, sujeitas 

na mesma medida a esse tipo de violência. A coordenadora afirmou ainda que, o número de 

mulheres que chegam ao CEAM se equipara quanto a esses critérios. 

  Outro ponto muito importante debatido, foi a política de atividades do órgão. O 

CEAM, por óbvio, pretende reparar os casos de violência já existentes, mas sua atuação não 

se restringe apenas a isso. Eles realizam também políticas de prevenção, no sentido de 

conscientizar as mulheres sobre seus direitos e sobre como identificar que estão sendo vítimas 

de violência, pois muitas vezes essa violência ocorre de forma velada, silenciosa e disfarçada. 

  Há também cartilhas feitas pelo CEAM e leis municipais voltadas para a segurança da 

mulher, as quais eles ajudam a divulgar. O Centro conta também com uma patrulha da guarda 

municipal sediada no órgão, que é designada especificamente para auxiliar mulheres que 

estejam sendo vítimas de violência. É a chamada Patrulha Maria da Penha, criada no 

Município de Macaé por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, através da Lei Municipal n.º 

4.350/2017. Essa é mais uma ferramenta que busca implementar a efetividade da Lei Federal 

n.º 11.340/2006. 
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 A patrulha é composta por 12 patrulheiros, tem viatura própria e sala com 

equipamentos necessários disponíveis. O trabalho é desenvolvido por duplas: um guarda 

homem e uma guarda mulher, que receberam treinamento em municípios onde esse trabalho 

já está mais estruturado, como Duque de Caxias e Curitiba, visando fiscalizar, garantir e 

monitorar as determinações judiciais (Medidas Protetivas), garantindo a efetivação da Lei 

Maria da Penha e colaborando para a prevenção e a diminuição da violência contra a mulher 

no município. De acordo com a coordenadora do CEAM o objetivo é prevenir e evitar que 

novas agressões aconteçam. A patrulha trabalha com a noção de enfrentamento que não se 

baseia em combate, mas em prevenção qualificada e humanizada (MACAÉ, 2017). 

  O trabalho da Patrulha é apoiado pelo 32º Batalhão de Polícia Militar, pela 123ª 

Delegacia de Polícia Civil, pelo Instituto Médico Legal (IML), pelas unidades de saúde, pelo 

Juizado Especial Adjunto Criminal (Jeacrim), pelo Ministério Público e pela Defensoria 

Pública. 

 Atualmente, esse projeto vem sendo implementado de forma independente em 

diversos municípios do país, contudo, há um projeto de lei, em tramitação no Congresso 

Nacional, de n.º 7.181/2017, de autoria da Senadora Gleise Hoffmann (PT/PR), que cria a 

Patrulha Maria da Penha em âmbito nacional. O projeto encontra-se parado na Câmara dos 

Deputados, sem previsão de votação. 
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CONCLUSÃO 

 O ponto mais crítico ao elaborar o presente trabalho foi o número excessivo de 

informações sobre casos de violência contra a mulher que nos chegam todos os dias. 

Lamentavelmente, esses casos são parte da rotina diária de nossa sociedade. Como vimos ao 

longo do trabalho, a mulher já desempenhou, em determinado momento histórico de algumas 

sociedades, um papel central de organização e comando, sendo aos poucos reduzida à 

condição de dependente, ou mesmo, de “posse” do homem, o que lhe conferiu o domínio 

sobre o corpo feminino. Domínio esse que, por vezes, foi exercido de forma impositiva sobre 

a mulher, oprimindo-a, negando-lhe direitos e impondo-lhe obrigações. 

  Essa dominação, exercida pelo homem sobre a mulher, permitiu que se consolidasse 

nas sociedades, atitudes misóginas e violentas, chegando-se ao ponto de ser necessária a 

edição de diversas normas para proteger as mulheres, já que as leis penais postas, não eram 

suficientes para assegurar-lhes bem-estar e integridade física.  

Nessa linha de atuação surgiu a Lei Maria da Penha, que presta “homenagem” à 

mulher que sofreu dois atentados contra sua vida dentro de casa, por seu próprio marido, e 

cuja luta por justiça levou à elaboração da Lei n.º 11.340/2006, o mais importante diploma 

legal de proteção contra a violência doméstica no país.  

Outras leis, compõem o rol de normas protetivas, como a recém editada Lei n.º 

13.642/2018, a Lei Lola, que visa proteger as mulheres de agressões oriundas do mundo 

virtual, que a exemplo da Lei Maria da Penha, partiu de um caso concreto, de uma mulher 

ameaçada por grupos misóginos, que não aceitam a exposição de suas ideias e opiniões, e que 

por não conseguirem vencê-la com argumentos e dialética, partem para o ataque por seu 

gênero, que consideram inferior e incapaz de apresentar argumentos relevantes.  

Embora haja diversos diplomas normativos no sentido de resguardar a segurança da 

mulher, como explicitado, cabe o questionamento de se está sendo feito todo o possível para 

mitigar tal deplorável situação. É preciso, por exemplo, mitigar a representação pejorativa da 

mulher nos mais diversos meios, e aumentar a disseminação da informação e do incentivo 

quanto às formas de auxílio que estão disponíveis, pois a existência das leis por si só não 

resolve o problema.  

Infelizmente muitas mulheres ainda têm receio de denunciar os abusos sofridos, seja 

por não entenderem como o sistema funciona ou por não saberem a quem recorrer. Há ainda 

aquelas que sequer conseguem notar que são vítimas de violência, pois há tipos como a 

violência que ocorrem de maneira mais velada, como a psicológica ou moral, mais difíceis de 
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identificar.  

 Esse tipo de violência psicológica e moral, que pode resultar em efetiva violência 

física, é retratado no último capítulo deste trabalho, na análise de dados do Instituto de 

Segurança Pública – ISP, do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela elaboração e 

divulgação do Dossiê Mulher, e nas informações coletadas junto ao CEAM – Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamim, em pesquisa de campo 

realizada no dia 21 de março, quando, em conversa com a coordenadora do órgão, foi possível 

apurar diversas informações sobre os casos de violência no Município de Macaé. 

 Após a análise dos dados compilados, é possível concluir que, nos últimos quatro 

anos, houve uma redução no número geral de registros de ocorrências relacionadas a casos de 

violência contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro e também no Município de Macaé.  

 Não foi possível, todavia, precisar as causas exatas dessa redução de casos, contudo, é 

pertinente supor que a edição dos sucessivos diplomas legais que visam proteger as mulheres 

e punir seus agressores, bem como, o trabalho desenvolvido por órgãos como o CEAM Pérola 

Bichara Benjamim, que além de dar apoio e suporte às vítimas, atuam no sentido de prevenir 

casos de violência por meio de campanhas educativas e trabalho de base junto à sociedade em 

geral, têm impacto positivo no resultado final. 

 Certo é que muito ainda precisa ser feito para que se possa superar o preconceito de 

gênero que vitima mulheres em todo o país. Também é possível imaginar que, por muito 

tempo, ainda se verão notícias de feminicídios em diversas localidades do Brasil, ou mesmo 

do mundo. Mas tais fatos ou expectativas não superam a esperança de uma melhor condição 

de vida para as mulheres, da existência de uma sociedade onde haja respeito, liberdade e 

segurança para o gênero. Trata-se de um trabalho árduo e a longo prazo, mas que deve ser 

constante. 
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