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FEMINICÍDIO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO E BIBLIOGRÁFICO 
  

  

Luiz Carlos Donato  

  

  

RESUMO 

  
A temática do feminicídio no Brasil é um problema recorrente e a cada dia novos 
dados são divulgados com altos índices e crescimento alarmante de casos. A 
regulamentação da Lei n. 13.104/2015, além da Lei n.11.340/2006 – “Maria da 
Penha” -, trouxeram avanços significativos, aliados às garantias fundamentais 
dispostas no ordenamento jurídico da Constituição Federal de 1988. O presente 
estudo teve como objetivo explorar bibliograficamente o fenômeno do feminicídio no 
Brasil, sem a pretensão de esgotar as possibilidades de todas as interpretações e 
conclusões sobre o tema. Os dados secundários pesquisados permitiram-nos 
concluir que o feminicídio possui múltiplas facetas, dados esses produzidos por 
diversas instituições, artigos e bibliografias, além da proibição da lei para a violência 
doméstica. Porém, os números não condizem com todo o aparato legal criado no 
país para coibir esta prática de crime e violência contra a mulher e a família.  
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FEMINICIDE: AN EXPLORATORY AND BIBLIOGRAPHIC STUDY 
 

ABSTRACT 
 

The subject of the feminicide in Brazil is a recurrent problem and every day new data 
is released with high indexes showing an increase of those numbers.  The 
regulamentation of the Laws n.13.104/2015 and the Law n.11.340/2006 - “Maria da 
Penha”, brought significant advances, allied to the fundamental guarantees provided 
for the legal order of the Federal Constitution of 1988. The present study aimed to 
explore bibliographically the phenomenon of feminicide in Brazil, without the 
pretension of evading the possibilities of all the interpretations and conclusions about 
the topic. The secondary researched data allowed us to conclude that the feminicide 
has multiple facets with the produced data of multiple institutions, articles and 
bibliographies, besides the prohibition of the law against domestic violence, however 
the figures do not match the whole legal apparatus created in the country to curb this 
practice of crime and violence against women and family. 

 
Keywords: Feminicide. Discrimination. Violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A figura da mulher está estigmatizada na sociedade como estereótipo ligado à 

maternidade, à fragilidade e à vivência em função do lar. Hoje, cada vez mais, ela 

exerce um status de protagonismo numa sociedade machista, fruto de uma herança 

histórica de dificuldades e preconceitos. Mas nem sempre esse protagonismo esteve 

aparente, como veremos nesta pesquisa.  

A mulher, ao longo do tempo, foi alvo de estereótipos preconceituosos e 

excludentes da sociedade, e a luta por sua igualdade de gênero teve uma evolução 

lenta e gradativa. Nesse sentido, Romero (2014) ensina que o feminicídio é toda e 

qualquer agressão que visa a denominação do gênero feminino, que resulta na sua 

morte. Além desse retrato, também é notória a evolução dos seus direitos na 

Constituição Federal. A concretização dessa trajetória no direito das mulheres no 

tempo e na história possui várias facetas que serão apresentadas nesta pesquisa, 

de caráter exploratória e bibliográfica, sobre o feminicídio.  

A violência de gênero, marcada como a violência contra as mulheres, é 

considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um problema de 

saúde pública desde a década de 1990. A grande parcela desses atos de violência 

ocorre no ambiente doméstico e a vítima conhece o agressor, que é, normalmente, o 

marido e/ou companheiro, o namorado, outros membros da família ou 

desconhecidos. A violência que está baseada em gênero compreende agressões 

que vão desde o caráter físico, psicológico, sexual e patrimonial, e que podem 

terminar na morte da mulher por suicídio ou, até mesmo, por homicídio1. 

De acordo com a Open Data Handbook2, o feminicídio e a violência contra a 

mulher no Brasil representa um problema crônico e requer medidas para o seu 

combate, uma vez que os casos que mais acometem as mulheres são aqueles 

vinculados à violência conjugal, sendo cometidos por pessoas nas quais a mulher 

mantinham ou mantiveram relações afetivas. Neste contexto, em 2015, a Lei 

13.104/2015 inseriu uma qualificadora aumentando a pena para os autores de 

crimes de homicídio contra as mulheres, elevando a pena mínima de 6 para 12 anos 

e a máxima de 20 para 30 anos.  

 
1 KRUG, E.G.; DAHLBERG, L.L.; MERCY, J.A.; ZWI, A.B. & LOZANO, R., ed. - Informe mundial sobre 
la violencia y la salud. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2003. 374p. ilus. 
(Publicación Científica y Técnica No. 588). ISBN 92 75 31588 4. 
2 http://opendatahandbook.org/. 
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Esta pesquisa tem por objetivo explorar bibliograficamente o feminicídio no 

Brasil sob a ótica de dados divulgados por instituições governamentais, artigos, 

livros e demais fontes de dados secundários. Como questão norteadora, indaga-se: 

por que os dados ainda são alarmantes, mesmo com legislação específica no 

combate ao feminicídio no Brasil?  

A metodologia empreendida nesta pesquisa possui um caráter exploratório e 

bibliográfico acerca do feminicídio no Brasil. Quanto à sua natureza, ela está 

pautada em dados qualitativos no que diz respeito ao levantamento teórico e 

quantitativo em face da apresentação de alguns dados estatísticos dos crimes de 

violência contra a mulher. O universo amostral compreendeu pesquisas em fontes 

secundárias de dados, bem como pesquisas em livros, artigos, cartilhas e fontes de 

informações governamentais. A análise dos dados compreendeu a realização de 

uma apresentação qualitativa e argumentativa sobre o tema pesquisado.  

 

 

2 O DIREITO DAS MULHERES NA HISTÓRIA 

  

A Constituição de 1824 não contemplava os direitos e a inclusão da mulher na 

sociedade, tendo como única referência a família real. Por sua vez, na Constituição 

da República (1889), a figura da mulher era diferenciada quanto à filiação legítima, 

mais uma vez ressaltando a sua falta de importância e que somente interessava sua 

repercussão no âmbito patrimonial.  

O direito feminino ao voto se concretiza nacionalmente em 1932, pelo Código 

Eleitoral, e somente no texto constitucional de 1934, ou seja, após um período de 

mais de cem anos de constitucionalismo, homens e mulheres estão em igualdade no 

aludido texto constitucional3.  

O presidente Getúlio Vargas simplificou as restrições das mulheres e foram 

todas suprimidas, no plano nacional, por meio do Decreto n.º 21.076, de 24 de 

fevereiro de 1932, que institui o Código Eleitoral Brasileiro. Este, no seu art. 2, 

disciplinava o eleitor como maior de 21 anos, e sem distinção de sexo, estando 

previsto no código. Outra disposição presente no art. 121, do mesmo código, 

 
3 BRASIL. Código eleitoral brasileiro: Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965: atualizado até a Lei nº 
12.034, de 29.9.2009: texto consolidado com remissões e referências legais. Supervisão editorial Jair 
Lot Vieira.  13. ed., rev., ampl. e atual.  Bauru : Edipro, 2010.  351 p. 
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destaca que homens com mais de 60 anos e mulheres com qualquer idade 

poderiam se isentar da obrigação ou serviço de natureza eleitoral, não havendo, 

assim, a obrigatoriedade do voto feminino4.  

A mulher passa, então, a ser detentora de direitos políticos e o desquite foi 

legalizado. No papel, foi uma conquista, porém, na sociedade não. Conquistou 

também o direito à licença maternidade, sendo um marco importante na luta pela 

igualdade dos direitos de gênero, mas, em 1946, o casamento se tornou 

indissolúvel, acarretando, com isso, um retrocesso5. 

A Constituição de 1967 desequiparou o tempo de serviço para a 

aposentadoria feminina, diminuindo-o. Chega-se, então, à promulgação da Carta 

Magna de 1988, a “Constituição Cidadã”, garantista, e nela dispõe o direito de 

igualdade perante a lei, reafirmando a igualdade de direitos e obrigações de homens 

e mulheres e suas garantias fundamentais como: educação, saúde, trabalho, 

previdência social, lazer, segurança, proteção à maternidade, etc.6 

No âmbito familiar, os avanços caracterizaram a união estável, o divórcio, a 

isonomia conjugal, a proteção no âmbito familiar sob toda forma de violência. 

Perante a lei, todos (homens e mulheres) têm os mesmos direitos como cidadãos e 

cidadãs, mas, perante a sociedade, as mulheres enfrentaram e ainda enfrentam 

discriminação sob todas as perspectivas.  

Não se tem a pretensão, nesta etapa evolutiva, de apresentar dados 

estatísticos, mas a percepção é de fácil compreensão sob diferentes lentes de 

observação: quantas mulheres ocupam cargos de prefeita, deputada, senadora, 

executiva de empresas, cargos de gestão nas esferas municipal, estadual e federal, 

ministra, etc.? A lista é grande e, felizmente, não é estanque, pois, avanços também 

aconteceram no Brasil nas últimas décadas. 

 

 
4 PONTES, F.A. de S; CABRAL, G.C.M. O direito ao voto feminino no Brasil e a abrangência desta 
conquista. Encontros Universitários da UFC, Fortaleza, v. 2, 2017 
5 MARINELA, F. A evolução dos direitos das mulheres. Disponível em: 
<https://www.lfg.com.br/conteudos/artigos/geral/a-evolucao-dos-direitos-das 
mulheres#:~:text=A%20mulher%20durante%20toda%20a,da%20tem%C3%A1tica%20em%20nosso
%20constitucionalismo.&text=Em%201917%2C%20as%20mulheres%20passam,torna%20direito%20
nacional%20em%201932>. 2016. Acesso em 20 de set. 2020. 
6 BRASIL. Constituição (1967) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1967. 
Disponível em< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. 
Acesso em 20 set. 2020. 
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2.1 CONCEITO DE DIGNIDADE HUMANA 

 

Ao pensar no direito da mulher, da igualdade de gênero, é importante 

remeter-se “à dignidade da pessoa humana”, estabelecida na Constituição de 1988, 

em seu artigo 1º, inciso III, como um dos aspectos fundamentais no Estado 

Democrático de Direito. Esse art. 1º da República Federativa do Brasil, formada pela 

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

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa 

humana. Para Rizzatti Nunes7, o princípio da dignidade da pessoa humana é o 

principal direito fundamental constitucionalmente garantido e dotado de valor 

supremo. É ela, a dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional 

posto e o último arcabouço da guarida dos direitos individuais. A isonomia serve, é 

verdade, para gerar equilíbrio real, porém, visando concretizar o direito à dignidade. 

É a dignidade que dá a direção, o comando a ser considerado primeiramente pelo 

intérprete. 

Assim, no âmbito internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

estabelece a proteção da dignidade humana com a proclamação de direitos 

expostos nesse diploma, que descreve, em seu art.1°, que “todos os seres humanos 

nascem livres e iguais, em dignidade e direitos”.8 O doutrinador Valério Mazzuoli 

assenta que a Declaração Universal dos Direitos Humanos buscou positivar direitos 

mínimos dos seres humanos no âmbito internacional com fundamento na dignidade 

da pessoa humana. Vejamos: 

A Declaração Universal nasceu como um código de conduta mundial para 

dizer a todo o planeta que os direitos humanos são universais, bastando a condição 

de ser pessoa para que se possa vindicar e exigir a proteção desses direitos em 

qualquer ocasião e em qualquer circunstância9. 

 
7 Rizzatto, N. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e jurisprudência: 
Editora Saraiva, 2018. 9788553604494. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553604494/>. Acesso em: 21 out. 2020 
8 Declaração Universal dos Direitos Humanos, art. 1º, proclamada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas em Paris, em 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 A (III) da 
Assembleia Geral como uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela 
estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos. Disponível em: 
<https://brasil.un.org/index.php/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. 
Acesso em: 21 out. 2020 
9 Oliveira, M.V. D. Curso de Direitos Humanos. Grupo GEN, 2019. 9788530988852. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988852/>. Acesso em: 21 out. 2020. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)&Lang=E
https://brasil.un.org/index.php/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos
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O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece que todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: “XLI - a lei punirá 

qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.” 

Dois elementos caracterizam a dignidade humana: o positivo, que consiste na 

defesa das condições materiais mínimas à sobrevivência; e o negativo, que se 

fundamenta na proibição do tratamento ofensivo, degradante ou de discriminação 

odiosa, conforme está disposto no art. 5°, III, da Constituição: “ninguém será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, determinando 

ainda que a lei tem o “dever” de punir a discriminação dos direitos e liberdades 

fundamentais” (art. 5°, XLI). 

 

2.2 CARTA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

 

Na atualidade, a Carta Internacional de Direitos Humanos, reafirmada pelos 

objetivos da ONU na proteção dos direitos humanos, não está limitada somente à 

aludida, mas é composta dos tratados multilaterais de direitos humanos, como a 

convenção internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a 

Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores 

Migrantes e Membros de suas Famílias10.  

Outro importante passo na defesa dos direitos humanos e da dignidade da 

pessoa humana no Brasil foi a aprovação do texto da Convenção de Prevenção e 

Repressão do Crime de Genocídio, firmada em Paris em dezembro de 1948, pelo 

Brasil e outros países, durante a Terceira Sessão da Assembleia Geral das Nações 

Unidas. No Brasil, foi aprovado pelo Decreto Legislativo nº 2, em 1951. Por sua vez, 

em 1982, o presidente Getúlio Vargas promulgou a convenção através do Decreto nº 

30.822, que versa, em art. I, que “o genocídio, quer seja em tempo de paz, quer em 

 
10 RAMOS, A. de C. Curso de Direitos humanos. 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018.p. 160. 
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tempo de guerra, é um crime internacional, e os Estados contratantes se 

comprometem, por meio dela, a preveni-lo e a puni-lo”11. 

A Convenção para Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a 

Mulher tem como sigla na língua inglesa (CEDAW) e foi adotada pela ONU em 1979, 

em consequência das discriminações contra a mulher. Foi assinada no Brasil em 

março de 1981, com algumas reservas, e a Convenção entrou em vigor em março 

de 1984. A referida Convenção ressalta a importância da modificação do papel do 

homem e da mulher na sociedade e na família, objetivando o alcance pleno da 

igualdade entre ambos12.  

A divisão dessa convenção tem como base o seguinte: combate a toda 

distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, que tenha por objeto ou resultado 

prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, dos direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural 

e civil ou em qualquer outro campo, independentemente de seu estado civil, com 

base na igualdade do homem e da mulher (art. 1º). 

Assim, ao mencionar que “todos os seres humanos são iguais”, em seu texto 

normativo internacional, buscou-se excluir qualquer forma de discriminação contra 

as mulheres. Segundo Valério Mazzuoli, todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação 

umas às outras com espírito de fraternidade. Tal norma visou, como se nota, elevar 

o ser humano mulher à condição ineludível de sujeito do direito das gentes para que 

lograsse plena igualdade de tratamento relativamente aos homens13. 

Já numa segunda parte, a Convenção explicita direitos civis e políticos que 

devem ser concedidos às mulheres em igualdade de condições quanto aos homens, 

especificando as medidas a serem adotadas pelo Estado, parte no âmbito da vida 

política e pública nacional e internacional (arts. 7º e 8º) e para a aquisição, mudança 

e conservação da nacionalidade (art. 9º). 

A parte III estabelece que as partes devem adotar todas as medidas 

apropriadas para assegurar a igualdade entre homens e mulheres na esfera da 

 
11 Decreto Legislativo nº2 de 1951 e Decreto nº 30.822. Disponível em 
<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2030.822-
1952?OpenDocument> Acesso: 10 set. 2020. 
12 CEDAW – 1974. Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a 
mulher. Texto publicado no Diário do Congresso Nacional Brasileiro em 23.06.1994. Disponível em: 
http://www.salvador.ba.gov.br/images/PDF/convencao_cedaw.pdf. Acesso em: 10 set. 2020.  
13 Oliveira, M.V. D. Curso de Direitos Humanos. Grupo GEN, 2019. 9788530988852. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988852/>. Acesso em: 21 out. 2020. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2030.822-1952?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2030.822-1952?OpenDocument
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educação (art. 10), do emprego (art. 11), no acesso a serviços médicos (art. 12) e 

outras esferas da vida econômica e social (art. 13). 

A convenção versa, na parte IV, sobre a capacidade jurídica da mulher e 

sobre assuntos relativos ao casamento e às relações familiares; e na V, a 

Convenção determina a criação do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher, que tem a finalidade de examinar os progressos alcançados na sua 

aplicação, bem como o mecanismo de relatoria periódica. 

E na parte VI, finalmente, contém disposições finais: assinatura, revisão, 

entrada em vigor, reservas, controvérsia sobre a interpretação ou aplicação da 

Convenção, dentre outras disposições14. 

 

2.3 CONVENÇÃO BELÉM DO PARÁ 

 

Outro importante passo adotado pelo Estado Brasileiro na busca por políticas 

públicas que inibam a violência contra a mulher foi com a aprovação do Decreto 

Legislativo nº 107, de 31 de agosto de 1995, do texto da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, assinada em Belém do 

Pará, em 9 de junho de 1994. 

O instituto traz, em seu art. 1°, que a violência contra a mulher é qualquer 

ação ou conduta, baseada no gênero, que cause a ela morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico, tanto no âmbito público como no privado; e assevera, 

no art. 2°, que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e 

psicológica, seja ela ocorrida 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; ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, 

entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, 

prostituição forçada, sequestro e assédio 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.15  

 
14 RAMOS, A. de C. Curso de Direitos humanos. 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p.214-
221 
15 Disponível em <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1995/decretolegislativo-107-31-agosto-
1995-364335-publicacaooriginal-1-pl.html>. Acesso em: 21 out. 2020. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1995/decretolegislativo-107-31-agosto-1995-364335-publicacaooriginal-1-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1995/decretolegislativo-107-31-agosto-1995-364335-publicacaooriginal-1-pl.html
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Desse modo, a Convenção de Belém de Pará define que violência contra a 

mulher se caracteriza como sendo qualquer ação que leve à morte, dano ou 

sofrimento em razão do gênero feminino, sendo que essas ações podem ser 

concretizadas por violências físicas, sexuais e psicológicas. 

Com isso em mente, podemos perceber que a luta pela internalização da 

Convenção de Belém do Pará busca garantir que a mulher seja livre, sem qualquer 

tipo de discriminação por seus padrões, comportamentos e práticas sociais e 

culturais. Nesse sentido, a Convenção de Belém do Pará busca não apenas coibir a 

violência contra a mulher, mas garantir, em legislação específica, o exercício de 

direitos e liberdade, como: 

 

(a) o direito a que se respeite sua vida, (b) o direito a que se respeite sua 
integridade física, mental e moral, (c) o direito à liberdade e à segurança 
pessoais, (d) o direito a não ser submetida à tortura, (e) o direito a que se 
respeite a dignidade inerente à sua pessoa e a que se proteja sua família, 
(f) o direito à igual proteção perante a lei e da lei, (g) o direito a recurso 
simples e rápido perante tribunal competente que a proteja contra atos que 
violem seus direitos, (h) o direito de livre associação, (i) o direito à liberdade 
de professar a própria religião e as próprias crenças, de acordo com a lei e 
(j) o direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a 
participar nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões (art. 
4.º).16 

 

Ao ratificar a Convenção de Belém do Pará, o Brasil se compromete, no 

âmbito internacional, a promover políticas públicas e exercer o controle de 

convencionalidade para implementar legislações adequadas para prevenir, punir e 

erradicar a violência contra a mulher. Podemos mencionar a Lei Maria da Penha17, 

que teve o condão em dar cumprimento ao compromisso aceito na Convenção. 

 

2.4 IGUALDADE DE GÊNERO NA CF/88 

 

Sabe-se que a Constituição de 1988, também conhecida como a constituição 

cidadã, trouxe, em seu arcabouço legal, diversos institutos que buscam proteger e 

dar cumprimento a direitos e garantias individuais. Ensina o mestre José Afonso da 

Silva que o reconhecimento dos direitos fundamentais do homem, em enunciados 

 
16 Oliveira, M.V. D. Curso de Direitos Humanos. Grupo GEN, 2019. 9788530988852. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988852/>. Acesso em: 21 out. 2020 
17 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso 
em:  21 out. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm%3e.%20Acesso%20em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm%3e.%20Acesso%20em:
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explícitos nas declarações de direito humanos, é coisa recente, e está longe de se 

esgotarem as suas possibilidades, já que cada passo na evolução da Humanidade 

importa na conquista de novos direitos. Mais que conquista, o reconhecimento 

desses direitos caracteriza-se como reconquista de algo que, em termos primitivos, 

perdeu-se quando a sociedade se dividira entre proprietários e não proprietários18. 

Na Constituição de 1988, a igualdade tem, inicialmente, a forma de valor ou 

princípio maior assumido pelo Estado brasileiro desde o seu Preâmbulo, o qual 

prega que a igualdade é um dos valores supremos da sociedade fraterna a que 

almeja a sociedade brasileira. Em seguida, o art. 3º estabelece os diversos 

objetivos do Estado brasileiro, voltados à erradicação dos fatores de desigualdades 

materiais, como a pobreza, a marginalização e a redução das desigualdades sociais 

e regionais. Em síntese, traz o artigo 3º o dever do Estado brasileiro de promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação. No plano das relações internacionais, o Brasil 

deve, de acordo com o art. 4º, VIII, pautar sua conduta pelo princípio do “repúdio ao 

terrorismo e ao racismo”19. 

Com fundamento no princípio da igualdade, trouxe a Constituição Federal, de 

forma pontual, normas legais que positivam o princípio e os direitos. De acordo com 

Nathalia Masson, essa perspectiva da igualdade já estava contemplada na cláusula 

geral do caput do art. 5º, ao assegurar que “todos são iguais perante a lei”, assim 

como as normas que vedam discriminações por questões de gênero (art. 3º, IV, art. 

7º, XXX, e art. 226, § 5º, todos da CF/88). Desse modo, o poder constituinte 

originário optou por enunciar, no inciso I do art. 5º, de modo específico e destacado, 

que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”20. 

Portanto, não existe dúvida de que o Estado Democrático Brasileiro construiu 

sua atual constituição alicerçada nos princípios balizadores da dignidade da pessoa 

humana. Nesse sentido, caminha ao encontro do que preceitua as normas acerca de 

direitos humanos e de proteção da mulher em escala global, movendo sua estrutura 

legislativa na construção de um arcabouço legislativo que busque a extinção de 

condutas violadoras de direitos das mulheres. 

 

 
18 SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª ed. – Malheiros Editores, 2013. P.151 
19 RAMOS, A. de C. Curso de Direitos humanos. 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. p.678 
20 MASSON, N. Manual de Direito Constitucional. 3ª Ed. Editora Juspodivm, 2015. P.232. 
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3 MARCO LEGAL: VISÃO GERAL SOBRE A VIOLÊNCIA DE GÊNERO – LEI 

MARIA DA PENHA 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, diversos tratados foram incorporados e 

possuem como premissa o combate à discriminação e à violência contra a mulher. 

O combate penal à violência contra a mulher foi reforçado pelo importante 

precedente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso brasileiro, 

“Maria da Penha Maia Fernandes”. Os fatos relativos a esse caso remontam a 

1983, quando a Sra. Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima de tentativa de 

homicídio por parte de seu marido à época, o que a deixou paraplégica21. 

Houve, depois, outro ataque do marido, mas, apesar da denúncia criminal do 

Ministério Público ter sido proposta em 1984, a lentidão da Justiça Penal brasileira 

quase gerou a prescrição do crime. Somente em 2002 (19 anos depois dos fatos), o 

agressor foi preso, após o trânsito em julgado dos mais variados recursos. Para 

impedir a repetição de tais condutas, a Comissão recomendou que o Brasil 

adotasse medidas legislativas que protegessem, efetivamente, a mulher contra a 

violência22. 

Em 2006, foi adotada a Lei n. 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, 

que foi o resultado dos tratados internacionais já citados e também da 

recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, cumprindo ainda 

o disposto no § 8º do art. 226 da CF/88 (“O Estado assegurará a assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 

a violência no âmbito de suas relações”). De maneira clara, a Lei Maria da Penha 

trata a violência doméstica e familiar contra a mulher como uma das formas de 

violação dos direitos humanos (art. 6º)23. 

Neste caso, o Brasil foi responsabilizado pela violência doméstica praticada 

pelo ex-marido de Maria da Penha, uma vez que a Comissão Interamericana 

assentou que houve ineficiência do Estado Brasileiro em coibir esse tipo de 

 
21 Disponível: <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso: 09 nov. 2020. 
22 Carvalho, R.A. D. Curso de Direitos Humanos. Editora Saraiva, 2019. 9788553616633. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553616633/>. Acesso em: 09 nov. 2020 
23 BRASIL. Presidência da República. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. (Lei Maria da Penha). 
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher... Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 20 set. 2020. 
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violência notadamente pela ineficiência do Poder Judiciário que, para Valério 

Mazzuoli, resulta em “normalização” da prática de atos de violência contra a mulher. 

 

Segundo a Comissão, a “inefetividade judicial geral cria um ambiente 
que facilita a violência doméstica, por não existirem evidências 
socialmente percebidas da vontade e efetividade do Estado, como 
representante da sociedade, de sancionar tais atos.”24 

 

Portanto, a idealização da Lei Maria da Penha cumpre o seu mais relevante 

papel: proporcionar instrumentos úteis à mulher em situação de violência doméstica 

e familiar. Trata‐se de “normas de discriminação positiva, ou seja, medidas 

especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a igualdade de fato entre 

homem e mulher”, conforme preceitua o art. 4º, item 1, da Convenção de Belém do 

Pará, da qual o Brasil é signatário25. 

 

3.1 A LEI 13.104/2015 – O FEMINICÍDIO 

 

A taxa de feminicídio no Brasil é registrada como a 5ª maior do mundo. Os 

dados do Mapa da Violência (2015) revelam que, para cada 100 mil habitantes, 4,8 é 

o índice de mulheres vítimas do feminicídio. Esses dados são ainda mais minuciosos 

e alarmantes quando se nota que, em 2013, ocorreu um feminicídio a cada 90 

minutos e, em 2010, mulheres foram espancadas a cada 2 minutos.  

Logo, com o objetivo de combater essa violência, em 9 de março de 2015, foi 

publicada a Lei nº 13.104, que criou, como modalidade de homicídio qualificado, o 

chamado feminicídio, que ocorre quando uma mulher torna-se vítima de homicídio 

simplesmente por razões de pertencer ao sexo feminino26. 

Segundo Cunha (2017), a incidência da qualificadora reclama situação de 

violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder 

e submissão, praticada contra a mulher em situação de vulnerabilidade. 

A lei transforma em crime hediondo o assassinato de mulheres por razões da 

condição do sexo feminino. Segundo a norma, considera-se que há tais razões 

 
24 Oliveira, M.V. D. Curso de Direitos Humanos. Grupo GEN, 2019. 9788530988852. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988852/>. Acesso em: 21 out. 2020 
25 BIANCHINI, Alice. Lei Maria da Penha: Lei n. 11.340/2006: aspectos assistenciais, protetivos e 
criminais da violência de gênero/Alice Bianchini. – 3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. – pag. 18. 
26 GRECO, R. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017. 
p.487  
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quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. A pena para esse crime subiu para o mínimo 

de 12 e o máximo de 30 anos de prisão. A referida legislação fez a inserção na 

modalidade de crime qualificado, o feminicídio, que representa o assassinato de 

mulher no âmbito de violência doméstica e familiar, bem como por envolver 

menosprezo e ato discriminatório à condição de gênero (feminina). É o que se nota 

no art. 121: matar alguém: § 2º Se o homicídio é cometido: VI - contra a mulher por 

razões da condição de sexo feminino: (Incluído pela Lei nº 13.104, de 2015). 

Vejamos: 

 

Registre-se, por fim, que a Lei n.º 13.104, de 9 de março de 2015, alterando 
o art. 121 do Código Penal, instituiu no Brasil o feminicídio, entendido, em 
síntese, como a morte de mulher por razões de gênero em situações de 
violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher, praticado por homem ou mulher sobre mulher em situação de 
vulnerabilidade. Com o feminicídio, acrescentou-se, assim, mais uma 
circunstância qualificadora para o crime de homicídio, incluindo-o, como 
consequência, no rol dos crimes previstos na Lei n.º 8.072/1990 (Lei dos 
Crimes Hediondos).27 

 

Nesse contexto, o art. 5°, III, CF/88, de que ninguém será submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante, o direito sobre a integridade física 

consiste na proteção contra o tratamento cruel, degradante, desumano ou por 

tortura. Quanto à integridade psíquica ou de caráter moral, a lei proíbe o tratamento 

desonroso que possa causar sofrimento psíquico ou odioso na vítima. Ainda sobre 

a interpretação da CF/88, no art. 5°, XLIX, é assegurado aos presos o respeito à 

integridade física e moral28. 

 

4 DADOS QUANTITATIVOS SOBRE O PANORAMA DA VIOLÊNCIA 

 

De acordo com o Senado Federal (2016), a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, mais conhecida como 

Convenção de Belém do Pará, define a violência contra mulheres como “qualquer 

ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”. A 

 
27 Oliveira, M.V. D. Curso de Direitos Humanos. Grupo GEN, 2019. 9788530988852. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988852/>. Acesso em: 21 out. 2020 
28 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 
5 de outubro de 1988. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 
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Convenção dispõe que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual 

ou psicológica: a) perpetrada no âmbito do ambiente doméstico e familiar; b) 

ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa; e c) perpetrada ou 

tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra29. 

A violência doméstica e familiar, dessa forma, pode ser considerada um tipo 

específico de violência contra a mulher. De acordo com a Lei Maria da Penha, trata-

se de qualquer ação ou omissão que, baseada no gênero, cause à mulher morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, bem como dano moral ou patrimonial, 

que se dê no âmbito da unidade doméstica e familiar, ou em qualquer relação íntima 

de afeto em que o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima. 

No que diz respeito ao enfrentamento à violência contra as mulheres no 

Brasil, é possível apontar importantes iniciativas governamentais para lidar com o 

problema. No campo jurídico e legislativo, a promulgação da Lei Maria da Penha, em 

2006, é considerada o principal marco no enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra as mulheres no Brasil.  

De todo modo, a busca pela proteção da mulher levantou uma discussão 

interessante com relação ao artigo 16, da Lei Maria da Penha30, que prevê que as 

ações penais públicas deverão ser “condicionadas à representação da vítima”, na 

qual foi objeto de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4424, no STF, que 

resultou no julgamento para considerar a natureza jurídica como sendo pública e 

incondicionada nos casos que envolver lesão corporal leve contra a mulher. 

Vejamos: 

 

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO 
CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa à lesão corporal 
resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada 
– considerações. 
(ADI 4424, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 
09/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 
PUBLIC 01-08-2014 RTJ VOL-00229-01 PP-00361).31 

 

 
29 PANORAMA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL [recurso eletrônico]: 
indicadores nacionais e estaduais. – N. 1 (2016).  Brasília: Senado Federal, Observatório da Mulher 
Contra a Violência, 2016. 
30 Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta 
Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente 
designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Lei nº 
11.340/2006. 
31 Disponível: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur270575/false>. Acesso em: 21 nov. 
2020. 
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Nessa linha de pensamento, podemos citar uma evolução do Poder Judiciário 

visando combater e punir os crimes de violência contra mulher, inclusive sumulando 

entendimentos consolidados para dar maior efetividade nas políticas públicas que 

objetivam proteger a mulher contra o seu agressor. Vejamos alguns exemplos:  

Súmula 536 - A suspensão condicional do processo e a transação penal 
não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da 
Penha. (Súmula 536, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 
15/06/2015). 
Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher 
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 
588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017). 
Súmula 589 - É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou 
contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações 
domésticas. (Súmula 589, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 
18/09/2017). 
Súmula 600 - Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista 
no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a 
coabitação entre autor e vítima. (Súmula 600, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 22/11/2017, DJe 27/11/2017).32 

 

A Lei Maria da Penha, além de instituir mecanismos para assegurar a 

imputação de penalização ao agressor, buscou tratar, de forma integral, o fenômeno 

da violência doméstica. Para tanto, apresenta diretrizes gerais para a instituição de 

políticas públicas abrangentes e transversais destinadas ao seu enfrentamento. 

Exemplo disso é a previsão de um conjunto de instrumentos para a assistência 

social à vítima da agressão, bem como a previsão de proteção e acolhimento 

emergencial à vítima. 

Meneguel e Hirakata (2011), em sua pesquisa sobre feminicídios, homicídios 

femininos no Brasil, analisaram a mortalidade feminina por agressão segundo 

indicadores sociodemográficos e de saúde e concluíram que a mortalidade feminina 

por agressão no Brasil foi elevada, de 2003 a 2007 – 19.459 óbitos -, e não é 

homogênea entre as regiões. Entre as variáveis associadas ao evento, destaca-se a 

mortalidade masculina por agressão, indicando a importância da redução da 

violência estrutural como proteção das mulheres contra a violência33. 

A seguir, alguns dados sobre o feminicídio serão apresentados, com a 

pretensão de ampliar o foco nessa discussão sobre a violência contra a mulher. Com 

 
32 Disponível em: 
<https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat>. Acesso 
em: 21 out. 2020.   
33 MENEGUEL, S.N; HIRAKATA, V.N. Feminicídios: homicídios femininos no Brasil. Rev Saúde 
Pública 2011;45(3):564-74 

https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT46TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT46TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT46TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT46TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT47TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT47TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT47TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT47TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT48TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT48TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT48TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT48TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT49TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT49TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT49TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?materia=%27DIREITO%20PENAL%27.mat.#TIT49TEMA0
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base nos gráficos apresentados na pesquisa do Ipea (2019), o gráfico 1 representou 

um aumento significativo no número e na taxa de homicídio no Brasil de 2007 a 

2017. Por sua vez, o gráfico 2 demonstra a taxa de homicídio por regiões em 

comparação com o Brasil, e os mais expoentes são as regiões norte e nordeste.34  

Tomado como referência a evolução da taxa de homicídios por 100 mil 

habitantes, em que foram vítimas mulheres, no Brasil, as três UFs com as maiores 

taxas em 2017 (2007-2017) foram os Estados do Acre, Rio Grande do Norte e 

Roraima. Quando se leva em conta as menores taxas, temos o DF e os Estados de 

São Paulo e Santa Catarina.35 

Já o gráfico 5 apresenta o ranqueamento dos Estados com relação à taxa de 

homicídios por 100 mil habitantes, em que mulheres foram vítimas de homicídio nas 

UFs (2017).36 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com o presente estudo, de caráter exploratório e bibliográfico e que teve 

como questão norteadora o aumento do feminicídio no Brasil, mesmo em face da 

legislação, seja ela Constitucional, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio e 

aumento da qualificadora pelo Código Penal Brasileiro, foi possível identificar que,  

nos dados secundários de 2007 a 2017, essa modalidade de violência contra a 

mulher cresceu sobremaneira no período apurado.  

A literatura é clara e consistente, apresentando como princípios fundamentais 

na Constituição Federal de 1988 vários elementos de preservação da vida, do direito 

à vida, de proibições contra a violência da mulher, além dos Tratados e Convenções 

Internacionais e que foram recepcionados pelo país, que tem por obrigação cumpri-

los em sua integralidade. Notou-se também que, de fato, a lei é para ser cumprida, 

porém, os mecanismos e a estrutura de todo o aparato para o cumprimento dessas 

leis não se coadunam com a realidade.  

Além disso, fruto dessa mobilidade social, as mulheres que, até então, 

estavam em suas casas, cuidando de sua família, filhos e marido, agora são 

 
34 Vide gráficos 1 e 2 em anexo, pag. 25. 
35 Vide gráficos 3 e 4 respectivamente, que tratam das maiores e menores taxas de feminicídios por 
estados, em anexo, pag. 26.  
36  Vide gráfico 5 em anexo, pag. 27. 
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também consideradas chefes de família, com emprego, estabilidade, mais direitos 

conquistados. Mesmo assim, seus parceiros acreditam que elas representam a sua 

propriedade. Por essas e por outras razões, muitas delas ligadas à conquista dos 

direitos, da igualdade e de sua maior valorização na sociedade, muitos atos de 

violência contra a mulher são praticados, resultando em crimes de feminicídio. 

Dentro desse contexto, a pesquisa servirá como um elemento de diálogo e 

reflexão para novas abordagens teórico-empíricas, ampliando a lente para melhor 

compreender esse fenômeno e, principalmente, procurar um novo elemento que é 

cultural, estando equiparado ao racismo, à xenofobia e a demais crimes de 

discriminação de gênero ou raça. Logo, é preciso que, culturalmente falando, a 

sociedade brasileira compreenda que todos somos iguais perante a lei, e que seja 

efetivamente cumprida a Constituição Federal, a nossa Carta Magna, bem como as 

aludidas leis referenciadas neste estudo.  

Por sua vez, não podemos deixar de lado a análise, respeito e aplicação 

acerca dos direitos humanos, que, em suma, representa o fato de que as leis 

precisam ser cumpridas e que o princípio da dignidade humana deve se sobrepor a 

questões de discriminação e crimes de ódio, e de preservação da mulher, que 

representa o esteio de uma família e um elemento basilar para a nossa sociedade. 
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ANEXO 

 

Gráfico 1 - Brasil: número e taxa de homicídio (2007-2017)  

 
Fonte: Atlas da Violência - Ipea (2019) 

 

Gráfico 2 - Taxa de homicídio no Brasil e regiões (2007-2017) 

 

Fonte: Atlas de Violência - Ipea (2019) 

 

Gráfico 3 - Evolução da taxa de homicídios por 100 mil de mulheres no Brasil e nas 

três UFs com as maiores taxas em 2017 (2007-2017) 
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Fonte: Atlas de Violência - Ipea (2019) 

 

Gráfico 4 - Evolução da taxa de homicídios por 100 mil de mulheres no Brasil e nas 

três UFs com as menores taxas em 2017 (2007-2017) 

 

Fonte: Atlas de Violência - Ipea (2019) 

 

Gráfico 5 - Taxa de homicídios por 100 mil mulheres nas UFs (2017): 
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Fonte: Atlas de Violência - Ipea (2019)37 

 

 
37 Disponível: 
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_
2019.pdf. Acesso 21 nov. 2020. 


