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RESUMO 

 

 

CURIONE, Bianca. Feminicídio: em uma visão histórica e sua tipificação no 

ordenamento jurídico brasileiro. 2020. (36) páginas. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Direito) - Unicesumar, Maringá, 2020. 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a influência do patriarcado na construção 

da naturalização da violência de gênero contra a mulher, seus marcos mais relevantes, e como 

essa dominação levou à vulnerabilidade da figura feminina na sociedade. Sendo a faceta mais 

cruel dessa violência, o feminicídio, a morte de mulheres por serem mulheres, crime que foi 

tipificado no sistema jurídico-penal brasileiro em 2015 pela Lei nº 13.104, quando incluiu a 

prática como nova qualificadora do crime de homicídio. Os dados acerca da problemática são 

apresentados, enfatizando a importância de reconhecer legalmente a morte, em razão do 

gênero. Dois casos emblemáticos de feminicídio, no Brasil, são apresentados com o propósito 

de demonstrar casos concretos dessa prática. Por fim, é apresentada a discussão, acerca da 

redação escolhida para tipificar o feminicídio, na qual se reprime o conceito de gênero e se 

restringe a aplicação da lei, para excluir os casos em que a vítima não pertence 

biologicamente ao sexo feminino, como as mulheres transgênero.  

Palavras-chave: Feminicídio; Patriarcado; Direito Penal; Violência de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

CURIONE, Bianca. Feminicídio: em uma visão histórica e sua tipificação no 

ordenamento jurídico brasileiro. 2020. (36) páginas. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Direito) - Unicesumar, Maringá, 2020. 

 

 

The present work aims to demonstrate the influence of patriarchy in the construction of the 

naturalization of gender violence against women, its most relevant milestones, and how this 

domination led to the vulnerability of the feminine gender in society. As the cruelest facet of 

gender violence, femicide, i.e. the murdering of woman for being a woman, was defined as a 

crime in the Brazilian legal system in 2015 by Law nº 13.104. We present here the data 

available on the problem, emphasizing the importance of statutory acknowledgement of the 

gender-bases motive as a cause for penalty increase. Two emblematic cases of femicide of the 

Brazil are analyzed. Finally, we discussion the choice made by the legislator of omitting the 

word “gender” in order to exclude from the scope of the law the victim that does not 

biologically belong to the female sex, such as transgender women. 

Keywords: Feminicide; Patriarchate; Criminal Law; Gender-based violence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objeto, a reflexão sobre a tipificação do feminicídio, 

como nova qualificadora do crime de homicídio, visando o combate à violência de gênero 

contra a mulher. Primeiramente, voltaremos aos primórdios da nossa sociedade e buscaremos 

entender como foi formada a estrutura patriarcal, esta que coloca o homem como 

hierarquicamente superior a mulher, inferiorizando culturalmente a figura feminina, fazendo 

surgir a naturalização da violência contra a mulher,  considerando-a objeto, assim como foram 

os escravos e vistas como seres subservientes, que deveriam obedecer às ordens e comandos 

de seus patriarcas, sob pena de estarem sujeitas ao extremo dessa violência -  o feminicídio,  

até então não conhecido como tal. Já no passado, são consideradas a importância dos direitos 

conquistados pelas mulheres e a fundamental influência dos movimentos feministas, 

especialmente em questões voltadas especificamente à mulher, porém foram poucos os 

avanços e, até mesmo nos dias atuais, ocorrem fatos que demonstram que há muito a ser 

conquistado.  

Em 2015, o Código Penal brasileiro foi reformado em razão da sanção da Lei n.º 

13.104/15, configurando o feminicídio, como qualificador do crime de homicídio 

especificamente contra a mulher. Desse modo, esse estudo busca analisar a problemática das 

mortes, em razão de gênero, após a promulgação da lei, que a tipifica ao avaliar se os seus 

propósitos foram atingidos, ou seja, se de fato a criminalização do feminicídio foi eficaz, 

como medida de combate à violência contra a mulher.  

Depois, serão apontados diversos dados e estatísticas sobre os crimes de feminicídio’’ 

no Brasil, apurados em sua maioria pelo Mapa da Violência de 2015, em estudo mais recente 

sobre o assunto no país. Também citará o aumento dos casos, durante a pandemia, em razão 

da COVID-19, período de quarentena em isolamento social, medida indicada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS).  

Destacam-se aqui, dois casos brasileiros emblemáticos. Em primeiro momento, o da 

socialite Ângela Diniz e, em seguida, o da adolescente Eloá Pimentel. Ambos muito cruéis 

resultando na morte de mulheres por motivos de gênero, cometidos por companheiros das 

vítimas. Por fim, é apresentada uma discussão sobre a não extensão da aplicabilidade do tipo 

penal, para as mulheres transgênero, já que a redação escolhida limita e restringe a lei apenas 

aos casos em que a vítima seja biologicamente do sexo feminino. 



 
 

2. A desigualdade de gênero em uma visão histórica: da antiguidade aos dias atuais 

A história de submissão das mulheres foi repetida por milênios, sempre limitando-as à 

vida doméstica e, levando-as a abdicarem de seu livre arbítrio, sonhos e anseios pessoais. 

Fruto da superioridade do homem sobre a mulher, essa submissão deu espaço, para que a 

figura masculina obtivesse o poder de fazer com a mulher, tudo o que desejasse, desde 

violentá-la fisicamente até o extremo de tirar-lhe a vida. 

Nas palavras de Tânia Pinafi (2007, p. 1): 

A violência contra a mulher é produto de uma construção histórica —

portanto, passível de desconstrução — que traz em seu seio estreita relação 

com as categorias de gênero, classe e raça/etnia e suas relações de poder. Por 

definição, pode ser considerada como toda e qualquer conduta baseada no 

gênero, que cause ou passível de causar morte, dano ou sofrimento nos 

âmbitos: físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 

quanto na privada.  

É necessário, para compreender melhor esse dado social existente em todas as 

sociedades do planeta, ocidentais e orientais, voltar ao passado, ao berço da sociedade 

patriarcal, aquela que moldou a visão sobre a mulher em seus mais variados aspectos. 

Foi na Grécia Antiga, em que os primeiros discursos, pautados na valoração de um 

sexo sob o outro, determinantes para a desigualdade de gênero, foram demonstrados. Segundo 

Annelise Siqueira (2017, p. 10), os discursos primogênitos normatizadores, acerca da 

condição da mulher e a relação entre os sexos remontam à época em que os filósofos mais 

representativos do pensamento ocidental começaram a tecer considerações depreciativas sobre 

o sexo feminino.  

Maria da Penha de Carvalho (2006, p.73) disserta sobre a teoria da desigualdade 

natural dos sexos do filósofo Aristóteles: 

Desta forma, a tese aristotélica sobre a natural e justa – justa porque natural 

– sujeição da mulher, apresenta-se como suporte teórico para o estado 

efetivo de dominação masculina, na medida em que oferece possibilidade de 

“racionalização”, ou seja, confere legitimidade às situações de desigualdade 

por afirmar seu caráter de necessidade. A dominação masculina seria, por 

assim dizer, “autorizada” por força da concepção que apresenta as 

desigualdades como fundadas na natureza.  

Nessa perspectiva, podemos visualizar a influência do discurso filosófico em atribuir à 

mulher, características passionais, vinculando apenas o homem a figura de racional e 



 
 

autônomo, inferiorizando a natureza feminina. Ainda em sua obra, Carvalho (2006, p. 72) 

elucida, que diante dessa visão androcêntrica, não foram dadas à mulher qualidades 

especificamente humanas, mas foram vinculadas a elas atributos que o ser humano tem em 

comum com os outros animais, como desejos, impulsos, passividade. 

Em seguida, com o advento da cultura judaico-cristã, tais falas não só foram 

intensificadas socialmente, como foram tidas definitivamente como a verdade. Nesse contexto 

histórico, em que a inferiorização da mulher já era realidade, é escrito por homens, o livro 

mais famoso da humanidade, a bíblia. É no corpo de seu texto que é dada à figura feminina o 

símbolo do pecado original e a culpa pela queda da humanidade do paraíso.   

Acerca do assunto Tânia Pinafi (2007, p. 2) discorre: 

O Cristianismo retratou a mulher como sendo pecadora e culpada pelo 

desterro dos homens do paraíso, devendo por isso seguir a trindade da 

obediência, da passividade e da submissão aos homens, — seres de grande 

iluminação, capazes de dominar os instintos irrefreáveis das mulheres — 

como formas de obter sua salvação. Assim a religião judaico-cristã foi 

delineando as condutas e a ‘natureza’ das mulheres e incutindo uma 

consciência de culpa que permitiu a manutenção da relação de 

subserviência e dependência. 

Ainda com a mesma visão, na Revolução Francesa (1789), movimento civil em busca 

de direitos, eram pregados pelos teóricos iluministas, os ideais de igualdade, liberdade e 

fraternidade. Jean-Jacques Rousseau, um dos maiores defensores da igualdade da época, 

acreditava que essa garantia se limitava apenas aos direitos do homem. Segundo Carvalho 

(2006, p. 76), o filósofo expõe em sua obra Émile ou de l’éducation: 

(...) toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradar-

lhes, ser-lhes úteis, fazerem-se amar e estimar por eles, criá-los quando 

pequenos, cuidar deles quando crescidos, aconselhá-los, consolá-los, 

tornar-lhes a vida agradável e doce, eis os deveres das mulheres de todos os 

tempos, e é o que se deve ensinar-lhes desde sua infância. 

Após esse marco histórico, homens e mulheres continuaram a lutar lado a lado 

reivindicando os preceitos de igualdade, liberdade e fraternidade, aflorados durante a 

revolução. Ao perceber, que esses ideais não seriam aplicados independente de gênero, ou 

seja, não seriam estendidos ao sexo feminino, sem alternativas, diversas mulheres passaram a 

se organizar visando clamar os seus direitos negados. Na época, fazia parte deste grupo de 

mulheres, Olympe de Gouges, que publica em 1791 uma obra intitulada “Os Direitos da 



 
 

Mulher e da Cidadã”, considerada uma releitura da “Declaração dos Diretos do Homem e do 

Cidadão” de 1789.  

Segundo Alessandro Dorigon (2017) em seu artigo “Feminicídio - Somente a 

modificação da norma tem poder de diminuir as mortes de mulheres?”, a feminista foi 

guilhotinada sendo acusada de “ter querido ser um homem de Estado e esquecido as virtudes 

do próprio sexo”.  

Os autores Alves & Pitanguy (1985, pp. 33-34) trazem o questionando feito por 

Olympe de Gouges, no corpo de sua obra: 

Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir o meu sexo? [...] Ele 

quer comandar como déspota sobre um sexo que recebeu todas as 

faculdades intelectuais. [...] Esta Revolução só se realizará quando todas as 

mulheres tiverem consciência do seu destino deplorável e dos direitos que 

elas perderam na sociedade.  

A partir do século XIX, o cenário começa a mudar. Com a vinda do sistema 

capitalista, a demanda de mão de obra aumenta, tornando o trabalho feminino, elemento 

essencial para a manutenção das indústrias, que cresciam a todo momento. Segundo Pinafi 

(2007, p. 3), durante esse processo, as mulheres saem do âmbito privado e adentram o âmbito 

público, passando a contestar a visão de sua inferioridade e se articulam, a fim de provar que 

são tão capazes quanto eles, assim se inicia a trajetória do movimento feminista.  

Bandeira e Melo (2010, p. 8) afirmam que “o movimento feminista nasceu das lutas 

coletivas das mulheres contra o sexismo, contra as condições de aversão e inferiorização do 

feminino, transformadas em práticas rotineiras de subordinação”. 

A escritora Juciane de Gregor (2017, p. 3) conceitua o feminismo como: 

[...] o feminismo, nos seus aspectos basilares, caracteriza-se através de um 

processo constante de ações coletivas que se referem à emancipação política 

e conquista de direitos que refletem no empoderamento das mulheres. 

Nessa perspectiva, no século XX, o feminismo começa a ter relevância e ser 

reconhecido, isso se dá pela forte influência das normas internacionais de direitos humanos 

sancionadas após a Segunda Guerra Mundial, como a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, adotada em 1948, e o início de uma sociedade contemporânea, que reconhece o 



 
 

patriarcado como o instituto causador da desigualdade entre gêneros. Assim nasce o conceito 

de gênero, segundo Pinafi (2007, p. 3): 

Ao questionar a construção social da diferença entre os sexos e os campos de 

articulação de poder, as feministas criaram o conceito de gênero, abrindo 

assim, portas para se analisar o binômio dominação/exploração, construído 

ao longo dos tempos. 

2.1 O papel do patriarcado e sua influência na construção social da inferiorização da 

mulher 

O patriarcado é um sistema e uma instituição social, em que homens detêm posse do 

poder primário e prevalecem em funções políticas, econômicas, sociais e familiares. Portanto, 

é uma forma de valoração do poder do homem sobre as mulheres, seja na liderança política, 

autoridade moral, privilégio social ou controle de propriedade.  

Segundo Regina Navarro Lins (2011, p. 39), “o patriarcado é uma organização social 

baseada no poder do pai [representação do poder masculino], na qual a descendência é 

centrada apenas na figura masculina e as mulheres subordinadas à sua dominação”. 

Tal entendimento é corroborado por Aguiar apud Fleury-Teixeira (2015, p. 270): 

Na falta de instituições políticas, o patriarca é soberano em suas decisões 

constituindo a autoridade máxima em assuntos econômicos, jurídicos e 

políticos sobre seus comandados. [...] A autoridade do chefe é ilimitada, com 

poder de vida e morte, de reconhecimento ou exclusão econômica, e de 

arbítrio sobre os destinos de seus comandados. 

Para Maria Berenice Dias (2015, p.25), foi estipulado às mulheres, o ideal de 

fragilidade e a necessidade de constante proteção, enquanto que aos homens, foi delegado o 

papel de protetor e provedor, dando-lhes o poder da dominação. Dessa forma, para que esse 

sentimento de superioridade se torne agressão, é um passo. 

Ainda segundo Dias (2015, p. 26), “nesse contexto é que surge a violência, justificada 

como forma de compensar possíveis falhas, no cumprimento ideal dos papéis de gênero”.  

Sobre a violência doméstica contra as mulheres, Damásio de Jesus (2015, p. 7) afirma 

que:  



 
 

Nas sociedades onde a definição de gênero feminino tradicionalmente é 

referida à esfera familiar e à maternidade, a referência fundamental da 

construção social do gênero masculino é sua atividade na esfera pública, 

concentrador dos valores materiais, o que faz dele o provedor e protetor da 

família. Enquanto atualmente, nessas mesmas sociedades, as mulheres estão 

maciçamente presentes na força de trabalho e no mundo público, a 

distribuição da violência reflete a tradicional divisão dos espaços: o homem 

é a vítima da violência na esfera pública, e a violência contra a mulher é 

perpetuada no âmbito doméstico, onde o agressor é, mais frequentemente, o 

próprio parceiro. 

Rosa (2014) afirma em seu artigo “Feminicídio, monogamia, violência contra 

mulheres”, que a violência contra a mulher não é o extremo do machismo, é a consequência 

da forma machista de constituir o mundo: o patriarcado, sendo esse a violência extremada, 

uma criação dos homens, de um mundo dos homens para os homens.  

A autora Adahra Menezes (2015, p. 20) expressa que “a própria sociedade é 

responsável por proteger a agressividade masculina, ao respeitar sua virilidade e construir 

uma crença de sua superioridade. O homem ainda é tomado como dono do corpo e da vontade 

da mulher”. 

Regina Navarro Lins (2011, p. 42-43) preceitua: 

O patriarcado é um sistema autoritário tão bem-sucedido que se sustenta 

porque as pessoas subordinadas ajudam a estimular a subordinação. Ideias 

novas são geralmente desqualificadas e tentativas de modificação dos 

costumes são rejeitadas explicitamente, inclusive pelas próprias mulheres, 

que, mesmo oprimidas, clamam pela manutenção de valores conservadores. 

A abrangência da ideologia de dominação é ampla. Partindo da opressão do 

homem sobre a mulher, a mentalidade patriarcal se estende a outras esferas 

da dominação. 

É preciso frisar que nem sempre a mulher teve um papel inferior no meio social, pelo 

contrário, na pré-história ela possuía um papel predominante em todos os mais diferentes 

aspectos. Não existia a ideia de superioridade entre os sexos, ambos estavam no mesmo grau 

social, porém tudo mudou, quando o homem descobriu que também fazia parte do processo 

de procriação, surgindo assim, a ideia de paternidade. Segundo Lins (2012, p. 21-26): 

(...) desconhecia-se o vínculo entre sexo e procriação. Os homens não 

imaginavam que tivessem alguma participação no nascimento de uma 

criança, o que continuou sendo ignorado por milênios. A fertilidade era 

característica exclusivamente feminina (...). A ideia de casal era 

desconhecida.(...) Apesar  da  linhagem ter sido traçada por parte da mãe e as 

mulheres representarem papéis predominantes na religião e em todos os 



 
 

aspectos da vida, não há sinais de que a posição do homem fosse de 

subordinação. 

Após a descoberta da contribuição fundamental do homem, para a procriação e 

conceito de paternidade, antes desconhecidos, já que era a mulher a detentora do poder da 

criação. Dessa forma, o homem descobre o seu papel imprescindível num terreno em que sua 

potência havia sido negada, assim, as relações entre homem e mulher foram transformadas de 

maneira irreversível, e acontece uma das maiores rupturas na história da humanidade. (Lins, 

2011, p. 27).  

Ana Buzzi (2014, p. 21) certifica, que a partir desse momento, o homem se torna o 

líder da casa, surgindo o ideal de família que conhecemos hoje, de casal heterossexual 

monogâmico e seus descendentes, sendo a herança destinada apenas aos homens. 

Assim, com o surgimento da propriedade privada e o abandono do nomadismo, o 

homem se torna detentor do poder de comandar e ter posse de tudo o que existe e coexiste 

dentro desse ambiente, inclusive da mulher. Segundo Simone de Beauvoir (1970, p.75): 

A propriedade privada aparece; senhor dos escravos e da terra, o homem 

torna-se também proprietário da mulher. Nisso consiste “a grande derrota 

histórica do sexo feminino”. Ela se explica pelo transtorno ocorrido na 

divisão do trabalho em consequência da invenção de novos instrumentos. 

[...] O direito paterno substitui-se então ao direito materno; a transmissão da 

propriedade faz-se de pai a filho e não mais da mulher a seu clã. É o 

aparecimento da família patriarcal baseada na propriedade privada.  

A instituição máxima de controle inventada pelo homem foi o casamento 

monogâmico, que coloca a mulher em um lugar de submissão permanente, sendo coagida a 

seguir as ordens e comandos do homem, tal qual um animal domesticado, desprovida de livre 

arbítrio. Dessa maneira, são ainda mais abertas, as portas para a formação da supremacia 

masculina e a desvalorização da identidade feminina.A obra O Contrato Sexual, John Stuat 

Mill apud Carole Pateman (1993, p. 240) afirma que o casamento “confere a uma das partes 

do contrato, poder legal e domínio sobre a outra pessoa, propriedade e liberdade de ação, 

independentemente dos desejos e vontades da outra parte”.  

No mesmo texto, a autora elucida (1993, p. 02): 

O pacto original é um contrato tão sexual, como social, é sexual no sentido 

de patriarcal – ou seja, o contrato estabelece o direito político dos homens 

sobre as mulheres – e é também sexual no sentido de estabelecer um acesso 



 
 

ordenado, para os homens, aos corpos das mulheres. O contrato está longe de 

se opor ao patriarcado, é o meio através do qual se constitui o moderno 

patriarcado.  

Menezes (2015, p. 18) explica que mesmo em algumas sociedades primitivas, nas 

quais a mulheres possuíam poderes em matéria de propriedade, vida doméstica e educação, 

elas continuavam afastadas das esferas políticas, militares e sacerdotais, que pudessem levá-la 

a um reconhecimento social. Segundo Lipovetsky (2000, p. 233), “apenas as atividades 

atribuídas aos homens são fonte de glória”.  

Com o surgimento dos movimentos feministas, a evolução da medicina e o modelo de 

família, que perdurou por tanto tempo, foi se redefinindo, a “mulher ingressando no mercado 

de trabalho e saindo do lar, e o homem assumindo responsabilidades domésticas, acarretou em 

um distanciamento dos parâmetros de família preestabelecidos”. (Menezes apud Dias, 2015, 

p. 19) 

Dessa forma, se abrem as portas, para que outros tipos de família sejam aceitos 

socialmente, e não apenas o modelo padrão formado pela figura do casal hétero e seus filhos. 

Acerca dessas mudanças Lipovetsky (2000, p. 233) traz que: 

Essa lógica de dependência diante dos homens, já não é o que rege mais 

profundamente a condição feminina nas democracias ocidentais. 

Desvitalização do ideal da mulher do lar, legitimidade dos estudos e do 

trabalho femininos, direito de voto, “descasamento”, liberdade sexual, 

controle da procriação: manifestações do acesso às mulheres à inteira 

disposição de si em todas as esferas da existência, dispositivos que 

constroem o modelo da “terceira mulher”. 

Entretanto, mesmo com toda evolução da figura feminina em diversos âmbitos sociais, 

ainda na contemporaneidade, a opressão contra a mulher não tem data para acabar, em razão 

do seu enraizamento profundo, durante os séculos. Para Engels (1997, p. 75): 

A mulher foi degradada, convertida em servidora, em escrava do prazer do 

homem e em mero instrumento de reprodução. Esse rebaixamento da 

condição da mulher, (...) tem sido gradualmente retocado, dissimulado e, em 

alguns lugares, até revestido de formas mais suaves, mas de modo algum 

eliminado. 

Toda essa fragilidade é refletida no psicológico das mulheres, principalmente quando 

sofrem algum tipo de violência, seja ela de cunho físico ou moral, o que acarreta receio e 



 
 

medo em denunciar os atos sofridos, por isso mesmo quando apurados, os dados não beiram a 

realidade. 

Acostumada a realizar-se exclusivamente com o sucesso do par e o 

desenvolvimento dos filhos, a mulher não consegue encontrar, em si, um 

centro de gratificação própria. O medo, a dependência econômica, o 

sentimento de inferioridade, de menos valia, decorrentes da ausência de 

espaços de realização pessoal, impuseram-lhe a lei do silêncio. Nem sempre 

é por necessidade de sustento ou por não ter condições de prover sozinha a 

própria subsistência, que ela se submete e não noticia as agressões, de que é 

vítima. Em seu íntimo, se acha merecedora da punição por ter deixado de 

cumprir as tarefas, que acredita serem de sua exclusiva responsabilidade. 

Um profundo sentimento de culpa a impede de usar a queixa como forma de 

fazer cessar a agressão. Por isso, ainda é insignificante o número de 

denúncias da violência ocorrida dentro do lar. (DIAS, 2015, p. 26). 

Nessa perspectiva, a feminista Simone de Beauvoir (1970, p.15) reitera: “a mulher não 

se reivindica como sujeito, porque não possui os meios concretos para tanto, porque sente o 

laço necessário, que a prende ao homem sem reclamar a reciprocidade dele, e porque, muitas 

vezes, se compraz no seu papel de Outro”.  

Nas palavras de Cooling (2004, p.8):  

A mulher acaba internalizando a naturalidade da discriminação, tornando-se 

difícil para ela, romper com esta imagem de desvalorização de si mesma. Ela 

termina por aceitar como natural, sua condição de subordinada, vendo-se 

através dos olhos masculinos, incorporando e retransmitindo a imagem de si 

mesma, criada pela cultura que a discrimina.  

3. O feminicídio no ordenamento jurídico brasileiro 

A expressão “feminicídio” foi originada por Diana Russell, escritora e ativista 

feminista, que utilizou o termo pela primeira vez na história, durante um discurso perante o 

Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em 1976, com a presença de mulheres de 

diferentes países. (Siqueira 2016, p. 28)  

Ainda segundo Siqueira (2016, p. 28), nesse momento, as mesmas compartilharam 

testemunhos e trocaram experiências sobre opressão e violência, ao mesmo tempo que 

denunciaram os abusos cometidos contra elas. Com essa diversidade de figuras femininas, foi 

possível, além de confirmar, afirmar a existência da opressão contra as mulheres e do 

patriarcado nas mais diversas culturas.  



 
 

A visão sobre a necessidade de estipulação de uma norma que atingisse, de fato, a 

proteção da mulher contra a violência, se iniciou quando as reuniões e convenções 

internacionais acerca da temática, foram eclodindo mundo afora. O peso do reconhecimento 

dessas agressões e homicídios cometidos contra as mulheres, vem à tona, no momento em que 

é dado espaço e voz para que as vítimas exponham seus traumas e mulheres discutam 

maneiras de cessar ou ao menos diminuir tais condutas. Gomes (2016, p. 59) apresenta 

algumas dessas memoráveis ocasiões: 

A partir da década de 70, contudo, especialmente após a aprovação da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher (1979), a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (1993) e a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, ocorrida em 1994), as 

questões de gênero alcançaram um patamar prioritário no âmbito da proteção 

internacional dos direitos humanos.  

Para compreender a presença do patriarcado no ordenamento jurídico-penal brasileiro, 

é preciso voltar a um passado recente, quando se evidencia uma escancarada proteção ao 

criminoso, pelo legislador, deixando a verdadeira vítima, ainda mais exposta e suscetível aos 

atos de seu violentador, demonstrando um gigantesco retrocesso legal. Segundo Cesar 

Augustus Mazzoni (2018), em seu artigo “O feminicídio dois anos após a promulgação da 

lei”: 

[...] o Código Penal brasileiro, datado de 1940, e que até recentemente previa 

a extinção da punibilidade a um estuprador caso se casasse com a vítima. A 

própria Lei n° 9.099/1995, que instituiu os Juizados Especiais Criminais 

destinados a processar os delitos de menor potencial ofensivo, levou a 

banalização dos casos de violência doméstica contra mulheres, propondo, 

por exemplo, punições alternativas para os agressores, como a doação de 

cestas básicas ou o pagamento de multas. 

Frente a esse cenário, as mudanças no âmbito nacional brasileiro, assim como no  

internacional, tiveram início em meados da década de 70, momento que de acordo com Tânia 

Pinafi (2007, p. 4), “é marcado pelo surgimento dos primeiros movimentos feministas 

organizados e politicamente engajados, em defesa dos direitos da mulher, contra o sistema 

social opressor — o machismo”. 

O Brasil, em 2006, após ser condenado, alguns anos antes por omissão e negligência 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, juntamente com a pressão internacional, 

sancionou a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), que visa prevenir e coibir a violência 



 
 

doméstica e familiar contra a mulher. Entretanto, a eficácia da norma não atingiu um 

decrescimento significativo nos dados. 

Segundo Gomes (2016, p. 60):  

[...] nenhuma medida política, tampouco a lei Maria da Penha, foi capaz de 

diminuir consideravelmente o número de mortes por esse tipo de agressão, 

ou mesmo proporcionar às mulheres a sensação de segurança e 

confiabilidade na rede de enfrentamento e no sistema criminal.  

Nessa perspectiva, a pesquisa “Violência contra a mulher: feminicídios no Brasil” 

(2014), realizada pelo IPEA e coordenada pela técnica de Planejamento e Pesquisa, Leila 

Posenato Garcia, traz que a existência da lei Maria da Penha, estatisticamente não impôs 

redução nos números de mortalidade: 

Constatou-se que não houve impacto, ou seja, não houve redução das taxas 

anuais de mortalidade, comparando-se os períodos antes e depois da vigência 

da Lei. As taxas de mortalidade por 100 mil mulheres foram 5,28 no período 

2001-2006 (antes) e 5,22 em 2007-2011 (depois). Observou-se sutil 

decréscimo da taxa no ano 2007, imediatamente após a vigência da Lei. 

Mesmo com a não esperada ineficácia da Lei Maria da Penha, legisladores e muitos 

dos atuantes do direito ainda acreditavam, que a criação da Lei do Feminicídio não era 

necessária, usando o argumento que a tipificação do homicídio qualificado por motivo torpe, é 

suficiente para suprir juridicamente as mortes causadas pela questão de gênero. Conforme 

Bianchini, Marinela e Medeiros (2014), no artigo intitulado “O feminicídio”, alguns desses 

juristas justificam a necessidade de criminalização da conduta, já outros entendem que ela já 

se encontra contemplada nos tipos penais existentes na legislação brasileira.  

Segundo Siqueira (2016, p. 67), tal discurso “se mostra limitado, pois inviabiliza o 

reconhecimento da multiplicidade de crimes, que envolvem a prática feminicida, tais como: a 

tortura, a privação da liberdade e a violência sexual”, por isso a imprescindibilidade de 

tipificar esses crimes, retirando-os da sombra da invisibilidade. 

Quase uma década depois, em março de 2015, foi sancionada a Lei do Feminicídio 

(Lei nº 13.104/2015), incluindo o delito no Código Penal, como uma das qualificadoras do 

homicídio, além de o inserir no rol dos crimes hediondos. Seixas (2017, p.1) afirma que “ao 

aprovar a lei, o Brasil segue orientações expressas das Nações Unidas e acompanha uma 



 
 

tendência internacional de tipificação do feminicídio, sobretudo no contexto da América 

Latina.” 

O feminicídio foi incluído no inciso VI do art. 121, § 2º, do Código Penal (BRASIL, 

1940), sendo caracterizado como homicídio doloso qualificado, praticado contra a mulher por 

razões da condição do sexo feminino. O Código Penal, no mesmo artigo, demonstra em seu § 

2°-A (BRASIL, 1940), que o termo “condição do sexo feminino” pode ser considerado como: 

violência doméstica e familiar; e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O 

significado e conceito de violência doméstica e familiar está previsto no art. 5° da Lei Maria 

da Penha (BRASIL, 2006), no qual a define como: qualquer ação ou omissão contra a mulher, 

baseada em seu gênero  e que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico 

e dano moral ou patrimonial. 

3.1 Análise da problemática após a sanção da Lei nº 13.104/15 

O dever de tutelar e gerar medidas para a diminuição, visando a futura erradicação de 

questões, que assolam a sociedade, como a violência doméstica e a morte de mulheres por 

serem mulheres, é de total responsabilidade do Estado.  

Nas palavras de Dorigon (2017), em seu artigo “Feminicídio: Somente a modificação 

da norma tem poder de diminuir as mortes das mulheres?”: 

É de extremo conhecimento que a mulher sempre sofreu violência de toda 

ordem, seja ela física, moral, psicológica ou humana. Todavia, a mulher 

pertence a um grupo minoritário que necessita de tutela especial por parte do 

Estado. A violência doméstica contra a mulher se constitui em um dos 

problemas sociais mais frequentes ocorridos em nossa sociedade, portanto, 

torna-se imprescindível analisar o papel do Estado, perante o enfrentamento 

da violência doméstica, entendida como a expressão mínima das relações 

desiguais de gênero. 

É necessário frisar, que apesar da sanção de legislações, que tutelem esses crimes, 

apenas essas medidas não são e não serão suficientes, para que os índices de mortalidade de 

mulheres decresçam.  

Segundo Roichman (2020), “evidentemente, o combate ao feminicídio não pode se 

resumir à edição de uma norma, perpassa sobretudo, pela redução da desigualdade de 



 
 

gênero”, algo que poderá ser conquistado, quando o foco principal for a realização de 

políticas públicas.  

Compactua com tal entendimento, Fabiana Paes (2019) em seu artigo “Criminalização 

do feminicídio não é suficiente para coibi-lo”, quando diz que “do ponto de vista preventivo, a 

agenda de combate ao feminicídio deve contemplar: a valorização e desenvolvimento de 

políticas públicas, para a efetivação da Lei do Feminicídio e a elaboração de estatística, para 

possibilitar o desenho da política pública”. Os avanços legislativos em relação aos homicídios 

femininos são indiscutíveis, todavia é preciso de investimento público, para que esses direitos 

sejam efetivados. 

O Brasil é considerado o 5º país, que mais mata mulheres no mundo, num universo de 

83 países de acordo com o “Mapa da Violência de 2015” (WAISELFISZ, 2015), dado que se 

perpetua até o presente ano de 2020, mesmo após cinco anos da sanção da Lei do feminicídio 

(BRASIL, 2015).  

Paes (2018), em sua matéria intitulada “Ano 12 da Lei Maria da Penha: feminicídio é a 

ponta do iceberg”, afirma que “não podemos achar, que somente a criminalização do 

feminicídio será suficiente para coibi-lo, é preciso olhar debaixo da ponta do iceberg, 

verificando as causas do feminicídio e traçando diretrizes para coibi-lo”. Ainda Paes (2019), 

em seu outro artigo, denominado “Criminalização do Feminicídio não é suficiente para coibi-

lo” complementa suas alegações: 

É notório que existe um gap, uma grande diferença, entre a Lei do 

Feminicídio e a sua efetividade. Assim, constatou o estudo da Global 

Americans Report, que a realidade da América Latina é muito precária 

quanto aos feminicídios e o acesso à Justiça: “em geral as leis e as práticas 

para condenar autores de feminicídio ainda são extremamente fracas na 

América Latina e o sistema patriarcal de desigualdade e exclusão social 

permanece alto em áreas em que existe uma concentração de pobreza e em 

zonas de conflito”.  

A criminologista Yamamoto certifica no Livro Feminicídio #InvisibilidadeMata 

(2017, p. 55) que “uma das bases da violência contra as mulheres é que ela é naturalizada e 

banalizada, tornando-se algo que é permitido, que é socialmente aceitável”. Portanto, é 

perceptível, que essa realidade assustadora é tolerada pelo Estado, responsável por não incidir 

meios, a fim de reverter essa visão sociocultural enraizada de violência contra a mulher, 

facilitando a continuidade desses atos.  



 
 

Na mesma obra, a promotora Mariana Seifert Bazzo (2017, p. 57) traz: 

Os dados reforçam a necessidade de uma mudança cultural. Precisamos 

orientar a população, inclusive as crianças e adolescentes nas escolas, que a 

violência contra as mulheres não é tolerável ou banal. E que o fato de uma 

mulher querer igualdade e tomar suas próprias decisões não pode nunca 

‘justificar’ a violência. 

Como veremos no próximo tópico, os índices acerca da problemática são alarmantes, o 

Brasil possui uma das mais elevadas estatísticas de violências cotidianas, praticadas contra 

mulheres em todo o mundo, sem considerar os delitos, que não chegam a ser denunciados ou 

registrados.  

3.2 Índices, estatísticas e indicadores da violência de gênero 

 

Em 2015, foi divulgado o “Mapa da Violência 2015: homicídios de mulheres no 

Brasil”,o estudo mais recente e completo disponível sobre o tema, de autoria do sociólogo 

Julio Jacob Waiselfisz (2015). Segundo esse estudo, o país atingiu uma taxa de 4,8 mortes por 

100.000 mulheres, número 2,4 vezes maior, que a taxa média internacional. No ano de 2013, 

último ano com dados disponíveis, 4.762 mulheres perderam a sua vida por razões de gênero, 

deixando 2451 municípios brasileiros com menor número de meninas e mulheres em sua 

população. É explícito o quão excessivos são os índices brasileiros, fato que levou o país de 7º 

para 5º país, em que mais se matam mulheres no ranking mundial, segundo dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). As taxas são alarmantes, apenas El Salvador, 

Colômbia, Guatemala e a Rússia têm taxas superiores às do Brasil.  

Os números divulgados pela obra revelam ainda, que ao longo de 33 anos entre 1980 e 

2013, foram mortas violentamente mais de 106 mil brasileiras, vítimas de homicídio. 

Aproximadamente, metade dessas mortes ocorreram em um dado período de uma década. 

Entre 2003 e 2013 foram mortas, mais de 46 mil mulheres. Em relação ao total da população 

feminina, as taxas de mortalidade de mulheres, entre as idades de 15 e 29, são as mais 

elevadas, comprovando que esses delitos atingem em sua grande maioria, mulheres jovens. 

No período entre 1980 e 2012, o crescimento das mortes foi de 113%, passando de 3,6 mortes 

para 7,7 por 100 mil mulheres. Os índices de vitimização vêm apresentando um lento, mas 

contínuo, aumento ano após ano.  



 
 

O referido mapa (WAISELFISZ, 2015) indica que foram registrados no ano de 2013, 

o total de 4.762 homicídios praticados contra a mulher, sendo que 50,3% deles foram 

cometidos por familiares. Em média, em treze mortes violentas de mulheres registradas por 

dia, sete foram casos de feminicídios, cometidos por pessoas que tinham ou já tiveram 

relações afetivas com a vítima. A porcentagem de casos, em que o autor do crime foi o 

parceiro ou ex-parceiro da vítima, é de 33,2% do total dos casos. Os dados do Atlas da 

Violência (2019) revelam, que a morte violenta intencional de mulheres, no ambiente 

doméstico cresceu 17% em cinco anos. 

                   Gráfico: Homicídios de mulheres. Brasil, 1980-2013. Taxas por 100 mil mulheres. 

                        

                      Fonte: Mapa da Violência. Juventude e Homicídio no Brasil. 2015 (WAISELFISZ, 2015) 

A maior incidência de mortes no recinto do lar é de mulheres: 92,1 mil assassinatos 

entre 1980 e 2010 (Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil), 472 por mês, 

15,52 por dia ou 1 a cada 90 minutos (Pesquisa do IPEA Violência contra a Mulher). 

Os registros atestam, que a utilização de arma de fogo nos casos de homicídios 

masculinos ocorre em 73,2% dos casos, já nos homicídios femininos, em 51,2% dos crimes, 

são realizados por meios, que demonstram crueldade e sinalizam a proximidade da vítima 

com o seu assassino, são eles: estrangulamento/sufocação, instrumento cortante/penetrante, 

objeto contundente, entre outros. Tais fatos indicam a impiedade dos crimes efetuados, que 

estão diretamente relacionados à discriminação e ao menosprezo da mulher. 

Outro dado, que chama muito atenção, é o número de mortes violentas contra 

mulheres negras, que no período de 10 anos, aumentou em uma porcentagem de 54% em dez 

anos, passando de 1.864 em 2003, para 2.875 mortes, em 2013. Ao mesmo tempo em que a 

quantidade anual de homicídios de mulheres brancas diminuiu, caindo de 1.747, em 2003, 



 
 

para 1.576, em 2013, uma queda de 9,8%. Comprovando o impacto da interseccionalidade 

entre gênero e raça, fruto do racismo estrutural, que coloca mulheres negras num local de 

vulnerabilidade superior ao vivenciado por mulheres brancas. 

O racismo institucional é maior empecilho para que as mulheres negras tenham acesso 

à justiça, o preconceito afeta e cria barreiras para que esse impedimento perpetue, além de 

agravar a situação de fragilidade social em que essas mulheres estão inseridas. 

A médica e integrante da ONU Mulheres e da ONG Criola, Jurema Werneck no Livro 

Feminicídio #InvisibilidadeMata (2017, p. 38) certifica que “Na morte a gente se iguala, 

mulher negra ou mulher branca morta é igualzinha. Mas os processos são diferentes, o 

tamanho do desvalor, que uma mulher negra experimenta, nenhuma mulher branca 

experimenta.”  

Na mesma obra, Wânia Passinato (2017, p. 40), socióloga, pesquisadora e 

coordenadora de acesso à Justiça da ONU Mulheres, elucida “além das discriminações 

baseadas nos papéis de gênero, é preciso compreender as intersecções entre gênero e classe 

social, geração, deficiências, raça, cor e etnia.” 

Entretanto, é necessário frisar, que os dados citados podem representar apenas uma 

parcela da realidade, já que muitas têm conhecimento, de que esses crimes nem sempre são 

reconhecidos e registrados pelos agentes de segurança ou justiça, e o fator principal, o receio 

de denunciar, faz com que a dimensão da violência contra a mulher, não seja conhecida em 

sua totalidade. Menezes (2015, p. 57) cita as palavras de Stecanela e Ferreira: 

Os números estatísticos podem não ser uma realidade, uma vez que refletem 

apenas o que chega ao conhecimento oficial, mas mesmo imperfeitos e 

parciais, são importantes, quando estamos frente a mudanças legislativas e 

institucionais, que incentivam a denúncia e a defesa dos direitos das vítimas 

de violência. 

3.2.1 Corona Vírus (COVID-19): aumento de casos de feminicídio durante a quarentena 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou a 

existência da pandemia do novo coronavírus no mundo, denominado SARS-CoV-2, 

considerada uma doença respiratória aguda, mais conhecida como COVID-19.  

O vírus teve suas primeiras infecções relacionadas a um mercado de animais exóticos 

na China, sendo a sua transmissão de pessoa para pessoa, gerada através de gotículas 



 
 

transportadas pelo ar, em sua maioria provenientes de tosse ou espirros de quem está 

infectado, conforme informa a matéria “Coronavírus (COVID-19): origem, sinais, sintomas, 

achados, tratamento e mais” (2020) do site SanarMed.  

Segundo a Central Nacional UNIMED, em sua matéria “Coronavírus e COVID-19: 

perguntas e respostas” (2020), é possível contrair uma infecção pelo COVID-19, tocando em 

algum objeto ou superfície, que contenha o vírus, e após o ato, tocar em sua própria boca, 

nariz ou olhos, por isso para evitar a contaminação, é indicado o uso de máscaras de proteção, 

a lavagem das mãos com água e sabão ou uso de álcool gel,  com frequência. 

Depois de mais de um século da epidemia da gripe espanhola (1918), que assolou o 

mundo, a humanidade se vê novamente a frente de uma das maiores pandemias globais já 

vividas, assim os Estados mundiais, são forçados a tomar medidas drásticas de proteção, 

sendo uma delas a quarentena, visto que quanto menor o contato físico entre pessoas, menores 

as chances de contaminação.  

O chefe de estado brasileiro, em contramão com as recomendações feitas pela OMS, 

não tomou medidas de enfrentamento contra a doença, realizadas pela maioria dos países, de 

acordo com o que apresenta a matéria “Coronavírus: quem pode decidir sobre a quarentena 

dos brasileiros: Bolsonaro ou governadores?” (2020) da BBC. Desta forma, diversos estados e 

municípios brasileiros, se responsabilizaram individualmente pela saúde de sua população, 

decretando a quarentena e recomendando o distanciamento social, considerados como as 

medidas mais eficazes ao combate da doença. 

O comércio, os aeroportos, todo e qualquer tipo de estabelecimento foram fechados, as 

ruas se tornaram desertas, a recomendação era o isolamento total, muitas pessoas começaram 

a trabalhar em home office e outras perderam seus empregos. Todavia, essa medida 

indispensável de isolamento, trouxe um grave efeito colateral, o crescimento da violência 

contra a mulher, figuras que ficaram duplamente ameaçadas, pelo vírus e por pessoas do seu 

convívio doméstico, tornando diversas residências, espécies de cárceres, segundo o artigo 

“Aumento do número de casos de violência doméstica é efeito deletério da quarentena” 

(2020) das autoras Fernandes e Thomaka.  

Tais informações são corroboradas por Bevilacqua, em seu artigo “Mulheres, violência 

e pandemia de coronavírus” (2020): 

Tanto as previsões feitas quando a epidemia ainda estava restrita à China, 

quanto às notícias que se seguiram ao avanço da epidemia, noticiaram e 

noticiam o aumento dos casos de violência contra as mulheres. Não existe 



 
 

um país afetado pela Covid-19 que não esteja lidando com esse problema, 

mas ao mesmo tempo, poucas são as iniciativas que vêm sendo tomadas para 

lidar com essa “consequência” da epidemia. O aumento dos casos de 

violência contra as mulheres, nesse momento, ajuda a pensar a efetividade 

que os investimentos que as sociedades vêm fazendo para enfrentar esse 

grave problema social.  

O Instituto Patrícia Galvão, traz os dados do estudo elaborado pela Diretora executiva 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em sua segunda edição, chamado “Violência 

Doméstica durante a pandemia de Covid-19” (2020), realizado via Lei de Acesso à 

Informação, visando apurar o agravamento da violência contra a mulher. Assim, foram 

analisadas as denúncias para os casos tipificados como feminicídio, nos estados que possuem 

o número 180, e foi constatado o aumento de denúncias em 12 estados brasileiros. A pedido 

do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estipulou que o avanço do 

número de casos de feminicídio no país durante os meses de março e abril, foi de 117 para 

143, acarretando um aumento de 22,2% na morte de mulheres por razões de gênero. 

 

4. Casos Emblemáticos 

4.1 Caso Doca Street e Ângela Diniz 

Em 30 de dezembro de 1976, na cidade de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, a 

socialite brasileira Ângela Diniz foi assassinada pelo seu companheiro na época, Doca Street, 

com quatro tiros no rosto, colocando um fim no relacionamento de quatro meses, após 

discutirem e a moça solicitar que o mesmo deixasse a casa em que passavam o verão. O caso 

causou comoção nacional, já que o casal pertencia à elite carioca. Ângela era uma mulher 

independente, dona do seu próprio dinheiro e não tinha vergonha de exercer sua liberdade 

sexual. Os depoimentos colhidos informam que o até então parceiro da vítima era sustentado 

por Ângela e que ambos discutiam frequentemente. 

Apenas em outubro de 1979 o acusado foi submetido à julgamento pelo Tribunal de 

Júri. A defesa foi basicamente baseada no argumento da legítima defesa da honra, de maneira 

que a conduta sexual de Ângela foi mais abordada do que o ato criminoso de Doca. Um dos 

fundamentos também utilizados pela parte ré, foi que a vítima teria um relacionamento 

homossexual, o qual ofendia a honra e a dignidade do criminoso, uma história que nunca foi 



 
 

provada, conforme afirma o projeto da ONU Mulheres, “Diretrizes Nacionais do Feminicídio” 

(2016, p. 24). 

Nas palavras da acusação a vítima era “dada a amores anormais”, além de ter sido 

chamada de “Vênus lasciva” e comparada à “mulher de escarlate de que fala o Apocalipse, 

prostituta de alto luxo da Babilônia, que pisava corações e com suas garras de pantera 

arranhou os homens que passaram por sua vida”. A população no exterior do tribunal, onde 

acontecia o julgamento, segurava cartazes com frases como: “Doca, Cabo Frio está com 

você”. O criminoso foi ovacionado após deixar o local e era parado por pessoas pedindo 

autógrafos, conhecido pelo homem que matou por amar demais, enquanto a vítima foi alvo de 

uma campanha difamatória. (Buzzi 2014, p. 66) 

No mesmo mês do julgamento, os jurados acolheram o argumento e Doca foi 

condenado, por 5 votos a 2, por homicídio culposo, com pena de 2 anos de reclusão, mas o 

réu seria beneficiado por um mecanismo chamado sursis, que extinguia a necessidade do 

cumprimento da pena. Na realidade, o júri condenou a vítima, de forma que mesmo culpado, 

não precisaria cumprir os anos de reclusão, acatando a justificativa de que o ato foi realizado 

em legítima defesa de honra, na época um excludente de ilicitude, considerando a vítima 

como merecedora da conduta que lhe tirou a vida. (Buzzi 2014, p. 66) 

O Ministério Público e o assistente de acusação recorreram da decisão. Em novembro 

de 1981, o caso foi novamente a julgamento, porém com o apoio do movimento feminista e a 

imprensa, o contexto se modificou, protestos e manifestação trouxeram à tona o machismo e a 

falsa moralidade que ocorreram no primeiro julgamento. No lado de fora do tribunal, dessa 

vez, a população local recebeu o acusado com vaias e mulheres empunhavam faixas que 

diziam: “quem ama não mata”, que foi posteriormente utilizada em campanhas contra 

violência contra a mulher. (Buzzi, 2014, p. 67) 

A defesa não inovou em seu argumento e repetiu o discurso da legítima defesa da 

honra, mas a tese da acusação foi vencedora, de modo que Doca Street, por 5 votos a 2, foi 

condenado pelos membros do júri, por homicídio doloso, com pena de 15 anos de reclusão. 

4.2. Caso Eloá Pimentel 

Em 13 de outubro de 2008, Lindemberg Fernandes Alves, na época com 22 anos, com 



 
 

quem Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, manteve relacionamento amoroso por dois anos e 

sete meses, invadiu o apartamento, em que residia a então ex-namorada,  na periferia de Santo 

André no estado de São Paulo. Eloá estava acompanhada de três colegas, realizando um 

trabalho escolar em grupo. Lindemberg liberou dois dos colegas, mas Eloá e sua amiga 

Nayara Rodrigues da Silva foram mantidas em cácere. (Buzzi 2014, p. 67) 

Durante as próximas 100 horas, Eloá ficou sob o domínio do ex-namorado e o 

episódio ficou conhecido como mais longo sequestro em cárcere privado já registrado pela 

polícia paulista. Nayara foi solta por Lindemberg logo no dia seguinte, entretanto no dia 15, 

sem conseguir negociar mais com o sequestrador, a polícia enviou Nayara novamente ao local 

do cárcere, para que pudesse fazer companhia e sair dali com a amiga viva. Mais tarde, 

policiais militares do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) invadiram o domicílio, 

afirmando terem escutado sons de tiros vindos do local. Após a invasão, foram ouvidos mais 

tiros, todos realizados pelo sequestrador, um deles atingiu o nariz de Nayara e os outros dois, 

a cabeça e a virilha de Eloá, que morreu horas depois, por morte cerebral. No período de 

cinco dias que ficou em cativeiro, a vítima sofreu tanto agressões físicas como psicológicas. 

(Buzzi 2014, p. 67) 

Em seu depoimento o réu afirmou que encarou o cárcere como uma brincadeira: 

“Infelizmente foi uma vida que se foi, mas em alguns momentos levamos aquela situação 

como se fosse uma brincadeira”. Segundo o assassino, a ex-namorada o tinha traído com um 

dos colegas, que foi liberado no momento do cárcere. Lindemberg alegou : “Puxei a arma 

para Eloá quando ela começou a gritar comigo, mentindo que ela não tinha ficado com o 

Victor”, segundo informou a matéria de Débora Melo (2012) para o site da UOL, intitulada 

"Quando a polícia invadiu, a Eloá fez menção de levantar e eu, sem pensar, atirei". 

O documentário “Quem matou Eloá” de Lívia Perez (2015), traz como a falta de 

cuidado com o caso, por parte da mídia e dos policiais, pode estar atrelada as condições de 

baixa renda da jovem, a questão de classe estava muito presente, na irresponsabilidade por 

parte de ambas, limites não foram pré-estabelecidos e o sigilo desprezado. Os programas 

sensacionalistas fizeram diversas entrevistas ao vivo com o sequestrador, além da polícia 

tratar o caso com descaso, justificando que não foi cogitada a utilização de tiro de 

comprometimento no assassino, por não possui antecedentes criminais e estar passando por 

uma crise de amor, a todo momento o crime era romantizado, tido como “passional”, mesmo 



 
 

com incessantes declarações de que ele iria matá-la. A narrativa de um filme foi criada pela 

imprensa, na qual o protagonista era Lindemberg, sempre caracterizado como um homem 

bom, trabalhador, que apenas sofria de uma crise amorosa e não como um criminoso, 

aumentando seu ego, lhe dando empoderamento e mais confiança para continuar com o 

sequestro. Ocorreu uma inversão no papel de vítima e Eloá teve sua vida deixada em último 

plano. 

O caso, de repercussão nacional terminou em 2012, com Lindemberg considerado 

culpado por 12 crimes e condenado a 98 anos de reclusão, mas tendo a pena reduzida, em 

2013, para 39 anos, conforme afirma a matéria chamada “Justiça de São Paulo reduz pena de 

Lindemberg Alves” (2013) do site de notícias G1. 

5. A mulher transgênero como pessoa do gênero feminino 

A transexualidade está estritamente ligada à condição do indivíduo cuja identidade de 

gênero difere daquela designada socialmente, não é um transtorno mental, e sim um não 

reconhecimento do sexo biológico, um desejo de pertencer ao sexo oposto.  

Jesus (2012, p. 9) afirma que: “Transexuais sentem que seu corpo não está adequado à 

forma como pensam e se sentem, e querem corrigir isso adequando seu corpo ao seu estado 

psíquico. Isso pode se dar de várias formas, desde tratamentos hormonais até procedimentos 

cirúrgicos.”  

É inverídico o famoso conceito de que o que caracteriza os transexuais é a vontade de 

mudança de sexo, Jesus (2012, p. 9) reitera que “Ao contrário do que alguns pensam, o que 

determina a condição transexual é como as pessoas se identificam, e não um procedimento 

cirúrgico. Assim, muitas pessoas que hoje se consideram travestis seriam, em teoria, 

transexuais.” 

Nessa perspectiva, outro tabu que precisa ser desmistificado, é o de que pessoas 

transexuais precisam necessariamente se atrair por pessoas do sexo oposto, algo irreal, já que 

a sexualidade não é fixa, e sim, fluída, igualmente para indivíduos, que se identificam com 

outro gênero. Assim, sustenta Jesus (2012, p. 8): 

Uma pessoa transexual pode ser bissexual, heterossexual ou homossexual, 

dependendo do gênero que adota e do gênero com relação ao qual se atrai 



 
 

afetivo-sexualmente, portanto, mulheres transexuais que se atraem por 

homens são heterossexuais, tal como seus parceiros, homens transexuais que 

se atraem por mulheres também; já mulheres transexuais que se atraem por 

outras mulheres são homossexuais, e vice versa. 

Firmino e Porchat (2017, p. 55) afirmam que na visão de Judith Butler “o conceito de 

gênero surge então para afirmar que as diferenças sexuais não são por si só determinantes das 

diferenças sociais entre homens e mulheres, mas são significadas e valorizadas pela cultura de 

forma a produzir diferenças, que são ideologicamente afirmadas como naturais.” 

Simone de Beauvoir (1980, p. 9), em sua obra O Segundo Sexo, elucida que “ninguém 

nasce mulher: torna-se mulher”. A frase tem como significado expor a diferença entre sexo e 

gênero, um é fator biológico, enquanto o outro é estipulado socialmente. Portanto, não é o 

sexo biológico que define o papel da figura feminina, e sim a cultura e seus pré-determinados 

padrões de ação e comportamento do que é ideal e aceito para cada gênero. Desta forma, 

Judith Butler (2003, p. 27) afirma que “não há nada (...) que garanta que o ‘ser’ que se torna 

mulher seja necessariamente uma fêmea”. 

Nas palavras de Seixas (2017, p. 9): 

A violência não é resultado da mera diferença biológica entre homens e 

mulheres, mas justamente desta construção social em torno das diferenças. A 

mulher que “morre por ser mulher” – fórmula muito utilizada para descrever 

o fenômeno do feminicídio –, não é assassinada porque nasceu 

biologicamente mulher, mas porque vive num contexto social em que 

vigoram relações de poder desiguais entre homens e mulheres. 

5.1 A não aplicabilidade do feminicídio às transexuais e sua dupla vulnerabilidade 

A Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) foi a primeira e única norma, que trouxe no 

corpo do seu texto, proteção explícita às mulheres transgênero, assim, preceitua em seu artigo 

2º que nenhum aspecto como classe, etnia, sexualidade e identidade, será empecilho para a 

sua aplicação, protegendo inclusive as mulheres transgênero, seguindo o viés do princípio da 

não discriminação.  

Segundo Campos (2011, p. 179), “Ademais, ao incorporar o conceito de gênero, a Lei 

não restringiu a proteção à mulher enquanto ser biológico. Sexo e gênero são construções 

sociais e não necessariamente correspondentes. Dessa forma, as “mulheres trans” são 

protegidas pela Lei”. Portanto, não existem dúvidas, de que a Lei Maria da Penha pode ser 



 
 

aplicada aos casos de violência doméstica contra mulheres trans, pois elas estão enquadradas, 

tanto subjetiva quanto socialmente no gênero feminino. 

A extensão dessa linha de raciocínio não foi aderida pela Lei do Feminicídio, mesmo 

criada pouco tempo depois da sanção da Lei Maria da Penha, trazendo consigo um retrocesso 

legal e discursivo com a supressão do uso do termo “gênero”, quando utiliza a expressão 

“contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, limitando o alcance da norma em 

relação às mulheres transgênero e quaisquer outras, que se identifiquem como  figura 

feminina.  

É necessário frisar, que a mudança da expressão “razões de gênero” para “razões da 

condição do sexo feminino” se deu no decorrer do processo legislativo e foi fruto de uma 

emenda substitutiva proposta pela bancada evangélica, que compõe a Câmara dos Deputados, 

manobra legislativa, que claramente teve como finalidade reprimir o conceito de gênero e 

restringir a aplicação da lei, para os casos em que a vítima não pertencesse biologicamente ao 

sexo feminino. As duas primeiras emendas propostas pelo Senado Federal, uma pela 

Comissão de Constituição Justiça e Cidadania e a outra pela Procuradoria da Mulher, 

lamentavelmente não se tornaram o que seria a redação final, pois traziam no corpo do texto a 

assertiva expressão “contra a mulher por razões de gênero” (Siqueira 2016, p. 60). 

Segundo Jesus (2010, p.8): 

Houve, portanto, uma regressão discursiva com a aprovação da Lei do 

Feminicídio, em uma tentativa de afirmar que a violência praticada contra as 

mulheres, a misoginia e a aversão ao corpo feminino estariam ligados 

intrinsecamente aos cromossomos e à anatomia genital tradicionalmente 

entendida como feminina, reforçando uma ideia universal, binária e 

globalizante das identidades e papéis sociais  

Nesse viés, cabe ao judiciário ampliar o entendimento do sujeito passivo que se 

enquadra na hipótese do feminicídio, para que mulheres transgênero também possam ser 

inseridas na garantia penal do feminicídio, estendendo a aplicabilidade da qualificadora do 

crime para mortes em razão de gênero. Tal extensão normativa pode ser realizada por uma 

simples interpretação da lei, visando expandir o seu alcance legal, não apenas às mulheres 

transgêneros que tiveram sua condição sexual modificada, mas para todos que se identificam 

com o gênero feminino. 



 
 

Em 2019, a 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

manteve, por unanimidade, a decisão do juiz-presidente do Tribunal do Júri de Taguatinga 

que admitiu denúncia do Ministério Público, contra dois réus por tentativa de feminicídio 

contra uma mulher transgênero. O entendimento jurisprudencial tem a seguinte redação 

(TJDFT, 2019): 

Admite-se a como sujeito passivo de feminicídio a mulher transgênero, 

quando demonstrado que o crime foi motivado pelo menosprezo ou 

discriminação à condição de gênero da vítima. O réu, pronunciado pela 

tentativa de feminicídio e corrupção de menor (artigos 121, § 2º, VI, § 2º-A, 

II, do CP c/c artigo 244-B da Lei 8.069/1990), interpôs recurso em sentido 

estrito a fim de excluir referida qualificadora, sob a alegação de a vítima ser 

mulher transgênero e, biologicamente, portanto, não pertencer ao sexo 

feminino, condição objetiva do tipo penal. Ao analisar o recurso, os 

Desembargadores esclareceram que, na fase de pronúncia, a circunstância 

qualificadora somente pode ser afastada se completamente dissociada do 

conjunto probatório ou comprovada sua inexistência. Na hipótese, os 

Julgadores entenderam que há indícios suficientes de que o crime foi 

motivado “por ódio à condição de transexual” da ofendida, o que caracteriza 

menosprezo e discriminação ao gênero feminino por ela adotado, inclusive 

com a alteração do registro civil. Ressaltaram que o conceito histórico-social 

do gênero é mais abrangente que o do sexo biológico, uma vez que aquele 

abarca as características psicológicas e comportamentais desenvolvidas pela 

pessoa conforme seu fenótipo – masculino ou feminino. Destacaram a dupla 

vulnerabilidade dos transgêneros femininos, os quais estão sujeitos tanto à 

discriminação relativa à condição de mulher quanto ao preconceito 

enfrentado para se obter o reconhecimento da identidade de gênero 

assumida. Ressaltaram a complexidade da questão e o ineditismo da matéria. 

Por fim, concluíram que o sujeito passivo do delito de feminicídio também 

deve alcançar vítimas transgêneros femininas e julgaram improcedente o 

recurso. 

Os dados não mentem, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, 

revelando ainda mais, a indispensabilidade de uma norma, que os ampare frente a essa 

realidade brutal, indo além da inclusão à Lei do Feminicídio, e chegando à elaboração de uma 

ou várias normas, que tutelem os crimes praticados contra as mulheres transgênero. 

É o que corrobora Nogueira (2018, p. 2): 

Segundo o Relatório de Assassinatos de LGBTs no Brasil do Grupo Gay da 

Bahia de 2015, as pessoas trans compõem um dos grupos mais vitimizados 

no país, uma vez que o risco de uma pessoa travesti, transexual ou 

transgênero ser assassinada é 14 vezes maior que o de um homem cis gay, e 

a chance dessa morte  ser  violenta  é  9  vezes  maior.  Segundo agências 

internacionais, quase metade dos homicídios contra pessoas trans do mundo 

ocorre no Brasil, no entanto, o número de ocorrências desse tipo pode ser 



 
 

ainda maior, devido ao elevado índice de subnotificação.  Sabendo-se que 

existem muitos casos não noticiados ou nos quais as vítimas são registradas 

de forma errônea como ‘homem’ ou ‘homossexual’. 

Entretanto, como indicam Ferruzi e Machado (2016, p. 8) é preciso compreender que 

além de advir da questão de gênero, esses casos tem uma motivação voltada para a rejeição, 

ódio e nojo em relação aos corpos femininos que estão cromossomicamente e hormonalmente 

destinados a uma identidade de gênero masculina. Desta forma, entende-se que essas 

mulheres estão inseridas em uma política de transfobia e de eliminação da população 

transgênero, em vista da sua dupla vulnerabilidade, consequentemente necessitam de um 

amparo estatal específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. CONCLUSÃO 

Em primeiro momento foi demonstrada a construção histórica do gênero masculino 

como ser superior à figura feminina, detendo poder de autoridade máxima sobre a mesma, 

resultando na instauração da inferioridade da mulher socialmente, discriminação esta que 

naturalizou a violência contra a mulher e sua condição de subordinada. O sistema patriarcal 

foi a instituição mais responsável, pelo enraizamento dessa desvalorização da condição 

feminina, ao mesmo tempo em que se naturaliza a superioridade do homem, ultrapassando 

barreiras de classe, religião, políticas e sociais.  

No segundo capítulo, é dado foco ao extremo da violência contra as mulheres, o 

feminicídio, crime esse que foi recentemente tipificado no ordenamento jurídico-penal 

brasileiro e consequentemente inserido no código penal, visando a diminuição dos índices 

exacerbados levantados por pesquisadores. A importância de reconhecer a morte de mulheres 

em razão de gênero, caracterizando o feminicídio como uma qualificadora do homicídio, não 

é afastada. Infelizmente, entretanto, a ação foi mais simbólica do que efetiva, pois mesmo 

após a sanção da lei, os números continuaram a aumentar, provando a urgente necessidade da 

instauração de políticas públicas.  

Por meio da evidenciação dos casos emblemáticos abordados, ficou visível a falta de 

cuidado com os crimes e o patamar de poder que o homem exerce sobre a mulher, há uma 

inversão nos papéis da vítima e do criminoso, quando se justificam os atos realizados pelo 

feminicida ou quando a mulher é vista como a causadora da sua própria morte. 

Ao final, é trazida à tona a polêmica discussão sobre a aplicabilidade do crime de 

feminicídio às mulheres transgênero, isso porque a redação da lei passou por emendas e a 

expressão “contra a mulher por razões de gênero” foi modificada pela atual “contra a mulher 

por razões do sexo feminino”. Manobra legislativa que restringe a lei apenas às mulheres que 

nasceram biologicamente com o sexo feminino, limitando o seu acesso às mulheres 

transexuais. Sendo assim, julga-se essencial, que a norma seja interpretada pelos magistrados 

à todas as mulheres e àqueles que se reconhecem como o gênero feminino, independente se 

passaram ou não por procedimentos cirúrgicos e à necessidade da criação de uma lei 

específica, que proteja a sua dupla vulnerabilidade. 
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