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Resumo: As mulheres e seus direitos nem sempre tiveram es-

paço na sociedade. Elas sempre foram vistas sob a óptica de in-

diferença, ou, quando eram lembradas, era para relacioná-las ao 

menosprezo e discriminação. Com o avançar da história, vieram 

algumas garantias no aspecto internacional e, a passos lentos, os 

direitos das mulheres foram internalizados, notadamente com o 

advento da Lei Maria da Penha (Lei 11340/06), cujo surgimento 

está atrelado a uma recomendação da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, com claros objetivos de coibir e prevenir 

a violência contra as mulheres. Já em 2015, analisando os altos 
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índices de homicídios que vitimaram milhares de mulheres no 

contexto de violência doméstica ou em situação de menosprezo 

ou discriminação, o Congresso Nacional aprovou a Lei 

13104/15, trazendo mais uma qualificadora ao crime de homicí-

dio, o feminicídio, cuja natureza jurídica é pauta de questões 

doutrinárias e jurisprudenciais.  

 

Palavras-Chave: violência doméstica – feminicídio – Lei 

11.340/06  

 

Abstract: Women and their rights have not always had a place in 

society. They were always seen from the perspective of indiffer-

ence, or, when they were remembered, it was related to contempt 

and discrimination. With the advance of history, there were 

some guarantees from international aspect and, in a slow pace, 

women's rights were internalized, notably with the advent of the 

Maria da Penha Law (Law 11340/06), which is linked to a rec-

ommendation from the Inter-American Comission of Human 

Rights, with clear objectives of curbing and preventing violence 

against women. In 2015, analyzing the high rates of homicide 

that resulted in the death of thousands of women in the context 

of domestic violence or in a situation of contempt or discrimina-

tion, the National Congress approved the Law 13104/15, bring-

ing another qualifier to homicide crimes, the feminicide, which 

the legal nature is under doctrinal and jurisprudential issues. 
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INTRODUÇÃO 

 

nfrentar a violência contra a mulher não é tarefa 

fácil, especialmente porque reclama a ruptura de 

inúmeras barreiras tais como preconceito, medo, 

machismo, revitimização, vergonha e fatores es-

truturais e legais. 

Não obstante, é fato que a violência está presente no dia-

a-dia de muitas mulheres. Dados demonstram a extensão de tal 

problema no Brasil. Por isso, romper o silêncio é fundamental. 

A crença nas leis e no funcionamento do Sistema de Justiça é 

essencial para sua efetividade. 

De outro lado, não pode faltar à Polícia, em especial à 

Autoridade Policial, um olhar atento à mulher vítima de violên-

cia, sendo imprescindível sua afinidade com os instrumentos le-

gais e convencionais existentes envolvendo a temática. 

O feminicídio, que representa o ápice dessa forma de vi-

olência, embora nem sempre seja cometido no ambiente domés-

tico e familiar, por vezes revela a situação daquela mulher que 

se calou ou não conseguiu a proteção que deveria do Estado, da 

sociedade e da própria família.  

Dentro dessa perspectiva, é necessário compreender o 

sistema legal que envolve a proteção da mulher e que parte das 

diferentes espécies de violência doméstica e familiar terminando 

no homicídio em razão do gênero feminino.  

 

1. A PROTEÇÃO DA MULHER COM O SURGIMENTO DA 

LEI MARIA DA PENHA 

 

A invisibilidade feminina reflete a realidade social vi-

venciada no Brasil.  Mesmo nos dias hodiernos ainda não existe 
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a devida consciência da comunidade acerca dos danos causados 

pela cultura patriarcal, situação refletida na intensificação da vi-

olência contra a mulher nos últimos anos.  

É nesse cenário que a Lei Maria da Penha cumpre o seu 

relevante papel, ao proporcionar instrumentos hábeis à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar. 

E seu advento é uma resposta a perspectiva discrimina-

tória revelada pelo histórico das leis brasileiras do qual extraí-

mos os seguintes exemplos: o Código Penal de 1940, ainda em 

vigor, que até o ano de 2005 trazia a expressão “mulher ho-

nesta”, compreendida como aquela mulher cuja conduta moral e 

sexual fosse considerada irrepreensível e merecedora de prote-

ção em casos de crimes sexuais e o Código Civil de 1916, que 

vigorou até o ano de 2002 e previa (no artigo 219, inciso IV) a 

possibilidade do marido anular o casamento caso constatasse 

que sua esposa fora deflorada antes do casamento. 

Destarte, a violação e o desrespeito aos direitos básicos 

da mulher e em especial o direito a uma vida sem violência jus-

tificam a necessidade de um instrumento legal que seja eficaz e 

capaz de modificar a realidade social e o histórico de normas 

brasileiras. 

Em que pese tudo isso, a Lei Maria da Penha não surgiu 

por acaso, ela adveio de um contexto internacional.  

Maria da Penha Maia Fernandes em 1983, foi vítima, no 

Ceará, na cidade de Fortaleza, em seu domicílio, de tentativa de 

homicídio por parte de seu então marido, Marco Antonio Here-

dia Viveiros, que disparou uma arma de fogo contra Maria en-

quanto ela estava dormindo. Maria da Penha relatou em seu li-

vro5 - Sobrevivi, posso contar - que para evitar um segundo dis-

paro, ficou estirada na cama simulando estar morta; e que 

quando chegou ao hospital, estava em estado de choque e tetra-

plégica em consequência das lesões destrutivas na terceira e 

 
5FERNANDES, Maria da Penha Maia. Sobrevivi, posso contar. Fortaleza: Armazém 
da Cultura, 1994.  
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quarta vértebras, entre outras lesões que se manifestaram poste-

riormente, além de traumas psicológicos. 

 Relata ainda, Maria da Penha que, no segundo fim de 

semana após seu regresso do hospital, o Senhor Viveiros lhe per-

guntou se desejava tomar banho e, quando ela se achava em-

baixo do chuveiro, sentiu um choque elétrico com a corrente de 

água. E, que se desesperou e procurou sair do chuveiro, enquanto 

seu esposo lhe dizia que um pequeno choque elétrico não podia 

matá-la.  

 Esses atos ocorreram após um longo período de vida ma-

trimonial com uma série de agressões. 

Depois disso tudo, Maria da Penha resolveu se separar 

judicialmente do agressor e relatar o ocorrido para as autorida-

des. Foi oferecida denúncia contra Marco Viveiros em 1984 e 

passados mais de 15 anos desde a data dos fatos, o réu permane-

cia em liberdade, a Justiça brasileira não havia proferido conde-

nação definitiva do réu, ainda que existissem provas suficientes 

para tanto. 

Foi assim que em 1998, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH) recebeu a denúncia apresentada pela 

vítima e por entidades não governamentais de proteção e direito 

humanos das mulheres. E, no ano de 2001, a CIDH declarou o 

Estado brasileiro responsável pela violação do direito da vítima 

à proteção judicial, diante da ineficiência e manifesta tolerância 

do Brasil com a violência doméstica contra a mulher não so-

mente presente no caso da Maria da Penha, mas também com 

todo o sistema que perpetua as raízes e fatores psicológicos, so-

ciais e históricos que mantêm e alimentam a violência contra a 

mulher. 

Nesse cenário a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos (CIDH) concluiu que a República Federativa do Brasil 

foi responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais 

e à proteção judicial, assegurados pelos artigos 8 e 25 da 
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Convenção Americana6 em concordância com a obrigação geral 

de respeitar e garantir os direitos, prevista no artigo 1(1) do re-

ferido instrumento pela dilação injustificada e tramitação negli-

gente deste caso de violência doméstica no Brasil. E, ainda, que 

o Estado brasileiro violou os direitos e o cumprimento de seus 

deveres segundo o artigo 7 da Convenção de Belém do Pará em 

prejuízo da Senhora Fernandes, bem como em conexão com os 

artigos 8 e 25 da Convenção Americana e sua relação com o ar-

tigo 1(1) da Convenção, por seus próprios atos omissivos e tole-

rantes da violação infligida, recomendando ao Brasil7:  
1. Completar rápida e efetivamente o processamento penal do 

responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo 

da Senhora Maria da Penha Fernandes Maia.    

2. Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a 

fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades e 

atrasos injustificados que impediram o processamento rápido e 

efetivo do responsável, bem como tomar as medidas adminis-

trativas, legislativas e judiciárias correspondentes.    
3. Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas 

contra o responsável civil da agressão, as medidas necessárias 

para que o Estado assegure à vítima adequada reparação sim-

bólica e material pelas violações aqui estabelecidas, particular-

mente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo; 

por manter o caso na impunidade por mais de quinze anos; e 

por impedir com esse atraso a possibilidade oportuna de ação 

de reparação e indenização civil.    

4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a 

tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à 

violência doméstica contra mulheres no Brasil.  A Comissão 
recomenda particularmente o seguinte:    

a) Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários ju-

diciais e policiais especializados para que compreendam a im-

portância de não tolerar a violência doméstica;  

b) Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que 

 
6 O caso Maria da Penha representa a primeira vez que a CIDH aplicou a Convenção 
de Belém do Pará. Na CorteIDH, o primeiro precedente em que essa Convenção foi 
aplicada se encontra no Caso do Presídio Miguel Castro Castro. 
7 Disponível em: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm. Acesso 
em 01 maio de 2020. 
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possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e 

garantias do devido processo;  

c) O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápi-

das e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem 

como de sensibilização com respeito à sua gravidade e às con-

sequências penais que gera;  

d) Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para 

a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos especi-
ais necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as 

denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio ao 

Ministério Público na preparação de seus informes judiciais.  

e) Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares 

destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher 

e a seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, 

bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares.  

5.Apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

dentro do prazo de 60 dias a partir da transmissão deste relató-

rio ao Estado, um relatório sobre o cumprimento destas reco-

mendações para os efeitos previstos no artigo 51(1) da Con-

venção Americana. 

Dentre as recomendações que foram cumpridas pelo Es-

tado brasileiro, está a criação da Lei Maria da Penha – Lei nº 

11.340/2006. 

 

1.1 O OBJETIVO DA LEI MARIA DA PENHA 

 

A Lei Maria da Penha cria instrumentos para coibir e pre-

venir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em con-

formidade com o parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Fe-

deral, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de ou-

tros tratados internacionais ratificados pelo Brasil; dispõe sobre 

a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mu-

lheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1º). 

O objetivo da lei é prevenir e coibir a violência do gênero 

no ambiente doméstico, familiar ou de uma relação íntima de 
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afeto. 

É importante esclarecer que a Lei Maria da Penha não 

trata de toda e qualquer forma de violência contra a mulher, mas 

tão somente daquela baseada no gênero. 

Mas o que seria violência de gênero? Melo (2002) escla-

rece que a violência de gênero é “uma relação de poder de do-

minação do homem e de submissão da mulher. Demonstra que 

os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao 

longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, 

induzem relações violentas entre os sexos”. 

 

1.2 CONTEXTOS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI-

LIAR 

 

Para a incidência e aplicação da Lei Maria da Penha, não 

basta a existência de violência de gênero. É preciso que essa vi-

olência ocorra no contexto doméstico, familiar ou de uma rela-

ção íntima de afeto (art.5º). 

Contexto ou unidade doméstica, para a lei, representa o 

espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 

familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Desse modo, 

podemos extrair que: 

a) Convívio permanente – duradouro e ininterrupto - não 

abrange pessoas de convívio transitório ou eventual, a 

exemplo de uma amiga de qualquer familiar que foi rea-

lizar uma visita, um representante comercial que ofereça 

um produto, um prestador de serviço que realiza uma 

manutenção na TV a cabo da residência.  

b) Não se exige o vínculo familiar. Logo, engloba pessoas 

que são agregadas esporadicamente: sobrinhas, tias, ba-

bás, enfermeiras, empregadas domésticas8. 
 

8 A doutrina majoritária é no sentido de aplicação da Lei Maria da Penha diante da 
violência doméstica em face da empregada doméstica. Bianchini (2018) ressalta que 
a Lei Complementar n. 150/2015 afasta qualquer dúvida acerca da opção legislativa 
de incluir a empregada doméstica no rol dos destinatários da Lei Maria da Penha, vez 
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Âmbito familiar pode ser compreendido como a comuni-

dade formada por indivíduos que são ou se consideram aparen-

tados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa (inciso II, do artigo 5º)9. 

Percebe-se que a lei exige a ligação entre a mulher ofen-

dida e seu agressor, seja por laços naturais (pai, mãe, filha, etc), 

civis (marido, nora, sogra, cunhada, etc.), afinidade (namorado, 

primo, cunhado, tio) ou, ainda, de afetividade (amigas que divi-

dem o mesmo quarto em uma república). 

Oportuno, ainda, esclarecer que, para a aplicação da Lei 

Maria da Penha, prescinde-se da coabitação entre autor e vítima. 

Nesse sentido é a súmula 600 do STF: “Para configuração da 

violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da lei 

11.340/2006, lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre 

autor e vítima”. 

Ressalte-se, porém, que sempre será necessário a moti-

vação de gênero e situação de vulnerabilidade. Caso contrário, 

qualquer delito envolvendo a relação entre parentes daria ensejo 

para a aplicação da Lei Maria da Penha. 

E o que seria relação íntima de afeto? 

A lei assegura a proteção da vítima em qualquer relação 

íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido 

com a ofendida, independente de coabitação (de viverem sob o 

mesmo teto). Logo, uma relação entre namorados, ex-namora-

dos, amantes, pode caracterizar, a depender da análise do caso 
 

que permite em seu artigo 27, inciso VII que o contrato de trabalho poderá ser rescin-
dido por culpa do empregador quando este praticar qualquer das formas de violência 
doméstica e familiar contra as mulheres de que trata a Lei 11.340/2006. 
9 A Convenção de Belém do Pará é muito mais abrangente, ao dispor que a violência 
da mulher poderá ocorrer no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer 

relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua 
residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual; 
na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras formas, o es-
tupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e as-
sédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de 
saúde ou qualquer outro local; e perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, 
onde quer que ocorra. 
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concreto, relação íntima de afeto. 

 

1.3 FORMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

 

O artigo 7º da Lei Maria da Penha estabelece, sem esgo-

tar, que são formas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher: 
I - a violência física10, entendida como qualquer conduta que 

ofenda sua integridade ou saúde corporal;  
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 

que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou 

que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 

vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, cren-

ças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilha-

ção, manipulação, isolamento, vigilância constante, persegui-

ção contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 

e à autodeterminação;              

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que 
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 

sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou 

uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qual-

quer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravi-

dez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 

seus direitos sexuais e reprodutivos;  

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta 

que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total 

de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pesso-

ais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo 
os destinados a satisfazer suas necessidades;  

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 

configure calúnia, difamação ou injúria.  

 
10 O Caso Campo Algodoeiro representa a primeira vez em que um Tribuna Interna-
cional (Corte Interamericana de Direitos Humanos) reconheceu a existência de femi-
nicídio como crime, por meio da conduta de matar alguém, dirigida à mulher pela sua 
própria condição de mulher, uma violência contra o gênero feminino. 
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As cinco formas de violência previstas pela lei são mera-

mente exemplificativas, ou seja, outras formas podem ser inclu-

ídas, como a violência espiritual, a exemplo do marido que não 

permite que a mulher professe alguma religião ou determina qual 

ela deve seguir) ou ainda a violência política (em que por exem-

plo, o esposo que não permite que a esposa concorra a um cargo 

político). 

O ápice da violência sofrida pela mulher é o homicídio, 

que geralmente é o ponto final de uma aviltante e dolorosa trilha 

de sucessivas agressões físicas e morais, as quais se protraem no 

tempo, minando as energias e aniquilando a autoestima da ví-

tima por razões de condição de sexo feminino.  

A vítima do feminicídio é justamente a mulher que, em 

regra, não procurou ajuda e/ou não foi alcançada pela proteção 

do Estado. 

 

2. FEMINICÍDIO 

 

Como assinalado anteriormente, no decorrer da história 

a mulher foi tratada como incapaz (ou menos capaz que o ho-

mem) e sob essa perspectiva era estimulada a ser submissa, edu-

cada para ser servil ao homem.  

Enquanto solteira, a dominação era do pai e com o casa-

mento, a autoridade sobre a mulher era exercida pelo marido, 

que a tratava como parte de sua propriedade. 

A submissão imposta pela sociedade à mulher era obser-

vada, por exemplo, no campo religioso, em que a mulher era 

doutrinada a obedecer ao marido, viver em seu lar cuidando do 

esposo e filhos e ir para a igreja (Efésios 5:22-24 – “As mulheres 

sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, 

pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da 

Igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a 

Igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as 

mulheres a seus maridos)”. 
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No campo jurídico, a mulher era desprovida de capaci-

dade (neste aspecto devemos lembrar que o Código Civil de 

1916 previa que a mulher era considerada relativamente incapaz, 

situação essa só modificada em 1962, com o Estatuto da Mulher 

Casada), não podia realizar os atos da vida civil sem que fosse 

assistida pelo seu marido. 

Nessa sociedade patriarcal e machista, a mulher sequer 

poderia ingressar no mercado de trabalho sem autorização do 

marido. A direção da família e a fixação do domicílio competia 

ao homem que detinha o “pátrio poder”. A mulher tinha que ado-

tar o nome do marido com o matrimônio, o contrário não ocorria. 

A anulação do casamento era permitida pelo homem caso a mu-

lher já fosse deflorada. A mulher não tinha direito de votar. As 

escolas destinadas à educação da mulher eram voltadas a traba-

lhos manuais e domésticos. 

Tais exemplos de discriminação, já superados, foram ne-

cessários para esboçar historicamente a opressão e subordinação 

sofridas pelas mulheres. Embora, no campo jurídico tenha ocor-

rido uma evolução e consequente conquista da igualdade (for-

mal) entre os homens e mulheres, ainda há muito a ser mudado, 

dada a ostensiva construção social, que ainda insiste em delinear 

e valorizar diversamente os papéis desempenhados por homens 

e mulheres. 

As inevitáveis e imperativas modificações, ainda a serem 

obtidas, ficam evidentes quando se aborda a questão da violência 

contra a mulher, eis que baseadas no gênero e são decorrentes de 

todo esse processo histórico de submissão das mulheres, de re-

lações hierarquizadas entre os sexos e que produz uma vulnera-

bilidade específica. 

Buscando superar esse desequilíbrio sociocultural arrai-

gado na sociedade várias normatizações foram elaboradas com 

o escopo de acelerar a igualdade de fato (substancial) entre ho-

mens e mulheres. Assim, é possível citar dispositivos internaci-

onais importantes que visaram promover essa igualdade, tais 
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como, a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mu-

lher – CEDAW, a Convenção Interamericana para Prevenir, Pu-

nir e Erradicar a Violência contra a Mulher - Convenção de Be-

lém do Pará. 

No Brasil, como visto, a Lei Maria da Penha foi de ex-

trema importância para proteção das mulheres vítimas de vio-

lência doméstica e familiar, complementando, em nível nacio-

nal, um mecanismo na busca da igualdade de gênero, já que per-

sistente a objetivização da mulher, sua submissão ao controle 

pelo parceiro, entre outras graves questões. Contudo, o quadro 

mais assustador foi verificado na continuidade de violências de 

variados matizes impingidas às mulheres. 

Dentro desse contexto, ante aos indicadores de violência, 

sentiu-se a necessidade de implementar outra forma de conferir 

maior proteção às mulheres vítimas de violência, o que acabou 

culminando com a modificação do Código Penal, acrescen-

tando-se, por intermédio da Lei 13.104/2015, o inciso VI, no § 

2º, do art. 121, trazendo mais uma hipótese de homicídio quali-

ficado, qual seja, o feminicídio, assim redigido: 
§ 2° Se o homicídio é cometido: 

(...) 

Feminicídio       

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

(...) 

Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

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

I - violência doméstica e familiar; 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  

O próprio legislador no § 2o-A, como observado no ar-

tigo citado, definiu que se considera que há razões de condição 

de sexo feminino quando o crime envolve:  violência doméstica 

e familiar; e menosprezo ou discriminação à condição de mu-

lher, pautando duas modalidades de feminicídio. 

A primeira modalidade é estabelecida na hipótese do 
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inciso primeiro ao normatizar que o crime envolve violência do-

méstica e familiar, necessariamente, remetendo para a Lei 

11.340/2006, que especificamente no art. 5º dispõe que: 
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica 

e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 

ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o es-

paço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 

familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

II- no âmbito da família, compreendida como a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 

unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade ex-

pressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 

conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente-

mente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 

independem de orientação sexual. 

Já a segunda modalidade do feminicídio é decorrente de 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher, nesta não 

se exige a violência doméstica ou familiar. Tal hipótese resta 

configurada em situações nas quais o agente mata a vítima por 

desdenhar do seu gênero, considerando-a inferior somente pelo 

fato de ser mulher, ou por puro preconceito à condição de mu-

lher. 

Percebe-se que o feminicídio resta configurado pelo ato 

de matar uma mulher por meio de conduta relacionada com a 

dominação de gênero, a qual envolve um contexto vinculado a 

relação de poder e submissão. 

O que deve ficar claro é que o feminicídio, em qualquer 

das modalidades citadas, não é inconstitucional e não viola o 

princípio da igualdade. Ao contrário, ele vai em busca da igual-

dade substancial mediante a eliminação das desigualdades, o que 

impõe o estabelecimento de diferenciações específicas como 

única forma de dar efetividade ao preceito isonômico consa-

grado na Constituição, denotando verdadeira ação afirmativa. 
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Preleciona DIAS (2020)11 que: 
Para pensar a cidadania, hoje, há que se substituir o discurso da 

igualdade pelo discurso da diferença. Certas discriminações 
são positivas, pois constituem, na verdade, preceitos compen-

satórios como solução para superar as desequiparações. 

Mesmo que o tratamento isonômico já esteja na lei, ainda é 

preciso percorrer um longo caminho para que a família se 

transforme em espaço de equidade. O grande desafio é compa-

tibilizar as diferenças com o princípio da igualdade jurídica, 

para que não se retroceda à discriminação em razão do sexo, 

que é vedada Constituição.  

Assim, buscou o legislador através dessa discriminação 

positiva, endurecer a penalidade do homicídio cometido em face 

de uma mulher por razões da condição do sexo feminino, ligado 

a violência doméstica e familiar e a discriminação ou menos-

prezo ao gênero (mulher tem sua vida ceifada simplesmente por 

ser mulher). 

MASSON (2018)12 esclarece a respeito do tema: 
Feminicídio é o homicídio doloso cometido contra a mulher 

por razões da condição de sexo feminino. (...) Portanto, so-

mente nessas duas hipóteses é que o homicídio doloso pode 

configurar o feminicídio.  Nesse ponto, é importante destacar 

que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos carac-

terizam homicídio, mas enquanto aquele se baseia em razões 

de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra 

a mulher. Exemplificando, se uma mulher matar outra mulher 

no contexto de uma briga de trânsito, estará configurado o fe-
micídio, mas não o feminicídio. 

NUCCI (2019)13 explica que: 
O feminicídio é uma continuidade dessa tutela especial, consi-

derando homicídio qualificado e hediondo a conduta de matar 

a mulher, valendo-se de sua condição de sexo feminino (vide 

 
11 DIAS, Maria Berenice. A mulher e o Direito. Disponível em: http://www.mariabe-
renice.com.br/manager/arq/(cod2_732)23__a_mulher_e_o_direito.pdf. Acesso em 
03/05/2020. 
12 MASSON, Cleber. Direito Penal: Parte Especial: art. 121 a 212. Rio de Janeiro: 
Forense, São Paulo: Método, 2018. 
13 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal: Vol.II. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2019. 



_726________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

tópico a seguir). Radford definia o feminicídio como o assassi-

nato de mulheres cometido por homens, como uma forma de 

violência sexual, aclarando que o conceito abarcava algo mais 

que a sua definição legal de assassinato, levando a situações 

nas quais as mulheres morrem como resultados de atitudes mi-

sóginas ou de práticas sociais. 

O autor citado anteriormente explana que: 
Confere-se maior tutela à mulher, porque ela é o sexo fragili-

zado nas relações domésticas e familiares. Imagine-se que o 

agente mate a mulher, porque é misógino. O motivo pode ser 

considerado torpe (ódio às mulheres) e ainda é aplicável a qua-

lificadora de eliminar a vida da mulher, porque ela é o sexo 

frágil, física e culturalmente frágil. Aliás, esse foi um dos focos 

de debate da Lei 11.340/2006: seria ela inconstitucional, pois 

confere maior proteção à mulher que ao homem? Chegou-se, 
majoritariamente, à conclusão de que não, pois se está tute-

lando desigualmente os desiguais. É o fundamento de várias 

outras leis, que protegem deficientes físicos ou mentais, tute-

lam pessoas em virtude de raça, religião etc. 

De outro lado, é imperioso destacar que nem todo homi-

cídio cometido contra mulher configura feminicídio.  Para que 

este se configure é imprescindível que o crime seja motivado por 

questões de gênero. Não ocorrendo a questão de gênero, temos 

o femicídio, não se aplicando a qualificadora prevista no inciso 

VI, do §2º, do art. 121 do Código Penal. 

Nesse passo, observa-se que o feminicídio é um crime 

comum, podendo ser cometido por qualquer pessoa. Em regra, o 

sujeito ativo é o homem, que como abordado em linhas anterio-

res, dada sua formação sociocultural pretende que as mulheres 

continuem sendo submissas e a tentativa da ruptura desta “hie-

rarquia”, gera um quadro de violência, sendo o feminicídio seu 

ápice, tudo como uma aparente solução para manter sua forma-

ção sociocultural machista. 

Lado outro, nada impede que uma mulher seja sujeito 

ativo do delito, mas impõe-se que seja cometido por razões de 

condições de sexo feminino, e nesse panorama, a própria mulher 

discrimina a outra, colocando-a num lugar de inferioridade, 
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submissão e subserviência, reproduzindo o machismo. 

No delito abordado a vítima deve ser mulher. 

 Nesse ponto, surgem indagações acerca da possibilidade 

do transexual poder ser enquadrado como sujeito passivo do de-

lito. Alice Bianchini, entre outros doutrinadores, defendem que 

o transexual que realizou cirurgia de transgenitalização (neocol-

povulvoplastia) pode ser vítima de feminicídio se já obteve a al-

teração do registro civil, passando a ser considerada mulher para 

todos os fins de direito. 

Entretanto, há parcela contrária, sob o fundamento de 

que o legislador tinha a opção, ante ao princípio da legalidade, 

de equiparar a transexual à vítima do sexo feminino. Porém, não 

o fez, sendo vedado o uso de analogia “in malan partem”, no 

direito penal. 

Ademais, o feminicídio pode ser tentado ou consumado, 

praticado com dolo direto ou eventual e por ser o feminicídio 

mais uma espécie de homicídio qualificado, houve modificação 

da Lei nº 8072/90, para o enquadramento como crime hediondo. 

Por fim, o legislador no §7º, do art. 121 do Código Penal, 

estabeleceu casos em que a pena deve ser aumentada, na ocor-

rência do feminicídio: 
§ 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 (ses-

senta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degene-

rativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade 

física ou mental;     

III - na presença física ou virtual de descendente ou de ascen-

dente da vítima;     

IV - em descumprimento das medidas protetivas de urgência 

previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006.    

Oportuno salientar que todas as modificações realizadas 

pelo legislador decorrem de movimentos realizados pelas mu-

lheres, que buscaram e continuam buscando a efetivação da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art22i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art22ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art22iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art22iii
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igualdade, sendo imprescindíveis as ações afirmativas, para 

combater essa espécie de violência cotidiana, que ainda possui 

índices elevados, fruto de discursos misóginos, machistas e se-

xistas, ainda admitidos por parte da população. 

 

3 NATUREZA JURÍDICA DO FEMINICÍDIO  

 

Muito se ouve falar sobre o feminicídio, mas poucos o 

conceituam e entendem quão grandiosa foi essa importante alte-

ração em nosso sistema penal.  

É certo que sua eficácia cede espaço a questionamentos 

frente às estatísticas, mas também é certo afirmar a sua necessi-

dade e para o resgate da dignidade feminina, depauperada histo-

ricamente pela dominação masculina. 

Pois bem. O assunto em questão diz respeito ao advento 

da Lei 13.104/15, a qual introduziu o já mencionado feminicídio. 

Entre tantas polêmicas, é importante mencionar que seus questi-

onamentos surgiram desde a confecção do projeto14, no qual par-

lamentares, em uma nítida manobra jurídica tentaram reduzir o 

alcance da referida qualificadora.  

Dentro dessa perspectiva, postularam a supressão da ex-

pressão original “gênero feminino” pela expressão “condição de 

sexo feminino”. Com Isso tentavam impedir que a norma prote-

gesse todas as pessoas pertencentes ao gênero feminino, de ma-

neira a alijar as mulheres transsexuais do âmbito de proteção 

normativa, mormente porque estas seriam abarcadas pela iden-

tidade de gênero, que advém de uma construção social e não bi-

ológica15.  
 

14 Emenda de Redação n. 1 do Projeto de Lei n. 8.305/2014 
15 Que, aliás, foi uma manobra sem êxito, pois com entendimentos mais recentes do 
Supremo Tribunal Federal, ficou reconhecido o direito de alteração de nome e de gê-
nero no assento de registro civil mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico 
de redesignação de sexo (ADI 4275). Dessa forma, entendemos que foi dado aos trans-
sexuais o direito de serem considerados do sexo em que desejaram no registro civil, 
ou seja, basta esse critério legal para que a mulher – conforme registro civil – seja 
vítima do crime de feminicídio. Nesse sentido, “Destarte, não posso ignorar a forma 
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E é nesse cenário de inúmeras indagações e suspeitas que 

surge a crucial e, talvez, mais combativa pergunta: qual seria o 

motivo e a motivação do crime de feminicídio? Seria um motivo 

de caráter objetivo, pelo qual o crime está envolto simplesmente 

pelo gênero mulher ou à violência doméstica? Ou então pres-

cinde do menosprezo, da desconsideração do sexo feminino, da 

afronta ao corolário dos direitos fundamentais, que seria a dig-

nidade da pessoa humana, mais precisamente, a dignidade da 

mulher no contexto social? 

Sendo o feminicídio subjetivo ou objetivo é de salutar 

seriedade dominar não apenas o conceito e a aplicação dessa 

qualificadora no cenário prático, mas também a sua consequên-

cia jurídica.  

 

3.1 FEMINICÍDIO COMO QUALIFICADORA OBJETIVA 

 

As qualificadoras objetivas são aquelas relacionadas 

com “os meios e modos de realização do crime, tempo, ocasião, 

lugar, objeto material e qualidades da vítima”16. Em síntese, a 

 
pela qual a ofendida se apresentava perante todas as demais pessoas, não restando 
dúvida com relação ao seu sexo social, ou seja, a identidade que a pessoa assume 
perante a sociedade. Somados todos esses fatores (a transexualidade da vítima, as 
características físicas femininas evidenciadas e seu comportamento social), conferir 

à ofendida tratamento jurídico que não o dispensado às mulheres (nos casos em que 
a distinção estiver autorizada por lei), transmuda-se no cometimento de um terrível 
preconceito e discriminação inadmissível, em afronta inequívoca aos princípios da 
igualdade sem distinção de sexo e orientação sexual, da dignidade da pessoa humana 
e da liberdade sexual”. Trecho da decisão proferida pela Magistrada Dra. Ana Cláudia 
Veloso Magalhães (autos n.º 201103873908/GO).  Pesquisa e artigo escritos no Bo-
letim do IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), n. 299 (out. 2017), 
por David Campos Castro. A contrario sensu, e de forma a garantir a maior liberdade 

aos transexuais, André de Carvalho RAMOS, “defende que atendimento à finalidade 
da norma (combate à discriminação e violência)” dá-se com a aplicação do critério 
psicossocial, “que consiste no critério de autoidentificação da vítima como perten-
cente ao gênero feminino”. RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Huma-
nos. 4ª edição. Saraiva: São Paulo. 2017. p. 646. 
16 JESUS, Damásio E. de, Direito Penal, Vol. 2, 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 
59. 
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qualificadora objetiva diz respeito ao crime. 

É sabido que o tema é contraditório e uma linha muito 

tênue divide entre qualificadoras objetivas e subjetivas, mas 

tendo, então, a premissa do conceito, é consolidado entre os en-

tendimentos jurisprudenciais e doutrinários de que no homicídio 

as qualificadoras relacionadas ao motivo do crime “com em-

prego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio 

insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum” e os 

delitos cometidos “à traição, de emboscada, ou mediante dissi-

mulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a de-

fesa do ofendido” seriam de cunho objetivo, conforme dispostos 

no artigo 121, §2º, inciso III e IV, do Código Penal. 

Em comparação às supramencionadas qualificadoras re-

lacionadas ao motivo, a tendência dos Tribunais está se mos-

trando no sentido de encaixar o feminicídio no grupo das quali-

ficadoras objetivas, muito embora ainda não pacificada e reche-

ada de críticas.  

Adequando, dessa forma, o feminicídio como uma qua-

lificadora objetiva, abre margem para uma suposta benesse ao 

agressor, vez que é pacificado o entendimento acerca da possi-

bilidade de um homicídio híbrido, desde que a qualificadora seja 

objetiva, pois o privilégio é notadamente subjetivo.  

Entretanto, cabe, aqui, frisar que seria apenas uma hipo-

tética situação de melhoria para o réu, pois no julgamento pe-

rante o Tribunal do Júri, tendo os jurados reconhecido que o de-

lito foi cometido de forma privilegiada, os demais quesitos que 

dizem respeito às qualificadoras subjetivas não serão sequer 

questionados aos juízes leigos, devido a sua incompatibilidade. 

No entanto, as qualificadoras de natureza objetivas ainda serão 

colocadas em pauta e, se reconhecidas, agravará a pena do delito. 

De igual modo, sendo a qualificadora objetiva, caberia 

comunicação do delito aos co-autores e partícipes do crime, con-

forme preconiza o artigo 30, do ordenamento penal brasileiro.  

Entretanto, ao que parece, mesmo entre polêmica e 
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consequências jurídicas desastrosas a atribuição da qualificadora 

objetiva ao crime de feminicídio é o adotado pelos órgãos cole-

giados pátrios, inclusive é matéria de informativo (Informativo 

625) do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
Observe-se, inicialmente, que, conforme determina o art. 121, 

§ 2º-A, I, do CP, a qualificadora do feminicídio deve ser reco-

nhecida nos casos em que o delito é cometido em face de mu-

lher em violência doméstica e familiar. Assim, "considerando 

as circunstâncias subjetivas e objetivas, temos a possibilidade 

de coexistência entre as qualificadoras do motivo torpe e do 

feminicídio. Isso porque a natureza do motivo torpe é subje-

tiva, porquanto de caráter pessoal, enquanto o feminicídio pos-
sui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra 

a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o 

crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propri-

amente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise" 

(Ministro Felix Fischer, REsp 1.707.113-MG, publicado em 

07/12/2017).   

Ao lado do entendimento jurisprudencial encontra - se 

autores de renome no mundo jurídico que corroboram com a ma-

téria, adequando o feminicídio como uma qualificadora objetiva.  

A título de exemplo cita-se BUSATO (2013), que com 

sua expertise questiona a separação topográfica das qualificado-

ras objetivas e subjetivas dentro do Código Penal, mesmo após 

as reformas jurídicas. No mesmo contexto, o autor assevera o 

seu posicionamento em encaixar o feminicídio nas qualificado-

ras objetivas, a saber: 
Outrossim, da mesma redação observa-se que piorou conside-

ravelmente o texto do inc. I, § 1o , do art. 121 do Projeto, não 

só preservando o dado objetivo da paga ou promessa de recom-

pensa, como ainda adicionando outras circunstâncias objetivas, 

o contexto de violência doméstica ou familiar ou em situação 

de especial reprovabilidade ou perversidade do agente. Ambos 

são dados completamente objetivos. Ou seja, o ideal não se re-

alizou, que seria a separação entre as qualificadoras objetivas 

e as subjetivas em incisos diferentes, com vistas a dar adequada 

conjugação com eventuais privilégios e regras de 
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comunicabilidade acaso preservadas na parte geral17. 

 

3.2 FEMINICÍDIO COMO QUALIFICADORA SUBJETIVA 

 

As qualificadoras subjetivas estão relacionadas à pessoa 

do participante e não guarda relação com a materialidade do de-

lito, ou seja, pertence à esfera interna do agente. Entende-se, as-

sim, serem qualificadoras subjetivas do crime do homicídio, 

aquelas dispostas no artigo 121, §2º, incisos I, II e V, do Código 

Penal (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro 

motivo torpe; por motivo fútil; para assegurar a execução, a 

ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime). 

Não obstante o peso do entendimento jurisprudencial, 

que adequa o feminicídio como qualificadora objetiva, não po-

demos deixar a mercê a importância da doutrina, especialmente 

aquela que tem a coragem e ousadia de apresentar argumentos 

contrário, que, parece-nos, notadamente robustos e contunden-

tes.  

Deste modo, para os adeptos da corrente de que o femi-

nicídio é uma qualificadora subjetiva, entendem que estão diante 

de um homicídio que não há relação com os meios ou modo de 

execução, seria um crime impelido pela motivação do agente, 

que mata a mulher simplesmente porque é mulher, demons-

trando a frieza, menosprezo e discriminação com o sexo femi-

nino. Um verdadeiro ato de covardia. 

Nesse posicionamento, encontra-se renomes como CU-

NHA e PINTO (2015), que em suas dicções entendem: 
"[...] a qualificadora do feminicídio é subjetiva, pressupondo 

motivação especial: o homicídio deve ser cometido contra a 

mulher por razões da condição de sexo feminino. Mesmo no 

caso do inc. I do § 2º-A, o fato de a conceituação de violência 

doméstica e familiar ter um dato objetivo, extraído da lei, não 

 
17 BUSATO, Paulo César. HOMICÍDIO MERCENÁRIO E CAUSAS ESPECIAIS 
DE DIMINUIÇÃO DE PENA: paradoxo dogmático. Revista CEJ, Brasília, Ano 
XVII, n. 60, p. 37-44, maio/ago. 2013. p. 43 
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afasta a subjetividade. Isso porque o § 2º-A é apenas explica-

tivo; a qualificadora está verdadeiramente no inc. VI do § 2º, 

que, ao estabelecer que o homicídio se qualifica quando come-

tido por razões da condição do sexo feminino, deixa evidente 

que isso ocorre pela motivação, não pelos meios de execu-

ção.18” 

De igual sorte, brilhantemente BITENCOURT (2020), 

posiciona-se a favor da subjetividade da qualificadora de femi-

nicídio, inclusive afirma ser esse modelo de crime uma expres-

são de ato machista e covarde do agente, ou seja, está claramente 

relacionado com o agressor e não com o modo de execução. 
“[...] o próprio móvel do crime é o menosprezo ou a discrimi-

nação à condição de mulher, mas é, igualmente, a vulnerabili-

dade da mulher tida, física e psicologicamente, como mais frá-

gil, que encoraja a prática da violência por homens covardes, 

na presumível certeza de sua dificuldade em oferecer resistên-

cia ao agressor machista.19” 

Ainda corroborando com esse entendimento encontra-se 

ZAFFARONI e PIERANGELI (2011), que aos se debruçarem 

sobre as agravantes genéricas do Código Penal Brasileiro, afir-

mam, com maestria, que a matéria tratada no artigo 61, II, f 

("com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações do-

mésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência 

contra a mulher na forma da lei específica") possuem natureza 

jurídica de agravante subjetiva. Em suas provocações, ainda se 

colocam ao contrário da imputação objetiva20. 

Pois bem. É de se notar a coerência dos argumentos da-

queles que afirmam estarmos diante de uma qualificadora sub-

jetiva ao mencionar o feminicídio. De igual sorte, fica 

 
18 CUNHA, Rogério Sanches. PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica: Lei Ma-
ria da Penha comentada artigo por artigo. 6. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 84. 
19 BITENCOURT, Cezar Roberto. Qualificadora do feminicídio pode ser aplicada a 
transexuais. In http://www.cezarbitencourt.adv.br/index.php/artigos/56-qualifica-
dora-do-feminicidio-pode-ser-aplicada-a-transexual. Último acesso em 02 de maio de 
2020.  
20 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito 
Penal Brasileiro. v.01 – parte geral.  9ª Edição. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2011 
P. 713 
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inviabilizada a possibilidade de homicídio privilegiado-qualifi-

cado (híbrido), bem como a comunicabilidade do delito aos par-

tícipes e co-autores.  

 

3.3 ESTUDO ISOLADO DO FEMINICÍDIO  

 

Nos termos já mencionados, o feminicídio conforme dis-

posto no artigo 121, §2º, VI, do ordenamento penal brasileiro é 

uma norma penal em branco complementada pelo próprio dis-

positivo, topograficamente abaixo, qual seja, artigo 121, §2º-A, 

do Código Penal, a saber: “§ 2o-A Considera-se que há razões 

de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - vio-

lência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher”. 

Desta forma, fazendo uma análise isolada – e não sis-

têmica – dos casos em que configuram o feminicídio, é possível 

ter uma conclusão mais clara e precisa acerca da natureza dessa 

qualificadora.  

No que tange ao requisito violência doméstica, defende-

se ser uma qualificadora não relacionada ao motivo do crime, 

sendo uma nítida extensão da Lei Maria da Penha. Isso porque, 

a maioria dos homicídios contra as mulheres ocorrem dentro do 

ambiente doméstico. 

Aqui seria plausível um entendimento que gira em torno 

dos meios e modos como foi realizado o delito, de modo a dis-

pensar o elemento volitivo específico para o crime em questão. 

A qualificadora não seria o motivo imediato (direto) do crime, o 

crime pode ter acontecido por um motivo torpe ou fútil. Por 

exemplo, uma discussão corriqueira com a vítima que tomou 

proporções não aceitas pelo direito brasileiro ou pelo repugnante 

pensamento patriarcal e machista que retoma ao sentimento de 

posse que o homem tem em detrimento a mulher.   

Desta forma, se considerarmos como sendo a qualifica-

dora do art. 121, §2º-A, inciso I de natureza objetiva, é certo que 
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esta poderá ser compatibilizada com a qualificadora do motivo 

torpe ou fútil, tornando o crime duplamente qualificado.  

Já a aplicação do feminicídio nos casos empenhados pela 

discriminação ou menosprezo na condição de mulher (art. 121, 

§2º-A, inciso II) estaria visivelmente diante de uma afronta a 

dignidade da mulher para além do ambiente doméstico, rebai-

xando-a nos moldes de uma sociedade misógina.  

Aqui há uma situação em que o móvel do crime é o sub-

jetivismo do agente em agir com discriminação ou menosprezo 

contra as pessoas do sexo feminino, que seria o motivo fútil ou 

torpe do delito. Nesse caso, o feminicídio poderia se comunicar 

com as qualificadoras de meio e modo, por possuírem caráter 

objetivo. 

Enfim, apenas um estudo isolado e segregado das hipó-

teses de feminicídio pode-se chegar a uma conclusão mais con-

tundente, que a axiologia que o termo requer.  

Talvez a corrida congressual em sanar os ânimos da so-

ciedade por normativos penais, transformando o Direito Penal 

em um verdadeiro Direito Penal Emergencial, não tenha refle-

tido acerca das consequências jurídicas ao apostar o feminicídio 

como uma qualificadora do homicídio.  

Tudo seria melhor estruturado e resguardado se, após 

uma política criminal, o feminicídio fosse apresentado como um 

tipo penal avulso dentro dos crimes contra a vida. Certamente 

com um estudo mais aprofundado do tema, evitariam manobras 

jurídicas e ativismo judicial para colocar pá de cal em um tema 

que ainda merece ser muito revisto.  

 

4 CRIMINOGÊNESE DO FEMINICÍDIO: AVERSÃO AO 

GÊNERO FEMININO NO BRASIL  

 

Inexistem direitos se não lutarmos contra as injustiças.  

Sabe-se que a luta pelo reconhecimento e observância de 

qualquer direito é cruenta. E as conquistas feministas não são 
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diferentes, afinal, desde as sociedades primitivas, o papel da mu-

lher era constantemente desprezado e submetido à autoridade 

masculina, conforme pontuado supra. 

A violência sempre existiu e, infelizmente, existirá em 

suas mais variadas modalidades, seja ela física, sexual, psicoló-

gica, moral ou patrimonial; o diferencial é se acataremos nossos 

algozes ou nos esforçaremos penosamente, sacrificando, por 

muitas vezes, segurança, tranquilidade, boa imagem de acordo 

com o establishment por mudanças sociais. 

Em que pese o exímio esforço do legislador em compen-

sar desigualdades históricas entre os gêneros masculino e femi-

nino, buscando estimular a inclusão desse grupo socialmente 

vulnerável nos espaços sociais, concretizando-se a tão desejada 

isonomia constitucional (artigo 5º, I da Constituição Federal) 

através de ações afirmativas, questiona-se: as alterações legisla-

tivas tiveram o condão de alterar a realidade fenomênica? Os ín-

dices de violência doméstica aumentaram ou, o que tivemos foi 

um aumento na notificação? Desarraigamos as atitudes misógi-

nas da sociedade brasileira?  

A violência doméstica persiste, independe de classe so-

cial e, para muitas mulheres, esse marasmo faz parte do cotidi-

ano, sendo correto afirmar, indubitavelmente, que todas nós te-

mos receio de que pessoas do nosso convívio profanem nossos 

direitos fundamentais. 

Na visão de BABCOCK et al (2004), historicamente, a 

perspectiva clínica predominante é de que a violência doméstica 

se traduz em uso consciente, deliberado e premeditado de abuso 

de poder para subjugar e controlar a parceira por puro egoísmo. 

Contudo, em uma abordagem moderna, MINAYO 

(1994) leciona que a violência é um complexo e dinâmico 

fenômeno biopsicossocial e, é justamente a vida em sociedade o 

seu espaço de criação e desenvolvimento. 

RAINE (2013), no mesmo sentido, ao dissecar a mente 

criminosa, concluiu que fatores sociais (estruturação familiar, 
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amigos, entre outros), bem como o ambiente (vizinhança, ambi-

ente escolar, de trabalho e derivados) interagem com fatores bi-

ológicos e podem aumentar ou até mesmo diminuir a propensão 

a violência, afinal, esta é multifacetada. 

É imperioso o reconhecimento de que a violência domés-

tica se trata de um fenômeno denso, talvez o mais complexo de 

todas as formas de violência vislumbradas atualmente. 

Sob essa perspectiva, no ano de 2018, a FGV Direito-SP, 

por meio da equipe do ICJBrasil (Índice de Confiança na Justiça) 

analisou aspectos relacionados à Lei Maria da Penha e a princi-

pal conclusão foi de que a maioria dos 1650 entrevistados, de 8 

Unidades da Federação, considera que a lei é pouco ou nada efi-

caz para proteger as mulheres da violência. 

Essa cifra chega a 80% dos respondentes, sendo que 53% 

afirmam que a lei protege pouco e 27%, que protege nada. Ape-

nas 18% afirmaram que a Lei Maria da Penha protege muito. 

Há de se considerar que a porcentagem discrepa entre os 

Estados. O Distrito Federal (63%), Bahia (61%) e São Paulo 

(56%) são as Unidades Federativas com maior percentual de res-

pondentes que afirmam que a lei protege pouco os direitos das 

mulheres. Lado outro, Pernambuco (39%) é o Estado onde esse 

percentual é menor. 

A referida pesquisa buscou apurar o conhecimento da po-

pulação em relação à lei e constatou que 86% dos respondentes 

afirmam conhecê-la. Desse total, 61% reconheceram que sabem 

pouco e 25% perfilharam que sabem muito a respeito. 

Desta vez, São Paulo foi o Estado que apresentou o maior 

índice de conhecimento da Lei Maria da Penha, com 71% das 

respostas, sendo que, no Rio de Janeiro, o percentual de pessoas 

que afirmaram ter ciência da lei é de 42%. 

Por seu turno, o Atlas da Violência –2019, organizado 

pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, buscou compreender o 

fenômeno da violência letal contra a mulher e concluiu que, 
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entre 2007 e 2017 houve aumento de 20,7% na taxa nacional de 

homicídios de mulheres. 

Como forma de análise da magnitude do fenômeno e de 

suas variações, o estudo considerou a taxa de homicídio por 

grupo de 100 mil mulheres, o que permite maior comparabili-

dade. 

Considerando o período decenal, houve crescimento da 

taxa em 17 Unidades da Federação, com o Rio Grande do Norte 

liderando o crescimento, com variação de 214,4% entre 2007 e 

2017, seguido por Ceará (176,9%) e Sergipe (107,0%).  

Lado outro, em atenção às maiores diminuições dece-

nais, Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo apresentaram 

as maiores reduções, entre 33,1% e 22,5%. E, deve-se frisar que, 

o Espírito Santo chama a atenção, na medida em que até 2012, o 

estado era campeão na taxa de homicídios femininos no país. 

Embora tenha apresentado crescimento entre 2016 e 2017, 

houve uma redução consistente da violência letal contra as mu-

lheres no estado, provavelmente reflexo das diversas políticas 

públicas implementadas pelo governo durante o período e que 

priorizaram o enfrentamento da violência baseada no gênero. 

Já no ano de 2017, o estado de São Paulo responde pela 

menor taxa de homicídios femininos, 2,2 por 100 mil mulheres, 

seguido pelo Distrito Federal (2,9), Santa Catarina (3,1) e Piauí 

(3,2), e ainda Maranhão (3,6) e Minas Gerais (3,7). 

O Atlas da Violência igualmente demonstrou a dificul-

dade que o Estado Brasileiro tem de garantir a universalidade de 

suas políticas públicas, ao demonstrar que a desigualdade racial 

pode ser observada na proporção de mulheres negras entre as 

vítimas de violência letal: 66% de todas as mulheres assassina-

das no país em 2017. 

Quiçá uma das maiores dificuldades encontradas no pre-

sente estudo foi justamente a análise dos casos de feminicídios 

no Brasil: houve um aumento de violência letal contra a mulher, 

não relacionada à violência doméstica ou feminicídio? 
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Argumentou-se que não se sabe ao certo se o aumento 

dos registros de feminicídios pelas polícias reflete efetivamente 

aumento no número de casos, ou diminuição da subnotificação, 

uma vez que a Lei nº 13.104/15 (“Lei do Feminicídio”) é relati-

vamente nova. 

Contudo, no entendimento de CERQUEIRA (2014), a 

maioria das violências letais que ocorrem nas residências são 

perpetradas por conhecidos ou íntimos das vítimas, assim, utili-

zando-se de dados do Sistema de Saúde, do total de homicídios 

contra mulheres, 28,5% ocorrem dentro da residência, atingindo 

39,3% se não considerarmos os óbitos em que o local do inci-

dente era ignorado. 

Atualmente, a violência contra a mulher assumiu a cen-

tralidade no debate público, especialmente nos desafios para im-

plementação de políticas públicas e efetiva criação de redes de 

apoio para redução desta mazela e, uma das questões analisadas 

foi justamente a flexibilização de posse e porte de armas de fogo 

no Brasil: apenas em 2017, mais de 221 mil mulheres21 procura-

ram Delegacias de Polícia para registrar episódios de agressão 

em decorrência de violência doméstica, número que provavel-

mente está muito subestimado, afinal, inúmeras vítimas têm 

medo ou vergonha de denunciar o(a) agressor(a). 

Inclusive, a pesquisa de vitimização produzida pelo Fó-

rum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com o Instituto 

Datafolha indicou, em fevereiro de 2019, que apenas 10,3% das 

mulheres que afirmaram terem sofrido algum tipo de violência 

no período de 12 meses entre 2018 e 2019 procuraram uma De-

legacia da Mulher, 8% procuraram uma Delegacia de Polícia não 

especializada e 5% das respondentes ligaram para o 190. Entre-

tanto, o que realmente preocupa é: 52% permaneceu inerte.22 

 
21 Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ano 12, 2018. Disponível em: 
https://tinyurl.com/y6ostoj7. Acesso em 03 maio de 2020. 
22 Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/02/Infogra%CC%81fico-vis%C3%ADvel-e-invis%C3%ADvel-2.pdf. 
Acesso em 03 maio de 2020. 
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O Brasil possui um infeliz legado: somos um país extre-

mamente desigual, o que gera uma absurda ineficácia das políti-

cas públicas. 

Sob uma perspectiva otimista, de certa forma, a violência 

contra a mulher foi reduzida – a depender da Unidade Federativa 

sopesada.  

Contudo, é neste ponto que reside a crítica deste trabalho: 

não alteramos a realidade fenomênica, talvez pudemos afagar os 

ânimos de quem levianamente acredita – sem caráter pejorativo, 

os leigos -, de que o Direito Penal de Emergência fosse capaz de 

solucionar os camarços da sociedade brasileira. 

O alto índice de subnotificação de violência doméstica, 

aliado aos incessantes comportamentos machistas, nos leva a 

concluir pela imprescindível e incondicional reestruturação das 

atuais políticas públicas, com vistas à prevenção social do crime, 

em especial focalizando ações em regiões mais vulneráveis de 

nosso país. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ante os argumentos e considerações lançados no pre-

sente trabalho, podemos, em apertada síntese, articular as ilações 

a respeito do panorama atual da violência contra a mulher e, 

mais especificamente, o feminicídio. 

O surgimento da Lei Maria da Penha advém do descaso 

governamental – 

que, infelizmente, reflete comportamentos machistas de 

parte da sociedade brasileira, por meio de recomendações da Co-

missão Interamericana de Direitos Humanos. 

Assim, é nesse cenário de invisibilidade feminina (e, jus-

tamente, da responsabilização moral do Brasil para o cumpri-

mento de tratados internacionais) que seu surgimento foi de ex-

trema relevância, ao proporcionar instrumentos hábeis à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar. 
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É nesse cenário que a Lei Maria da Penha cumpre o seu 

relevante papel, ao proporcionar instrumentos hábeis à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar. 

Com essa diretriz, foram comentados o surgimento da 

Lei Maria da Penha, seus objetivos, os contextos nos quais a vi-

olência doméstica e familiar contra a mulher ocorre. Foram ex-

postas, igualmente, o feminicídio e as divergências quanto à sua 

natureza e, finalmente, a criminogênese e as estatísticas da vio-

lência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. 

O presente estudo analisou os aspectos peculiares da Lei 

maria da Penha, visando auxiliar a compreensão da dimensão 

dos direitos da mulher, além da atual dificuldade em atingir a tão 

almejada paridade entre os gêneros masculino e feminino, cons-

tatando-se a necessidade de reestruturação social para fins de re-

dução das estatísticas de violência. 

Em que pese tratar-se de pesquisa absolutamente teórica, 

foram utilizados como técnica de pesquisa para levantamento de 

dados a bibliografia jurídica pertinente à área, além de utilização 

de entendimentos jurisprudenciais e dados estatísticos, bus-

cando-se compreender o tema e como a Lei Maria da Penha é 

abordada após pouco mais de uma década de sua vigência. 

Nesse panorama, verificou-se a redução de alguns índi-

ces de violência doméstica e familiar contra a mulher a depender 

da Unidade Federativa, contudo, as ponderações assinaladas 

nesta pesquisa expressam a displicência na aplicação das políti-

cas públicas de proteção à mulher. 

Outrossim, clamamos, como mulheres e, principalmente, 

Delegadas de Polícia, primeiras garantidoras da legalidade e da 

justiça23, para que efetivamente exista uma atuação articulada 

dos Poderes Legislativo, Executivo e, principalmente, do Judi-

ciário, para a reformulação das políticas públicas com vistas à 

maiores reduções da violência doméstica e familiar. 

 
23 Expressão utilizada pelo Ministro Celso de Melo, proferida em seu voto no HC 
84548/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 10/04/2015. 
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