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RESUMO 

 

 

A teoria feminista do Direito, por meio de suas mais diversas vertentes, procura apontar o viés 

masculino enraizado nas normas e entender de que formas o ordenamento jurídico pode reforçar 

e influenciar na desigualdade de gênero. Sendo o poder Judiciário alegadamente um órgão 

contramajoritário e protetor das minorias, o movimento feminista busca explicar que demandas 

podem ser feitas a estes órgãos e de que forma eles podem contribuir para a emancipação 

feminina. A tipificação do Feminicídio foi um exemplo de reconhecimento, por parte do Estado, 

de um contexto exclusivamente feminino e extremamente preocupante de violência. Nesse 

sentido, o presente trabalho busca compreender: (i) qual o papel do Direito e do Estado na 

manutenção da submissão feminina segundo diferentes vertentes da teoria feminista; (ii) qual 

viés masculino se pode identificar em normas brasileiras a partir dos métodos feministas; (iii) 

o que é o Feminicídio e quais os principais riscos e benefícios que a sua tipificação pode trazer 

à realidade feminina; e (iv) o que os discursos proferidos por membros do Judiciário fluminense 

no bojo de processos de feminicídio sugerem sobre a abordagem institucional e social da 

violência de gênero.  
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Palavras chave: feminicídio; teoria feminista do Direito; métodos feministas; violência contra 

a mulher; desigualdade de gênero; poder judiciário. 

 

ABSTRACT 

 

 

Feminist legal theory, through its most diverse aspects, seeks to point out the masculine bias 

rooted in norms and to understand in what ways the legal system can reinforce and influence  

gender inequality. Since Courts are allegedly a counter majoritarian organ and the protector of 

minorities, the feminist movement aims to explain what can be demanded from these organs 

and how they can contribute to female emancipation. The classification of Femicide as a crime 

was an example of State recognition of an exclusively female and extremely alarming context 

of violence. In this sense, the present work seeks to understand: (i) the role of Law and the State 

in the maintenance of female submission according to different aspects of feminist theory; (ii) 

which male bias can be identified in Brazilian norms based on feminist methods; (iii) what is 

Femicide and what are the main risks and benefits that its classification as a crime can bring to 

female reality; and (iv) what the discourses of members of the Judiciary of Rio de Janeiro in 

the context of femicide processes suggest about the institutional and social approach of gender 

violence. 
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INTRODUÇÃO  
  

O termo feminicídio é recente. Usado pela primeira vez em tribunais apenas em 2009, 

são novos os esforços para defini-lo. Dessa forma, a caracterização do feminicídio ainda está 

em construção jurídica, normativa e sociológica ao redor do mundo. Diversos foram os casos 

que ajudaram a trazer visibilidade a esta figura. Um dos mais expressivos é o caso de  Juarez, 

cidade mexicana próxima a fronteira com os Estados Unidos que, desde 1993, apresenta casos 

de homicídios brutais de mulheres com posterior exposição de seus corpos, e característica 

omissão estatal1. Principalmente no Brasil, onde a lei ainda é recente e, concomitantemente, 

possuímos um dos quadros mais sérios de violência contra a mulher do plano mundial. 

  A CIDH - Comissão Interamericana de Direitos Humanos - determina que o direito das 

mulheres de viver livre de discriminação e violência é um dos objetivos prioritários dos países 

e um direito que merece urgente atenção, tanto a nível regional quanto mundial. A criação de 

diversos instrumentos internacionais de direitos humanos que focam especificamente no direito 

das mulheres pode significar um avanço na consciência mundial da relevância e urgência do 

tema. De fato, um dos grandes objetivos dos movimentos conscientizadores sobre a violência 

contra a mulher é a admissão, por parte dos Estados, da posição de descriminação e submissão 

em que as mulheres se encontram na sociedade atual, em qualquer lugar do mundo. A partir 

daí, se poderá demandar uma maior ação estatal de modo a combater essa desigualdade. 

                                                
1 MODELLI, Lais. Feminicídio: como uma cidade mexicana ajudou a batizar a violência contra mulheres. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183545. Acesso em 06/12/2018. 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183545
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 Um reflexo dessa consciência é que a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção do Belém do Pará”) seja o 

instrumento mais ratificado do sistema interamericano - 32 Estados membros da OEA - e que 

a maioria dos Estados americanos tenham ratificado a Convenção para a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra a Mulher e seu protocolo facultativo2. Tais números, apesar 

de não significarem, por si só, o reconhecimento estatal da submissão feminina, representam 

um avanço em termos de proteção legal das mulheres. 

 Os números da violência contra a mulher são alarmantes. Dados do Relatório sobre o 

Peso Mundial da Violência Armada revelam que 66 mil mulheres morrem anualmente vítimas 

de homicídio doloso3. O relatório também informa que a maioria das mortes de mulheres é 

praticada por parceiros íntimos, familiares ou amigos das mulheres, e que a maioria dos crimes 

ocorreu após recorrentes abusos cometidos pelo autor do crime contra as vítimas.  

 A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de 2013 traz dados graves sobre a violência 

contra a mulher nas Américas:  

 

O Relatório Acesso à Justiça para as Mulheres Vítimas de Violência nas 

Américas4, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos mostra que, na 

Argentina, entre 1999 a 2003, os crimes de violência contra mulheres 
representaram 78 a 83% de todos os delitos ocorridos no país. Na Costa Rica, 

58% das mulheres sofreu um incidente de violência física ou sexual depois de 

completarem 16 anos ou mais. Nos Estados Unidos, em 2003, cerca de meio 

milhão de mulheres sofreu violência doméstica e aproximadamente 200 mil 
violações e agressões sexuais, segundo a Pesquisa Nacional de Vitimização 

daquele país. No México, em 2003, 46,6% das mulheres mexicanas, entre 15 

anos ou mais, que viviam com seus parceiros, reportou ter sofrido alguma 
violência durante os doze meses que antecederam a entrevista. Na República 

Dominicana, 23,9% das mulheres afirmou ter sofrido alguma violência desde 

os 15 anos de idade.5  

 

 O Brasil não está de fora da estatística. Nos últimos 30 anos, houve aumento de 230% 

no quantitativo de mulheres vítimas de homicídio. Só entre o ano de 2000 a 2010 foram mortas 

                                                
2 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS: COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. Acesso a La Justicia para Las Mujeres Víctimas de Violencia en Las Américas. OEA/Ser.L/V/II. 

Doc. 68, 20 de Janeiro de 2007, p. 1.  
3 GENEVA DECLARATION SECRETARIAT. The Burden of Armed Violence. Geneva, 2011.  
4  COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Aceso a la justicia en las Americas. 

Organización de los Estados Americanos.  
5 SENADO FEDERAL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Brasília, Julho de 2013. Disponível em 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/07/CPMI_RelatorioFinal_julho2013.pdf. 

Acesso em 20 de Novembro de 2018.  

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/07/CPMI_RelatorioFinal_julho2013.pdf
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43,7 mil mulheres6.  Segundo o Mapa da Violência 2015, as taxas do Brasil são extremamente 

superiores às de vários países tidos como civilizados: 48 vezes mais homicídios femininos que 

o Reino Unido; 24 vezes mais homicídios femininos que Irlanda ou Dinamarca; 16 vezes mais 

homicídios femininos que Japão ou Escócia7. Dessa forma, fica claro que o Brasil é um dos 

países com maior índice de violência contra a mulher. 

 Os dados brasileiros também apontam para a grande incidência da violência doméstica 

nos casos de feminicídio. Segundo o Mapa da Violência de (2015), 27,1% das mortes femininas 

ocorreram na casa da vítima8, e 71,9,8% dos casos de violência não letal contra as mulheres 

aconteceu dentro de suas residências9. Dessa forma, percebe-se que a situação no Brasil, assim 

como em diversos outros países, é crítica, e precisa ser abordada. 

 A tipificação do feminicídio no Brasil pode ser considerada uma conquista da pauta 

feminista no Direito. Ela reconhece que os homicídios de mulheres, muitas vezes, se dão em 

condições exclusivas da realidade desse gênero, e que, portanto, esses homicídios merecem 

atenção diferenciada. Essa visão vai de encontro à parte da teoria feminista do direito que aponta 

o viés masculino das normas e sua incapacidade de abarcar a experiência feminina nas leis, 

assim como de proteger as mulheres. Dessa forma, parte do movimento feminista defende que 

a igualdade entre homens e mulheres ainda não foi atingida, mesmo com leis garantindo a 

igualdade formal entre os gêneros, e que tal igualdade somente será conquistada por meio de 

uma maior atividade positiva estatal.  

Algumas feministas, no entanto, entendem o problema de maneira diferente, e 

argumentam que a ação positiva do estado para proteger as mulheres pode acabar reforçando 

estereótipos de fragilidade feminina, além de não ser eficaz. Nesse sentido, parte das 

acadêmicas feministas é contra e teceu críticas à tipificação do feminicídio; como, por exemplo, 

Maíra Cristina Correa Fernandes.  

Dessa forma, o presente trabalho busca abordar as duas principais vertentes da teoria 

feminista do Direito, identificando: o momento histórico em que surgiram; principais autoras; 

argumentos; métodos utilizados e visão do Estado. Em seguida, a teoria feminista será aplicada 

ao Brasil, buscando analisar qual(is) das vertentes analisadas melhor se aplica(m) à realidade 

brasileira, assim como o que a aplicação dos métodos feministas às leis brasileiras pode revelar. 

                                                
6 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha. Brasília, 

2013, p.  11. Disponível em http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-

content/uploads/2013/04/CNJ_pesquisa_atuacaoPJnaaplicacaoLMP2013.pdf. 
7 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. 1ª Edição. 

Brasília, DF, 2015. p. 27. 
8 Ibidem, p. 39. 
9 Ibidem, p. 50. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/04/CNJ_pesquisa_atuacaoPJnaaplicacaoLMP2013.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/04/CNJ_pesquisa_atuacaoPJnaaplicacaoLMP2013.pdf
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Esta segunda etapa do trabalho também trará dados sobre a violência contra as mulheres no 

Brasil e no estado do Rio de Janeiro, especificamente. Por fim, na terceira etapa, serão 

analisados 48 acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro referentes a processos sobre 

feminicídio, datados de 2015 a 2018, de modo a identificar que tipo de argumentações e 

discursos permeiam tais processos. 

PARTE I. A CRÍTICA FEMINISTA AO ESTADO  

  

 
 A suposta neutralidade do Direito já foi contestada por diversos grupos. A teoria 

feminista do direito, portanto, é fácil de ser compreendida: parte da percepção, por parte das 

mulheres, de que o gênero é um fator determinante no dia a dia, e, dessa forma, influencia as 

mais diversas facetas da vida humana. A crítica feminista ao Direito examina de que formas a 

existência dos gêneros influenciou o desenvolvimento das Leis e do Direito, e como homens e 

mulheres são afetados de maneiras diferentes por essas instituições10.  

 Como em qualquer área de produção de conhecimento, teóricas feministas discordam 

entre si em inúmeros pontos. No entanto, críticas ao Direito possuem, em geral, uma crença em 

comum: O status quo não é de igualdade entre homens e mulheres; ele é de subordinação 

feminina, e o Direito reforça essa posição. Dessa forma, diferente de outros estudiosos de 

Direito e Gênero que apenas descrevem a relação entre o Direito e os grupos afetados por ele,  

feministas partem do princípio de que o ordenamento jurídico faz parte da sistemática 

subordinação das mulheres. Nesse sentido, três pilares podem ser traçados: o status quo é de 

submissão feminina; o Direito não é neutro; o Direito reforça e perpetua essa desigualdade.  

 O feminismo, termo polêmico e amplamente discutido, pode ser definido, segundo 

Clare Dalton, como: 

 

os questionamentos e atividades dedicados, em primeiro lugar, a descrever a 

subordinação feminina, explorando sua natureza e extensão; em segundo 
lugar, a perguntar tanto como - por meio de quais mecanismos, e porque - para 

quais razões complexas - as mulheres continuam a ocupar tal posição; e em 

terceiro lugar, à mudança11.   

 

                                                
10 CHAMALLAS, Martha: Aspen Student Treatise for Introduction do Feminist Legal Theory. 3. ed. Wolters 

Kluwer Law and Business, 2013.   
11 DALTON, Clare. Where we Stand: Observations on the Situation of Feminist Legal Thought, 3 Berkeley 

Women's L.J 1,2, 1988-89.  
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 Para a autora Martha Chamallas, a definição acima captura as três diferentes ênfases da 

produção da teoria feminista do direito: primeiro, a descrição da realidade feminina; depois, as 

razões pelas quais essa desigualdade continua a se perpetuar, e, por último, a demanda por 

mudanças no sistema legal e na sociedade como um todo12.  

1.1 Métodos da teoria feminista do Direito : Asking the Woman Question e a tomada de 

consciência  
 

 

 Dentre os mais variados métodos utilizados pela teoria feminista do Direito para 

evidenciar o viés masculino do ordenamento e sua função como perpetrador de desigualdade, 

uma das técnicas  do estudo é a criação de consciência. Historicamente, a tomada de consciência 

é um dos pontos de partida do movimento feminista. Com relação direta à ênfase na descrição 

da realidade feminina apontada acima na definição de Clare Dalton, grupos de tomada de 

consciência tem seu surgimento nos anos 60 e 70, onde mulheres eram encorajadas a 

compartilhar suas experiências e vivências do dia a dia.  

 Nesse movimento, houve a descoberta de que as exclusões vividas pelas mulheres não 

eram individuais, e sim políticas, uma vez que se repetiam sistematicamente a todas as 

mulheres13. Segundo Patricia Cain, “a teoria do direito não é feminista a não ser que seja 

baseada na experiência das mulheres” 14 . De acordo com Leslie Bender, “a tomada de 

consciência feminista cria conhecimento ao explorar experiências comuns e padrões que 

surgem de comunicação compartilhada de eventos da vida. O que era experienciado como dores 

pessoais individualmente sofridas se revela uma experiência coletiva de opressão”15. 

 A importância desse método está não só em ser o ponto de partida para todos os outros, 

mas na influência que tem por si só.  As conclusões adquiridas por meio desses debates são 

úteis na conscientização de outras mulheres, uma vez que podem ser compartilhadas em esferas 

maiores, como a mídia, as artes e a política16.  

 Outro método que vale a pena ser mencionado e um dos mais difundidos na teoria 

feminista do Direito é chamado asking the woman question, ou, em tradução livre, 

“perguntando sobre a mulher”. Após a tomada de consciência de que a realidade compartilhada 

                                                
12 CHAMALLAS, Martha: Aspen Student Treatise for Introduction do Feminist Legal Theory. 3. ed. Wolters 

Kluwer Law and Business, 2013. pp. 1-16. 
13 CHAMALLAS, Martha: Aspen Student Treatise for Introduction do Feminist Legal Theory. 3. ed. Wolters 

Kluwer Law and Business, 2013. pp. 1-16. 
14 CAIN, Patricia. Feminist Legal Scholarship. 77 Iowa Law Review, 1991. pp. 19- 20. 
15 BENDER, Leslie. A Lawyer's Primer on Feminist Theory and Tort. 38 J. Legal Education, 1998. pp 3-9. 
16 BARTLETT, Katherine T. Feminist Legal Methods. Harvard Law Review 103. 1990, p. 864. 
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por todas as mulheres é a de subordinação, o método em questão permite que já se parta de um 

ponto de vista crítico a respeito da suposta neutralidade do Direito. Dessa forma, é possível 

revelar de que maneira aquela norma ou conjunto de normas inclui – ou, na maioria das vezes, 

exclui – o ponto de vista feminino, e que consequências isso pode trazer para a vida em 

sociedade. Em outras palavras, o método serve para desmascarar de que forma uma regra ou 

costume, dito neutro, serve para perpetuar os interesses masculinos na sociedade, excluindo a 

vivência feminina. 

 Segundo Katherine Bartlett, perguntar sobre a mulher significa examinar como o Direito 

falha em levar em consideração as experiências de vida mais tipicamente femininas, ou como 

conceitos legais existentes podem colocar mulheres em desvantagem. Para a autora, o objetivo 

desse método é expor essas características do direito e como elas operam17. Ainda segundo 

Bartlett, uma pergunta se torna um método quando é frequentemente feita18. Dessa forma, essa 

pergunta é frequentemente feita por feministas teóricas como um dos primeiros passos para 

identificar o viés de gênero de leis e práticas que, à primeira vista, poderiam passar como 

neutras. 

 Quando aplicado à jurisprudência, é importante ressaltar que o método não significa, 

sempre, decisões a favor das mulheres. Perguntar sobre a mulher não significa se perguntar qual 

seria o cenário mais benéfico para mulheres como uma classe, e sim se existe algum viés que 

faz com que a regra afete de maneira diferente mulheres e homens. Dessa forma, o método 

requer um olhar mais atento para efeitos que, historicamente, sempre foram ignorados19. 

 Existem diversos outros métodos utilizados por estudiosas da teoria feminista do direito 

para criticar e sugerir mudanças no ordenamento atual 20  que não foram abordados 

detalhadamente nesta seção, como, por exemplo, o raciocínio prático feminista, desenvolvido 

principalmente por Carol Gilligan em sua obra “In a Different Voice”21. No entanto, os dois 

métodos descritos acima parecem suficientes e mais adequados para a posterior análise que será 

feita sobre a da Lei do Feminicídio no Brasil. Isso porque são mais facilmente aplicáveis a leis 

ditas como objetivas. O método desenvolvido por Carol Gilligan, por exemplo, aborda questões 

éticas e mais subjetivas.  

 

                                                
17 Ibidem, p. 829-88. 
18 Ibidem; p. 837.  
19 BARTLETT, Katherine T. Feminist Legal Methods. Harvard Law Review 103. 1990, p. 846.  
20 Katharine Bartlett, em sua obra “Feminist Legal Methods”, 1990, traz outros métodos frequentemente utilizados 

na teoria feminista.   
21 GILLIGAN, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. Harvard 
University Press, 1982.   
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1.2 As fases da teoria feminista do Direito  
 

 

 As autoras feministas que se dedicam à crítica do Direito podem ser organizadas em 

diferentes vertentes, por épocas, argumentos e críticas principais. Neste estudo, será priorizada 

a divisão feita por Martha Chamallas, por ser considerada mais abrangente e didática. A autora 

direciona seu recorte de acordo com os momentos históricos em que os argumentos das 

diferentes vertentes feministas foram mais fortes, tornando possível uma visão cronológica da 

evolução do movimento, No entanto, também merece destaque a organização concebida por 

Cass R. Sunstein, em sua crítica ao livro “Feminism Unmodified” de Catharine MacKinnon22, 

uma vez que o autor, além de trazer seu recorte dos movimentos, foca nas críticas de uma 

geração à outra.   

1.2.1 A divisão de Martha Chamallas  

 

 

 Martha Chamallas divide a teoria feminista do Direito em três gerações: a geração da 

igualdade, originada nos anos 70; a geração da diferença, mais forte nos anos 80; e a geração 

das identidades complexas, iniciada nos anos 90 e que se estende até hoje23.  

 A geração da igualdade é provavelmente a mais conhecida, principalmente por se tratar 

de uma conclusão lógica: homens e mulheres devem ter direitos e deveres iguais. Já positivada 

em muitas jurisdições, essa ideia nasceu da insistência, por parte das feministas dessa geração, 

de que, como mulheres eram iguais aos homens em todos os aspectos relevantes, elas mereciam 

acesso a todas as esferas da vida pública e privada que antes eram reservadas apenas aos 

homens24. Como o nome denota, teóricas da primeira onda feminista hesitavam em aceitar 

qualquer diferença entre homens e mulheres, já que essas diferenças, historicamente, haviam 

sido usadas para exclusão e submissão feminina. Teóricas dessa época são muitas vezes 

associadas ao feminismo liberal. Essa escola demandava, acima de tudo, liberdades individuais; 

as mesmas que os homens possuíam. Dessa forma, o que esperavam do Estado se limitava a 

pequenas mudanças estruturais, de modo a passar a acomodar, também, as mulheres25. O 

feminismo liberal será abordado novamente, mais a frente.  

                                                
22 SUNSTEIN, Car R. Review: Feminism and Legal Theory. Harvard Law Review, Vol. 101, No. 4 (Feb., 

1988), pp. 826-848 
23 CHAMALLAS, Martha: Aspen Student Treatise for Introduction do Feminist Legal Theory. 3. ed. 

Wolters Kluwer Law and Business, 2013. pp.17-24.  
24 Ibidem. 
25

 Ibidem. 
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 A geração da diferença, por sua vez, faz uma crítica direta à geração da igualdade. 

Teóricas dessa corrente perceberam que simplesmente abrir espaço nas estruturas existentes 

para que mulheres pudessem participar não era suficiente para erradicar a desigualdade e a 

submissão feminina. O ponto de partida para essa conclusão foi o de que, ainda que mulheres 

pudessem adentrar espaços antes reservados apenas aos homens, ser mulher acarretava 

diferenças significativas no dia a dia. Por exemplo: ainda que mulheres pudessem trabalhar fora 

de casa, como os homens, elas ainda possuíam um segundo turno de trabalho exclusivamente 

feminino: o trabalho doméstico26.   

 Aceitar que existiam diferenças significativas na realidade de homens e mulheres, no 

entanto, não significava admitir que essas diferenças fossem inatas e biológicas, como se 

acreditava anteriormente, mas sim que se tratavam de estruturas socialmente construídas; e, 

portanto, passíveis de reforma27. Dessa forma, essa geração da teoria percebeu que a demanda 

pela igualdade formal não era suficiente. A igualdade entre homens e mulheres demandaria, 

primeiro, a percepção de que suas experiências sociais eram diferentes, para então obter 

tratamentos diferentes. Afinal, tratar da mesma forma os desiguais geraria, mais uma vez, 

injustiças.  

 O feminismo da dominação é associado à geração das diferenças. No entanto, Catharine 

MacKinnon, a maior voz dessa vertente, argumenta que é mais importante o foco na 

identificação dos aspectos da dominação masculina do que nas diferenças entre homens e 

mulheres28. Pontos importantes dessa escola de pensamento são a forte crítica ao feminismo 

liberal, uma vez que os direitos libertários advogados por essa corrente, como privacidade, 

faziam muito pouco pela libertação feminina. Ao contrário, tais direitos operavam no sentido 

de legitimar a estrutura desigual 29 . Dessa forma, estender para as mulheres estruturas 

dominadas pelos homens não impedia que essas estruturas continuassem a operar a favor dos 

homens e contra as mulheres. 

 A geração das identidades complexas, por sua vez, traz as mais recentes das demandas 

feministas. Ela parte do afastamento das diferenças entre homens e mulheres para focar nas 

diferenças existentes entre mulheres entre si30. Essa geração é marcada por grupos femininos 

                                                
26 Ibidem.  
27 CHAMALLAS, Martha. Aspen Student Treatise for Introduction do Feminist Legal Theory. 3. ed. Wolters 

Kluwer Law and Business, 2013. pp.1-16. 
28 MACKINNON, Catharine. Difference and Dominance: on Sex Discrimination. In Feminism Unmodified. 

Harvard University Press, 1987. pp. 381-390.  
29 CHAMALLAS, Martha: op. cit. pp.1-16. 
30

 Ibidem. 
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clamando por mais representatividade, como negras, lésbicas e imigrantes. De acordo com estes 

grupos, o movimento feminista era pautado apenas na experiência da mulher branca e de classe 

média; sendo, portanto, um movimento classista e racista. Essa crítica serviu de base para o 

fortalecimento de diversos outros movimentos, como, por exemplo, o feminismo negro. Essa 

geração, portanto, ao criticar a apropriação de uma experiência única de todas as mulheres, 

argumentou que o dia a dia das mulheres também era pautado por condições adicionais, como 

classe social, etnia e sexualidade. Dada essa complexidade, tornou-se evidente que grupos 

diversos dentro do feminismo possuíam estratégias e demandas políticas igualmente diversas31.  

Na geração das identidades complexas se insere o feminismo interseccional. Essa 

corrente aponta que a experiência de discriminação sofrida pelas mulheres difere com base nos 

fatores apresentados acima. Uma das autoras mais conhecidas dessa vertente é Kimberle 

Crenshaw. Em seu trabalho “A Interseccionalidade na Discriminação de Raça e Gênero”,  a 

autora argumenta que as discriminações raciais e de gênero operam juntas, e que, portanto, as 

experiências das mulheres negras não podem ser categorizadas como discriminação de gênero 

ou discriminação racial, separadamente32. Nesse sentido, Crenshaw aponta a incapacidade das 

leis de abarcar de maneira correta essa interseccionalidade. A autora traz o exemplo das 

instituições de Direitos Humanos, que eram capazes de lidar com situações de violência vividas 

pelas mulheres quando se assemelhavam a violações também sofridas pelos homens. No 

entanto, quando se travatam de violações tipicamente femininas, como serem obrigadas a se 

casar ou a ter um bebê, essas instituições não sabiam como classifica-las. Segundo a autora, 

situação semelhante acontece com as mulheres negras: “Da mesma forma, quando mulheres 

negras sofrem discriminação de gênero, iguais às sofridas pelas mulheres dominantes, devem 

ser protegidas, assim quando experimentam discriminações raciais que as brancas 

freqüentemente não experimentam. Esse é o desafio da intersecionalidade33.”  

 Judith Butler traz argumentos no mesmo sentido, apontando que o movimento feminista 

encontra um obstáculo ao considerar a mulher, sua protagonista, como uma figura única34. 

Segundo a autora, “(...) o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, 

étnicas, sexuais e regionais de identidades discursivamente construídas. Resulta que se tornou 

                                                
31 CHAMALLAS, Martha. Aspen Student Treatise for Introduction do Feminist Legal Theory. 3. ed. Wolters 

Kluwer Law and Business, 2013. pp.1-16. 
32 CRENSHAW, Kimberle. A Intersecionalidade na Discriminação de Raça e Gênero, p. 8. Disponível em: 

http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf. Acesso em 06/12 . 
33 Ibid, p. 9. 
34 BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rouüedge, Chapman & 

Hall, Inc., 1990. p. 20. 
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impossível separar a noção de “gênero” das interseções políticas e culturais em que 

invariavelmente ela é produzida  e mantida.35”.    

 

1.2.2 A divisão de Cass R. Sunstein  

 

 

 Sunstein organiza as vertentes da teoria feminista do Direito em abordagem da 

"diferença”, da "voz diferente” e da “dominância”.  A abordagem da diferença, ironicamente, 

corresponde à geração da igualdade apresentada por Martha Chamallas: feministas dessa 

vertente atacavam as diferenças entre homens e mulheres, por considerá-las baseadas em 

preconceito, e não em ciência ou biologia, de forma a perpetuar a desigualdade entre os 

gêneros36. Como mencionado, essa corrente é extremamente aceita e difundida, inclusive na 

doutrina legal. Sunstein também considera a abordagem da voz diferente como uma vertente 

da teoria feminista do Direito.  

Associada a Carol Gilligan, principalmente em sua obra “In a Different Voice”, a autora 

sustentou que homens e mulheres reagiam de maneira diferente às diversas situações da vida. 

Enquanto, para Gilligan, as mulheres davam mais valor a relacionamentos (“ética do cuidado”), 

os homens davam mais valor a direitos, formalidade e autonomia (“ética da justiça”)37. Essa 

vertente, no entanto, foi muito criticada por outras teóricas feministas. Como é fácil 

compreender, a ideia de que mulheres valorizavam o cuidado e as relações interpessoais 

enquanto homens valorizavam a justiça e a ética reforçava a ideia da mulher protetora, familiar 

e emotiva, enquanto o homem era o ser lógico e justo. Historicamente, esse foi o discurso que 

legitimou a participação exclusivamente masculina na política e cargos mais altos, enquanto as 

mulheres foram relegadas aos cuidados do lar e de seus familiares.  

 Por fim, Sunstein dá grande ênfase ao feminismo da dominação, a terceira vertente 

abordada. Segundo o autor, essa vertente descreve a desigualdade de gênero não em termos de 

diferenciação arbitrária ou irracional, mas em termos de submissão. Dessa forma, o problema 

não é o tratamento diferente de homens e mulheres; e sim que homens têm dominado mulheres 

ao longo da história, principalmente por meio da sexualidade38.  

                                                
35 Ibidem. 
36 SUNSTEIN, Car R. Book Review: Feminism and Legal Theory. Harvard Law Review, Vol. 101, No. 4. 1988, 

pp. 826-848. 
37  GILLIGAN, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. Harvard 

University Press, 1982.   
38 SUNSTEIN, Car R. Book Review: Feminism and Legal Theory. Harvard Law Review, Vol. 101, No. 4. 1988, 

pp. 828. 
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 A autora feminista mais aclamada a ser relacionada a essa corrente, como mencionado, 

é Catharine MacKinnon. O autor traz, inclusive, a crítica de MacKinnon a respeito da geração 

anterior, a abordagem da diferença (referida por Chamallas como a geração da igualdade): 

inicialmente, a teoria não abarcava as diversas diferenças estruturais entre homens e mulheres. 

Segundo essa abordagem, ainda que leis garantissem a igualdade entre homens e mulheres, 

homens já partiriam de uma vantagem ignorada pela lei - e, portanto, também nos tribunais. Em 

seguida, MacKinnon também argumenta que a abordagem da diferença é inadequada porque 

usa os homens como base da medida da diferença39 - similar à crítica posterior de que a mulher 

branca seria a base do feminismo, mencionada anteriormente. Dessa forma, as regras usariam 

a realidade masculina como padrão.  

 Nesse sentido, Sunstein foca sua análise do feminismo da dominação na teoria de 

MacKinnon, trazendo, inclusive, o seu argumento de que o tratamento legal de homens e 

mulheres deveria ser encarado, hoje, da mesma forma que a exclusão racial foi encarada: as 

diferenças de gêneros - assim como de negros e brancos - foram socialmente construídas. Esse 

argumento é fortemente utilizado pela autora em seu artigo “The Road Not Taken: Sex Equality 

in Lawrence v. Texas”. No texto, MacKinnon argumenta que a Corte americana invalidou uma 

lei que proibia a sodomia homossexual com base no direito da privacidade, e não no estatuto 

da igualdade, como deveria ter sido feito. Ou seja: o assunto foi abordado como uma questão 

de privacidade, e não de desigualdade entre sexos. Segundo a autora: 

 

(…) uma abordagem baseada na igualdade de gêneros não questiona de 
homens e mulheres são iguais ou diferentes, são tratados de maneira similar 

ou diferente (…). Ela questiona, fundamentalmente, se uma lei promove 

igualdade ou desigualdade com base no sexo em um cenário onde os sexos 
são socialmente desiguais; especificamente se a hierarquia de gênero e a 

dominação baseada no sexo, ou sua progressiva dissolução. é promovida40.  

 

 Dessa forma, a autora argumenta que uma jurisprudência efetivamente baseada em 

desigualdade entre sexos deveria ter prosseguido da mesma forma que a Corte americana em 

Living v. Virginia41,  ao decidir sobre o casamento inter racial: como leis anti-miscigenação 

eram discriminatórias e serviam para manter a supremacia branca, elas feriam a igualdade 

material, ainda que a igualdade formal houvesse sido cumprida. Isso significa dizer que, 

                                                
39 Ibidem, p. 832. 
40 MACKINNON, Chatarine A.. The Road Not Taken: Sex Equality in Lawrence v. Texas. Ohio State Law 

Journal, Vol. 65. 2004, pp. 1081-1095. 
41 Loving v. Virginia, 388 U.S. 1.  
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ainda que brancos e negros enfrentassem a mesma proibição - não poderem se casar uns com 

os outros - essa regra já partia de uma desigualdade pré existente, e ignorá-la servia apenas para 

manter a subordinação de um dos grupos.  

 Na argumentação acima, é possível perceber a forte crítica da autora ao feminismo 

liberal apresentada anteriormente. Enquanto a teoria procurasse apenas afirmações legais da 

igualdade entre homens e mulheres e desconsiderasse a situação preexistente de subordinação 

estrutural, decisões que tratassem os dois sexos de forma idêntica apenas manteriam essa 

situação desigual. Como aponta Martha Chamallas, a abordagem de MacKinnon não busca 

tratamento formal igualitário para homens e mulheres, apenas. Ela busca, na verdade, a 

igualdade substancial, ao invés de formal, reconhecendo que o tratamento idêntico para pessoas 

em posições diferentes pode resultar em injustiça42.  

 As classificações apresentadas acima se tratam de simplificações, com propósito 

explicativo. Ainda que existam diversas outras vertentes do feminismo e que seus momentos 

de ascensão e crítica se misturem na história, a organização acima serve para norteamento e 

visão geral das principais ideias da teoria feminista do Direito ao longo dos anos.  

  

1.3 A visão feminista do Estado  
 

 

 Segundo Deborah L. Rhode, apesar do óbvio papel do Estado na estruturação dos papéis 

de gênero, o Estado não costuma ser um elemento central na jurisprudência feminista 43 . 

Catharine MacKinnon vai mais adiante e declara que “o feminismo não possui uma teoria do 

Estado 44”. Como observa Rhode, enquanto algumas estudiosas consideram o conceito de 

Estado abstrato demais para ser de uso prático na teoria, no sentido em que haveria pouca ou 

nenhuma concordância entre as autoras, outras são enfáticas quanto à centralidade dos governos 

na vida das mulheres e a necessidade de análises mais profundas sobre as instituições que o 

compõe45. 

                                                
42 CHAMALLAS, Martha. Aspen Student Treatise for Introduction do Feminist Legal Theory. 3. ed. 

Wolters Kluwer Law and Business, 2013. p. 62. 
43 L. RHODE, Deborah. Feminism and the State. Harvard Law Review, Vol. 107, No. 6, 1994. pp. 1181-1208 
44 MACKINNON, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University Press, 1989. p. 157. 
45 L. RHODE, Deborah. Feminism and the State. Harvard Law Review, Vol. 107, No. 6, 1994. pp. 1181-1208. 
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 Segundo MacKinnon, o feminismo não aborda de maneira extensiva a relação entre 

estado e sociedade como uma teoria de determinação sexual baseada no sexo. Se o fizesse, tal 

teoria responderia às seguintes perguntas:  

 

O que é o poder do Estado? De onde, socialmente, ele vem? Como as mulheres 
se confrontam com ele? O que são leis para mulheres? Como o Direito 

funciona para legitimar o Estado, o poder masculino e a si mesmo? O Direito 

pode fazer algo pelas mulheres? Pode fazer alguma coisa sobre o status 

feminino? (…)
46

.   

 

 Ainda segundo a autora, na falta dessas respostas, a prática feminista se divide entre 

uma visão liberal e uma visão esquerdista do Estado. Ambas as teorias tratam o Direito como a 

mente da sociedade: na teoria liberal, uma mente irracional; na teoria esquerdista, uma reflexão 

dos interesses e estruturas sociais, ajudando a forma-las 47 . Tais vertentes da teoria serão 

analisadas a seguir.  

 

1.3.1 A visão liberal do Estado   

 

 

 Segundo Rhode, apesar de divergirem em muitos aspectos, teóricas liberais concordam 

sobre as responsabilidades básicas do Estado: tratar indivíduos com o mesmo nível de 

preocupação e respeito e assegurar a liberdade necessária para que cada indivíduo persiga seus 

objetivos48. No mesmo sentido, Amy Baehr afirma que o feminismo liberal clássico considera 

liberdade como liberdade de interferência coercitiva, inclusive a estatal, e que tanto homens 

quanto mulheres a possuem49. Algumas feministas liberais, como Hilde Bojer, seguindo a teoria 

do liberal clássico John Rawls50, argumentam que o Estado deve agir de modo a dividir de 

maneira igualitária os benefícios e malefícios da vida em sociedade, de maneira apermitir que 

homens e mulheres tenham liberdade de exercer suas escolhas51.  

 Da mesma forma, Norma Jean Almodovar, feminista liberal que diversas vezes se 

posiciona contra a demanda feminista por maior atuação estatal, argumenta que o direito à 

                                                
46 MACKINNON, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University Press, 1989. p. 159. 
47 Ibidem.  
48 RHODE, opt. cit.  
49  BAEHR, Amy R. Liberal Feminism: Standford Encyclopedia of Philosophy. 2013. Disponível em: 

https://plato.stanford.edu/entries/feminism-liberal/. Acesso em 07/12.  
50 John Rawls, a Theory of Justice, pp. 60-65, 1971.  
51 BOJER, Hilde. Women and the Rawlsian Social Contract. Social Justice Research 15, 2002. Pp. 393–407. 

https://plato.stanford.edu/entries/feminism-liberal/
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liberdade das mulheres entendido como o direito de não intervenção estatal coercitiva tem 

grande impacto na vida das mulheres; incluindo a autonomia sexual e da comercialização de 

seu corpo 52 . Dessa forma, a autora se posiciona contra leis proibindo a prostituição, por 

exemplo.   

 No pensamento do feminismo liberal, o Estado é tido como uma instituição - ou um 

conjunto de instituições - relativamente neutra. Dessa forma, suas normas e estruturas não 

possuem um objetivo em si mesmas; elas apenas refletem os interesses de quem quer que esteja 

no poder. Assim, estas normas poderiam, portanto, eventualmente refletir os interesses das 

mulheres. Dessa forma, para algumas teóricas feministas, o Estado representa uma instituição 

que pode ser visada pelas mulheres para que produza legislação favorável a elas mesmas; ou 

seja, na visão dessa teoria, o Estado é uma instituição passível de produzir políticas e legislações 

para mulheres53.  

 Um exemplo do feminismo liberal clássico é o livro The Feminine Mystique, de Betty 

Friedan54. Na obra, a autora argumenta que a exclusão feminina de certos espaços da sociedade, 

principalmente o mercado de trabalho, foi causada por discursos sociais que faziam com que as 

mulheres acreditassem que, devido a características inerentes da mente feminina, era melhor 

para elas próprias e para a sociedade como um todo que elas se concentrassem na vida de donas 

de casa e matriarcas, enquanto os homens saíam para fazer parte da população economicamente 

ativa. Dessa forma, a autora não mergulha tão profundamente na questão da desigualdade 

sexual como uma submissão completa feminina aos desejos masculinos, ao contrário de 

Catharine MacKinnon (que chega a argumentar, por exemplo, que tudo o que representa uma 

mulher no imaginário social é fruto dos desejos dos homens55). De maneira similar, Simone de 

Beauvoir,  em sua obra “O Segundo Sexo”56, passa por argumentos biológicos e psicanalíticos 

utilizados ao longo da história para concluir que nenhum desses aspectos oferece motivos para 

o tratamento da mulher como inferior. Na visão da autora, todas as características femininas, 

inclusive as usadas para justificar tal tratamento e dadas como imutáveis e científicas, são, na 

verdade, uma construção social que molda meninas desde o seu nascimento57 . 

                                                
52 ALMODOVAR, Norma Jean. For Their Own Good: The Results of the Prostitution Laws as Enforced by 

Cops, Politicians, and Judges. In McElroy, 2002. Pp. 71–87. 
53 KANTOLA, Johanna. State/Nation. Em: The Oxford Handbook of Feminist Theory, editado por Lisa Dish e 

Mary Hawkesworth. Oxford University Press, 2016.  
54 FRIEDAN, Betty. The Feminine Mystique. W.W Norton & Co. 1963. 
55 MACKINNON, Catharine. From Practice to Theory, or what is a white woman anyway? Yale Journal of 

Law and Feminism, Volume 4, Article 3, 1991. pp. 13-22.  
56 BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Gallimard, 1949. 
57 Ibidem. 
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 De maneira menos radical que as autoras acima, Friedan indica que as mulheres 

ocuparam papéis coadjuvantes na sociedade porque foram levadas a crer, por um discurso 

pseudo utilitarista, que esse era o melhor a fazer58. Nessa linha, a autora argumentou que a 

igualdade entre homens e mulheres poderia ser alcançada por meio de reformas legislativas, 

como, por exemplo, leis que obrigassem o pagamento igual para homens e mulheres, regulação 

das horas de trabalho de homens e mulheres e tipificação da discriminação feminina no espaço 

de trabalho 59 . Como exposto anteriormente, as demandas liberais são mais aceitas por se 

tratarem de igualdade material: atualmente, em países democráticos, dificilmente a lei vai 

positivar a discriminação feminina - mesmo que ainda aconteça da lei positivar discriminação 

de imigrantes, por exemplo. Como defende MacKinnon, não é necessário que o Estado positive 

tal desigualdade para que ela exista, pois ela já está estruturalmente enraizada na sociedade60.  

 É possível perceber que as demandas formuladas por Friedan já foram, pelo menos no 

âmbito legislativo, conquistadas. Segundo a teoria, não é nem mesmo necessário que mulheres 

adentrem na política para ter tais direitos conquistados; apenas que elas convençam os grupos 

no poder a positivar seus interesses. No entanto, a positivação dos interesses femininos não 

gera, necessariamente, que eles existam na prática; e é por isso que a geração das diferenças 

entendeu que a positivação da igualdade não era suficiente, como apresentado anteriormente. 

 Para além do exemplo de Friedan, pode-se perceber que, ainda que feministas liberais 

reconheçam que as instituições do estado são dominadas pelos homens e que, portanto, tais 

instituições refletem os interesses masculinos 61 , elas acreditam ser possível que essas 

instituições passem a refletir os interesses femininos. O caminho é a conscientização dos grupos 

que controlam essas instituições de que mulheres merecem os mesmos direitos e deveres que 

os homens - ou, melhor ainda, a abertura desses espaços antes dominados pelos homens às 

mulheres. Tal estratégia, como se pode perceber, está intrinsecamente conectada às linhas 

argumentativas apresentadas pelas feministas da geração liberal.  

 

1.3.2 A visão esquerdista do Estado  

 

 

                                                
58 FRIEDAN, op. ct. 
59 FRIEDAN, op. ct.  
60 MACKINNON, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University Press, 1989. p. 

159. 
61 KANTOLA, Johanna. State/Nation. Em: The Oxford Handbook of Feminist Theory, editado por Lisa Dish e 

Mary Hawkesworth. Oxford University Press, 2016.  
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 A visão menos positiva e otimista do Estado, fortemente presente no feminismo radical, 

tende a ver no Estado não apenas instituições sem fim em si mesmas controladas por grupos, e 

sim um agente poderoso na construção da realidade. Ellen Willis, o feminismo radical é uma 

vertente do feminismo que identifica a supremacia masculina em todos os contextos sociais e 

econômicos, buscando, então, sua erradicação por meio de reformas radicais.62  O movimento, 

então, percebe na organização patriarcal da sociedade como um todo a maior causa da 

subordinação feminina. Uma das maiores vozes do feminismo radical da atualidade, embora 

ela mesma nunca tenha se auto proclamado dessa vertente, é Catherine MacKinnon. Suas fortes 

críticas ao feminismo liberal serão abarcadas nesta sessão.  

 Na realidade, diversas teóricas feministas, não só as que se identificam com o feminismo 

radical, teceram críticas à visão liberal do Estado, ou feminismo liberal. Segundo Rhode, por 

exemplo, a visão liberal do Estado tem sido inadequada a nível de teoria e de prática: 

instituições liberais não se mostraram igualmente preocupadas, efetivamente, com a igualdade 

de gênero e o respeito às mulheres. Ao mesmo tempo, teóricas dessa corrente não foram capazes 

de apontar as causas dessas falhas, ou estratégias para combatê-las63.  

 Como argumenta Kathy Ferguson, o liberalismo "age como se as mulheres já fossem 

livres, quando a maior parte da crítica feminista tenta demonstrar exatamente o contrário64”. 

Segundo Kantola, enquanto feministas liberais entendem o estado em termos de instituições 

políticas, feministas radicais estendem a análise para estruturas mais amplas do estado e 

sociedade, mostrando a natureza patriarcal da política65.  

 Finalmente, segundo Catharine MacKinnon, o liberalismo apoia a intervenção estatal a 

favor das mulheres como pessoas abstratas com direitos abstratos, sem analisar as limitações 

desses direitos frente às estruturas de gênero66. Ainda segundo a autora, a liberdade negativa 

prezada pelo estado liberal, ao invés de garantir também a liberdade das mulheres, como 

feministas liberais assumem, mantém o status quo de subordinação. Isso porque, uma vez que 

os homens detêm o poder social - dominam a sociedade e ditam os direitos e deveres das 

mulheres de acordo com a sua conveniência, tanto na vida privada quanto pública - garantir 

                                                
62 WILLIS, Ellen. No More Nice Girls: Countercultural Essays. Minnesota: University of Minnesota Press, 

1992. P. 117.  
63 L. RHODE, Deborah. Feminism and the State. Harvard Law Review, Vol. 107, No. 6, 1994. pp. 1181-1208 
64 FERGUSON, Kathy E.. The Feminist Case Against Bureaucracy. Temple University, 1984. p. 177. 
65 KANTOLA, Johanna. State/Nation. Em: The Oxford Handbook of Feminist Theory, editado por Lisa Dish e 

Mary Hawkesworth. Oxford University Press, 2016.  
66 MACKINNON, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University Press, 1989. p. 

160.  
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liberdade negativa às mulheres nunca as fará iguais aos homens67. Em outras palavras, quando 

existem dois grupos na sociedade, sendo um grupo dominante e um grupo subordinado, dar 

liberdade negativa a estes grupos significa deixar que o grupo dominante siga subordinando o 

segundo grupo. Não interferir na situação desigual, portanto, significa manter o status quo de 

subordinação. 

 Dessa forma, segundo a autora, a demanda por um poder judiciário neutro assume que 

a realidade existente seria preferível à intervenção judicial: um status quo legislativo, 

econômico ou de gênero68. Ao mesmo tempo, a neutralidade do judiciário impede que a situação 

da realidade feminina seja analisada como realmente é, uma vez que isso demandaria a assunção 

de que as leis de igualdade formal não foram capazes de garantir a igualdade material; 

demandando, então, ativismo político para que tais leis fossem cumpridas.  

 MacKinnon, portanto, vai além da crítica comum ao feminismo liberal; isto é, de que 

ele não é suficiente para garantir a igualdade entre os gêneros. Ela afirma que, em regimes 

liberais, o Direito é uma fonte de legitimidade ao sistema opressor. Na visão da autora, o Direito 

incorpora a dominação social produzida pelos homens na lei. A partir daí, dois fatos se 

concretizam: a lei se torna legítima; e, então, a dominação, positivada na lei, se torna invisível69.  

 O sistema liberal, seria, dessa forma, uma maneira de tornar a dominação masculina 

tanto invisível quanto legitimada, ao adotar o ponto de vista masculino ao mesmo tempo em 

que reforça esse ponto de vista na sociedade70. Segundo a autora, os homens conseguem 

dominar as mulheres na sociedade de maneira efetiva sem a ajuda do direito positivo - afinal, 

não existem leis permitindo abusos, estupros, agressões e desigualdade salarial, por exemplo, 

e, mesmo assim, tal qual é a realidade das mulheres. No entanto, como o Direito se diz neutro 

e objetivo, tratando igualmente homens e mulheres, enquanto tal dominação não ocorrer com a 

ajuda do Direito positivo, nenhuma reivindicação constitucional pode ser feita a respeito71. Em 

outras palavras, o Direito, ao assumir que homens e mulheres são iguais, faz com que a 

desigualdade não possa ser invocada a não ser que se trate de uma discriminação positiva.  

 Dessa forma, MacKinnon chega à conclusão que, partindo de uma perspectiva de que 

mulheres não obtiveram igualdade, uma lei estabelecendo-a entre os sexos não poderá ser 

                                                
67 Ibidem, p. 164. 
68 MACKINNON, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University Press, 1989. p. 

167. 
69 Ibidem, p. 237. 
70 Ibidem, p. 237. 
71 Ibidem, p. 239. 
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aplicada sem que ocorra uma mudança na sociedade. Tornar essa lei significativa requer, 

portanto, identificar problemas reais dessa igualdade72. Segundo a autora: 

 

A igualdade entendida substantivamente, e não abstratamente, definida nos 

termos das próprias mulheres e em termos de experiências concretas 

femininas, é o que as mulheres em sociedade mais precisam e menos têm. 

Igualdade é também o que a sociedade acredita que as mulheres já possuem, 
e, então, garante a elas no direito positivo

73
.  

 

 Logo, o argumento de MacKinnon, que a coloca como a grande voz do feminismo 

radical, é que o Estado e as leis funcionam ativamente como perpetradores da desigualdade 

entre homens e mulheres, tendo um papel crucial na manutenção da dominação feminina. Eles 

servem para gerar a invisibilidade da dominação, fazendo com que ela se torne "as coisas como 

elas são”. Afinal, a desigualdade vivida socialmente é tida como igualdade, e assim positivada 

na lei. Segundo a autora, portanto, o Estado é masculino, pois vê e trata as mulheres da forma 

como os homens veem e tratam as mulheres74.  

 Outras feministas radicais também teceram críticas expressas ao Estado nesse sentido, 

como, por exemplo, Kate Milliet. Em sua obra “Sexual Politics”, Milliet desconstruiu a ideia 

de que o patriarcado significava apenas o poder do pai sobre o resto da família, argumentando 

que o mesmo significa o poder dos homens no geral, em todos os aspectos da sociedade75. Nesse 

sentido, a autora concluiu que a supremacia masculina, a forma mais fundamental de opressão, 

é global e universal. Dessa forma, o Estado não seria momentaneamente patriarcal (apenas 

porque homens estão em seu controle), mas sim essencialmente patriarcal; não se podendo, 

portanto, separar o Estado da supremacia masculina76. 

 Teóricas de diversas outras vertentes que não feminismo radical também compartilham 

a crença de que o Estado participa ativamente na construção da realidade das mulheres, e não 

apenas como um instrumento de manobra à disposição dos grupos que o controlem, sem fim 

em si mesmo. É o caso, por exemplo, de Zillah Eisenstein, feminista socialista, que aplica a 

ideia do patriarcado como dominação universal, como trazida por Milliet, à relação entre a 

estrutura capitalista de classes e a estrutura de hierarquia sexual. Para a autora, a dominação do 
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76 Ibidem. 



           
27 

   

patriarcado permeia e organiza as duas estruturas 77 . Michele Barret, também da vertente 

feminista socialista, identifica diversas linhas de promoção da opressão feminina por parte do 

Estado: leis trabalhistas excluem mulheres de certos tipos de trabalho; leis sobre pornografia 

controlam o modo como a sexualidade feminina é representada; leis versando sobre o Direito 

de família definem a relevância da posição da mulher no núcleo familiar78.   

 Judith Butler, uma das grandes vozes atuais da teoria queer - teoria que afirma que 

gêneros e papéis sociais são socialmente construídos, e não definidos por biologia - também 

possui uma visão pessimista sobre o Estado. Em seu livro “Gender Trouble”, a autora 

argumenta que "O poder judiciário inevitavelmente produz o que clama meramente representar. 

Dessa forma, a política deve se preocupar com esta dupla função do poder: o jurídico e o 

produtivo.79”  

 Dessa forma, a autora afirma que o Estado regula e controla a vida social; e esta, por 

estar subordinada a ele, acaba sendo formada e definida de acordo com as estruturas que a 

regulam80. Segundo Butler, não é o suficiente se perguntar como mulheres podem ser melhores 

representadas na política e em suas leis. A crítica feminista deve, também, tentar entender como 

o grupo feminino é restringido e, sua subordinação, promovida, por meio da própria entidade 

tida como possível caminho de emancipação das mulheres: o Estado81.  

 No entanto, ao invés de clamar por mudanças radicais na estrutura estatal, como parte 

das feministas radicais, Butler se mostra, muitas vezes, temerosa do ativismo estatal, 

argumentando por formas mais progressivas de mudança social. Em sua obra “Excitable 

Speech”, por exemplo, a autora critica demandas feministas pela criminalização do discurso de 

ódio. Segundo Butler, aumentar o poder do Estado é uma forma de aumentar o escopo de sua 

arbitrariedade, o que não è necessariamente benéfico aos grupos marginalizados82. Tal crítica 

foi feita por estudiosas brasileiras à tipificação do feminicídio, como será analisado mais 

adiante.  

                                                
77  EISENSTEIN, Zillah. Developing a Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist Feminism. Em: In 

Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism. Monthly Review Press, 1979. p. 17. 
78 BARRET, Michele. Women's oppression today: problems in marxist feminist analysis. Verso, 1980.  pp. 
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79 BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 1999. p. 5.  
80 Ibidem, pp. 5-6. 
81 Ibidem. pp. 5-6.  
82 BUTLER, Judith. Excitable speech: A Politics of the Performative. Routledge, 1997.  
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 Ainda que existam diversas vertentes críticas ao Direito nesse sentido, pleitos comuns 

podem ser traçados entre elas. Segundo Judith Baer: 

 

teóricas feministas que criticam o Direito como ele é compartilham três 

premissas fundamentais: em primeiro lugar, doutrinas legais convencionais, 

desenvolvidas por homens em uma sociedade dominada por homens, possuem 

um viés masculino, ainda quando se auto proclamam neutras com relação ao 
gêneros. Em segundo lugar, a vida das mulheres, por quaisquer razões, são tão 

diferentes da vida dos homens que a teoria desenvolvida por eles não se 

adequa à realidade concreta das mulheres. Finalmente, o desenvolvimento da 
teoria feminista requer que mulheres produzam teoria a partir de sua própria 

experiência e perspectiva.
83

 

 

Dessa forma, é possível perceber que, ainda que variem na intensidade e na forma de 

suas críticas, autoras de diversas vertentes do feminismo concordam que as instituições estatais, 

criadas e pensadas pelos homens, servem pouco às mulheres. A elasticidade dessas estruturas e 

a extensão de seus impactos na vida das mulheres, no entanto, são alvos de debate.   

1.3.4 Conclusão  

 

 

 Novamente, é importante ressaltar que as visões do Estado por parte de teóricas 

feministas divergem muito entre si. Como em qualquer área de conhecimento, feministas 

estudiosas do Estado discordam a respeito de quase todos os seus aspectos; como seu papel, sua 

força e modos em que suas estruturas potencialmente poderiam vir a servir interesses femininos. 

Dessa forma, a exposição acima foi um pequeno recorte com o objetivo de situar o debate.  

 Em uma extrema simplificação, teóricas feministas se dividem entre as que vêem no 

Estado um carro comum, que pode ser dirigido na direção dos interesses de quem possuir o 

volante nas mãos, e as que vêem o Estado como um carro autônomo84, robótico, que foi 

construído e programado por homens, para ir sempre em sua própria direção: as mulheres 

podem conseguir entrar e se sentar no banco do carona, mas, sem reformas em sua programação, 

não conseguirão redireciona-lo. No entanto, um ponto em comum pode ser visto nas duas 

vertentes: o Estado, dominado por homens, serve aos interesses dos homens.  

 De acordo com Judith Baer, teóricas feministas do Direito não precisam assumir que o 

objetivo do Estado é perpetuar a desigualdade entre os gêneros para admitir que este é o seu 

                                                
83 BAER, Judith A. Feminist Theory and the Law. The Oxford Handbook of Law and Politics. Oxford University 
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efeito na sociedade85. A autora conclui que, uma vez que a doutrina legal advém da experiência 

humana, e as mulheres foram, historicamente, excluídas da produção normativa, a lei reproduz 

a vivência e interesses masculinos. Dessa forma, é necessário que feministas estudiosas do 

direito produzam novas doutrinas, métodos e propostas de reforma86.  

1.4 O papel da “Corte Feminista”  

 

 

 Ainda que existam vertentes teóricas contrárias às demandas feministas por meio do 

Estado - por desacreditarem de sua capacidade de efetivamente agir em prol de grupos 

marginalizados, ou por demandarem outros tipos de mudança, como a do discurso social - este 

trabalho argumenta que o Direito pode, sim, ser um caminho para a emancipação feminina. 

Certamente, não o único caminho: são necessárias reformas em todas as estruturas sociais para 

que a igualdade efetiva entre os gêneros possa ser perseguida.  

 Para Sylvia Law, por exemplo: 

 

Atingir a igualdade de sexos requer um movimento social para a 

transformação da família, educação infantil, economia, mercado de trabalho 
assalariado, e consciência humana. Nenhum princípio constitucional 

determina ou permite que as cortes efetuem o leque de mudanças necessárias 

para permitir a igualdade real entre homens e mulheres
87

.  
 

 Dessa forma, a ação judicial, sozinha, não é suficiente para a emancipação feminina, 

mas é uma parte do processo.  

 Segundo Katherine Bartlett e Rosanne Kennedy, o Direito, ao mesmo tempo em que 

representa oportunidades para o feminismo, também apresenta muitas limitações88. Uma das 

dificuldades apresentada pelas autoras não é tão aplicável ao Direito brasileiro: o respeito aos 

precedentes, que faz com que decisões do presente fiquem amarradas a interpretações e 

costumes pretéritos. Apesar de não adotar o sistema do “common law”, o judiciário brasileiro, 

como em qualquer país democrático, precisa adotar alguma uniformidade nas decisões para 

garantir um nível desejado de segurança jurídica; possuindo, então, a limitação dos 
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entendimentos passados. Isso obsta, de maneira clara, o objetivo feminino de mudança de 

paradigmas e reinterpretação de leis antes tidas como neutras. No entanto, Bartlett e Kennedy 

também afirmam que, apesar das dificuldades, a reforma legislativa pode ser uma etapa inicial 

na mudança social89.  

 Wendy Williams, em seu artigo “The Equality Crisis: Some Reflections on Culture, 

Courts, and Feminism”, argumenta que as mulheres podem requerer mudanças legislativas por 

meio de dois caminhos: ou clamam por igualdade formal, com base nas similaridades entre os 

sexos; ou pedem por tratamento diferenciado para as mulheres, correndo o risco desse 

tratamento diferenciado continuar sendo pior do que o tratamento destinado aos homens90. Por 

conta desse risco, a autora se mostra a favor da primeira linha de ação.   

 Williams foi muito criticada por diversas feministas que afirmaram que advogar pela 

igualdade entre homens e mulheres era benéfico para mulheres que exerciam papéis antes 

destinados apenas aos homens, mas nada fazia a respeito de mulheres que continuavam em 

espaços classicamente femininos, como donas de casa. Requerer o reconhecimento das 

diferenças entre os homens e mulheres, no entanto, pode gerar o “dilema da diferença”, 

apontado por Martha Minow: apontar tais diferenças pode recair em estereótipos históricos de 

homens e mulheres; os mesmos que servem para subordinar as mulheres91.  

 Conforme exposto nos exemplos acima, teóricas feministas de diferentes vertentes 

trouxeram problemáticas relacionadas às demandas feministas sobre a atuação das Cortes; 

apesar de, muitas vezes, concordarem que reformas legislativas eram desejáveis para remediar 

a situação da desigualdade entre os gêneros. Diante de tamanhos riscos, o que, de fato, se espera 

de uma Corte feminista? 

 Susanne Baer, ministra do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, apresenta a 

visão de uma feminista acadêmica dentro do sistema judiciário em seu artigo “Desigualdades 

que Importam92”. Segundo a autora, ainda que a pauta feminista tenha tido sucesso em positivar 

leis a respeito de igualdade de gênero, como, por exemplo, a lei do feminicídio, tema de análise 

posterior nesse trabalho e conquista reconhecida por Baer no referido artigo, a igualdade 
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substancial ainda não foi atingida. Isso se dá, segundo a autora, por diferentes motivos. Um 

deles é que a igualdade prometida por lei, muitas vezes, se dá em termos masculinos. Além 

disso, Baer também aponta que ainda se enxerga a igualdade em termos muito restritos: “ainda 

hoje e muito frequentemente usa-se igualdade em apenas um sentido, qual seja: a versão 

formalista e simétrica de não-arbitrariedade, como um direito geral ao tratamento igualitário 

perante e lei93”.  

 Dessa forma, a autora propõe pontos de partida diferentes para a análise da 

desigualdade. Por exemplo, ela sugere que a jurisprudência, ao encarar questões de igualdade, 

parta de um pressuposto de injustiça, e não de um ideal de igualdade. Nesse sentido, Baer 

propõe que a desigualdade seja vista como um dano. Segundo ela, a decisão que busca remediar 

um dano factual, e não um ideal subjetivo de igualdade, tem mais apelo às Cortes. Dessa forma, 

as desigualdades, não só de gênero, mas também entre etnias e nacionalidades, por exemplo, 

gera injustiças, e essas injustiças se traduzem em danos reais na vida dos grupos 

marginalizados. A partir desse ponto de vista, o papel das Cortes se torna remediar, amenizar e 

prevenir esses danos94.  

 Baer discursou nesse sentido no primeiro Congresso Internacional de Direito e Gênero, 

realizado no dia 12 de novembro de 2018 no Rio de Janeiro95. No evento, a autora declarou que 

decisões constitucionais devem partir de pressupostos factuais, baseados na realidade do 

mundo; e que essa realidade é de desigualdade hierárquica que subordina diversos grupos da 

sociedade. Segundo a autora, reconhecer essa desigualdade é uma medida capaz de retirar o 

viés das normas (seja ele sexual, étnico ou heteronormativo, por exemplo).  

 Baer apresentou, ainda, alguns passos que ela acredita que devem ser seguidos por juízes 

para evitar as injustiças geradas por discriminação. No discurso, a autora utilizava como plano 

de fundo o movimento “never again”96, que busca evitar a emergência de novos movimentos 

como o Nazismo, onde o Direito foi usado para legitimar e justificar o genocídio de 

determinados grupos. Segundo a autora, essa é a etapa final da discriminação. O primeiro ponto, 

segundo Baer, é que leis sobre a igualdade devem ser, de fato, utilizadas pelos juízes. Dessa 

forma, não se pode deixar que cumpram apenas um papel de adorno nos ordenamentos 
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jurídicos, e sim que sejam invocadas. Em seguida, a análise da igualdade, pelos magistrados, 

deve estar baseada em análise substantiva da realidade socioeconômica. Isso requer que os 

juízes sejam capazes de analisar dados e baseiem suas decisões em fatos.  

 Outro passo apontado pela autora é o foco no que realmente importa: a desigualdade, 

entendida por Baer como dano. Dessa forma, é necessário que os magistrados direcionem suas 

decisões para a prevenção ou remédio de danos sofridos pelos grupos oprimidos. Por fim, a 

autora indica a crença de que as Cortes são, sim, capazes de desenvolverem sua jurisprudência 

no sentido de se tornarem mais eficazes na luta contra desigualdades. Segundo Baer, este é um 

processo lento, mas Cortes são capazes de aprender e evoluir. Uma das principais soluções 

apontadas pela autora é o fornecimento de argumentos por parte de procuradores e defensores, 

por exemplo. Na posição de órgão responsivo, Cortes tendem a reforçar seus próprios 

entendimentos. Dessa forma, Baer aponta que as mesmas devem ser provocadas, desafiadas a 

renovar e modernizar seus julgamentos por meio de argumentos novos trazidos pelos 

operadores do Direito.  

 Por fim, é com esta mensagem otimista de Susanne Baer que passamos a análise 

concreta da Lei do Feminicídio e, posteriormente, à análise de sua aplicação pelo judiciário 

fluminense.  

PARTE II. A LEI DO FEMINICÍDIO  

 
 Esta etapa do trabalho tem como objetivo uma análise mais direta da Lei No. 13.104, 

de 9 de março de 2015, que acrescentou o feminicídio como qualificadora do crime de 

homicídio, além de incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Inicialmente, será feita 

uma breve análise de algumas leis brasileiras e a aplicação da teoria feminista nesses processos. 

Em seguida, será analisada a justificativa da criminalização do feminicídio, assim como críticas 

feministas à sua tipificação.  

 

2.1 A teoria feminista aplicada ao Brasil  

 

  

 Como em diversos países, as conquistas femininas no Brasil em termos de igualdade de 

tratamento perante a lei foram fruto de um longo caminho, permeado por pressões políticas e 

organizações de grupos femininos. A organização do movimento feminista no Brasil tem início 

em meados do século XX, se tornando mais visível em 1919, com a luta pelo voto, seguindo a 
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tendência internacional do movimento sufragista 97 . O direito do voto feminino só foi 

contemplado a partir do Código Eleitoral de 1932; e, mesmo assim, com muitas restrições: só 

poderiam votar as solteiras ou viúvas com renda própria, e as mulheres casadas precisavam da 

permissão do marido. O voto só passou a ser permitido para todas as mulheres em 1934; ainda 

sim, mulheres casadas precisavam da autorização do marido para tal. Somente em 1965 o voto 

feminino foi equiparado ao masculino.98  

 

2.1.1 A realidade feminina no Brasil  

 

 

 Das grandes conquistas ligadas ao feminismo liberal no Brasil, destaca-se o Estatuto da 

Mulher Casada, que mudou diversos artigos do Código Civil da época. A maior mudança para 

a classe feminina foi o fato de que, antes do advento do Estatuto, as mulheres casadas eram 

consideradas, pelo artigo 6º, parcialmente incapazes; tal como as crianças. Além disso, a mulher 

também passou a ter poder sobre os filhos, podendo solicitar a sua guarda após a separação, e 

mais independência financeira, podendo ser receptora de uma herança, por exemplo.    

 Merece destaque, também, a Constituição de 88, o grande marco democrático do Brasil. 

Seu artigo 5º, inciso I, positiva a conquista da igualdade formal entre homens e mulheres: "I - 

homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. Além 

disso, o art. 226, § 5° da CRFB/88 estabelece que os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. A CLT, que consolidou os 

direitos trabalhistas dos brasileiros, também traz a proibição da discriminação positiva entre 

homens e mulheres:. Seu art. 461 versa que "sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual 

valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá 

igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade”. Esses dispositivos, 

portanto, atingem o objetivo da vertente liberal do feminismo e vetam qualquer discriminação 

positiva do Estado entre homens e mulheres. 

 Dessa forma, se o ponto de vista do feminismo radical e vertentes relacionadas puder se 

aplicar ao Brasil, ainda que existam as leis acima garantindo a igualdade entre homens e 

mulheres, essa igualdade não poderá ser observada na vida real das mulheres, pois não terá sido 

                                                
97 ALVES, Ana Carla Farias e ALVES, Ana Karina da Silva. As trajetórias e lutas do movimento feminista no 

Brasil e o protagonismo social das mulheres. IV Seminário CETROS - Neodesenvolvimentismo, Trabalho e 

Questão Social, 2013. UECE, Itaperi. p. 115.  
98 Para mais informações sobre a trajetória do feminismo no Brasil: ALMEIDA DE TELES, Maria Amélia. Breve 

história do feminismo no Brasil e outros ensaios. Alameda, São Paulo. 1993. REGINA JARDIM PINTO, Celi. 
Uma história do feminismo no Brasil.  Fundação Perseu Abramo, São Paulo. 2003.  
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suficiente para garantir a igualdade material entre os gêneros. Além disso, se a visão das 

vertentes feministas da geração das diferenças estiver correta, poderá se observar um viés 

masculino em normas teoricamente neutras em quesito de gêneros. Em outras palavras, leis 

formalmente neutras não abarcarão a experiência feminina, por partirem de um ponto de vista 

dos homens.  

 Inicialmente, analisando-se a vida real das mulheres, percebe-se que, em muitas esferas, 

elas ainda estão prejudicadas em relação aos homens. Segundo o estudo “Estatísticas de 

Gênero”, divulgado pelo IBGE em junho de 2018, as mulheres trabalham, em média, três horas 

por semana a mais do que os homens, incluindo trabalhos externos remunerados, os afazeres 

domésticos e cuidados de familiares. Além disso, foi observado que as mulheres possuem maior 

nível educacional, em média, do que os homens. Ainda assim, o estudo aponta que elas ganham, 

em média, 76,5% do rendimento dos homens99.  

 O próprio estudo mostra as possíveis causas dessa desigualdade. Segundo os dados 

obtidos no Brasil em 2016, as mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas e/ou afazeres 

domésticos cerca de 73% a mais de horas do que os homens (18,1 horas contra 10,5 horas)100. 

Segundo Barbara Cobo, coordenadora de População e Indicadores Sociais do IBGE, “em 

função da carga de afazeres e cuidados, muitas mulheres se sentem compelidas a buscar 

ocupações que precisam de uma jornada de trabalho mais flexível (…) mesmo com trabalhos 

em tempo parcial”101.  

 A coordenadora afirma, ainda, que a discriminação da mulher no mercado de trabalho 

é evidente, e também contribui para a desigualdade salarial. Segundo Cobo, “Observamos o 

que se chama de teto de vidro, ou glass ceiling. A mulher tem a escolarização necessária ao 

exercício da função, consegue enxergar até onde poderia ir na carreira, mas se depara com uma 

‘barreira invisível’ que a impede de alcançar seu potencial máximo”102. O estudo vai no sentido 

da afirmação da coordenadora, apontando que, na categoria de ocupação com nível superior 

                                                
99 Agência IBGE Notícias: Mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o homem. Repórter 

Eduardo Peret, 07/03/2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-

de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem. Acesso em 

13/11/2018.   
100 IBGE: Estatísticas de Gênero - indicadores sociais das mulheres no Brasil. 08/06/2018, p. 3. 
101 Agência IBGE Notícias: Mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o homem. Repórter 

Eduardo Peret, 07/03/2018. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-

de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem. Acesso em 
13/11/2018.   
102 Ibid 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem
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completo ou maior, a desigualdade é ainda maior: em 2016, as mulheres recebiam 63,4% do 

rendimento dos homens103. O gráfico abaixo ilustra essa situação: 

 

 

Gráfico 1 

  
Elaboração: Agência IBGE Notícias. Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios Continua 

2012-2016. 

 
 Os dados acima coletados pelo IBGE e as declarações da coordenadora de População e 

Indicadores Sociais demonstram que os argumentos das teóricas feministas do direito 

formulados na geração das diferenças podem ser observados na realidade brasileira. Pode-se 

observar que o dispositivo da CLT que estabelece equidade salarial para homens e mulheres: 

(i) parte de um viés masculino ao excluir a realidade feminina, uma vez que, diferente dos 

homens, mulheres possuem rotinas de trabalho estendidas ao lar e aos cuidados dos familiares; 

e, portanto, (ii) não atinge, materialmente, a equidade a que se propõe.  

 

                                                
103 Ibid 
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2.1.2 Asking the Woman Question no Brasil  

 

  

 A análise da exclusão da realidade feminina em normas positivadas pode ser observada 

em outros dispositivos brasileiros. Para tal, podemos utilizar o método asking the woman 

question apresentado anteriormente, partindo de um ponto de vista crítico a respeito da suposta 

neutralidade do norma, de forma a revelar se, e como, ela exclui o ponto de vista feminino. O 

primeiro exemplo que pode ser usado é a Lei No. 9263, de 12 de janeiro de 1996, chamada “Lei 

do Planejamento Familiar”. Em seu Art. 10, § 5º, ela versa que: “Somente é permitida a 

esterilização voluntária nas seguintes situações: (…) Na vigência de sociedade conjugal, a 

esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges.”.  

 Em uma primeira análise, a lei parece respeitar perfeitamente a igualdade formal. 

Afinal, homens e mulheres estão igualmente restringidos em sua capacidade de tomada de 

decisão, e enfrentam o mesmo requisito legal. No entanto, uma análise mais profunda é capaz 

de revelar as consequências desiguais - e, mais ainda, desproporcionais - a homens e mulheres.  

 Inicialmente, é importante ressaltar que, como é amplamente sabido e como foi 

demonstrado nos dados apresentados acima, as mulheres, por receberem menos do que os 

homens, por discriminação salarial, necessidade de cuidado com os filhos e diversas outras 

razões, muitas vezes dependem dos cônjuges financeiramente, o que retira boa parte de sua 

independência. A realidade tem sido esta desde o Brasil colônia, como aponta Susan K. Besse 

em seu livro “Restructuring Patriarchy: The modernization of gender inequality in Brazil, 1914-

1940104”. Dessa forma, não é realista o pressuposto de que os cônjuges partem da mesma 

posição, dentro da sociedade marital, para autorizarem as ações uns dos outros.   

 A segunda problemática dessa norma é a de que ela não considera que a consequência 

da restrição, um número maior de gravidezes indesejadas, afeta muito mais as mulheres do que 

os homens. Isso porque, como explicado acima, mulheres são vistas pela sociedade como as 

primeiras responsáveis por seus filhos e demais familiares. Dessa forma, a mulher é, 

historicamente, a pessoa do casal que abdica da vida profissional em prol da educação dos 

filhos.  Diante desse cenário, é possível perceber que esta barreira ao controle de natalidade 

prevista em lei afeta as mulheres de maneira desigual: uma gravidez onera muito mais a vida 

da mãe do que a do pai. Logo, uma norma que respeita a igualdade formal ao restringir 

                                                
104 BESSE, Susan. Restructuring Patriarchy: The modernization of gender inequality in Brazil, 

1914-1940. The University of North Carolina Press, 1996.  



           
37 

   

igualmente homens e mulheres não atinge a igualdade material, pois onera um dos gêneros de 

maneira desproporcional.  

 Um outro exemplo de norma teoricamente neutra que pode ser apresentado é a legítima 

defesa, tida como um excludente de ilicitude no ordenamento brasileiro. Tal argumento já foi 

trazido por diversas feministas que possuem tal figura em seus códigos penais nacionais. 

Segundo o Art. 23, II, do Código Penal, “Não há crime quando o agente pratica o fato: II - em 

legítima defesa”. Segundo o Art. 25 do mesmo Código, “Entende-se em legítima defesa quem, 

usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a 

direito seu ou de outrem.” Analisando o texto legal, pode-se perceber que a legítima defesa 

possui três requisitos: proporcionalidade dos meios, agressão injusta e atual ou iminente.  

 Segundo Rogério Greco, considera-se como atual a agressão que já esteja efetivamente 

acontecendo; iminente, a seu turno, é aquela que está preste a acontecer105. No mesmo sentido 

vão a doutrina e a jurisprudência. Conforme argumenta Cezar Roberto Bittencourt, qualquer 

atuação após cessada a situação de perigo proveniente da agressão injusta é caracterizada como 

vingança, que não pode ser protegida pelo Direito Penal106. Dessa forma, não existiria legítima 

defesa contra agressão futura ou passada, sendo cabível, nessas hipóteses, a ação da justiça, e 

não do ofendido. Para tal efeito, existiriam outros remédios legais, como a medida preventiva. 

 Embora existam autores que defendam a possibilidade da aplicação da legítima defesa 

em casos de violência doméstica sistêmica, como Francisco Dirceu Barros, dados fatores como 

a  certeza da agressão futura, ausência de proteção estatal e impossibilidade de fuga da vítima107, 

por exemplo, tal figura não incluiu, originalmente, a experiência feminina. Isso porque, 

conforme se tira do tipo penal e da doutrina majoritária a seu respeito, tal configuração surgiu 

como remédio para as agressões inesperadas, violentas e momentâneas. No entanto, dados 

mostram que esta é a realidade masculina, e não feminina. Homens são as grandes vítimas 

dessas agressões. Como será demonstrado com mais detalhes posteriormente, mulheres morrem 

em casa, de maneira lenta e sistêmica.  

 De acordo com o Mapa da Violência de 2015, apenas 10% dos homicídios masculinos 

acontecem dentro do domicílio, e quase a metade deles acontece na rua. Já a porcentagem das 

                                                
105 GRECO, Rogério. Código penal Comentado. 2ª ed. Niterói. RJ: Impetus, 2009. 
106 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

375. 
107 BARROS, Francisco Dirceu. Severina: Assassina ou santa? O sertão que não tem o cordel encantado. 

Revista Prática Jurídica. Ano X – n. 116, 2011. pp.10-11. 
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mulheres que morrem no próprio domicílio se aproxima de 30%108. Além disso, a pesquisa 

também mostra que, enquanto nos homicídios masculinos prepondera fortemente o uso de 

armas de fogo, totalizando 73,2% das mortes, todos os outros meios apontados pelas pesquisas 

foram mais utilizados nos homicídios femininos:  

 

 

 

 

 

Tabela 1: Meios utilizados (%) nos homicídios, por sexo. Brasil. 2013 

Meio / Instrumento  Fem. Masc. 

Estrangulamento/sufocação 6,1 1,1 

Arma de fogo 48,8 73,2 

Cortante/penetrante 25,3 14,9 

Objeto contundente 8,0 5,1 

Outros 11,8 5,7 

 

 Fonte: Mapa da Violência 2015. O Homicídio de mulheres no Brasil.  

 

 Pode-se perceber, ainda, o caráter mais íntimo dos outros meios utilizados; 

principalmente “estrangulamento/sufocação”, que se coloca como um meio utilizado em crimes 

passionais, e dificilmente advirá de um assalto na rua, por exemplo. Diante do exposto, fica 

claro que a figura da legítima defesa, remédio para agressões injustas, normalmente inesperadas 

e momentâneas, não engloba a realidade da violência contra a mulher, íntima e lenta.   

 

2.2 O feminicídio  

 

2.2.1 Definição teórica 

 

 

                                                
108 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. 1ª Edição. 

Brasília, DF, 2015. p. 39.  
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 O termo “feminicídio”, também utilizado como “femicídio”, foi usado pela primeira vez 

por Diana Russel, em 1976, no Tribunal Internacional Sobre Crimes Contra as mulheres, em 

Bruxelas, Bélgica109. Em seu discurso no Tribunal, a autora defendeu que “das queimadas de 

bruxas no passado, para o mais recente difundido costume de infanticídio feminino em tantas 

sociedades, para o assassinato das mulheres pela suposta honra, nós percebemos que o 

feminicídio tem acontecido por um longo tempo110”. Dessa forma, Russel apresentou o termo 

como um crime motivado pelo ódio e desprezo à condição feminina. Posteriormente, em 2012, 

a autora apresentou sua mais recente definição: “o assassinato de uma ou mais mulheres por 

um ou mais homens porque elas são mulheres111”.    

 Posteriormente, a antropóloga mexicana Marcela Lagarde, ao traduzir o termo femicide 

para o espanhol “feminicídio”, da mesma forma que é usado no Brasil, acrescentou ao conceito 

a ineficácia do Estado e sua incapacidade de proteger as mulheres destes crimes de ódio112. 

Lagarde utilizou o termo para caracterizar os acontecimentos na cidade Juarez, México, onde 

mulheres eram sistematicamente mortas em números exorbitantes, e o governo agia apenas para 

esconder essas mortes da mídia.  

 A partir dessas duas principais definições acadêmicas, diversas publicações passaram a 

desenvolver suas próprias explicações do termo. Segundo Lourdes Bandeira, socióloga e 

pesquisadora da Universidade de Brasília:  

 

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. São 

crimes que ocorrem geralmente na intimidade dos relacionamentos e com 

frequência caracterizam-se por formas extremas de violência e barbárie. São 
crimes cujo impacto é silenciado, praticados sem distinção de lugar, de 

cultura, de raça ou de classe, além de serem a expressão perversa de um tipo 

de dominação masculina ainda fortemente cravada na cultura brasileira. 

Cometidos por homens contra as mulheres, suas motivações são o ódio, o 
desprezo ou o sentimento de perda da propriedade sobre elas. O feminicídio 

representa a última etapa de um continuum de violência que leva à morte. Seu 

caráter violento evidencia a predominância de relações de gênero hierárquicas 
e desiguais. Precedido por outros eventos, tais como abusos físicos 

e psicológicos, que tentam submeter as mulheres a uma lógica de 

                                                
109 RUSSEL, Diana E. H.. Defining Femicide. Introductory speech presented to the United Nations Symposium 

on Femicide on 11/26/2012.  
110 RUSSEL, Diana E. H.., The Origin and Importance of the Term Femicide. December, 2011. Disponível 

em: http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html. Acesso em 15 de Novembro de 2018.  
111 Ibidem. 
112  DE LOS RÍOS, Marcela Lagarde. Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio. 2004. 

Disponível em: http://www.cimacnoticias.com.mxespeciales/co- mision/diavlagarde.htm. Acesso em 16 de 

Novembro de 2018.   

http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html
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dominação masculina e a um padrão cultural de subordinação que foi 

aprendido ao longo de gerações113. 

 

 A definição mais extensa e completa encontrada quando da pesquisa para este trabalho, 

que capta toda a engrenagem social de subordinação da mulher, é de Stela Meneghel e Ana 

Paula Portela em seu artigo “Feminicídios: conceitos, tipos e cenários”:  

 

A morte das mulheres representa então a etapa final de um continuum de terror 

que inclui estupro, tortura, mutilação, escravidão sexual (particularmente na 

prostituição), incesto e abuso sexual fora da família, violência física e 

emocional, assédio sexual, mutilação genital, cirurgias ginecológicas 
desnecessárias, heterossexualidade compulsória, esterilização e/ou 

maternidade forçada, cirurgias psíquicas, experimentação abusiva de 

medicamentos, negação de proteínas às mulheres em algumas culturas, 

cirurgias cosméticas e outras mutilações em nome do embelezamento114.  

 

 Dessa forma, pode-se compreender que a tipificação do feminicídio se trata da 

percepção que que esse tipo de assassinato contra a mulher tem como motivação sua condição 

de gênero feminino. Mais ainda, o conceito se desenvolveu para também englobar: (i) o extremo 

ódio e violência contra a mulher que leva ao homicídio, gerado por um sentimento frustrado de 

posse e poder; (ii) a ineficácia do Estado em protegê-las de tal violência, preventiva e 

repressivamente; e (iii) a existência sistemática da violência e submissão feminina ao longo de 

toda a sua vida, que resulta, enfim, em sua morte.      

 

2.2.2 A legislação 

 

 

 Diante do crítico cenário de violência contra a mulher na América Latina e da ineficácia 

e inação do Estado para reverter o quadro, diversos países da América Latina e da região 

caribenha passaram a tipificar o feminicídio. Tal fenômeno legal partiu, principalmente, de seis 

decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos: Miguel Castro Castro vs. Perú, de 

novembro de 2006; Gonzáles y otras (“Campo algodonero”) vs. México, de 16 de novembro 

de 2009; Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala, de 24 de novembro de 2009; Fernández 

                                                
113 BANDEIRA, Lourdes. Feminicídio: a última etapa do ciclo da violência contra a mulher. 2013. Disponível 

em: http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-

por-lourdes-bandeira/. Acesso em 16 de Novembro de 2018.   
114 MENEGHEL, Stela Nazareth e PORTELLA, Ana Paula Portella. Feminicídios: conceitos, tipos e cenários. 

Artigo apresentado em 13/01/2017.   

http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/
http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/
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Ortega y otros vs. México, de 30 de agosto de 2010; Rosendo Cantú y otra vs. México, de 31 

de agosto de 2010; e Gelman vs. Uruguay, de fevereiro de 2011115.  

 Nos referidos casos, a Corte reconheceu que os atos de violência perpetrados contra as 

vítimas poderiam ser entendidos como violência de gênero, com base no art. 5o da Convenção 

Americana, que trata do direito à integridade física, e no art. 2o da Convenção de Belém do 

Pará, que inclui na definição de violência contra a mulher a violência sexual, psicológica e 

física; seja ela praticada no âmbito familiar, na comunidade ou por agentes estatais116. Embora 

as redações dos dispositivos legais difira um pouco a cada ordenamento, todos os países latinos 

consideram o feminicídio um assassinato de mulheres causado por violência máxima exercida 

contra as vítimas por seu gênero117.  

 No Brasil, a lei No. 13.104/15, chamada Lei do Feminicídio, que acrescenta mais uma 

modalidade de homicídio qualificado no Código Penal brasileiro, versa o seguinte: 

“Feminicídio: VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. (…) § 2o-A 

Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência 

doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.” Dessa forma, é 

possível perceber que a lei não exige que a violência advenha de relacionamento conjugal ou 

familiar, como a Lei Maria da Penha; mas apenas que o homicídio tenha sido motivado por 

razões inerentes à condição de mulher da vítima.  

 A tipificação do feminicídio no Brasil foi proposta no relatório final da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito que investigou a situação da violência contra a mulher no Brasil. 

A CPMI  teve como presidenta a deputada federal Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais; como 

vice-presidenta a deputada federal Keiko Ota, do PSB de São Paulo, e como relatora a senadora 

Ana Rita, do PT do Espírito Santo, e seu relatório final foi apresentado pelo Senado Federal em 

junho de 2013.  

 Segundo a justificativa da proposta: 

 

                                                
115 TRAMONTANA, Enza Maria. Discriminación y violência de gênero: aportes del sistema interamericano 

de derechos humanos. Em: BOGDANDY, Armin Von; PIOVESAN, Flavia; ANTONIAZZI, Mariela Morales 

(Coord.). Estudos avançados de direitos humanos: democracia e integração jurídica: emergência de um novo 

direito público. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. pp. 470-471.  
116 GEBRIM, Luciana Maibashi e BORGES, Paulo César Corrêa. Violência de gênero. Tipificar ou não o 

femicídio/feminicídio? - Ano 51, Número 202. abr./jun. 2014.  p. 64. 
117 MODELLI, Lais. Feminicídio: como uma cidade mexicana ajudou a batizar a violência contra mulheres? 

BBC Brasil, 2016. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183545. Acesso em 

16/11/18.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/172426221/lei-13104-15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm%23art121%25C2%25A72a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm%23art121%25C2%25A72a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm%23art121%25C2%25A72a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm%23art121%25C2%25A72a
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183545


           
42 

   

O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o 
controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de 

posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou ex-

parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, por 

meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição da 
identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como 

aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento 

cruel ou degradante118.   
 

 O relatório da CPMI explicou a necessidade de maior proteção às mulheres 

apresentando outras pesquisas e dados importantes. O Relatório Prevenção da violência sexual 

e da violência por parceiro íntimo, por exemplo, aponta que a carga esmagadora da violência 

pelo parceiro íntimo, seja ela física, sexual ou emocional, é suportada pelas mulheres nas mãos 

dos homens119. Da mesma forma, o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde indicou que 

mulheres que sofreram violência durante uma fase da vida tem sua saúde física, mental e 

reprodutiva afetada120. Especialmente no Brasil, o relatório apontou que, dentre os homens 

brasileiros entrevistados na cidade de Salvador, 19% aprovaram o uso da violência física caso 

exista suspeita de adultério feminino121. 

 O Relatório sobre o Progresso das Mulheres no Mundo na busca pela Justiça, da ONU 

Mulheres, por sua vez, inicia com um paradoxo: o último século foi palco de uma grande 

transformação dos direitos das mulheres, com diversos países de todas as regiões do mundo 

expandindo sua proteção às mulheres, as mulheres ainda sentem que a igualdade prevista na lei 

não representa a realidade122. Em muitos contextos, por causa de dificuldades de infraestrutura 

em diversas áreas do Estado, como a polícia, as Cortes falham em fazer com o que os direitos 

positivados sejam respeitados123. Nesse sentido, embora a igualdade formal entre homens e 

mulheres tenha seja garantida por Constituições de 139 países e territórios, a ineficácia das 

instituições torna essas leis meras promessas, com pouco impacto real no dia a dia das 

mulheres124.  

                                                
118 Senado Federal: Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “Com a finalidade de investigar a situação da 

violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação 

à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência”. Relatório 

Final. Brasília, 2013. p. 1003. 
119 Organização Mundial da Saúde: Prevenção da violência sexual e da violência pelo parceiro íntimo: ação e 

produção de evidência. Genebra, 2012. 
120 Organización Mundial de Salud: Informe Mundial sobre Violencia y Salud. Genebra, 2002.  
121 Ibidem, p. 104. 
122 ONU Woman: Progress of the World’s Woman in Pursuit of Justice. 2011-2012. p. 8.   
123 Ibidem, pp. 8-9. 
124 ONU Woman: Progress of the World’s Woman in Pursuit of Justice. 2011-2012. p. 8.  
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 O referido Relatório aponta, ainda, um outro paradoxo: enquanto os sistemas de justiça 

são um dos principais caminhos buscado pelas mulheres na luta por seus direitos, as próprias 

leis e Cortes possuem um viés que vai contra os interesses das mulheres125. Por fim, o Relatório  

aborda a questão da representatividade feminina no Judiciário como uma fonte de maior 

imparcialidade e credibilidade no sistema. No entanto, em todo o mundo, as mulheres 

representam apenas 27% dos juízes126 . Essa baixa representatividade pode ser observada, 

também, no Brasil: o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça apresentam,  

respectivamente, duas e seis ministras mulheres, representando menos de 20% da composição 

desses tribunais127. 

 Dessa forma, os exemplos de incongruência entre lei e realidade apontados 

anteriormente na lei brasileira, como a lei da igualdade salarial, podem ser observados de 

maneira ampla e em todas as regiões do mundo, conforme indicado pela ONU Mulheres no 

Relatório sobre o Progresso das Mulheres no Mundo na busca pela Justiça. Essa dificuldade de 

concretização de direitos e ineficiência das instituições como um toda gera uma demanda não 

só por leis buscando igualdade, mas também por políticas públicas que busquem uma maior 

efetividade dessas normas. 

 As primeiras conquistas feministas no sentido de implementações de políticas públicas 

por parte do Estado se deram na década de 80. Em 1985 foi inaugurada a primeira Delegacia 

de Defesa da Mulher e criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, pela Lei 7353/85. 

Em 1986, foi criada a Casa-Abrigo em São Paulo, com o objetivo de acolher mulheres em risco 

de morte. Essas três medidas são consideradas as primeiras ações positivas do Estado voltadas 

ao enfrentamento da violência contra a mulher128.  

 A partir daí, diversas políticas foram implementadas. A Secretaria de Políticas para 

Mulheres, por exemplo, criada em 2003, gerou novos serviços, como o Centro de Referência 

de Atendimento às Mulheres, as Defensorias da Mulher, os Serviços de Responsabilização e 

Educação do Agressor e as Defensorias da Mulher129. A importância desse tipo de política 

                                                
125 Ibidem, p. 9. 
126 Ibidem, p. 51. 
127 Informações disponíveis em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao e 

http://www.stj.jus.br/web/verMinistrosSTJ?parametro=1. Acesso em 17/11/2018.   
128 Presidência da República: Secretaria de Políticas para as Mulheres. Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres. p. 16.  
129 Presidência da República: Secretaria de Políticas para as Mulheres. Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres. p. 16.  

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfComposicaoComposicaoPlenariaApresentacao
http://www.stj.jus.br/web/verMinistrosSTJ?parametro=1
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pública é consolidado no lançamento do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres, em 2007. Tal pacto consiste na integração entre governo federal, governos 

estaduais e municipais na implementação de ações positivas contra a violência, contando com 

uma maior capilaridade e descentralização de políticas públicas para garantir maior 

efetividade130.   

 Segundo a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: 

 

(…) o conceito de violência contra as mulheres, que tem por base a questão 

de gênero, remete a um fenômeno multifacetado, com raízes histórico-

culturais, é permeado por questões étnico-raciais, de classe e de geração. 
Nesse sentido falar em gênero requer do Estado e dos demais agentes uma 

abordagem intersetorial e multidimensional na qual as dimensões acima 

mencionadas sejam reconhecidas e enfrentadas. Além do mais, uma política 
na área de violência contra as mulheres exige uma atuação conjunta para o 

enfrentamento do problema, que envolva diversos setores, tais como: a saúde, 

a educação, a assistência social, a segurança pública, a cultura, a justiça, entre 

outros; no sentido de dar conta da complexidade da violência contra as 
mulheres e de garantir a integralidade do atendimento àquelas que vivenciam 

tal situação131.  
 

2.3 Dados sobre a violência contra as mulheres 

 

 

 Em 2015, o Brasil, com uma taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, num grupo 

de 83 países com dados homogêneos, fornecidos pela Organização Mundial da Saúde, ocupou 

a 5a posição. É evidente, portanto, que os índices locais excedem, em muito, os encontrados na 

maior parte dos países do mundo132. De acordo com o Mapa da Violência de 2015, só El 

Salvador, Colômbia, Guatemala e a Federação Russa evidenciam taxas superiores às do 

Brasil133. Ainda de acordo com o Mapa, as taxas do Brasil são muito superiores às de vários 

países tidos como civilizados: 48 vezes mais homicídios femininos que o Reino Unido; 24 vezes 

mais homicídios femininos que Irlanda ou Dinamarca; e 16 vezes mais homicídios femininos 

que Japão ou Escócia134. 

                                                
130 Ibidem, p. 17. 
131 Ibidem, p. 21. 
132 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. 1ª Edição. 

Brasília, DF, 2015. p. 27.  
133 Ibidem. 
134 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. 1ª Edição. 

Brasília, DF, 2015. p. 27. 



           
45 

   

 Segundo a mencionada CPMI instaurada para investigar a atual situação da violência 

contra a mulher, nos 30 anos precedentes à elaboração do relatório foram assassinadas no país 

cerca de 91 mil mulheres135. Ainda segundo a CPI, 33% das mulheres entrevistadas afirmaram 

já ter sido vítima em algum momento de sua vida, de alguma forma de violência física (24% de 

ameaças com armas ao cerceamento do direito de ir e vir, de 22% de agressões propriamente 

ditas e 13% de estupro conjugal ou abuso); 27% sofreram violências psíquicas e 11% afirmaram 

já ter sofrido assédio sexual. Um pouco mais da metade das mulheres brasileiras declarou nunca 

ter sofrido qualquer tipo de violência por parte de algum homem (57%)136. Ainda, o relatório 

final apontou que os casos de denúncia pública ocorreram principalmente diante de ameaça à 

integridade física por armas de fogo (31%), espancamento com marcas, fraturas ou cortes (21%) 

e ameaças de espancamento à própria mulher ou aos filhos (19%)137.  

  Segundo o Mapa da Violência de 2015, entre 1980 e 2013, 106.093 brasileiras foram 

vítimas de assassinato. Somente em 2013, foram 4.762 assassinatos de mulheres registrados no 

Brasil – ou seja, aproximadamente 13 homicídios femininos diários138. O mapa da violência de 

2015 traz, também, as taxas de homicídio de mulheres em cada um dos estados brasileiros em 

2013: 

 

                                                
135 Senado Federal: Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “Com a finalidade de investigar a situação 

da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com 

relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de 

violência”. Relatório Final. Brasília, 2013. p. 21. 
136 Ibidem, p. 20. 
137 Ibidem. 
138 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. 1ª Edição. 

Brasília, DF, 2015. pp. 15-30.  
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Gráfico 2. Ordenamento da UFs, segundo taxas de homicídio de mulheres (por 100 mil). Brasil, 2013.         Fonte: 

Mapa da Violência, 2015. p. 15. 

 

 Segundo o Mapa da Violência: 

 

tomadas em conjunto, as taxas nacionais não expressam a enorme diversidade 
de situações existente entre as regiões e entre as Unidades Federativas. Em 

2013, por exemplo, se Roraima apresentou uma taxa absurdamente elevada, 

de 15,3 homicídios por 100 mil mulheres, mais que triplicando a média 
nacional, os índices de Santa Catarina, Piauí e São Paulo giravam em torno de 

3 por 100 mil, isto é, a quinta parte de Roraima139.  

 

 O Mapa também apontou um fenômeno chamado “interiorização da violência”: 

 

entre 2003 e 2013, se as taxas de homicídios femininos das UFs cresceram 
8,8%, as das capitais caíram 5,8%, evidenciado um fenômeno já observado 

em mapas anteriores: a interiorização da violência, num processo em que os 

polos dinâmicos da violência letal se deslocam dos municípios de grande porte 
para municípios de porte médio140. 

 

 O mapa apontou também a já esperada influência racial nos números de violência. Dessa 

forma, "o índice de vitimização negra, em 2003, era de 22,9%, isso é, proporcionalmente, 

morriam assassinadas 22,9% mais negras do que brancas. O índice foi crescendo lentamente, 

                                                
139 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. 1ª Edição. 

Brasília, DF, 2015. p. 19. 
140 Ibidem. 
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ao longo dos anos, para, em 2013141”. Outro dado importante trazido foi o de que, dos 4.762 

homicídios de mulheres registrados em 2013, 2.394 foram perpetrados por um familiar da 

vítima. Isso significa um percentual de 50,3% do total142. Por fim, a análise específica de 

feminicídios indicou uma média de 7 feminicídios diários no ano de 2013, cujo autor foi um 

familiar. 1583 dessas mulheres foram mortas pelo parceiro ou ex parceiro, representando 33,2% 

do total homicídios femininos no ano de 2013143.  

 O Dossiê Mulher de 2018 trás dados sobre a violência contra a mulher no estado do Rio 

de Janeiro, tendo como principal base de dados os Registros de Ocorrência (RO) das delegacias 

de Polícia Civil de todo o estado144. De acordo com o dossiê, “grande parte da violência sofrida 

pelas mulheres tem características peculiares, tal como o comportamento sistemático, por parte 

dos agressores, de obter, manter e exercer controle sobre a autodeterminação e o corpo 

femininos145”.  

 Os dados do dossiê mostram que as mulheres continuam sendo as vítimas preferenciais 

de agressões físicas e verbais, ameaças, crimes sexuais e violência patrimonial 146 . Nesse 

sentido: 

 

as mulheres continuam sendo as maiores vítimas dos crimes de estupro 
(84,7%), ameaça (67,6%), lesão corporal dolosa (65,5%), assédio sexual 

(97,7%) e importunação ofensiva ao pudor (92,1%). Boa parte dos crimes 

contra as mulheres é cometida por pessoas com algum grau de intimidade ou 
proximidade com a vítima: são companheiros e ex-companheiros, familiares, 

amigos, conhecidos ou vizinhos. Os dados mostram que, em relação à Lei 

Maria da Penha, mais da metade dos casos das lesões corporais dolosas 

(65,5%) e ameaças (60,7%) foram classificados como violência doméstica e 
familiar147.  

 

 O dossiê aponta, ainda, que dos 381 homicídios dolosos com vítimas mulheres em 2017, 

68 foram classificados como feminicídios. Das 683 tentativas de homicídio, 187 foram 

classificadas como tentativa de feminicídio148.  

                                                
141 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. 1ª Edição. 

Brasília, DF, 2015. p. 32. 
142 Ibidem. 
143 Ibidem, p. 70. 
144 Governo do Rio de Janeiro, Instituto de Segurança Pública: Dossiê Mulher 2018. Rio de Janeiro, 2018. p. 9. 
145 Ibidem. 
146 Ibidem, p. 11. 
147  Governo do Rio de Janeiro, Instituto de Segurança Pública: Dossiê Mulher 2018, Sumário Executivo. 

Disponível em: http://www.ispdados.rj.gov.br/SiteIsp/SumarioExecutivoDossieMulher2018.pdf. Acesso em 

18/12/18.  
148 Governo do Rio de Janeiro, Instituto de Segurança Pública: Dossiê Mulher 2018. Rio de Janeiro, 2018. p. 

11. 

http://www.ispdados.rj.gov.br/SiteIsp/SumarioExecutivoDossieMulher2018.pdf
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2.4 A crítica feminista à Lei do Feminicídio  

 

 

 A tipificação do feminismo não foi considerada uma conquista das mulheres por todas. 

Maíra Cristina Corrêa Fernandes, em seu artigo “A tutela penal patriarcal: por que a 

criminalização do feminicídio não é uma conquista para o feminismo?”, traz alguns dos 

principais argumentos contrários  que foram tecidos por estudiosas contrárias à tipificação.  

 O principal argumento trazido pela autora é o de que o direito penal não tem força 

preventiva. Dessa forma, ainda que promova uma sensação de justiça, ele não tem a capacidade 

de efetivamente promover o justo, e, portanto, não deveria ser o caminho onde os esforços pelos 

direitos das mulheres deveriam se concentrar149. Nesse sentido, a autora argumenta:  

 

ao apoiar o caráter simbólico do poder punitivo, esse ativismo pró-
criminalizador não parece perceber que tais leis não têm efeitos reais. Leis 

simbólicas não tocam nas origens, nas estruturas e nos mecanismos  

produtores de qualquer problema social. Ao criminalizar uma conduta, 
justificada em prol das minorias oprimidas, reduz toda e qualquer 

complexidade das questões a serem debatidas, relegando ao direito penal uma 

tutela meramente de fachada, tornando-se, na realidade, um mecanismo de 
alcance de popularidade no contexto político de insistência da esquerda 

punitiva150.   
 

 Maria Lúcia Karam, por sua vez, traz o argumento do risco de inferiorização da mulher 

no processo. Segundo a autora, a transformação de crimes de gênero em ações penais 

incondicionadas, como a Lei Maria da Penha, retira da mulher seu protagonismo no processo, 

uma vez que, além de  independer da queixa da mulher, não permite que ela retire a queixa se 

desejar. Essa situação, por sua vez, reforçaria o papel feminino de vítima e incapaz de tomar 

decisões por si própria, colocando-a em posição de inferioridade aos demais ofendidos que 

podem exercer sua vontade sobre o processo penal151.  

 No mesmo sentido, Andrade aponta que os processos de crimes de gênero são 

frequentemente humilhantes e constrangedores para as mulheres, que são tratadas com a 

suspeita e descrédito normalmente dispensados aos discursos femininos. Dessa forma, o autor 

                                                
149 FERNANDES, Maíra Cristina Corrêa. A tutela penal patriarcal: por que a criminalização do feminicídio 

não é uma conquista para o feminismo? Revista Transgressões: Ciências Criminais em Debate. Natal, Vol. 3, 

n. 1, 2015.   
150 Ibidem, p. 139. 
151  KARAM, Maria Lucia. A esquerda punitiva. 2015. Disponível em http://emporiododireito.com.br/a-

esquerda-punitiva-por-maria-lucia-karam/. Acesso em 18/11/2018. 

http://emporiododireito.com.br/a-esquerda-punitiva-por-maria-lucia-karam/
http://emporiododireito.com.br/a-esquerda-punitiva-por-maria-lucia-karam/
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aponta que o inquérito policial e o processo penal “vasculham a moralidade da vítima (para ver 

se é ou não uma vítima apropriada), sua resistência (para ver se é ou não uma vítima inocente), 

reticente a condenar somente pelo exclusivo testemunho da mulher (dúvidas acerca da sua 

credibilidade)152”. Dessa forma, é possível perceber a preocupação do autor com a reprodução 

do machismo da sociedade por parte das instituições judiciais e policiais.  

 De fato, no decorrer do processo a mulher pode ser submetida, novamente, à misoginia 

e diminuição de sua condição feminina, de modo a ter que provar seu “merecimento” à ação do 

sistema penal. Segundo o autor, a mulher se torna, então, duplamente vitimada: primeiro, pela 

sociedade; depois, pela violência institucional153.  Na visão de Andrade, “pouca proteção real 

ou simbólica pode se esperar de um sistema penal dominado por homens socializados na cultura 

patriarcal e impregnados de valores profundamente sexistas 154 ”. Dessa forma, o autor 

argumenta que a demanda pelo direito punitivo resulta em uma realidade circular: mulheres 

buscam fugir da realidade machista e opressora por meio de um sistema criado e controlado 

pelos mesmos homens que causam o machismo e opressão155.  

 Essa mesma redundância aparente é criticada por Zaffaroni, que afirma que os grupos 

que lutam contra a discriminação e criticam o discurso legitimador do poder punitivo são os 

primeiros a buscar emancipação por meio deste mesmo poder punitivo156. Segundo o autor, 

reforçar o poder punitivo pode garantir-lhe mais legitimidade para que continue sendo arbitrário 

e perpetue relações desiguais de poder157.  

 Outro argumento trazido por teóricas contrárias à tipificação é o risco de que 

estereótipos femininos sejam reforçados pelo tipo penal. Dessa forma, o reconhecimento de 

uma “proteção especial” às mulheres geraria a ideia de que mulheres precisam de proteção 

especial por serem mais frágeis e incapazes de se protegerem dos homens sozinhas. De fato, tal 

discurso é percebido em alguns dos acórdãos que serão analisados mais à frente. Por fim, um 

argumento mais raso e normalmente utilizado por pessoas que não são do campo do Direito 

aponta que a lei do feminicídio seria inconstitucional por afrontar a igualdade formal entre 

homens e mulheres, valorizando mais a vida da mulher. No entanto, tal argumento é facilmente 

                                                
152  Andrade, V. R. P. de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos de violência na era da 

globalização. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2003.  
153 Ibidem. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem.  
156 ZAFFARONI, Eugenio R. Discurso feminista e Poder Punitivo. Direito Criminal. Belo Horizonte: Del Rey, 

2001. p. 66.  
157 Ibidem.  
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respondido pela diferença entre igualdade material e formal, conforme apontado diversas vezes 

ao longo deste trabalho.  

 

2.5 Respostas  

 

 

 Frente às críticas apresentadas acima, diversas teóricas apresentam posições e 

argumentos favoráveis à tipificação do feminicídio. Segundo Lourdes Bandeira, a 

criminalização serve especialmente para a maior facilidade de mapeamento e consequente 

mensuração do real problema, uma vez que os dados sobre violência contra a mulher 

disponíveis no Brasil são provenientes do Ministério da Saúde e da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE158. Dessa forma, a tipificação do crime preenche a 

lacuna de falar de informações e dados sobre o problema e permite um melhor posicionamento 

governamental para a proposição de políticas públicas.  

 No mesmo sentido, Wania Pasinato afirma: 

 

(…) um dos maiores desafios para a realização desses relatórios é a falta de 

informações oficiais sobre essas mortes. As estatísticas da polícia e do 

Judiciário não trazem, na maior parte das vezes, informações sobre o sexo das 
vítimas, o que torna difícil isolar as mortes de mulheres no conjunto de 

homicídios que ocorrem em cada localidade. Além disso, na maior parte dos 

países não existem sistemas de informações judiciais que permitam conhecer 

quantos processos judiciais envolvendo crimes contra mulheres chegam a 
julgamento e quais as decisões obtidas.159 

 

  Outra justificativa da tipificação do feminicídio é a nomeação do problema e o 

reconhecimento de que boa parte dos homicídios praticados contra mulheres é causada por 

conta de sua subordinação social em relação aos homens, retirando esse tipo específico de 

violência da invisibilidade. Segundo a CPMI que propôs a Lei: 

 

a importância de tipificar o feminicídio é reconhecer, na forma da lei, que 

mulheres estão sendo mortas pela razão de serem mulheres, expondo a fratura 

da desigualdade de gênero que persiste em nossa sociedade, e é social, por 
combater a impunidade, evitando que feminicidas sejam beneficiados por 

interpretações jurídicas anacrônicas e moralmente inaceitáveis, como o de 

                                                
158 BANDEIRA, Lourdes: Feminicídio: a última etapa do ciclo da violência contra a mulher. Disponível em: 

http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-

lourdes-bandeira/. Acesso em 18/11/2018.  
159 PASINATO, Wânia. “Femicídios” e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos Pagú (37), 2011. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/
http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/
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terem cometido “crime passional”. Envia, outrossim, mensagem positiva à 
sociedade de que o direito à vida é universal e de que não haverá impunidade. 

Protege, ainda, a dignidade da vítima, ao obstar de antemão as estratégias de 

se desqualificarem, midiaticamente, a condição de mulheres brutalmente 

assassinadas, atribuindo a elas a responsabilidade pelo crime de que foram 
vítimas160. 

 

 De acordo com a jurista chilena Carmen Antony, o Direito Penal desacompanhado de 

políticas públicas, de fato, é incapaz de prevenir condutas. A autora lista, porém, algumas razões 

para a tipificação do feminicídio. Segundo a jurista, podem ser destacadas as seguintes: em 

primeiro lugar, a tipificação pretende agravar a pena do crime de homicídio, o que chama a 

atenção para a gravidade e reprovação absoluta da conduta. Em segundo lugar, pretende se 

eliminar o uso do termo “crime passional”, que historicamente sempre foi uma forma de ocultar 

sistemas de dominação patriarcais. Em seguida, a tipificação do crime de feminicídio 

contribuirá para a conscientização dos juízes e juízas, que terão que justificar suas decisões se 

atendo à definição de feminicídio prevista em lei. Por fim, como apontado anteriormente por 

outras autoras, a tipificação permitirá maiores estudos sobre os reais dados e magnitude da 

conduta feminicida161.  

 Para Soraia da Rosa Mendes, a legitimação da persecução penal do Estado, de fato, pode 

ser maléfica ao Estado de Direito. No entanto, é necessário encontrar respostas à violência 

contra a mulher que não sejam apenas legitimadoras do poder punitivo e que, ao mesmo tempo, 

não promovam a manutenção da falha histórica de proteção às mulheres162. Nesse sentido, 

segundo a autora, “o direito penal não precisa ser a primeira porta, ou, menos ainda, a única 

porta para a solução de conflitos163”. A combinação do direito penal com políticas públicas e 

engajamento institucional para garantir a execução de direitos é apoiada por diversos juristas. 

Baratta, por exemplo, argumenta que a visão do Direito Constitucional como uma intrínseca 

cadeia de proteção de direitos significa a promoção de um garantismo positivo164.  

                                                
160 Senado Federal: Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “Com a finalidade de investigar a situação 

da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com 

relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de 

violência”. Relatório Final. Brasília, 2013. p. 1004. 
161 ANTHONY, Carmen. Compartilhando critérios e opiniões sobre femicídio/feminicídio. Em: CHIAROTTI, 

Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a tipificação penal do 

femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. 
162 MENDES, Soraia da Rosa. (Re)pensando a Criminologia: Reflexões sobre um Novo Paradigma desde a 

Epistemologia Feminista. Universidade de Brasília, Faculdade de Direito. Brasília, 2012. pp. 209-210. 
163 Ibidem, p. 212. 
164 BARATTA, Alessandro: La Politica Criminal y el derecho penal de la constituición: nuvens reflexiones 

sobre el modelo integrado de las ciências penales. Revista da faculdade de Direito da Universidade de Granada 
n. 2, 1999. p. 110. 
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 Felizmente, o Direito brasileiro vai neste sentido. A Política Nacional de Enfrentamento 

à Violência contra as Mulheres propõe um sistema completo de engajamento legal, institucional 

e preventivo, conforme indicado abaixo:  

 

Figura 1: Eixos Estruturantes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres 

Fonte: Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Secretaria Nacional de Enfrentamento 

à Violência contra as Mulheres Secretaria de Políticas para as Mulheres – Presidência da República, Brasília, 2011. 

 
 Dessa forma, tem-se que a tipificação do feminicídio é, de fato, uma conquista para a 

pauta feminista. Nomear e mapear a situação é um passo no caminho de libertar a violência 

contra a mulher de sua histórica invisibilidade e legitimação social. Calar diante dessa violência, 

ainda que pelas razões apresentadas anteriormente, funciona exatamente a favor da sociedade 

patriarcal, mantendo a subordinação feminina, o livre acesso masculino à integridade física das 

mulheres e o extenso dano causado a elas, que, sem a tipificação do feminicídio, não são nem 

ao menos reconhecidas como vítimas dessa conduta específica e cruel.  

 

PARTE III. ANÁLISE DE CASOS  

 

 

 Esta etapa final do trabalho busca compreender de que forma o Poder Judiciário do Rio 

de Janeiro tem lidado com a tipificação do feminicídio. A análise tem como objetivo, 

inicialmente, a maior compreensão do contexto em que as mulheres são mortas; quem são seus 

assassinos, como e porquê as matam, para além dos dados apresentados na Parte II. Também 

será analisada a situação de subordinação feminina evidenciada nos discursos do agressor e das 
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testemunhas. Por fim, a análise buscará a identificação dos riscos identificados nas Partes I e 

II, como, por exemplo, a reprodução do discurso patriarcal por parte dos aplicadores da Lei.  

 A pesquisa foi feita na base de dados online do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro165.  

Foram buscados acórdãos por meio da pesquisa livre pelo termo “feminicídio”, com origem no 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de 2a instância, julgados a partir do ano de 2015 (ano da 

entrada em vigência da Lei do Feminicídio), até o ano de 2018, de competência criminal. Foram 

encontrados 56 resultados. Destes 56, 8 não puderam ser analisados, por falta de informações 

suficientes e/ou segredo de justiça do processo. Além disso, um acórdão se tratava de fato 

cometido antes do advento da Lei do Feminicídio, e outro não tratava de feminicídio em si. 

Dessa forma, entraram na pesquisa válida 48 acórdãos, que serão analisados a seguir. 

 

3.1 Como as mulheres morrem  
 

 

 Nos acórdãos selecionados, foi percebido o uso de diversos meios para o ataque às 

mulheres, como por exemplo: armas de fogo, facas, canos de metal, machados, cacos de vidro, 

martelos, estacas de madeira, garrafas, estrangulamento e espancamento. Os meios mais 

utilizados foram facas/facões, tendo sido a causa eficiente da morte ou da lesão corporal grave 

em 13 dos casos analisados, e disparos de arma de fogo, tendo sido a causa eficiente da morte 

ou da lesão corporal grave em 9 dos casos analisados.  

 O ódio e desprezo à condição feminina, utilizado por diversas teóricas feministas para 

definir o crime do feminicídio, como apresentado acima, pode ser observado em grande parte 

dos casos analisados. De fato, muitos dos crimes foram cometidos em situação de extrema 

violência, causando incalculável sofrimento à vítima. Os casos mais assustadores são trazidos, 

a seguir, a título de exemplo.  

 No processo de número 7, a vítima foi deixada para sangrar até morrer. De acordo com 

o acórdão:  

 

Na espécie, parece não haver dúvida de que o réu, num primeiro momento, 

agiu com animus necandi, surpreendendo a vítima enquanto dormia e 

desferindo dois fortes golpes com um pedaço de madeira em sua cabeça, 
deixando-a sangrar profusamente por horas sobre uma cama no interior de sua 

residência, onde não havia mais ninguém capaz de acudi-la166. 

                                                
165 Disponível em: http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx. Último acesso em 18/11/2018. 
166  TJRJ. Apelação No. 0001196-89.2017.8.19.0006. Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI - Julgamento: 

04/09/2018 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.050.06546
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 No processo de número 11, houve situação parecida. Segundo consta no acórdão, “O 

crime de homicídio foi perpetrado por meio cruel, tendo em vista que o denunciado esfaqueou 

a vítima violentamente, sobretudo na região do peito, provocando grande sangramento, 

infligindo-lhe extremo sofrimento(…)167”. No processo de número 15, por sua vez, o assassino, 

além de demonstrar sua raiva contra a mulher por meio de violenta e longa surra desferida 

contra ela, o réu também proferiu insultos enquanto executava o ato: 

 

(…) a espancou durante toda noite, aplicando-lhe múltiplos golpes pelo corpo, 
inclusive na cabeça, utilizando-se de um cabo de vassoura e um cano de PVC, 

impondo-lhe incalculável sofrimento, aferido pelas graves lesões atestadas no 

laudo de necropsia, como infiltração hemorrágica de toda musculatura 
cervical, torácica e abdominal bilateralmente e dilaceração do baço e fígado, 

entre outros. Precedentes. O fato do réu não ter cessado o espancamento nem 

mesmo quando sua sobrinha tentou intervir gritando para que parasse, além 

de xingar a vítima de "piranha" e "vagabunda" enquanto a espancava 
brutalmente (…)168.  

 

 No processo de número 15, o acusado embebeu a lâmina da faca com a qual atacou a 

vítima com substância venenosa. O ato foi confirmado pelo próprio acusado, que admitiu a 

conduta durante a ameaça: “eu não falei que eu te matava, agora você vai morrer, eu envenenei 

a faca antes de sair de casa169”.  

 O processo de número 42 também traz um caso de extrema violência. O acusado, no 

interior da residência do casal, arremessou o crânio da vítima contra o solo diversas vezes. Ato 

contínuo, golpeou-a com uma pistola, e, depois que a vítima já estava caída no chão, 

desacordada, efetuou vários disparos de arma de fogo contra sua cabeça170. A situação retratada 

demonstra de forma extrema o ódio e desprezo sentido pelos homens à condição feminina 

utilizado nas definições teóricas trazidas anteriormente. Após o resultado morte ter sido 

atingido, o réu continuou a disparar tiros contra a cabeça da mulher, demonstrando que sua 

vontade não era apenas de matar, mas sim de torturar, desfigurar, destruir.  

                                                
167  TJRJ. Apelação No. 0476310-52.2015.8.19.0001. Des(a). JOSÉ ROBERTO LAGRANHA TÁVORA - 

Julgamento: 26/06/2018 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL. 
168  TJRJ. Apelação No. 0234393-37.2015.8.19.0001. Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI - Julgamento: 

07/06/2018 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. 
169 TJRJ. Recurso em Sentido Estrito No. 0000160-83.2016.8.19.0026. Des(a). ADRIANA LOPES MOUTINHO 

- Julgamento: 06/06/2018 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 
170 TJRJ. Recurso em Sentido Estrito No. 0025785-20.2015.8.19.0038. Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA 

- Julgamento: 22/03/2016 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.050.04275
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.050.14776
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.051.00279
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.051.00190
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 No acórdão de número 36, fica evidente mais um dos aspectos inerentes à dominação 

masculina apresentado pelas teóricas discutidas anteriormente no trabalho, especialmente 

Catherine MacKinnon: a dominação e exploração sexual das mulheres como parte de sua 

realidade de submissão aos homens. No caso em tela, além de ameaças com um canivete e 

efetiva dominação física, por meio de golpe em volta do pescoço (“gravata”) e esganamento,  

suspeita-se que o réu também tenha feito valer a sua dominação sexual sobre a vítima:  

 

Restou consignado que o réu retirou um canivete do bolso e falou "AGORA 

VOCÊ VAI MORRER", dando-lhe uma "gravata" e em seguida lhe disse: 

"VOCÊ VAI MORRER, MAS NÃO VAI SER CORTADA, VAI SER 
ESGANADA", momento em que passou a apertar o pescoço da declarante, 

havendo ela perdido os sentidos e desmaiado. Noticiou-se, outrossim, que a 

declarante, ao chegar em casa após ter conseguido se desvencilhar do 
denunciado, notou que tanto sua calça quanto sua calcinha estavam molhadas 

e que havia vestígios de sangue e um líquido semelhante a sêmen, suspeitando, 

assim, ter sido violada sexualmente, enquanto estava desfalecida171. 

 

 Outro fator apresentado nas definições teóricas do feminicídio discutidas anteriormente 

que puderam ser observadas nos casos em tela é o continuum de violência. De fato, muitas das 

agressões analisadas culminaram de agressões anteriores, tanto psicológicas quanto físicas, e 

até mesmo tentativas prévias de homicídio. No acórdão de número 43, por exemplo, em que a 

causa efetiva da morte da vítima foi enforcamento por parte de seu ex namorado, uma das 

testemunhas relatou que o acusado já tinha tentado enforcar a vítima anteriormente, e que a 

mesma chegou a ficar desacordada172. 

 No acórdão de número 3, a vítima estava envolvida em um relacionamento amoroso 

com o acusado há três anos, e durante toda a duração do namoro sofreu abusos físicos e 

psicológicos, sendo constantemente ofendida verbalmente173. No acórdão de número 5, em que 

a vítima foi agredida com repetidos golpes no corpo e na cabeça, causando a fratura de três 

costelas perfuração no fígado, testemunhas afirmaram que o réu já havia agredido a ofendida 

outras vezes antes de sua morte. No processo de número 28, testemunhas também indicaram 

que o sofrimento de violência física e psicológica por parte da vítima havia sido o motivo do 

rompimento da mesma com o réu. No acórdão de número 30, além de ser agredida por meses 

                                                
171 TJRJ. Processo No. 0066057-39.2016.8.19.0000. Des(a). JOSÉ MUIÑOS PIÑEIRO FILHO - Julgamento: 

11/04/2017 - SEXTA CÂMARA CRIMINAL. 
172 TJRJ. Apelação No. 0085211-19.2012.8.19.0021. Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR - Julgamento: 

17/02/2016 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 
173  TJRJ. Habeas Corpus No. 0053705-78.2018.8.19.0000. Des(a). MARIA SANDRA ROCHA KAYAT 

DIREITO - Julgamento: 09/10/2018 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.055.00001
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.050.15225
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.059.21609
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antes do crime, a vítima também era trancada em casa pelo agressor. No caso de número 36, 

ameaças anteriores já haviam feito com que a vítima registrasse queixa contra o acusado.  

 

3.2 O sentimento de posse 

 

 

 Outro fator que pode ser evidenciado nos casos analisados é a relação hierárquica de 

gênero, em que o homem se considera não só acima das mulheres, mas também seu dono. Nesse 

sentido, grande parte dos feminicídios consumados ou tentados que entraram na análise foram 

motivados por rompimentos, traições ou mero ciúme. Também é possível perceber o controle 

exercido pelos homens sobre a vida de suas vítimas, como se as mulheres fossem sua 

propriedade física, no mundo apenas para servi-los e sem nenhum livre arbítrio. Dessa forma, 

o sentimento de perda desse controle gera frustração e raiva. Como aponta Catherine 

MacKinnon, quando homens perdem poder, eles sentem que estão perdendo direitos174.   

 Os exemplos são muitos. No acórdão de número 11, testemunhas contaram que o réu 

pagava pessoas para seguirem a vítima na rua, além de, algumas vezes, segui-la de carro. Em 

seguida, indicaram que a vítima deixava de participar de eventos familiares, como o natal, por 

conta da personalidade anti-social e agressiva do então companheiro. Nesse caso, inclusive, a 

vítima chegou a pedir socorro ao sogro, pai do acusado, dizendo que o mesmo iria matá-la, ao 

que o sogro respondeu “quem ama não mata”. Em seu depoimento, o réu chegou a dizer que 

ainda amava a vítima.  

 No acórdão número 12, o acusado não era nem mesmo companheiro da vítima, e ainda 

sim sentia-se seu dono, apenas pelo fato de se sentir atraído por ela. Dessa forma, a mãe da 

vítima relatou que o acusado a perseguiu durante anos, desde que ela tinha apenas 14 anos de 

idade, enviando mensagens, indo até a sua casa, a esperando em lugares onde ela sempre 

passava e a seguindo na rua. A vítima chegou a prestar queixa contra o acusado, com medo da 

perseguição. No dia do assassinato, o réu estava esperando a vítima no caminho que ela fazia, 

e, ao ser novamente rejeitado, a golpeou com uma faca. O acusado chegou a afirmar que possuía 

dependência afetiva em relação à vítima175.  

 No processo 34, a vítima e o acusado estavam com a filha em uma festa, quando o réu 

desferiu golpes contra a cabeça da esposa usando uma garrafa de vidro. Segundo ele, o crime 

                                                
174 MACKINNON, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University Press, 1989. 
175 TJRJ. Apelação No. 0109678-83.2016.8.19.0001. Des(a). JOÃO ZIRALDO MAIA - Julgamento: 

19/06/2018 - QUARTA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.050.05200
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foi motivado por defesa da sua honra e provocação injusta da vítima: “Por sua vez, o réu, no 

interrogatório, declarou que, no dia dos fatos, a vítima dançava na pista da festa, próximo à 

vários homens, parecendo que ela não tinha dono176”. De fato, na cabeça do acusado, ele era o 

dono de sua esposa.  

 Nos casos de número 14, 23, 27, 29, 30, 42 e 47 o feminicídio ou tentativa de feminicídio 

foi motivado por traição da vítima, ou por mera suspeição de que a mesma mantivesse um 

relacionamento extraconjugal. Nos casos de número 11, 15, 20, 21, 34, 35, 41 e 43 acusado e 

vítima já estavam separados, e o crime foi motivado pela não aceitação do réu de que sua ex 

companheira estivesse em um novo relacionamento. No caso de número 43, por exemplo, 

consta o seguinte nos autos: 

 

(o réu) se encontrou com Diane no alto do morro, ocasião em que a mesma 
lhe contou acerca de seu novo relacionamento com outro homem, o que 

deixou o acusado completamente transtornado de ciúmes, ao ponto de 

derrubar a vítima ao chão e montar sobre seu tórax, quando passou a esganá-
la com as mãos, até ela parar de se mexer. Que, perguntado ao declarante por 

que matou Diana, respondeu que a matou porque Diane disse que tinha 

arrumado outro namorado e não queria mais nada com o declarante177; 

 

 Nos casos de número 2, 4, 19, 24, 28, 32, 36 o crime foi cometido pela vítima não ter 

aceitado se reconciliar com o acusado, ou pelo iminente fim do relacionamento. No caso de 

número 28, por exemplo, o réu ameaçou a vítima diversas vezes após a dissolução do 

casamento, inclusive na frente dos filhos, dizendo que “se não voltasse com ela até dezembro, 

a mataria178”. No caso de número 42, o crime foi motivado porque a vítima reclamou do 

relacionamento extraconjugal do próprio acusado, seu marido.  

 O caso de posse e submissão que pareceu mais chocante, no entanto, foi o do processo 

de número 13. Nesse caso, o crime ocorreu em razão da vítima não ter feito comida. Fica 

evidente, então, o sentimento do réu que a mulher existiria apenas para servi-lo; não merecendo 

viver se não fosse cumprir esse papel.  

 

3.3 Os discursos  

 

                                                
176 TJRJ. Apelação No. 0009300-14.2016.8.19.0036. Des(a). CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

Julgamento: 12/07/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 
177 TJRJ. Apelação No. 0085211-19.2012.8.19.0021. Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR - Julgamento: 

17/02/2016 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 
178 TJRJ. Recurso em Sentido Estrito No. 0058326-60.2015.8.19.0021. Des(a). DENISE VACCARI MACHADO 

PAES - Julgamento: 23/11/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.050.03591
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.050.15225
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.051.01218
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 Por fim, passamos aos discursos dos operadores de Direito no rol dos processos 

analisados. Os trechos trazidos são, em sua maioria, de promotores, defensores e juízes. 

Eventualmente, a posição do réu em seu depoimento também é trazida, pois faz parte do trâmite 

processual e influencia no resultado do julgamento. Inicialmente, serão mencionados discursos 

que corroboram com os riscos da tipificação apontados anteriormente no trabalho, quais sejam: 

discurso legal permeado pelo machismo e reforço do estereótipo feminino. Em seguida, serão 

trazidos trechos de decisões ou depoimentos que parecem acender uma luz de esperança e que 

corroboram os benefícios da tipificação: a conscientização sobre a existência de uma submissão 

feminina na sociedade e a dimensão do dano historicamente causado às mulheres.  

 

3.3.1 Discursos que corroboram o machismo  

 

 

 Inicialmente, importante atentar para o uso indireto da defesa da honra, principalmente 

nos discursos dos defensores. Apesar de tal instituição ter caído em desuso há muito, ainda é 

possível perceber que ela fundamenta parte das afirmações. No processo de número 2, por 

exemplo, vítima e réu discutiram por conta de traições da vítima e sua vontade de terminar o 

relacionamento; discussão essa que motivou o crime. Diante desse contexto, a defesa alegou 

que o apelante teria agido “sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da 

vítima 179 ”. Afirmou, também, que o réu continuara a desferir as facadas e golpes que 

culminaram na morte da vítima, mesmo após intervenção dos filhos menores de idade, “tudo 

porque o réu, embriagado, já não aguentava mais ser traído pela ofendida180”. O juiz, ainda, 

parece acatar parcialmente a argumentação:  

 

insta salientar-se, por pertinente, que tal panorama poderia muito bem nos 

remeter à figura da atenuante genérica inserta no artigo 65, inciso III, "c", do 
Estatuto Repressivo, a qual não exige imediatidade entre a provocação da 

vítima e a reação do agente, ou sequer o mesmo grau de intensidade da 

violenta emoção, a qual só vem a influenciar o sujeito ativo, ao invés de 

dominá-lo181.    

 

                                                
179 TJRJ. Apelação No. 0437103-12.2016.8.19.0001. Des(a). ELIZABETE ALVES DE AGUIAR - Julgamento: 

17/10/2018 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 
180 Ibidem. 
181 Ibidem. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.050.11548
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 O processo de número 29 também traz, de maneira implícita, a argumentação da defesa 

da honra. No caso em tela, a defesa técnica do réu recorreu da decisão do Tribunal do Júri 

requerendo a aplicação da circunstância atenuante de relevante valor moral, disposto no art. 65, 

inciso III, alínea “a” do Código Penal. Isso porque a vítima possuía um relacionamento 

extraconjugal, e, dessa forma, o réu teria agido sob injusta agressão, pois a vítima o chamara 

de “chifrudo”. De fato, a argumentação da defesa é a de que, como o réu teria sido chamado de 

“chifrudo”, teria agido sob relevante valor moral; o que nada mais é do que a defesa da honra. 

No processo de número 48, igualmente, a defesa assumiu a prática do fato criminoso, 

afirmando, porém, que o paciente agiu sob o domínio de violenta emoção, decorrente de injusta 

provocação da vítima, e impelido por relevante valor moral182.  

 Outro fator que pode ser percebido pela defesa e pelo próprio réu em alguns casos é a 

pintura do pai de família, que sustentava a casa e o casamento e sofria nas mãos de uma mulher 

irresponsável, infiel, vulgar. No processo de número 8, o réu argumenta que passava por 

período de estresse elevado, pois “estava trabalhando muito na carrocinha de milho para trazer 

o sustento para casa183”.  O estresse, no caso em tela, levou o réu a desferir uma facada nas 

costas de sua mulher. Na mesma linha, no processo de número 41 a defesa argumenta que o 

crime cometido pelo acusado não se enquadraria na qualificadora do feminicídio, e sim nas 

infrações dispostas na Lei de violência doméstica, pois o crime teria decorrido de 

desentendimento familiar. Em seguida, a defesa reforça que o réu é pai de família, tendo 

residência fixa e nunca tendo respondido a qualquer outro processo184.  

 Da mesma forma que a defesa tenta passar a imagem do “homem bom”, objetivando 

uma pena menor ao ofensor, a promotoria também trabalha na imagem de mulher “direita” para 

conquistar a simpatia do júri. No processo de número 11, o juiz, em sua decisão, repetidamente 

reforçou que a mulher estava deixando o companheiro que a assassinou para reatar o 

relacionamento com o homem que seria o pai de seu filho. A ideia de refazer a família que essa 

situação traz foi inclusive reforçada em uma das perguntas feita aos jurados do Tribunal do Júri: 

“4º QUESITO: O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, uma vez que o acusado 

atacou a vítima pelo fato de não aceitar o fim do relacionamento do casal e por ela ter reatado 

                                                
182 TJRJ. Habeas Corpus No. 0048405-43.2015.8.19.0000. Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI - Julgamento: 

06/10/2015 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. 
183  TJRJ. Recurso em Sentido Estrito No. 0048744-59.2016.8.19.0002. Des(a). MARCELO CASTRO 

ANÁTOCLES DA SILVA FERREIRA - Julgamento: 30/08/2018 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL. 
184  TJRJ. Habeas Corpus No. 0010830-64.2016.8.19.0000. Des(a). ADRIANA LOPES MOUTINHO - 

Julgamento: 04/05/2016 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.059.15704
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.051.00917
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.059.04774
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o relacionamento com o ex-namorado, que seria pai do filho da vítima?185”. Dessa forma, é 

possível perceber a estratégia de encaixar a mulher nos padrões tradicionais esperados pela 

sociedade, quais sejam: boa mãe, fiel à família, etc.  

 Essa estratégia, no entanto, nem sempre funciona. No processo de número 9, foi usado 

o argumento de que a vítima estaria deixando três filhos órfãos como agravante das 

circunstâncias do crime. A juiza, no entanto, afirmou que tal afirmação não procederia, uma 

vez que a vítima não era boa mãe: “Giza-se que, no presente caso, os filhos da vítima sequer 

viviam com ela à época dos fatos, sendo certo que dois moravam com a avó materna e o terceiro 

encontrava-se sobre o poder do Estado.186”. Dessa forma, é possível perceber nitidamente os 

padrões de comportamento tradicionais aos quais as mulheres têm que obedecer para merecer 

a proteção do Estado: de um lado, a mulher “do lar”, que foi injustamente assassinada por querer 

reconstruir sua família. De outro, a mãe relapsa que não criava os filhos - ressalte-se que, no 

caso, o pai também não o fazia - o que, ao impedir o enquadramento do ato de seu assassinato 

na qualificadora em questão, o torna menos grave.  

 Existe também na seara legal o argumento da manutenção da credibilidade das 

instituições para a desqualificação do argumento da seriedade e magnitude da situação das 

mulheres. No processo de número 46, a juíza decide pelo relaxamento da prisão preventiva do 

acusado, indicando que as afirmações da promotoria sobre o aumento da violência contra 

mulheres se trataria de “clamos e reclamos”:  

 

Nesta linha de intelecção, e retornando ao decisum ora vergastado, extrai-se 
ter o douto magistrado de piso feito uso também do argumento do temor 

público e do aumento considerável dos índices de violência. Quanto ao 

primeiro, temor público, abstenho-me de tecer mais considerações eis que já 
devidamente rechaçado alhures. Quanto ao segundo, aumento considerável 

dos índices de violência, não se olvida que se trata de um problema tormentoso 

e de difícil solução, eis que trafega por todas as esferas de Poderes. Contudo, 
estou convicta de que o caminho a se trilhar para solvê-lo deve começar pelo 

respeito aos Poderes legalmente constituídos e às Instituições a eles correlatas, 

além de, por óbvio, e mormente no caso do Poder ao qual pertencemos, 
respeito à Constituição e às leis de nosso país. Afinal, é para isso que nós, 

julgadores, prestamos nosso compromisso por ocasião de nossa investidura 
neste Tribunal, e para o que somos regiamente pagos, qual seja, para aplicar a 

lei ao caso que nos é posto, o que, reconheço, nem sempre significa, 

principalmente para aqueles que sofrem as mazelas do injusto praticado, fazer 
justiça. Neste compasso, ressalto que a manutenção ou quiçá a recuperação da 

                                                
185  TJRJ. Apelação No. 0476310-52.2015.8.19.0001. Des(a). JOSÉ ROBERTO LAGRANHA TÁVORA - 

Julgamento: 26/06/2018 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL. 
186 TJRJ. Apelação No. 0011167-15.2016.8.19.0045. Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES GUERRA 

GUEDES - Julgamento: 14/08/2018 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.050.04275
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.050.06692
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credibilidade das instituições somente se logrará alcançar quando agirmos 
amparados pelas leis e não para atender a clamos e reclamos.  

 

À conta de tais considerações, grifo pela derradeira vez, lamentavelmente 
vislumbrando no caso que me é posto o constrangimento a que aludem os 

impetrantes, direciono meu voto no sentido de conceder a ordem para relaxar 

a custódia do ora paciente. Expeça-se alvará187. 

  

 Por fim, alguns casos mostraram que, de fato, a tipificação do feminicídio tem o risco 

de reforçar estereótipos femininos, como ser o gênero mais frágil, fraco e incapaz de se defender 

de um homem apenas por sua condição biológica de mulher. No processo de número 20, por 

exemplo, o juiz, ao enquadrar o crime na qualificadora do feminicídio, afirma que o faz porque: 

“notadamente quando os fatos se enquadram na definição de crime, contra a mulher, que, por 

seu gênero, apresenta-se vulnerável frente ao agressor, que na hipótese é seu ex- 

companheiro.188”. Fica claro, portanto, que a decisão em questão não aborda a subordinação 

das mulheres como estrutural e social; e sim minimiza a situação à uma consequência invariável 

de um sexo dito mais frágil vivendo junto a um sexo mais forte.  

 

3.3.2 Discursos que vão ao encontro da causa feminista 

 

 

 A análise dos casos em questão revelou uma boa surpresa: muitos dos magistrados e 

magistradas reconhecem, ou passaram a reconhecer, a desigualdade de gênero como uma 

subordinação estrutural feminina. No processo de número 15, por exemplo, a qualificadora do 

feminicídio é reconhecida pela situação estar “consubstanciada na relação de dominação e 

subjugação perpetrada pelo denunciado contra a mesma, por não aceitar que Marilane (a vítima) 

tenha outro companheiro.189”. No mesmo sentido vai o processo de número 20, onde o acórdão 

indicou que se tratava de feminicídio, “estando a ofendida, em testilha, em situação de 

inferioridade ou de vulnerabilidade, em contexto caracterizado por relação de poder e 

submissão, em uma perspectiva de gênero190.  

                                                
187  TJRJ. Habeas Corpus No. 0054178-69.2015.8.19.0000. Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES 

GUERRA GUEDES - Julgamento: 27/10/2015 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL. 
188 TJRJ. Apelação No. 0026842-50.2016.8.19.0002. Des(a). MÔNICA TOLLEDO DE OLIVEIRA - Julgamento: 

26/04/2018 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL. 
189 TJRJ. Recurso em Sentido Estrito No. 0000160-83.2016.8.19.0026. Des(a). ADRIANA LOPES 

MOUTINHO - Julgamento: 06/06/2018 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 
190 TJRJ. Apelação No. 0026842-50.2016.8.19.0002, op ct.   

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.059.17461
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.050.14795
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2018.051.00279
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.050.14795
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 Igualmente, diversos acórdãos trouxeram o reconhecimento do sentimento de posse do 

homem sobre a mulher apresentado anteriormente. Nesse sentido, aponta o acórdão de número 

34:  

 

Resta claro que o acusado entendia possuir uma condição de domínio perante 
a vítima, conforme pode se verificar de seu interrogatório, onde declarou que 

sua ex-namorada dançava na pista da festa, próximo de outros homens, 

“parecendo que ela não tinha dono”. Impende salientar que o legislador 

objetivou a criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência contra a 
mulher, de um modo amplo e geral, estando a ofendida, em testilha, em 

situação de inferioridade ou de vulnerabilidade, em contexto caracterizado por 

relação de poder e submissão, em uma perspectiva de gênero191. 

 

 Na mesma linha segue o acórdão de número 47: 

 

Com efeito, banal e desproporcional se apresentam tais delitos de feminicídio, 

nos quais os seus autores, independentemente de sua condição social, pensam 
e agem como se seus objetos de desejo, de fato, lhes pertencessem como 

porventura lhes pertencessem qualquer objeto inanimado ou algum animal 

irracional192. 
  

 No processo de número 32, o Ministério Público, ao recorrer requerendo a configuração 

da qualificadora de feminicídio para que esta pudesse ser apreciada pelo Tribunal do Júri, o fez 

por entender existir relação de submissão psicológica entre a vítima e seu ex companheiro: 

 

Conforme narrado na denúncia, o acusado, no dia do fato, teria ido à residência 

da vítima e determinado a ela que se arrumasse para saírem juntos. Apesar de 
a vítima ter terminado o relacionamento na véspera, teria atendido ao 

comando do acusado, pois este exercia considerável poder psicológico sobre 

ela. Em determinado momento, no interior do veículo, o acusado teria 
disparado contra a vítima, o que teria sido a causa efetiva de sua morte, após 

internação hospitalar por alguns dias193. 

 

 No acórdão de número 28, a discussão sobre a submissão feminina se deu na explicação 

correta de que o feminicídio não ocorre somente em relações afetivas íntimas:  

 

                                                
191 TJRJ. Apelação No. 0009300-14.2016.8.19.0036. Des(a). CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

Julgamento: 12/07/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL. 
192 TJRJ. Apelação No. 0003803-58.2014.8.19.0078. Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Julgamento: 

20/10/2015 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL. 
193  TJRJ. Recurso em Sentido Estrito No. 0001735-32.2016.8.19.0025. Des(a). FLAVIO MARCELO DE 

AZEVEDO HORTA FERNANDES - Julgamento: 12/09/2017 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.050.03591
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.050.12389
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.051.00049
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(…) contexto de violência de gênero praticado no âmbito da família e de 
relação íntima de afeto, cabendo ressaltar que não se restringe à violência 

doméstica, abrangendo, igualmente, a violência familiar, ou seja, aquela que 

se dá entre pessoas unidas por laços naturais, desde que a vítima seja mulher 

e que se encontre subjugada pelo homem mediante violência, por estar em 
situação de inferioridade e submissão, ou seja, vulnerável194. 

 

 No processo de número 40, ainda, o acórdão analisado trás também a problemática do 

espaço privado como um âmbito de violência contra a mulher, e o reconhecimento de que a sua 

inviolabilidade coloca a mulher em situação de risco. No caso, existia mais de uma versão de 

como se deu o fato criminoso, e foi dada especial atenção à versão das vítimas: “Dessa forma, 

a autoria e materialidade estão plenamente demonstradas pelo depoimento das vítimas, que 

foram coerentes e uniformes e que merecem especial relevo em delitos cometidos no âmbito da 

violência doméstica, na maioria das vezes, na intimidade do lar e na clandestinidade195.”  

 Alguns magistrados e magistradas também parecem reconhecer a relevância e a 

magnitude do problema da violência contra as mulheres. No mesmo processo de número 40, o 

acórdão menciona a reprovabilidade da conduta feminicida: “Vale citar como exemplo do 

crescente repúdio e reprovabilidade exacerbada de condutas que envolvem violência doméstica 

e familiar contra a mulher a introdução da figura do feminicídio no Código Penal - também 

considerado crime hediondo - , através da Lei 13.104/2015.196” 

 No acórdão de número 46, embora a relatora tenha concedido o Habeas Corpus ao réu, 

a condenação original citada por ela trazia o fator do temor público: “(…) trata-se de hipótese 

de crime gravíssimo e que têm gerado temor público e aumentado consideravelmente os índices 

de violência, motivo pelo qual entendo ser necessária a manutenção da custódia cautelar como 

garantia da ordem pública.197” O acórdão de número 42 traz, inclusive, um trecho que menciona 

a vertente cultural e histórica da submissão feminina: “A finalidade da lei inovadora do Código 

Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir 

maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a 

subserviência em relação ao homem.198”.   

                                                
194 TJRJ. Recurso em Sentido Estrito No. 0058326-60.2015.8.19.0021. Des(a). DENISE VACCARI MACHADO 

PAES - Julgamento: 23/11/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL. 
195 TJRJ. Apelação No. 0417308-59.2012.8.19.0001. Des(a). JOSÉ MUIÑOS PIÑEIRO FILHO - Julgamento: 

05/07/2016 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. 
196 Ibidem. 
197 TJRJ. Habeas Corpus No. 0054178-69.2015.8.19.0000. Des(a). MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES 

GUERRA GUEDES - Julgamento: 27/10/2015 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL. 
198 TJRJ. Recurso em Sentido Estrito No. 0025785-20.2015.8.19.0038. Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA 

- Julgamento: 22/03/2016 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL.  

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.051.01218
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.050.15906
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.059.17461
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.051.00190
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 Por fim, ressalta-se o processo de número 33, em que, em sede de recurso, a defesa 

requereu a exclusão da qualificadora de feminicídio, alegando que a violência teria se dado em 

razão de discussão acalorada iniciada, inclusive, pela vítima, e não pelo fato de a vítima ser 

mulher. A resposta trazida pelo acórdão ao indeferir o pedido, contudo, foi de esperança para o 

movimento feminista: “Vislumbra-se, no contexto dos autos, indícios de que o crime se deu em 

após querela travada entre o recorrente e a vítima – sua vizinha – motivada por menosprezo à 

sua condição de mulher especialmente em razão desta repetidamente refutar o assédio imposto 

pelo réu.199”. Dessa forma, percebe-se que o colegiado, aqui, entendeu que a vítima estava, na 

verdade, se defendendo da violência do acusado, e não causando-a.  

CONCLUSÃO  

 

 

 Muitas conclusões podem ser traçadas a partir do exposto. A primeira delas é a de que 

a igualdade formal entre homens e mulheres não foi suficiente para a emancipação feminina no 

Brasil. De fato, enquanto leis garantem igualdade salarial, mulheres seguem recebendo menos, 

como os dados trazidos mostraram. Assim, pode-se dizer que a afirmação das vertentes 

feministas apresentadas de que ainda que leis garantam a igualdade entre homens e mulheres, 

homens já partem de uma vantagem ignorada pela lei estão corretas segundo a realidade 

brasileira.  

 A segunda conclusão que pode ser observada é a de que, aplicando os métodos 

feministas à legislação brasileira, especialmente o chamado asking the woman question, 

percebe-se que muitas leis ditas neutras apresentam um viés tipicamente masculino e ignoram 

a realidade feminina. Foram apresentados os exemplos da lei de planejamento familiar e da 

legítima defesa do excludente de ilicitude. Nesse sentido, também foi demonstrado, por meio 

de dados formulados por órgãos governamentais e não governamentais, que grande parte das 

mortes de mulheres se dão em um contexto específico: muitas mulheres morrem em casa, pelas 

mãos de seus companheiros. Essa realidade é exclusiva das mulheres, e, portanto, não havia 

sido amparada pela lei.  

 A tipificação do feminicídio, dessa forma, se mostra como o reconhecimento por parte 

do Estado de que as mulheres morrem em um contexto diferente dos homens. Por essa razão, 

diversos grupos feministas comemoraram esse passo legal, afirmando que a submissão 

                                                
199 TJRJ. Recurso Em Sentido Estrito No. 0033556-26.2016.8.19.0002. Des(a). JOSÉ ROBERTO LAGRANHA 

TÁVORA - Julgamento: 08/08/2017 - QUARTA CÂMARA CRIMINAL. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.051.00250
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feminina estava sendo reconhecida e que o mapeamento e enfrentamento do problema seria 

mais fácil. No entanto, essa opinião não foi unânime. Algumas teóricas feministas foram contra 

a tipificação do feminicídio, argumentando que a lei traria diversos riscos: aumento da 

legitimidade do poder persecutório do Estado; reforço de estereótipos de fragilidade e fraqueza 

feminina; discursos machistas no âmbito dos processos e, por fim, a incapacidade do Direito 

penal de atuar como um agente preventivo.  

 De fato, a análise dos acórdãos selecionados revelou que parte desses temores têm 

fundamento. Em alguns discursos, foi possível perceber um viés machista e reforçador de 

estereótipos históricos femininos. A tipificação, no entanto, parece estar também trazendo 

benefícios. Como apontado, diversos magistrados e magistradas apontaram para a magnitude e 

importância do enfrentamento da violência contra a mulher. Muitos deles, ainda, atentaram para 

a existência histórica de submissão e exploração feminina que leva as mulheres a serem 

prisioneiras de seus lares, e seus companheiros a se sentirem seus donos. De fato, a tipificação 

parece estar servindo para uma maior conscientização do judiciário brasileiro. Se o poder 

judiciário possui um poder transformador da realidade, portanto, tal conscientização terá um 

impacto positivo na própria sociedade.  

 Em agosto de 2018, devido à 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo 

Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de Justiça de todo o país focaram em ações que 

envolvessem o feminicídio. Em dois dias, mil julgamentos foram realizados200. Em entrevista, 

José Jackson Guimarães, juiz titular da comarca de Alagoa Grande, afirmou que “No 

julgamento de hoje, o promotor aproveitou para falar do padrão cultural em que crescemos de 

‘não meter a colher em briga de marido e mulher’. Estamos mudando isso. Os mutirões da 

Justiça contribuem para isso.”201.  

 Também em agosto, ocorreu a XII Jornada Maria da Penha. Na cerimônia de abertura, 

a ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia afirmou que, apesar de Lei Maria da 

Penha ter sido benéfica para o tratamento da violência contra a mulher, ainda é necessário 

                                                
200 Mil casos de violência contra a mulher foram julgados em dois dias de mutirão. 22 de ago de 2018. 

Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-ago-22/mil-casos-feminicidio-foram-julgados-dois-dias-mutirao. 

Acesso em 26 de Novembro de 2018. 
201 Mil casos de violência contra a mulher foram julgados em dois dias de mutirão. 22 de ago de 2018. 

Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-ago-22/mil-casos-feminicidio-foram-julgados-dois-dias-

mutirao. Acesso em 26 de novembro de 2018. 

https://www.conjur.com.br/2018-ago-22/mil-casos-feminicidio-foram-julgados-dois-dias-mutirao
https://www.conjur.com.br/2018-ago-22/mil-casos-feminicidio-foram-julgados-dois-dias-mutirao
https://www.conjur.com.br/2018-ago-22/mil-casos-feminicidio-foram-julgados-dois-dias-mutirao
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descobrir as motivações desses crimes, que seguem vitimando milhares de mulheres 

unicamente por serem mulheres202. Segundo a ministra:  

 

A violência contra a mulher não pode ficar em silêncio. O silêncio permite 

que a violência prossiga. Precisamos nos voltar para esse crime. A violência 

contra a mulher expõe uma sociedade machista, preconceituosa, agressiva. 

Violenta com suas crianças, com suas mulheres e com todos aqueles que sejam 
diferentes. Precisamos mudar para um patamar civilizatório de respeito aos 

direitos, de maneira contínua, coerente e necessária para que tenhamos 

democracia na sociedade e não apenas no Estado. Caso contrário, não sabemos 
onde iremos parar203. 

 

 Diante do exposto, é visível que existe um empenho do Poder Judiciário na luta contra 

a violência contra a mulher. Certamente, a mudança na visão de magistrados e magistradas e a 

existência de uma nova qualificadora penal para crimes de gênero não são suficientes, por si 

só, para a emancipação feminina. Existe um longo caminho rumo à igualdade de gênero; tão 

longo que as mulheres não conseguem nem imaginar como ele seria, já que nunca vivenciaram 

algo remotamente parecido. Certamente, muitas ainda morrerão na espera pela igualdade; ou 

vítimas da falta dela. As conquistas feministas no Brasil e no resto do mundo, no entanto, são 

uma esperança. Afinal, mudanças sociais se conseguem com luta e coragem; algo que nunca 

faltou às mulheres. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Agência IBGE Notícias: Mulher estuda mais, trabalha mais e ganha menos do que o 

homem. Repórter Eduardo Peret, 07/03/2018. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem. 

Acesso em 13/11/2018.   

 

ALVES, Ana Carla Farias e ALVES, Ana Karina da Silva. As trajetórias e lutas do 

movimento feminista no Brasil e o protagonismo social das mulheres. IV Seminário 

CETROS - Neodesenvolvimentismo, Trabalho e Questão Social, 2013. UECE, Itaperi. 

 

                                                
202  Cármen Lúcia alerta para aumento do feminicídio no Brasil. 9 de Agosto de 2018. Disponível em 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87326-carmen-lucia-alerta-para-aumento-do-femincidio-no-brasil - acesso em 

26 de novembro de 2018.  
203 Ibidem. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87326-carmen-lucia-alerta-para-aumento-do-femincidio-no-brasil


           
67 

   

Andrade, V. R. P. de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos de violência na 

era da globalização. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2003.  

 

ANTHONY, Carmen. Compartilhando critérios e opiniões sobre femicídio/feminicídio. 

Em: CHIAROTTI, Susana; PÉREZ, Cecilia Heraud (Org.). Contribuições ao debate sobre a 

tipificação penal do femicídio/feminicídio. Lima: CLADEM, 2012. 

 

BAER, Judith A. Feminist Theory and the Law. The Oxford Handbook of Law and Politics. 

Oxford University Press, 2008. 

 

BAER, Susanne. Desigualdades que Importam. Palestra proferida na Conferência da I-CONS 

em Berlim, em 2016. Traduzido por Ligia Fabris Campos. Revista Direito & Práxis, Rio de 

Janeiro, Vol. 07, No. 15, 2016. pp. 449-475.  

 

BANDEIRA, Lourdes: Feminicídio: a última etapa do ciclo da violência contra a mulher. 

2013. Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-

ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/. Acesso em 18 de Novembro de 

2018.  

 

BANDEIRA, Lourdes. Feminicídio: a última etapa do ciclo da violência contra a mulher. 

2013. Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/feminicidio-a-ultima-etapa-do-

ciclo-da-violencia-contra-a-mulher-por-lourdes-bandeira/. Acesso em 16 de Novembro de 

2018.  

 

BARATTA, Alessandro: La Politica Criminal y el derecho penal de la constituición: nuvens 

reflexiones sobre el modelo integrado de las ciências penales. Revista da faculdade de 

Direito da Universidade de Granada n. 2, 1999. 

 

BARRET, Michele. Women's oppression today: problems in marxist feminist analysis. 

Verso, 1980. 

 

BARROS, Francisco Dirceu. Severina: Assassina ou santa? O sertão que não tem o cordel 

encantado. Revista Prática Jurídica. Ano X – n. 116, 2011. 

 

BARTLETT, Katharine T. e KENNEDY, Rosanne. Feminist Legal Theory: Readings in Law 

and Gender. Westview Press, 1991. 

 

BARTLETT, Katherine T. Feminist Legal Methods. Harvard Law Review 103. 1990. 

 

BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Gallimard, 1949.  

 

BENDER, Leslie. A Lawyer's Primer on Feminist Theory and Tort. 38 J. Legal Education, 

1998. 

 

BESSE, Susan. Restructuring Patriarchy: The modernization of gender inequality in 

Brazil, 1914-1940. The University of North Carolina Press, 1996.  

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1. 15. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 375. 

 



           
68 

   

BUTLER, Judith. Excitable speech: A Politics of the Performative. Routledge, 1997.  

 

BUTLER, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge, 

1999. 

 

CAIN, Patricia A. Feminist Legal Scholarship, 77 Iowa Law Review, 1991. 

 

Cármen Lúcia alerta para aumento do feminicídio no Brasil. 9 de Agosto de 2018. 

Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87326-carmen-lucia-alerta-para-aumento-

do-femincidio-no-brasil - acesso em 26 de novembro de 2018.  

 

CHAMALLAS, Martha: Aspen Student Treatise for Introduction do Feminist Legal 

Theory. 3. ed. Wolters Kluwer Law and Business, 2013.  

 

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Aceso a la justicia en las 

Americas. Organización de los Estados Americanos.  

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria 

da Penha. Brasília, 2013, p.  11. Disponível em http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-

content/uploads/2013/04/CNJ_pesquisa_atuacaoPJnaaplicacaoLMP2013.pdf.  

 

DALTON, Clare. Where we Stand: Observations on the Situation of Feminist Legal 

Thought, 3 Berkeley Women's L.J 1,2, 1988-89.  

 

DE LOS RÍOS, Marcela Lagarde. Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio. 

2004. Disponível em: http://www.cimacnoticias.com.mxespeciales/co- 

mision/diavlagarde.htm. Acesso em 16 de Novembro de 2018.   

 

EISENSTEIN, Zillah. Developing a Theory of Capitalist Patriarchy and Socialist 

Feminism. Em: In Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism. Monthly Review 

Press, 1979. p. 17. 

 

EISENSTEIN, Zillah. The Radical Future of Liberal Feminism. Northeastern University 

Press, 1986. 

 

FERGUSON, Kathy E. The Feminist Case Against Bureaucracy. Temple University, 1984. 

 

FERNANDES, Maíra Cristina Corrêa. A tutela penal patriarcal: por que a criminalização 

do feminicídio não é uma conquista para o feminismo? Revista Transgressões: Ciências 

Criminais em Debate. Natal, Vol. 3, n. 1, 2015.   

 

FRIEDAN, Betty. The Feminine Mystique. W.W Norton & Co. 1963. 

 

GEBRIM, Luciana Maibashi e BORGES, Paulo César Corrêa. Violência de gênero. Tipificar 

ou não o femicídio/feminicídio? - Ano 51, Número 202. abr./jun. 2014. 

 

GENEVA DECLARATION SECRETARIAT. The Burden of Armed Violence. Geneva, 

2011.  

 



           
69 

   

GILLIGAN, Carol. In a Different Voice: Psychological Theory and Women's 

Development. Harvard University Press, 1982. 

 

Governo do Rio de Janeiro, Instituto de Segurança Pública: Dossiê Mulher 2018. Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

Governo do Rio de Janeiro, Instituto de Segurança Pública: Dossiê Mulher 2018, Sumário 

Executivo. Disponível em: 

http://www.ispdados.rj.gov.br/SiteIsp/SumarioExecutivoDossieMulher2018.pdf. Acesso em 

18/12/18.  

 

GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 2ª ed. Niterói. RJ: Impetus, 2009. 

 

IBGE: Estatísticas de Gênero - indicadores sociais das mulheres no Brasil. 08/06/2018 

 

KANTOLA, Johanna. State/Nation. Em: The Oxford Handbook of Feminist Theory, editado 

por Lisa Dish e Mary Hawkesworth. Oxford University Press, 2016.  

 

KARAM, Maria Lucia. A esquerda punitiva. 2015. Disponível em 

http://emporiododireito.com.br/a-esquerda-punitiva-por-maria-lucia-karam/. Acesso em 

18/11/2018. 

 

L. RHODE, Deborah. Feminism and the State. Harvard Law Review, Vol. 107, No. 6, 1994. 

 

LAW, Sylvia. Rethinking Sex and the Constitution. University of Pennsylvania Law Review, 

Vol. 132, 1984. 

 

MACKINNON, Catharine A. Toward a Feminist Theory of the State. Harvard University 

Press, 1989. 

 

MACKINNON, Catharine. Difference and Dominance: on Sex Discrimination. In Feminism 

Unmodified. Harvard University Press, 1987.  

 

MACKINNON, Catharine. From Practice to Theory, or what is a white woman anyway? 

Yale Journal of Law and Feminism, Volume 4, Article 3, 1991. 

 

MACKINNON, Chatarine A. The Road Not Taken: Sex Equality in Lawrence v. Texas. 

Ohio State Law Journal, Vol. 65. 2004. 

 

MENDES, Soraia da Rosa. (Re)pensando a Criminologia: Reflexões sobre um Novo 

Paradigma desde a Epistemologia Feminista. Universidade de Brasília, Faculdade de 

Direito. Brasília, 2012. 

 

MENEGHEL, Stela Nazareth e PORTELLA, Ana Paula. Feminicídios: conceitos, tipos e 

cenários. Artigo apresentado em 13/01/2017.   

 

Mil casos de violência contra a mulher foram julgados em dois dias de mutirão. 22 de ago 

de 2018. Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-ago-22/mil-casos-feminicidio-

foram-julgados-dois-dias-mutirao. Acesso em 26 de Novembro de 2018. 

 



           
70 

   

MILLIET, Kate. Sexual Politics. Hupert Hart Davis, 1970.  

 

MINOW, Martha. Making all the Difference: Inclusion, Exclusion and American Law. 

Cornell University Press, 1990.  

 

MODELLI, Lais. Feminicídio: como uma cidade mexicana ajudou a batizar a violência 

contra mulheres? BBC Brasil, 2016. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183545. Acesso em 16/11/18.  

 

MODELLI, Lais. Feminicídio: como uma cidade mexicana ajudou a batizar a violência 

contra mulheres. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-38183545. 

Acesso em 06/12/2018. 

 

ONU Woman: Progress of the World’s Woman in Pursuit of Justice. 2011-2012. 

 

Organização Mundial da Saúde: Prevenção da violência sexual e da violência pelo parceiro 

íntimo: ação e produção de evidência. Genebra, 2012. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS: COMISIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. Acesso a La Justicia para Las Mujeres Víctimas de 

Violencia en Las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de Janeiro de 2007. 

 

Organización Mundial de Salud: Informe Mundial sobre Violencia y Salud. Genebra, 2002.  

 

PASINATO, Wânia. “Femicídios” e as mortes de mulheres no Brasil. Cadernos Pagú (37), 

2011. 

 

Presidência da República: Secretaria de Políticas para as Mulheres. Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. 

 

RAWLS, John. A Theory of Justice. Harvard University Press, 1971. 

 

RUSSEL, Diana E. H. Defining Femicide. Introductory speech presented to the United 

Nations Symposium on Femicide on 11/26/2012.  

 

RUSSEL, Diana E. H., The Origin and Importance of the Term Femicide. December, 2011. 

Disponível em: http://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html. Acesso em 15 de 

Novembro de 2018.  

 

Senado Federal: Comissão Parlamentar Mista de Inquérito “Com a finalidade de investigar a 

situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte 

do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger 

as mulheres em situação de violência”. Relatório Final. Brasília, 2013.  

 

SENADO FEDERAL. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Brasília, Julho de 2013. 

Disponível em http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-

content/uploads/2013/07/CPMI_RelatorioFinal_julho2013.pdf. Acesso em 20 de Novembro de 

2018.  

 



           
71 

   

SUNSTEIN, Car R. Book Review: Feminism and Legal Theory. Harvard Law Review, Vol. 

101, No. 4. 1988. 

 

TRAMONTANA, Enza Maria. Discriminación y violência de gênero: aportes del sistema 

interamericano de derechos humanos. Em: BOGDANDY, Armin Von; PIOVESAN, Flavia; 

ANTONIAZZI, Mariela Morales (Coord.). Estudos avançados de direitos humanos: 

democracia e integração jurídica: emergência de um novo direito público. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. 

 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: Homicídios de mulheres no Brasil. 

1ª Edição. Brasília, DF, 2015. 

 

WILLIAMS, Wendy. The Equality Crisis: Some Reflections on Culture, Courts, and 

Feminism. Women's Rights Law Reporter, Vol. 14, No. ⅔, 1992. p. 151-174. 

 

ZAFFARONI, Eugenio R. Discurso feminista e Poder Punitivo. Direito Criminal. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2001. 

 

 

 


