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Reflexões sobRe femicídio

O Programa de Monitoramento do CLADEM tem como um de seus objetivos a vigilância 
da aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos em cada um dos países onde 
se constituíram capítulos nacionais da rede. Um dos tratados monitorados é a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ou Convenção 
de Belém do Pará.

O CLADEM também colabora com os diferentes Comitês Monitores dos organismos 
intergovernamentais, ONU e OEA. No caso da OEA, ademais de contribuir ao trabalho 
dos Relatores Especiais da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, apoia-se o 
CEVI (Comitê de Especialistas em Violência) do MESECVI (Mecanismo de Seguimento da 
Convenção de Belém do Pará). O CEVI é um órgão técnico composto por especialistas 
independentes que trabalha em rondas de 3 anos de duração. 

Uma das maneiras de colaborar com o CEVI é promovendo o debate sobre a pertinência 
ou não de contar com um tipo penal que sancione o femicídio/feminicídio. Com esse 
objetivo, a partir do CLADEM foi organizado um Grupo de Trabalho integrado por juristas 
de distintos países: Carmen Antony, do Chile, radicada no Panamá; Julieta Montaño, da 
Bolívia; Guadalupe Ramos, do México e Rocío Villanueva, do Peru. Cada integrante do 
grupo produziu um documento sobre o tema. Os quatro documentos são incluídos nesta 
publicação e foram discutidos em uma reunião presencial realizada em Buenos Aires em 
meados de março de 2011. Da discussão grupal surgiu um documento consolidado que 
serviu depois de insumo para a Mesa Debate.

A Mesa Debate se realizou em Rosario, Argentina, em 18 e 19 de maio de 2011. Foram 
convocados juristas com distintas especialidades: professores/as de direito penal, juízes/
juízas, advogados/as litigantes, defensores e feministas especializadas no tema. A ideia era 
contar com expoentes das diferentes correntes de opinião.

As/os participantes partiam de vários pontos comuns: em primeiro lugar, o desejo que 
os femicídios/feminicídios sejam prevenidos e, no caso que isto fosse já impossível, 
adequadamente punidos. Em segundo plano, evitar a impunidade.  Durante dois dias, a 
exposição aberta e sincera de todas as dúvidas permitiu que se desse um intercâmbio de 
ideias muito rico, bem como avançar na análise dos distintos argumentos.

Nesta publicação tentamos colocar todos os elementos trabalhados à disposição daquelas 
pessoas interessadas em contribuir à prevenção e esclarecimento destes fatos, que 
constituem a escala mais grave de violência contra as mulheres.

ApReseNTAção
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Em primeiro lugar, incluem-se os 4 documentos realizados pelas integrantes do Grupo de 
Trabalho sobre Femicídio/Feminicídio. Como poderão constatar, as juristas convocadas têm 
diferentes pontos de vista. Em segundo plano, inclui-se o documento consolidado que 
surgiu depois da Reunião de Buenos Aires. Finalmente, encontrarão as memórias da Mesa 
Debate e a lista de Participantes e Observadoras.

Esperamos que este material seja de utilidade no trabalho de prevenir, punir e erradicar 
todas as formas de violência contra as mulheres, especialmente em sua forma mais grave: 
os femicídios/ feminicídios.

14 de junho de 2011

Susana Chiarotti
Programa Monitoramento

CLADEM 
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I. É CONVENIENTE CONTAR COM UMA FIGURA PENAL 
SOBRE FEMICÍDIO/FEMINICÍDIO? POSTURAS FRENTE A 
SUA POSSÍVEL TIPIFICAÇÃO

Coincido com a afirmação de que tipificar esta figura vem a ser a resposta mais fácil para 
os Governos, particularmente pela incidência que este fato ilícito tem na região. Isto se 
vê no Panamá, onde existem dois projetos de lei para tipificar esta conduta: um de uma 
Deputada do Governo que quer se fazer presente com uma proposta meramente pontual, 
além de repetitiva no que se refere a incorporar as medidas de proteção que já estão no 
novo Código Processual Penal, e outra da Defensoria do Povo de corte mais integral, posto 
que não só propõe tipificar o femicídio/feminicídio e outras condutas violentas contra as 
mulheres, mas que contempla normas de sensibilização, prevenção e punição da violência 
e discriminação contra as mulheres1. A aprovação de quaisquer dos Projetos acarretará 
magnos dividendos políticos para aqueles que punam esta conduta, considerando 
que a dimensão destas condutas é preocupante no país, muito especialmente para as 
organizações de mulheres.

Atualmente há uma consulta popular dirigida a diversas organizações e será apresentado 
um só projeto que se supõe integrará ambas proposições. A aprovação ou não deste Projeto 
–independente de como saia da Assembleia – corresponde a uma realidade inevitável, (só 
no ano 2010 se deram 72 casos de mulheres assassinadas, das quais 51 corresponderam 
a femicídios) e demonstra que já não se pode ocultar que as agressões violentas contra a 
Mulher atualmente ocupam o segundo lugar entre o universo de delitos2.

Como criminólogas sabemos que o Direito Penal não previne nenhum tipo de condutas 
ilícitas; exemplos há muitos, começando com a pena de morte ou a que diminui a idade de 
responsabilidade dos menores que delinquem, posto que as estatísticas nos demonstram 
que não produzem o efeito de impedir a comissão de delitos.. Veja-se a situação do 
problema em Ciudad Juárez. Apesar da condenação da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos no caso de Campo Algodonero, que ordenou ao Estado mexicano uma série de 
medidas para contrarrestar a impactante perda de vidas das mulheres dessa região, até o 
momento seguem se produzindo assassinatos de mulheres, sendo Ciudad Juárez a mais 
significativa (309 mulheres)3.

1 Proposta de Anteprojeto de Lei “Por meio do qual se tipifica o femicídio e se ditam normas de sensibilização, preven-
ção e punição da violência e da discriminação contra as mulheres” Defensoria do Povo. Panamá. 2011. Ver anexo 
Nº 1.

2 Defensoria do Povo do Panamá. Informe do Observatório de violência de gênero. 2010.
3 2. Corte Interamericana de Direitos Humanos 10 de Abril del 2.009. Sentença do Caso Campo algodonero do México.

compARTilhANdo cRiTéRios e opiNiões 
sobRe femicídio/femiNicídio

Carmen Antony

O presente trabalho seguiu, na medida do possível, a ordem apresentada nas 
perguntas formuladas ao grupo de trabalho sobre femicídio/feminicídio celebrado 
na Cidade de Buenos Aires, no mês de Março de 2011. 



coNTRibUições Ao debATe sobRe A TipificAção peNAl do femiNicídio/femicídio

12

Como afirma a mestre Patsili Toledo, a efetividade das leis penais não existe mais que 
no cultural e simbólico, o resto são as políticas públicas que se deve implementar. As 
demandas sobre tipificação do femicídio mais exigentes não geram mais impunidade, mas 
somente pretendem que suas sanções se qualifiquem como homicídios agravados4.

Votando ao Direito Penal Mínimo e às proposições desde a Criminologia Crítica, Zaffaroni 
nos alerta do perigo de produzir leis penais mais severas que estariam legitimando ainda 
mais o poder punitivo verticalizante, para além de seu valor simbólico. Zaffaroni justifica a 
utilização desta ferramenta jurídica só em forma limitada e ademais prudente, como uma 
estratégia mais para desconstruir e neutralizar a hierarquização social discriminatória5.

Desde o outro lado do espelho e indo ao plano legislativo, parece que tipificar esta figura 
como autônoma seria uma forma mais de enfrentar estas condutas ilícitas. A respeito 
não devemos esquecer que, prévio a incorporá-la, devemos examinar detidamente se esta 
existe ou não na regulamentação penal vigente, sob quais circunstâncias e respeitando 
a proporcionalidade das penas. É importante também harmonizar a legislação proposta 
com os padrões internacionais delineados pela Convenção sobre Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher.

Neste último caso, devemos considerar as tendências do Direito Penal Mínimo ou de 
ultima ratio e os princípios constitucionais de não discriminação entre homens e mulheres. 
Este princípio ver-se-á talvez afetado pela criação de tipos penais especiais destinados 
a proteger a mulher vítima de violência; contudo, uma correta interpretação não exige 
necessariamente mantê-los despenalizados. A função do Direito Penal Mínimo é de 
proteção na melhor forma possível dos direitos de todos os setores sociais, procurando 
fazer desaparecer as diferenças “jurídicas” entre eles. Por outra parte, em benefício da 
postura de tipificação penal, a morte de mulheres nas mãos de seus companheiros é uma 
das condutas que têm um maior plus de injusto frente aos delitos comuns, dada a especial 
vulnerabilidade de suas vítimas.

Por outro lado, não podemos deixar os homicídios de mulheres como um homicídio mais no 
marco da violência social, pois corremos o perigo de banalizá-lo e dar passo a percepções 
tais como “a morte de Edna foi um crime passional produto dos ciúmes” ou “o homicida 
atuou levado por uma paixão incontrolável” como comumente o visibilizam os meios de 
comunicação6. Faz-se necessário erradicar o termo “delito passional” por ser um conceito 
misógino, posto que esconde todo o sistema de dominação patriarcal e, portanto, busca 
seguir mantendo as mulheres subordinadas.

Com este argumento estaríamos voltando às antigas eximentes de responsabilidade que 
existiam – ou existem? – em alguns países da América Latina que eximiam de responsabilidade 
penal o marido que surpreendia sua mulher no delito de adultério, supostamente amparado 
pelo impulso irresistível de vingar a honra familiar, o que naturalmente não valia para a 
mulher em idêntica situação. Outro argumento a favor da penalização é que ajuda a 
mudar a mentalidade patriarcal de alguns juízes e juízas, já que os obriga a fundamentar 
suas decisões de acordo à descrição do delito e evita a utilização do uso da “emoção 

4 Toledo, Patsili. “Tipificación del femicidio/feminicidio: hacia el abandono de la neutralidad de género en el Derecho 
Penal frente a la violencia contra la mujer” www.anuariocdh.uchile.cl; ccj.ufpb.br/nepgd/imagen/stories/pdf/tipiti-
fación.pdf

5 Zaffaroni, Eugenio Raúl. “El discurso feminista y el poder punitivo”. Em: Las trampas del poder punitivo. El género en 
el Derecho Penal. Editorial Biblos. Buenos Aires. 2.000. págs. 36 - 37.

6 Méndez Illueca, Haydée. Comentários. Ver anexo Nº 2.



13

compARTilhANdo cRiTéRios e opiNiões sobRe femicídio/femiNicídio

incontrolável” ou “desborde dos sentidos” para não punir ou para aplicar atenuantes que 
invisibilizam a situação de violência extrema utilizada contra as mulheres.

Visibilizar o femicídio – a par de seu valor simbólico ou de sua função promocional – para 
poder conhecer a real magnitude desta conduta ilícita, contribuiria a abrir os espaços aos 
homicídios de mulheres não só por parte de seus companheiros ou ex-companheiros, mas 
também aos homicídios de mulheres que exercem a prostituição, ou são assassinadas 
depois de terem sido estupradas, ou vítimas de outras condutas de violência sexual.

Antes de propiciar uma lei que tipifique esta figura como autônoma, cada país deve tirar suas 
próprias conclusões respaldadas em dados empíricos. Há que examinar cuidadosamente a 
experiência nos tribunais nacionais, porque os sistemas judiciais não são os mesmos nem 
têm idêntica efetividade. Alguns operadores de justiça tendem a ser mais benignos com as 
mulheres que com os homens homicidas quando se trata de homicídio de companheiro, 
ou mesmo quando são filhos que matam seu pais movidos por uma vida indigna e no 
extremo do limite. Em outros países os homens parricidas costumam sair favorecidos com 
a utilização da atenuante de responsabilidade: “arroubo ou obcecação”. Nesses casos 
há que avaliar as consequências eventuais que poderiam sofrer aquelas mulheres que, 
depois de sofrer situações de violência prolongadas e graves, terminam por matar seus 
agressores7.

Pois bem, no caso de manter a figura do homicídio qualificado, haveria que ampliar os 
sujeitos passivos ao convivente, ou melhor ainda, a quem tenha “uma relação análoga 
de afetividade”, que cobriria um espectro mais amplo quanto a situações como por ex. o 
convivente que deixou o lar comum, ou com quem se teve filhos comuns, ou se manteve ou 
mantém este tipo de relação. Também deveria cobrir outras vítimas como os ascendentes, 
descendentes, ou sujeitos de notória dependência ou situação de desamparo a respeito de 
quem causou sua morte.

Na mesma ordem de ideias deveria, em tal hipótese, incorporar a atenuante para o/a 
autor/a do delito que se tenha encontrado em notória dependência, grave desamparo 
ou tivesse sido objeto de sua parte de reiterada violência intrafamiliar. Esta atenuante se 
aplicaria por razões de igualdade, mas beneficiaria principalmente mais a mulheres que a 
homens8.

Não é fácil responder a pergunta nem tomar alguma postura definitiva frente ao femicídio. 
Temos clareza de que só a criação da lei não vai solucionar ou melhorar essencialmente 
os atos violentos contra a mulher se não se acompanham com políticas preventivas que 
privilegiem a proteção. Também necessitamos um sistema judicial sensibilizado e preparado 
desde a perspectiva de gênero e que, ademais, funcione.

II. POLÍTICAS PÚBLICAS APROPRIADAS PARA PREVENIR 
OS FEMICÍDIOS

Toda política pública sobre segurança cidadã deve incorporar a perspectiva de gênero, 
considerando a especial situação de vulnerabilidade das mulheres e seu entorno 
discriminatório. Os diagnósticos sobre a violência social e suas correspondentes propostas 

7 Antony Carmen. “Estudio sobre violencia de género: mujeres trasgresoras”. Editorial Universitaria. Universidad de 
Panamá. Panamá 2003. Págs. 125 a 150.

8 “Incorporación de la perspectiva de género y delitos contra la vida humana independiente”. Proposta de modificação 
ao Código Penal Chileno. Projeto Sernam - Universidade do Chile Santiago. 2008.
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não incluem de forma transversal tal enfoque nem se inserem no marco real das políticas 
sobre segurança cidadã. Assim, vemos que os diagnósticos e políticas sobre violência contra 
a mulher se realizam de forma segmentada, perdendo a possibilidade de dimensionar esta 
problemática de maneira rigorosa e, daí, o não tomar as decisões corretas nas políticas 
sobre segurança cidadã9.

A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos destacou a importância deste 
enfoque, na sentença sobre Campo Algodonero da seguinte maneira:

Transversalizar a perspectiva de gênero é o processo de valorar as implicações que 
têm para os homens e para as mulheres qualquer ação que se planeje, trate-se 
de legislação, políticas ou programas, em todas as áreas e em todos os níveis. É 
uma estratégia para conseguir que as preocupações e experiências das mulheres, 
da mesma forma que as dos homens, sejam parte integrante na elaboração, 
implantação, controle e avaliação das políticas e dos programas em todas as esferas 
políticas, econômicas e sociais, de maneira que as mulheres e os homens possam se 
beneficiar deles igualmente e não se perpetue a desigualdade. O objetivo final da 
integração é conseguir a igualdade dos direitos. 

Esta perspectiva de gênero significa analisar os diferentes interesses entre homens e 
mulheres, e as distintas realidades econômicas, sociais e culturais, como também levar em 
conta a diversidade e as diferenças entre os sexos.

As políticas públicas para prevenir os femicídios /feminicídios devem estar dirigidas a:

 y Campanhas de sensibilização e educação para toda a população, destacando os custos 
humanos e sociais do problema, enfatizando o risco de morte das mulheres.

 y Capacitação e sensibilização dos operadores do sistema (Juízes, promotores, defensores, 
polícias, pessoal de saúde, etc.), particularmente sobre a necessidade de não aceitar a 
impunidade destas condutas.

 y Fortalecer os mecanismos de proteção dirigidos às mulheres.
 y Que se decretem de imediato pelos órgãos jurisdicionais que correspondam, as medidas 

de proteção desde o início do procedimento, privilegiando as situações de maior risco, 
estabelecendo as presunções que a justificam, para evitar um mal maior.

 y Estabelecer expressamente na legislação punitiva que, no evento de descumprimento 
das medidas de proteção por parte do ofensor, se tipifique um novo delito como 
desacato com pena de reclusão.

 y Ter uma base de dados confiável e atualizada sobre o estado de tramitação das medidas 
de proteção com o fim de dar seguimento à sua vigência e cumprimento.

 y Dispor de um Observatório da Violência contra as Mulheres em que se monitore a 
situação da violência contra elas.

 y Contar com uma legislação integral que proteja as vítimas eventuais, ofereça serviços 
de atenção e ajuda, particularmente o assessoramento legal nestes casos.

 y Fortalecer as campanhas que denunciem a educação sexista e discriminatória contra as 
mulheres para obter as mudanças culturais necessárias.

 y Reforçar ou criar Casas de Acolhida para as mulheres em situação de risco vital por 
violência intrafamiliar e para seus filhos e/ou dependentes. Estes albergues devem ser 

9 Gómariz Moraga, Enrique. “Políticas de seguridad ciudadana y violencia intrafamiliar”. Documento de Trabalho. 
Fundação Friedrich Ebert. Agosto de 2006. Págs. 3 a 5.
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um lugar seguro de residência, e atenção psicossocial que favoreça a reelaboração de 
seu projeto de vida.

 y As políticas sobre segurança cidadã dirigidas às mulheres devem contemplar a proteção 
tanto no âmbito público quanto no privado, já que em ambos casos há um risco elevado 
de perder a vida. À título exemplo, indicamos a recuperação dos espaços públicos com 
a proteção adequada para evitar as agressões.

Contudo, e muito importante, é levar em conta que estas políticas não podem ser as 
mesmas em cada país ou região, porque os femicídios/feminicídios se cometem sob 
diversas circunstâncias e cenários, além do fato que há muitos tipos deles.

III. SOBRE A CLAREZA NO DESENHO DA FIGURA PENAL 
DO FEMICÍDIO/FEMINICÍDIO

Uma das discussões mais críticas sobre o tema versa sobre o conceito jurídico de femicídio/
feminicídio que apresenta questões de difícil resolução desde a perspectiva jurídica.

Qualquer que seja a decisão, tanto de tipificar ou não esta figura ilícita, é necessário 
previamente insistir em não utilizar termos como violência intrafamiliar ou violência de 
gênero, tanto nas mensagens que acompanham a apresentação da Lei, como no texto 
da norma. Insistir em usar o termo de violência de gênero é perigoso, pois como dizia 
anteriormente pode incluir os homens violentados, invisibilizando desta maneira a 
hierarquia do poder e, por fim, correndo o perigo de aceitar a desigualdade. 

De igual forma, não podemos menosprezar situações em que são as mulheres vítimas 
que sofreram violência por anos as que terminam cometendo homicídios contra seus 
opressores, pelo que devemos prever esta contingência. Respeitar a terminologia da 
Convenção de Belém do Pará no sentido de utilizar o termo de violência contra as mulheres 
é muito importante para estes efeitos.

Pois bem, quando falamos de femicídio/feminicídio é claro que estamos falando da forma 
mais extrema de violência contra as mulheres, que se produz quando se mata uma mulher. 
Esta concepção ampla do femicídio/feminicídio ajudaria a visibilizar uma realidade que 
nos assola e que tem permanecido oculta. Utilizar um termo genérico não complicado 
reúne ademais a multiplicidade das variáveis que se podem produzir, buscando o critério 
de proteção. Trata-se de considerar a maior vulnerabilidade de fatores como etnia, credo 
religioso, opinião pública, idade, opção sexual, existência ou não de relação de parentesco 
com a vítima etc.10 Por outro lado, devemos evitar um tipo penal aberto que vulneraria o 
princípio da legalidade, pelo que requer maior especificidade em sua redação.

Carcedo destacou como elementos a considerar na definição do novo tipo os seguintes:

 y Termo preciso, que delimite.
 y Não pode ser uma definição taxativa fechada a priori, sempre podem surgir formas novas.
 y A relação de casal, familiar e o ataque sexual são contextos de femicídios em todas as 

sociedades.
 y Para determinar se um homicídio de mulher é femicídio/feminicídio requer-se conhecer 

quem o comete, como o faz e em que contexto (não sempre se tem toda a informação, 
mas há indicadores).

10 Martínez Nidia. Comentários ao Projeto da Defensoria. Anexo Nº 3.
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 y Um critério básico (não único): se o fato de ser a vítima uma mulher é necessário para 
que o assassinato se dê.

 y Outro aspecto de especial consideração, desde a mesma autora, é o relacionado à 
possibilidade de cometimento de femicídios/feminicídios por parte do Estado: por 
ex. mortes maternas e abortos com resultado de mortes maternas (Aqui haveria que 
analisar se são causadas por misoginia ou discriminação)11.

IV. ANÁLISE COMPARATIVA EM ALGUMAS LEGISLAÇÕES 
DA AMÉRICA LATINA

A incorporação do femicídio/feminicídio nas legislações latino-americanas tem seguido 
distintos caminhos. Parece que o nó central constitui a utilização ou não da neutralidade 
de gênero, a qual parece ser abandonada nas leis e projetos sobre o particular. 

Este debate ainda não tem a profundidade necessária para desenvolver a doutrina penal 
com perspectiva de gênero, a qual se requereria não somente para a tipificação ou não 
desta conduta ilícita, mas para analisar todo o ordenamento penal, que reflete ainda vícios 
inaceitáveis para as mulheres.

A respeito poderíamos utilizar uma recomendação que sirva de guia para aclarar mais esta 
discussão.

Assim, a recomendação Nº 5 do Informe Hemisférico aprovado na Conferência de Estados 
Partes sobre Seguimento da Convenção sobre Prevenção, Punição e Erradicação da Violência 
contra a Mulher, exorta evitar a tendência do uso desta neutralidade para poder enfrentar 
com êxito os fatos violentos contra a mulher. Ao ser cumprida esta recomendação teríamos 
a possibilidade de poder utilizar essa legislação nos casos de violência contra a mulher 
quando esta ataca ou dá morte aos agressores12.

Poucos países da América Latina têm incorporado como delito específico o femicídio/
feminicídio; mais ainda, há legislações que utilizam especificamente o conceito de 
feminicídio deixando de lado a neutralidade de gênero, como é o caso do México por sua 
peculiar situação, a qual poderíamos chamar genocídio das mulheres de Ciudad Juárez, e 
cuja principal característica tem sido a impunidade.

Alguns dos países que tem regulamentado o femicídio até o momento são Chile, Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador. 

Não tem havido uniformidade de critério nestas legislações, e assim entendemos que deve 
ser por seus diferentes cenários e contextos. Examinemos algumas delas:

Costa Rica

A Costa Rica contempla o femicídio na Lei Nº 8.589 do ano 2007 que penaliza a violência 
contra a Mulher, constituindo-se em um país pioneiro nesta matéria juntamente com a 

11 Carcedo Ana e Sagot Monserrat .“Femicidio en Costa Rica 1990-1999”, San José. 2000.
12 Informe hemisférico. II Conferencia de los Estados Partes sobre Seguimiento de la implementación de la Convención 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer. Caracas. Venezuela. 2008.
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Guatemala. Ao tipificar o femicídio como “quem dê morte a uma mulher com a que 
mantenha uma relação de matrimônio, em união de fato, declarada ou não”, acolhe 
somente o femicídio íntimo. A falta de precisão entre homicídios íntimos e homicídios 
de gênero nas estatísticas não permite confiar nos dados proporcionados ou fazer 
comparações por anos desde que se implementou dita lei.

Chile

O Chile modificou seu Código Penal pela Lei Nº 20.480 de 2010, a qual introduziu o 
conceito da seguinte forma: “O que mate a uma pessoa com a que tem ou tenha mantido 
uma relação de convivência ou vínculo matrimonial, ou tenha um filho em comum, o 
delito terá o nome de femicídio”.

Ao acolher assim a figura penal a limita ao femicídio íntimo, deixando de fora outros 
homicídios de pessoas que mantêm ou mantinham uma relação de casal com o autor do 
delito. Por ser esta lei de recente criação não podemos afirmar se diminuiu ou não a taxa 
de femicídios/feminicídios.

Guatemala

Posteriormente à promulgação da Lei para prevenir, punir e erradicar a violência em 1996, 
e devido à pressão da comunidade pela quantidade crescente de assassinatos de mulheres, 
a legislação guatemalteca incorporou como femicídio no Decreto 22 de 2008 a “quem no 
marco das relaciones de poder entre homens e mulheres, der morte a uma mulher, por sua 
condição de mulher, valendo-se das seguintes circunstâncias”:

 y Ter pretendido sem sucesso estabelecer ou restabelecer uma relação de casal e 
intimidade com a vítima.

 y Manter, na época em que se perpetre o fato, ou ter mantido com a vítima 
relações familiares, conjugais, de convivência, de intimidade ou namoro, amizade, 
companheirismo ou relação de trabalho.

 y Como resultado da reiterada manifestação de violência contra a vítima.
 y Como resultado de ritos grupais usando ou não armas de qualquer tipo.
 y Em menosprezo do corpo da vítima, para satisfação de instintos sexuais ou cometendo 

atos de mutilação genital ou qualquer outro tipo de mutilação.
 y Por misoginia.

Os conceitos utilizados não cumprem com o requisito da legalidade e utilizam expressões 
imprecisas e subjetivas na determinação da conduta punível que dificultam a aplicação da 
norma13.

Contempla esta legislação, em consequência, os femicídios íntimos, não íntimos e por 
conexão, deixando de fora o femicídio cometido por agentes do Estado, e só dispondo sua 
responsabilidade como garantia na execução da sentença.

13 À título de exemplo “no marco das relações desiguais de poder”, “dar morte a uma mulher por suas condição de 
poder”, “misoginia”…
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El Salvador

El Salvador aprova a Lei Especial integral para uma vida livre de violência em Novembro de 
2002.

Em seu artigo 45 sanciona como femicida “quem causar a morte a uma mulher mediando 
motivos de ódio ou menosprezo por sua condição de mulher, considerando como 
circunstâncias de ódio ou menosprezo as seguintes:

 y Que à morte haja precedido algum incidente de violência cometido pelo autor contra 
a mulher, independentemente que o fato tenha sido denunciado ou não pela vítima.

 y Que o autor tenha se aproveitado de qualquer condição de risco ou vulnerabilidade 
física ou psíquica em que se encontrava a mulher vítima.

 y Que o autor tenha se aproveitado da superioridade que geravam as relações desiguais 
de poder baseadas no gênero.

 y Que prévio à morte da mulher, o autor houvesse cometido contra ela qualquer conduta 
qualificada como delito contra a liberdade sexual.

 y A morte precedida de mutilação”.

Também acolhe esta legislação circunstâncias agravantes do femicídio, em cujo caso eleva 
a pena até cinquenta anos. Incomum resulta a agravante para o caso que o agressor seja 
funcionário público ou municipal, autoridade pública ou agente de autoridade, posição 
cuja finalidade não entendemos.

Uma disposição sancionatória acolhida também é o suicídio feminicida por indução ou 
ajuda; esta figura nova seria interessante contemplar em outras legislações, atendendo às 
situações de cada país e sua incidência.

V. OS DADOS OU CIFRAS SOBRE A EFETIVIDADE DESTAS 
FIGURAS TÊM SERVIDO PARA DIMINUIR O NÚMERO DE 
CASOS?

Sobre o particular faz-se muito arriscado determinar a situação real do femicídio nos países 
centro-americanos e em geral na América Latina e, portanto, afirmar que estes casos sobre 
femicídio tenham diminuído. Também há que se recordar que as leis que incorporaram 
esta figura são de recente data e que a justiça em nossos países não é precisamente rápida, 
o que complica ainda mais o panorama.

Por maiores razões a falta de informação, o sub registro dos casos e a confusão nos 
conceitos a respeito do homicídio de mulheres e do femicídio em particular constituem 
travas importantes para precisar a magnitude do problema. Só podemos invocar cifras 
isoladas provenientes ora dos Estados, ora de organizações civis ou de direitos humanos, 
as quais muitas vezes não coincidem14. Citando esse Informe Regional da situação do 
femicídio/feminicídio na Centro-américa, parece-me mais prudente transcrever as taxas 
por cada 100.000 habitantes. Assim, o Informe citado nos indica que no ano 2005 na 
Guatemala a taxa foi de 7.96, El Salvador acusou 11.15, Costa Rica 1.78 e Panamá 2.18. 
Ainda assim não podemos afirmar com certeza se os reais femicídios/feminicídios na Região 

14 Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Informe Regional do Conselho Centro-americano de Procuradores de 
Direitos Humanos: “Análisis del femicidio en la región centroamericana”. San José. 2006.
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diminuíram ou aumentaram, posto que estas cifras não coincidem em anos, provêm de 
distintas fontes e em alguns países registram em geral os assassinatos de mulheres sem 
especificação alguma.

A interrogante proposta tem, ademais, estreita relação com o acesso à justiça. A modo 
de exemplo e com maior conhecimento citamos o caso do Panamá, onde encontramos 
os seguintes indicadores: no ano 2005, em 90% dos casos apresentados por violência 
doméstica contra as mulheres só 8.5% obteve sentença condenatória e, em 2006, só 5%. 
A grande maioria dos casos se resolve através de uma decisão de destituição provisória, 
isto é, que não se encontraram provas suficientes para condenar as pessoas, resolução que 
evidentemente deixa a mulher exposta a um maior grau de desamparo15.

A respeito outra investigação no Panamá, esta vez sobre algumas sentenças em caso de 
femicídios/feminicídios, revelou os seguintes problemas:

 y Graves deficiências na investigação.
 y Nos casos de femicídio os investigadores e demais operadores do sistema usam 

procedimentos normais sem perspectiva alguma de gênero.
 y A respeito falta uma fundamentação séria que os reconheça como atos de violência 

contra a mulher e suas características particulares.
 y Não se estão invocando nem utilizando as Convenções sobre a Eliminação de Todas 

as formas de Discriminação contra a Mulher e seu Protocolo Facultativo nem menos a 
Convenção de Belém do Pará sobre violência contra a Mulher (ambas subscritas pelo 
Panamá)16.

Veja-se o caso da Guatemala. Apesar de contar com uma legislação ampla que inclui o 
femicídio como figura autônoma, a cifra de assassinatos parece vir aumentando. Segundo 
o Informe já citado do Procurador de Direitos Humanos desse país foi denunciado:

 y Que os juízes são reticentes a mudanças e, portanto, a aplicar dita lei.
 y O número de mulheres assassinadas aumentou.
 y Os juízes utilizam a figura do homicídio e não do femicídio, que embora estabeleça as 

mesmas penas para ambos os delitos, permite a utilização de medidas substitutivas à 
privação de liberdade e a de comutabilidade das penas, o que não está permitido no 
Decreto em menção.

 y Continua a impunidade destas condutas.

Poderíamos inferir então que o maior obstáculo para evitar estas mortes radica não na 
lei, que pode ou não tipificá-las como delito, mas no problema de que, por um lado, 
há um precário acesso à justiça destas pessoas e, por outro, porque o sistema Judicial 
não está consciente dos perigos que significa não ter claro o grau de vulnerabilidade das 
mulheres violentadas, o risco de vida que sofrem, sua desproteção e que, ademais, estão 
amparando a impunidade destas condutas. Estes indicadores refletem ademais outro dado 
significativo: as pessoas violentadas não confiam no sistema de justiça, não creem nele, 
sabem ao que estão expostas ao denunciar. 

O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? E isto sem contar que sem políticas públicas 
dirigidas a dar proteção e ajuda a estas mulheres violentadas com risco de perder suas 

15 Ministério de Desenvolvimento Social. ”Resultados de la actualización del sistema de Indicadores con enfoque de 
género de Panamá”. Panamá. 2008.

16 Informe para CLADEM de Nidia Martínez e Alibel Pizarro, Panamá 2009.
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vidas, qualquer incorporação jurídica que sancione especialmente esta conduta seria letra 
morta. Ainda mais importante é que existam mecanismos de supervisão das instituições e 
funcionários que devem garantir a não impunidade destas condutas.

VI. SITUAÇÃO NO PANAMÁ

Em nosso país encontramos várias posturas sobre o particular. Embora é certo que as 
cifras sobre femicídio/feminicídio vão aumentando para além do contexto da violência 
intrafamiliar, isto pode ser devido também à irrupção da delinquência organizada que 
introduziu elementos pouco utilizados anteriormente nesse tipo de violência, por ex. as 
armas de fogo17. Estamos longe de apresentar o mesmo panorama de México, Guatemala 
ou El Salvador, onde a violência contra as mulheres é arrepiante por suas particularidades, 
mas isso não deve impedir ou atrasar nos pronunciarmos sobre o particular.

Pois bem, qual será o resultado dos diferentes projetos que existem sobre o tema? Isso 
é difícil de prever. Nosso contexto político é diferente, há um Governo autoritário, que 
não escuta a sociedade civil, que promulga leis desde o Executivo de acordo com seus 
interesses, que tem sequestrados a Assembleia Nacional e o Órgão Judicial, que tem 
promovido algumas leis em prejuízo de grupos étnicos e ambientalistas, todo o anterior 
pareceria indicar que a possível lei que se dite sobre femicídio/feminicídio será um mero 
exercício retórico de publicidade, já que não há verdadeira vontade política para cumpri-la.

Em relação com a pergunta sobre uma possível mudança cultural que suporia a 
incorporação do femicídio/feminicídio como delito autônomo, não a vejo clara em um 
curto prazo. Não estou muito convencida sobre esta afirmação, não me parece que no país 
tenha havido uma significativa mudança cultural, posto que a violência contra a mulher 
seguiu aumentando. As leis sobre violência intrafamiliar conseguiram visibilizar o problema 
e se obtiveram notáveis avanços legislativos com a promulgação de leis sobre violência 
intrafamiliar, de proteção de vítimas, um Instituto estatal da Mulher, um Observatório 
sobre violência de Gênero da Defensoria do Povo, a lei de Igualdade de Oportunidades, 
todas estas conquistas foram brecadas por várias razões, entre outras:

 y Falta de coordenação entre os entes responsáveis.
 y Deficiências na aplicação das leis.
 y Falta uma educação e conscientização nos operadores do sistema.
 y Débil apoio institucional em recursos humanos e orçamentários18.

A criação de uma norma penal que tipifique o femicídio/ feminicídio por si só não 
significa uma mudança cultural, mas contribuiria a visibilizar uma situação de violência 
com características muito especiais que deveriam acarretar a instalação de políticas de 
prevenção, ajuda e proteção e uma transformação substancial no acesso à justiça, o que a 
meu juízo é um problema comum em nossas sociedades patriarcais.

As mudanças culturais vão para além das legislações. Têm relação com a conscientização 
da população, com a educação em direitos sexuais e reprodutivos, com maior capacitação 
dos entes responsáveis, com medidas efetivas de proteção, ajuda e compensação das 
vítimas, e em definitivo com o compromisso e aliança da sociedade organizada, o que está 
ainda muito longe de se obter.

17 Ministério de Segurança Pública. Sistema integrado de Estatísticas Criminais. Informe de criminalidade. Panamá, 
2009.

18 Informe Clara González sobre situação da Mulher Panamenha. Ob. Cit.
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REFLEXÃO FINAL

Somos de opinião que não é suficiente incorporar reformas legais parciais ou pontuais 
com respeito a situações determinadas, considerando que na lei penal subsiste o controle 
punitivo patriarcal contra a mulher. Necessitamos reformas integrais desta legislação de 
todos e cada um de seus preceitos que expressa ou tacitamente acolham conceitos de 
discriminação violatórios da dignidade humana19. Que este espaço reúna esta inquietude 
e não nos limitemos a sugerir ou propor somente a incorporação do femicídio/feminicídio 
–sem negar sua importância– como uma mais das infinitas formas de violência contra a 
mulher que merecem o repúdio de toda a sociedade. 

19 A modo de exemplo citamos a subsistência do preceito que rege, com respeito ao delito de estupro, em relação a 
que o matrimônio posterior do vitimário com sua vítima extinguiria a ação penal (caso do Chile e outros países da 
região).
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ANexo 1

DEFENSORIA DO POVO 

PROPOSTA DE ANTEPROJETO DE LEI 

PARA APRESENTAR À ASSEMBLEIA NACIONAL

“Por meio da qual se tipifica o femicídio e se ditam normas de sensibilização, 
prevenção e punição da violência e da discriminação contra as mulheres”.

 
  PROPOSTA DE 
ANTEPROJETO DE LEI 
Por meio da qual se tipifica 
o femicídio e se ditam 
normas de sensibilização, 
prevenção e punição da 
violência e da discriminação 
contra as mulheres. ]

[
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PROPOSTA DE LEI  
CONTRA A VIOLÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS MULHERES

ANÁLISE EXPLICATIVA DAS IMPLICAÇÕES E ALCANCES

INTRODUÇÃO

Para dar cumprimento aos mandatos dos convênios internacionais ratificados pelo Panamá, 
a Defensoria do Povo tomou a iniciativa de propor aos honoráveis deputados da Assembleia 
Nacional, e à comunidade em geral, um esboço de anteprojeto de Lei por meio do qual se 
tipifica o femicídio e se ditam normas de sensibilização, prevenção e punição da violência e 
da discriminação contra as mulheres. Este esforço, ainda que tardio para nosso país, já que foi 
precedido por mais de oito países da região e Espanha, conta com a vantagem de poder nos 
enriquecer com a experiência do Direito Comparado. Tem por objetivo enfrentar a violência 
contra as mulheres no Panamá, problema que em nível tanto regional quanto mundial converteu-
se em um grave problema de Estado e de saúde pública.

O aumento preocupante de femicídios e violência contra as mulheres, a insuficiência da lei 
de violência doméstica, o descumprimento de leis nacionais e convênios internacionais, e o 
descumprimento e quase inexistência das políticas públicas de prevenção e proteção das 
mulheres, são um desafio que reclama reflexão, compromisso e medidas urgentes em nosso 
país. O Panamá ocupa o terceiro desonroso lugar, de 70 países, quanto à porcentagem anual de 
femicídios, o que representa o dobro da média da América Latina, que por sua vez é o dobro da 
média da Europa1.

1 Segundo atualização estatística baseada em um estudo realizado pelo Instituto Centro Reina Sofía de 
España, dos anos 2003-2006.

3
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A lei contra a violência doméstica não cobre os outros tipos de violência que sofre a mulher 
em nossos países nem é específica de proteção às mulheres, já que inclui adultos e menores de 
ambos os sexos, idosos e pessoas com deficiência e se circunscreve ao âmbito privado, enquanto 
que a mulher sofre violência tanto no âmbito privado quanto no público, em todas as esferas.

Faz-se necessário, também, modificar várias disposições penais que protegem desigualmente 
a mulher (como por exemplo, aquela que pune com 3-5 anos o delito de lesões a uma mulher 
dentro da família e com 4-6 anos pelo delito de lesões a um estranho), estabelecer políticas 
públicas de atenção, prevenção e erradicação da violência, agravar as penas como dissuasivo 
à violência e tipificar o femicídio. Diante da falta de execução das novas medidas de proteção 
estabelecidas no novo Código Processual Penal pela suspensão de sua vigência, atrasou-se a 
proteção que estas pudessem oferecer às mulheres.

O aumento da violência contra as mulheres resulta em um aumento da violência social, 
que é um dos maiores problemas do Estado panamenho e sua prioridade número um, assim 
como em maiores custos para o Estado: custos diretos, custos não monetários, custos sociais 
multiplicadores e custos econômicos multiplicadores. Ao reduzir a violência contra a mulher 
tanto dentro da família como fora dela, reduz-se a delinquência, já que se tem comprovado que 
mais de 90% dos delinquentes provém de famílias violentas. Não se trata, então, de “manter a 
união da família”, mas de eliminar a violência dentro da mesma, protegendo a mulher e seus 
filhos e filhas do homem agressor.

Esta lei contribuiria, então, a minimizar e prevenir a violência social em geral, punir de forma 
efetiva a violência contra as mulheres, tipificar o femicídio, estabelecer medidas de sensibilização, 
prevenção e detecção em diferentes âmbitos para garantir o acesso das mulheres a uma vida livre 
de violência, cumprir com os convênios internacionais de proteção da mulher, a saber, a CEDAW 
e a Convenção de Belém do Pará e cumprir efetivamente com a legislação nacional na matéria.

Pelas considerações anteriores, a Defensoria do Povo apresenta esta proposta de lei contra a 
violência em relação às mulheres, que ao se adotar e aprovar constituiria um fundamental e 
positivo avanço legislativo para o Panamá.

CAPÍTULO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS
(Artigos 1 – 9)

Objeto da Norma. O artigo 1 estabelece o objeto da norma, que é cumprir cabalmente com as 
obrigações contraídas pelo Estado e pela legislação nacional vigente e punir todos os tipos de 
violência contra a mulher.

Definição de violência contra a mulher e âmbito de aplicação da lei: o artigo 2 define a 
violência contra a mulher e o âmbito de aplicação da lei.

4
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Definição de termos. O Artigo 3 define brevemente os conceitos que contêm a lei, a saber, 
assédio sexual, âmbito privado e público, amicus curiae, familismo, femicídio, perseguição, 
maltrato judicial, relação de casal, reparação à vítima e os distintos tipos de violência que sofrem 
as mulheres: contra a liberdade reprodutiva, docente e educativa, nos serviços públicos de saúde, 
no âmbito comunitário, violência física, institucional, laboral, salarial, mediática, obstétrica, 
patrimonial e econômica, política, psicológica, sexual e simbólica.

Necessária resulta a descrição de assédio sexual, porque o assédio foi descrito em detalhe em 
muito poucas leis panamenhas. O Código Penal vigente só o menciona no artigo 175, sem 
descrever em que consiste “assediar” e agrava a punição para as vítimas menores de dezoito 
anos de idade:

“Artigo 175. Quem por motivações sexuais assedie uma pessoa de um ou outro sexo será 
punido com prisão de um a três anos ou seu equivalente em dias-multa ou detenção de 
fins de semana.

Se agravará a pena de dois a quatro anos de prisão, nos seguintes casos:

1. Se a vítima não tivesse cumprido dezoito anos de idade. 
2. Se o autor cometeu o fato abusando de sua posição.

O Código Penal não contempla a inabilitação para exercer cargos públicos, ainda quando a 
Lei de Carreira Administrativa (Lei No. 9 de 20 de junho de 1994) o estabelece como uma 
proibição no Capítulo III, Proibições, artigo 138, inciso 14 e como causa de destituição direta no 
artigo 152, inciso 10 do mesmo diploma legal. É necessário também que as empresas privadas 
estabeleçam a demissão por assédio sexual em seus regulamentos internos.

Tal como está redatada a disposição penal, o agressor pode se livrar da pena de prisão simplesmente 
pagando uma multa ou seguir trabalhando e pagar só a detenção nos finais de semana.

Tampouco está claro se a pena agravada pode se substituir com dias-multa ou prisão de fins de 
semana. Esta é uma situação que necessita se aclarar, já que na grande maioria dos casos de 
assédio sexual o agressor abusa de sua posição hierárquica e tem os recursos econômicos para 
pagar a multa e seguir assediando a vítima no emprego ou fazer represalhas contra a mesma.

Diversos estudos posteriores têm diferenciado entre “acecho” (emboscada, espreita), 
“hostigamiento” (perseguição) e “acoso” (assédio), pelo que se faz necessário diferenciar entre 
estas condutas, cada uma das quais se descreve no artigo 3.

5
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No Panamá resulta novo o conceito de Amicus Curiae, o “Amigo da Corte”. Não obstante, em 
nível regional tem sido reconhecido como um proveitoso instrumento destinado, entre outros 
objetivos, a permitir a participação cidadã na administração de justiça quando se ventilem 
asuntos de transcendência institucional ou que resultem de interesse público.

A instituição do “amicus curiae” - vocábulo latino que significa “amigo da corte” - teve sua 
origem no direito romano e foi incorporada paulatinamente à prática judicial dos países de 
tradição anglo-saxã, especialmente na Inglaterra e adotada e desenvolvida no direito norte-
americano. Originariamente foi considerado como um meio pelo qual terceiros desinteressados 
conseguiriam ser citados, no interesse da justiça. Trata-se de um indivíduo - ou ente - que não é 
nem chega a ser parte no litígio, mas tem um conhecimento e interesse forte na matéria que se está 
tratando e quer oferecer informação ao magistrado encarregado de resolvê-lo. É considerado um 
meio processual apropriado para oferecer ao juiz a maior quantidade de informes possíveis para 
que este possa ditar sentenças de acordo à situação que se está tratando, quando o magistrado 
tem dúvidas ou se encontra desorientado. Quando os advogados no tribunal connhecem um 
precedente que o juiz não viu ou não recorda nesse momento, atuam frequentemente como 
“amicus”.

A figura do “Amicus Curiae” se estendeu de forma evidente desde esta tradição anglo-saxã. O 
costume internacional é que apresentações deste tipo se façam perante a Comissão e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, assim como perante a Corte Europeia de Direitos Humanos.

Na prática atual, a figura do “amicus curiae” tem um significado diferente ao tradicional, já que 
não trata de se mostrar ao juiz como um “amigo do tribunal” mas de apoiar a causa de um dos 
litigantes; portanto, no escrito em que se apresenta deve-se identificar a parte que se apoiará no 
processo. A intervenção se traduz na apresentação de escritos perante os tribunais de primeira ou 
segunda instância ou perante os tribunais de máxima hierarquia judicial.

Mediante o Amicus Curiae intervêm terceiros alheios às partes como Amigos do Tribunal. Os 
mesmos devem contar com reconhecida competência sobre a questão debatida e demonstrar um 
interesse na resolução final do caso, a fim de que ofereçam argumentos de transcendência para a 
decisão do assunto; interesse este que transcenda ao das partes e se projete sobre a comunidade ou 
certos setores ou grupos dela, a fim de resguardar o mais amplo debate como garantia essencial 
do sistema democrático, em que deve imperar um princípio hermenêutico amplo e de abertura 
frente a instituições, figuras ou metodologias que, por sua natureza, respondem ao objetivo de 
respaldar a justiça.

O amicus curiae permite a intervenção de pessoas ou de ONG em causas nas quais se encontrem 
comprometidos os direitos humanos. A opinião vertida no amicus curiae não produz efeito 
vinculante para o tribunal. O objetivo desta figura processual é ajudar o tribunal, proporcionando-
lhe uma opinião fundamentada ou uma informação relevante sobre a questão jurídica, que pudesse 
escapar à consideração daquele e colaborar assim para decidir com acerto um caso complexo. 
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O escrito de amicus curiae não é neutro, pelo que se requer identificar a parte que apoiará em 
seu escrito. A apresentação de amicus curiae nos sistemas regionais de proteção dos direitos 
humanos tem se transformado em uma prática muito usual. As organizações especializadas no 
tema dos direitos das mulheres que se debatem em processos judiciais no sistema de proteção 
de direitos humanos no continente americano têm se apresentado como amigos do tribunal, 
apresentando escritos que possam aportar elementos relevantes para a causa.

A atuação dos amigos do tribunal encontra seu fundamento no preâmbulo da Constituição 
Política, entendida como valor não só individual mas também coletivo, ao promover a justiça 
social, a dignidade humana, o bem-estar geral e a integração regional e no disposto no segundo 
parágrafo do artigo 17 e no artigo 37 da Constituição Política, que são do seguinte teor:

“Artigo 17: (...) 

Os direitos e garantias que consagra esta Constituição devem se considerar como mínimos 
e não excludentes de outros que incidam sobre os direitos fundamentais e a dignidade da 
pessoa.”

“Artigo 37:

Toda pessoa pode emitir livremente seu pensamento de palavra por escrito ou por 
qualquer outro meio, sem sujeição à censura prévia; mas existem as responsabilidades 
legais quando por algum destes meios se atente contra a reputação ou a honra das pessoas 
ou contra a segurança social ou a ordem pública.”

De outro lado, a intervenção que se postula encontra sustento no sistema interamericano, ao 
qual o artigo 4 da Constituição Política atribuiu hierarquia constitucional, pois foi objeto de 
regulação no Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos em seu artigo 62.3 e 
foi expressamente autorizada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos com sustento 
nos artigos 44 e 48 da Convenção Americana.

É importante mencionar que o amicus curiae, embora não seja vinculante para os membros do 
tribunal, é uma forma de promover jurisprudência com perspectiva de gênero, quase inexistente 
em nosso país, já que as ONG que façam apresentações de este tipo se baseariam nos convênios 
internacionais de proteção dos direitos das mulheres.

O amicus curiae contém três elementos caracterizados pela doutrina: a qualidade de terceiro do 
amicus curiae, a qualidade de interesse social da causa a decidir e a noção de participação cidadã 
no âmbito jurisdicional. Dentro da finalidade outorgada ao instituto, busca-se também fazer mais 
transparente o debate público e a tomada de posição em casos de transcendência, tudo o quem 
em definitivo tende à tão buscada “democratização da justiça”.
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O “amicus curiae” necessita do consentimento das partes litigantes e o do tribunal. Em 
determinadas hipóteses o Tribunal se encontra habilitado para pedir a organismos do Estado 
que se façam presente no litígio mediante uma alegação de “amicus curiae” (Os exemplos mais 
ilustrativos a este respeito nos tem oferecido a Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos, 
especialmente nos litígios provocados pela discriminação racial). A experiência norte-americana 
indica uma mudança relevante na posição do “amicus curiae”, que deixou de ser um “amigo do 
tribunal” e se transformou em patrocinador de um interesse determinado. Atualmente não se lhe 
pede neutralidade.

Os tribunais panamenhos não têm experiência em matéria de representação de interesses gerais 
ou grupais. As deficiências em matéria de promoção de interesses difusos como os que se referem 
ao meio ambiente aconselham o exame crítico da situação atual e a busca de fórmulas que 
permitam expressar preocupações sociais, cuidar de interesses coletivos e superar inquietudes 
em torno a aspectos imprecisos ou mutáveis. A prática tem aclarado que a imagem do “Amicus 
Curiae” é um apreciável instrumento para garantir a administração de justiça. É fundamental 
nos processos de incidência coletiva ou nos quais se debatem temas de interesse público, que 
de outra maneira se veriam limitados às partes. Consideramos que é necessária a consagração 
legislativa deste instituto.

Como é um dos objetivos da proposta de anteprojeto de lei, define-se o conceito de Femicídio 
como a forma extrema de violência contra a mulher, que se pode dar não só por ação, mas 
também por omissão. A violência extrema contra uma mulher se pode considerar um delito de 
lesa-humanidade, caso se prove que, através de tortura reiterada, crueldade extrema ou privação 
dos objetos indispensáveis para sua sobrevivência, se lhe induz ao suicídio, tal como dispõem os 
artigos 435, 436 e 439 do Código Penal:

“Artigo 435. Quem tome parte na destruição total ou parcial de um determinado grupo de seres 
humanos (neste caso as mulheres) (...) será punido com pena de prisão de vinte a trinta anos. 
A mesma pena se aplicará a quem, com o fim anteriormente assinalado, realize as seguintes 
condutas:
(...) 
2. Induzir ao suicídio.”

“Artigo 436. Quem de maneira generalizada e sistemática realize contra uma população civil 
(neste caso as mulheres) ou conheça dos seguintes fatos e não os impeça, tendo os meios para 
tanto, será punido com prisão de vinte a trinta anos, quando se causem as seguintes condutas:
(...) 
6. Tortura. 
(...)
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10. Perseguição ilícita contra uma coletividade por motivos políticos, étnicos, raciais, culturais 
ou de gênero.”

(Destacado nosso.)

O artigo 439, por seu lado, pune com prisão de oito a doze anos quem torture uma pessoa, mas 
no caso de femicídio, o resultado da tortura é a morte por suicídio.

Fontes de interpretação e Princípios Orientadores. Os artigos 4 e 5 da Proposta se ocupam 
das fontes de interpretação e dos princípios orientadores que devem se observar na interpretação 
da lei e na elaboração e execução das políticas públicas para erradicar a violência contra a 
mulher.

Disposições de ordem pública. O artigo 6 dispõe que as disposições da lei são de ordem pública, 
interesse social e observância geral na República do Panamá.

Direitos das mulheres e obrigações do Estado. Os artigos 7 e 8 enumeram os direitos das 
mulheres, entre os que estão a atenção, acesso à informação, ressarcimento, proteção, respeito, a 
decidir sobre o número de filhos e seu espaçamento,2 a participar no processo, a dar sua opinião, 
proteção de sua intimidade, confidencialidade e amplitude probatória.

O artigo 9 enumera as obrigações do Estado para garantir o direito das mulheres a uma vida livre 
de violência, de conformidade com as leis e os convênios internacionais em matéria de direitos 
humanos.

CAPÍTULO 2 – DISPOSIÇÕES PENAIS
(Artigos 10 – 21)

Costumes ou tradições como justificativa da violência contra as mulheres. O artigo 10 
garante que não se invoquem costumes ou tradições de nenhum tipo, incluindo as religiosas, 
para justificar algum tipo de violência contra as mulheres e obriga a autoridade competente a 
ditar as medidas de proteção aplicáveis tão logo recebe a denúncia.

Exclusão do benefício de prisão de fins de semana. O artigo 11 exclui os autores de delitos 
de violência contra as mulheres do benefício da prisão de fins de semana, porque, ainda que é 
certo que a mulher sofre mais violência durante os fins de semana, os atos violentos contra uma 
mulher, inclusive os que terminam em femicídio, podem se perpetrar qualquer dia da semana, 
enquanto o agressor está livre.

2 Este direito já está consagrau no inciso 3 do artigo 582 do Código da Família e na alínea e. do artigo 16 
da CEDAW.
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Tipificação do Femicídio. O artigo 12 é o mais importante do Capítulo 2 da proposta de lei, já 
que é o que tipifica o femicídio, a forma mais extrema de violência contra a mulher, e o sanciona 
com a pena máxima (30 anos), sem direito a se beneficiar com penas substitutivas nem redução 
nem suspensão da pena.

Violência Física. Os artigos 13 e 14 referem-se à violência física ou lesões pessoais sofridas por 
mulheres pelo só fato de sua condição de mulher e agravam as punições.

Violência Psicológica. O artigo 15 pune a violência psicológica com prisão de cinco a oito anos, 
sem prejuízo de que os fatos conformem outros delitos tipificados no Código Penal.

Estupro dentro do matrimônio. O artigo 16, que modifica o primeiro parágrafo do artigo 171 
do Código Penal sobre violência carnal, inclui o estupro dentro do matrimônio.

Assédio Sexual, Espreita e Perseguição. O artigo 17 penaliza o assédio sexual (acoso), a 
emboscada (acecho) e a perseguição (hostigamiento) em todos os âmbitos, já que estabelece que 
esta conduta pode se dar no lugar de trabalho, de estudo ou na vida cotidiana.

Na atualidade a conduta está tipificada, mas não definida no Código Penal, na falta de uma 
lei específica contra o assédio sexual. A Lei 4 de 29 de janeiro de 1999, pela qual se institui a 
igualdade de oportunidades para as mulheres,3 estabelece no Título II, Capítulo IV referente 
à família, artigo 11, as políticas públicas que o Estado deve implementar para promover a 
igualdade de oportunidades no emprego. O artigo 11 dispõe como medida que se devem estudar 
e prevenir as situações de assédio ou perseguição sexual no trabalho. O Capítulo III, sobre 
Equidade Jurídica, em seu artigo 8, inciso 10, dispõe:

“O Estado garantirá o cumprimento e exercício dos direitos de cidadania da mulher, 
através das seguintes ações:
(...) 
10. Incorporar, no Código Penal, outras disposições que regulem figuras delitivas ainda 
não contempladas, como a perseguição ou o assédio sexual.”

O Capítulo VI do mesmo diploma legal, que aborda a violência contra as mulheres, estabelece 
em seu artigo 12, inciso 1, que o Estado panamenho deve promover, como uma política social 
em matéria de violência de gênero, investigações que, entre outras coisas, permitam conhecer o 
grau dos temas menos estudados, como o do assédio sexual.

3 Gazeta Oficial No. 23,729 de sábado 6 de fevereiro de 1999.
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Desde a época em que esta Lei foi promulgada, tem sido feitos estudos no tema do assédio, da 
perseguição e do favoritismo sexual no âmbito internacional e nacional,4 condutas todas que 
constituem violência contra as mulheres, de uma forma ou outra. Isto nos permite ter mais clara 
a natureza e os âmbitos em que se pode desenvolver esta conduta, tão nociva e de tanta afetação 
para as mulheres.

Violência econômica e patrimonial. O artigo 18 pune a violência econômica ou laboral contra 
uma mulher, no âmbito público ou privado.

Violência laboral. O artigo 19 penaliza a violência laboral (exigir uma prova de gravidez para 
aceder a um posto de trabalho ou discriminar para ocupar um posto ou pagar um salário inferior 
pelo fato de ser mulher) com um a dois anos de prisão ou seu equivalente em dias multa.

A denúncia como encargo público. O artigo 20 estabelece a obrigação de denunciar, com 
punição de prisão de seis meses a 2 anos e com 50 a 150 dias-multa para quem omita denunciar. 
O denunciante fica isento de responsabilidade e se guarda reserva de sua identidade.

Circunstâncias agravantes gerais. O artigo 20 estabelece as circunstâncias agravantes gerais 
das condutas puníveis descritas na proposta de Lei, com exceção do delito de femicídio, a saber, 
contra uma mulher deficiente, maior de 65 anos, grávida ou durante os três meses posteriores ao 
parto, em presença de seus filhos ou filhas menores, com o concurso de outras pessoas, traição 
ou crueldade, por preço ou vantagem, com o uso de um alto grau de conhecimento científico, 
profissional ou tecnológico do autor na comissão do delito, e contra parente próxima.

CAPÍTULO 3 – DISPOSIÇÕES PROCESSUAIS
(Artigos 22 a 24)

Denúncias por violência sexual. O artigo 22 estabelece que nos casos de violência sexual, 
as denúncias devem ser efetuadas pela mulher que a tenha sofrido e que se é efetuada por um 
terceiro a mulher deve ratificar a denúncia em 24 horas, exceto quando se trate de uma mulher 
que tenha deficiência ou seja incapaz de denunciar, em cujo caso a denúncia pode ser efetuada 
por qualquer pessoa.

Criação de Promotorias e Juizados Especializados em Violência contra as Mulheres. Os 
artigos 23 e 24 estabelecem a criação de Promotorias de Delitos contra a Vida e Integridade 
da Mulher em cada província e juizados especializados em cada Distrito Judicial, em regime 
de vinte e quatro horas, que devem ser estabelecidos progressivamente dentro dos doze meses 
seguintes à vigência da lei.

4 Méndez Illueca, Haydée e Staff Wilson, Mariblanca, Acoso Sexual, un problema laboral, segunda edição, 
Instituto da Mulher da Universidade do Panamá, 2001.
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CAPÍTULO 4 – PROTEÇÃO e ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DURANTE O PROCESSO 

(Artigos 25 – 37)

Obrigação de servidores/as públicos/as. O artigo 25 estabelece que a denúncia penal é 
obrigatória para todos e todas as servidoras públicas, as quais ficarão isentas/os de qualquer 
responsabilidade legal, salvo que se configure o delito de calúnia ou injúria. Esta disposição 
administrativa contempla a demissão do ou da servidora pública pelo descumprimento desta 
obrigação, em adição às disposições penais prescritas por esta proposta de lei, que estabelecem 
a obrigação de denunciar como um encargo público para qualquer pessoa.

Obrigação de assistência, requisitos de postulação e nomeação e responsabilidade solidária 
do Estado. O artigo 26 estabelece que os e as servidores/as pública/os que neguem ou retardem 
a assistência às vítimas em prejuízo do processo incorrerão no delito de infração dos deveres 
dos servidores públicos e que o Estado será solidariamente responsável por qualquer ação ou 
omissão em que os mesmos incorram. O objetivo desta disposição é evitar a negligência em que 
incorrem algumas vezes as pessoas que trabalham em serviços assistênciais, sociais, educativos 
e de saúde no âmbito público; assim como também o maltrato que em ocasiões se dá às mulheres 
que acudem aos centros de atenção médica e sofrem humilhações, burlas e insultos por parte do 
pessoal. Esta é a causa pela qual muitas vezes as mulheres desistem de pedir a atenção que lhes 
corresponde por lei.

As pessoas com antecedentes de violência contra as mulheres não poderão se postular a cargos 
de eleição nem ser designados Ministros, Vice-Ministros, Magistrados da Corte Suprema de 
Justiça, Procurador da Administração, Procurador Geral da República nem postos que requeiram 
solvência moral, como Defensor do Povo.

O Estado será solidariamente responsável pela ação ou omissão em que incorram os/as servidores/
as públicos/as.

Direito da vítima de se fazer acompanhar. O artigo 27 estabelece o direito que tem toda vítima 
de se fazer acompanhar em todas as instâncias do processo por uma pessoa de sua confiança e 
a que se solicitem as medidas de proteção contempladas na lei desde o início da investigação 
judicial. A demora na aplicação de uma medida de proteção muitas vezes pode significar a 
diferença entre a vida e a morte da vítima de violência.

Separação da vítima e o agressor. O artigo 28 garante a proteção e segurança da vítima de 
violência, estabelecendo a separação da atenção que receba a vítima da que receba o agressor, 
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levando em conta as mulheres em situação de alto risco e guardando a reserva da localização 
onde se encontra a mulher e seus filhos e filhas, se os tiver, prevenindo que o agressor, se está 
livre, a agrida novamente. Isto também é necessário para a proteção do pessoal que oferece 
atenção às vítimas.

Centros de Acolhida. Os artigos 29 e 30 estabelecem as condições que devem ter os centros de 
acolhida para a proteção das mulheres vítimas de violência e seus filhos e filhas, cuidando de 
sua segurança e capacitação durante o tempo que neles permaneçam. Também estabelece que 
os centros de acolhida devem ser utilizados para a capacitação e orietação das mulheres vítimas 
de violência.

Reparação à Vítima. O artigo 31 trata sobre a reparação à vítima, que deve ser proporcional ao 
dano causado e ao grau de culpabilidade do autor do delito. A parte prejudicada poderá reclamar 
a reparação civil pelos danos e prejuízos segundo as normas comuns que regem a matéria.

Obrigações das empresas privadas, associações e meios de comunicação. Os artigos 32 a 35 
referem-se às obrigações que têm as empresas privadas e as organizações, clubes cívicos, grêmios, 
associações e meios de comunicação para com o cumprimento dos convênios internacionais de 
proteção à mulher. Se prescrevem multas para as empresas que se neguem a investigar e punir 
a violência laboral, o cancelamento da personalidade jurídica das organizações privadas que 
não estableçam a equidade de gênero em seus estatutos e multas aos meios de comunicação que 
violem as disposições da lei.

Deve-se ter presente que conforme o artigo 6 da Convenção Interamericana para prevenir, punir 
e erradicar a violência contra a mulher (Belém do Pará), qualquer tipo de discriminação que uma 
organização cívica exerça contra as mulheres se considera violência:

“Artigo 6°: O direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre outros: o direito 
da mulher a ser livre de todas as formas de discriminação; e o direito da mulher a ser 
valorizada e educada livre de padrões estereotipados de comportamento e costumes sociais 
e culturais baseados em conceitos de inferioridade ou subordinação.” 

Medidas de Proteção. No artigo 36 a proposta estabelece a imediata entrada em vigência das 
medidas de proteção contempladas no novo Código Processual Penal cuja vigência tenha sido 
adiada, no que não dependam do sistema acusatório para sua aplicação. É necessária vigência 
de todas estas medidas, já que contemplam novas situações que não se contemplam na lei de 
violência doméstica para a proteção das vítimas. Não obstante, o artigo 37 modifica uma destas 
medidas de proteção, no sentido de que quando haja descumprimento da ordem de afastamento, 
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se ordenará a detenção do suposto agressor enquanto dure o processo. Na atualidade o Código 
Processual Penal só contempla a detenção provisória do presente agressor até por trinta dias. 
Considerou-se que isto não era suficiente, porque a vida da mulher pode correr perigo.

CAPÍTULO 5 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE SENSIBILIZAÇÃO E PREVENÇÃO
(Artigos 38 – 54)

O Capítulo 5 da proposta trata das políticas públicas que são necessárias para prevenir e erradicar 
a violência contra as mulheres. Dá atribuições aos municípios e estabelece as competências do 
Instituto Nacional da Mulher, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Saúde, 
do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Laboral, do Ministério 
de Governo, do Ministério da Segurança, da Procuradoria Geral da Nação e do Órgão Judicial, 
assim como da coordenação entre as diferentes instituições. Também enumera as obrigações e 
direitos do Conselho Nacional de Jornalismo e das organizações não governamentais (ONG), 
tudo em matéria de prevenção, atenção e erradicação da violência contra as mulheres.

O mais importante deste capítulo é a criação da Coordenação Nacional para a Prevenção da 
Violência contra a Mulher e Atenção às Vítimas, COPREVA, como o órgão reitor das políticas 
e responsável da coordenação interinstitucional no tema. Indica as instituições que a conformam 
e estabelece a Secretaria Executiva da COPREVA no Instituto Nacional da Mulher. São 
estabelecidas as funções de dita Coordenação e se cria um Fundo Especial contra a violência 
dirigida às mulheres, que se destinará ao financiamento dos planos e programas de sensibilização, 
prevenção, capacitação, atenção, tratamento, reabilitação e ressarcimento das mulheres vítimas 
de violência.

CAPÍTULO 6 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

(Artigo 55)

O artigo 55 estabelece que os recursos para realizar os programas e ações que se derivem da lei 
se cobrirão a partir do orçamento autorizado pelos três poderes do Estado e pelos municípios.

CAPÍTULO 7 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS (Artigos 56 a 62)

Disposições Transitórias
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O artigo 56 estabelece que a Procuradoria Geral da Nação determinará quais promotorias 
realizarão a investigação dos delitos criados por esta lei até que se estabeleçam as promotorias 
especializadas e que a Corte Suprema de Justiça determinará quais juizados conhecerão destes 
delitos até que se estabeleçam os juizados especializados.

O artigo 57 estabelece a obrigação, para o Governo, de divulgar amplamente e de forma didática 
o conteúdo da Lei.

O artigo 58 estabelece o prazo de 60 dias para a regulamentação da lei, do qual será responsável 
uma Comissão Interinstitucional nomeada pelo Executivo.

Disposições Finais

O artigo 59 lista os artigos do Código Penal e do Código Processual Penal que foram modificados 
ou adicionados pela lei e derroga a Lei 48 de 13 de maio de 1941, por ser contrária ao princípio 
de autonomia estabelecido na proposta de lei. A lei em menção estabelece limitações ao direito 
das mulheres a decidir sobre o número de filhos e seu espaçamento, direito que foi consagrado 
posteriormente no parágrafo 3 do artigo 582 do Código da Família e na alínea e. do artigo 16 
da CEDAW, pelo que foi objeto de um recurso de inconstitucionalidade que está pendente de 
decisão pela Corte Suprema de Justiça.

A intenção dos artigos 60 e 61 é evitar que esta lei seja letra morta e se restrinja o âmbito de sua 
proteção. Estabelecem que qualquer norma com esse objetivo deve estabelecer explicitamente 
as razões de tal restrição e identificar de modo preciso exatamente qual disposição desta lei é 
objeto de exceção, modificação ou derrogatória.

Finalmente, o artigo 62 estabelece a entrada em vigência da lei a partir de sua promulgação.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A doutrina dos direitos humanos, em constante evolução e desenvolvimento, tem 
reconhecido mediante os instrumentos internacionais de direitos humanos em geral e os de 
direitos humanos das mulheres em particular, que a violência contra as mulheres constitui 
uma manifestação das relações sociais, econômicas e culturais historicamente desiguais entre 
homens e mulheres. É um fenômeno que tem efeitos e consequências que afetam não somente 
a integridade física das mulheres, mas o reconhecimento de sua dignidade, porque violenta seus 
direitos fundamentais.

A violência contra as mulheres alcança proporções epidêmicas na maioria dos países. 
Milhões de mulheres em todo o mundo se vem afetadas por este flagelo, independentemente de 
seu nível educativo ou socioeconômico; muitas delas são objeto de torturas, fome, humilhações, 
escravidão sexual, mutilações e assassinatos, pelo simples fato de haver nascido mulheres. No 
Panamá a violência contra as mulheres tem aumentado de maneira contínua e progressiva. De 
acordo com estudos realizados pelo Instituto Reina Sofía no estudo 2006, Panamá ocupava o 
décimo lugar de 70 países quanto à porcentagem anual de femicídios. Na atualidade, o aumento 
da violência tem levado o Panamá a ocupar o terceiro alarmante e desonroso lugar desta lista. 
Isto representa o dobro da média da América Latina, que por sua vez é o dobro da média da 
Europa.

Justamente, depois de muitos anos de luta das mulheres, logrou-se dar maior visibilidade 
a este tipo de violência e que transcendesse o âmbito do privado até chegar ao reconhecimento 
de que a violência contra as mulheres é um grave problema de saúde pública e uma violação 
dos direitos humanos, o que representa um obstáculo para o desenvolvimento de qualquer 
nação democrática. Assim foi que em 1979 as Nações Unidas aprovou a Convenção sobre la 
eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, CEDAW por suas siglas em 
inglês, o primeiro documento internacional de direitos humanos que aborda exclusivamente o 
tema da violência contra a mulher. Esta Convenção foi aprovada pela República do Panamá 
mediante a Lei 4 de 22 de maio de 1981, G.O. 19331.
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Em 1994 aprovou-se na América Latina e Caribe o primeiro marco legal regional contra 
a violência em relação às mulheres, ao se adotar, por parte da Assembleia Geral da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), a Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar 
a violência contra a mulher (conhecida como a Convenção de Belém do Pará), aprovada pela 
República do Panamá mediante a Lei No. 12 de 20 de abril de 1995, G.O. 22768. A mesma é um 
dos logros e avanços mais significativos na luta contra a violência.

Em 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou o Protocolo Facultativo da 
Convenção CEDAW, aprovado pela República do Panamá mediante a lei 17 de 28 de março de 
2001, G.O. 24272.

Por sua parte, a Plataforma de Ação emanada da IV Conferência Mundial da Mulher 
(Beijing 1995) contemplou a violência contra as mulheres como uma das doze áreas de especial 
preocupação, estabelecendo os objetivos estratégicos e as medidas que deviam adotar os governos, 
a saber, promulgar e aplicar leis para pôr fim à violência contra as mulheres e a necessidade de 
criar centros de acolhida, assistência jurídica, atenção de saúde e apoio psicológico para as 
vítimas.

Apesar de todos os instrumentos e mecanismos internacionais que têm desenvolvido 
os governos, o problema dista muito de estar resolvido e, pelo contrário, alcança proporções 
preocupantes em nosso país, onde muitas leis de proteção à mulher não se têm posto em prática 
eficazmente, devido às falhas nas estratégias e nas políticas públicas para prevenir a violência e 
para colocar este tema no marco do respeito pelos direitos humanos.

No Panamá, a Constituição de 1972 consagra, através de seus preceitos, a igualdade real e 
efetiva, assim como a plena participação de toda a cidadania na vida política, econômica, cultural 
e social; a igualdade de sexos, o direito à vida, à integridade física e moral, sem que ninguém 
possa ser submetido à tortura nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes, o direito 
das pessoas à saúde, à liberdade e à segurança e o direito à intimidade pessoal e familiar. Para 
cumprir cabalmente com este mandato constitucional é necessário impulsionar um processo de 
modificação dos padrões socioculturais de conduta de mulheres e de homens, incluindo uma 
revisão dos programas de estudo na educação regulamentada e um desenho de programas na 
educação social; implantar as bases mínimas para desenhar o conteúdo de políticas, programas 
e ações para a erradicação da violência contra as mulheres; conscientizar e sensibilizar através 
dos meios de comunicação social, com o fim de prevenir e erradicar todas as formas de violência 
contra as mulheres; instruir e responsabilizar os integrantes do setor saúde, para que proporcionem 
bom tratamento e atenção integral às vítimas de violência, respeitando sua intimidade; instruir 
e responsabilizar os órgãos de segurança pública, de busca e administração de justiça, para que 
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ofereçam uma adequada atenção às vítimas; estabelecer as bases mínimas de cooperação entre 
as autoridades dos três poderes do Estado e entre estes e os organismos privados; e atribuir às 
autoridades funções específicas, orientadas à prevenção e erradicação da violência contra as 
mulheres.

Os direitos humanos das mulheres vinculam todos os poderes públicos como garantidores 
de ditos direitos na sociedade. Neste contexto, o governo panamenho aprovou não somente os 
convênios internacionais já mencionados contra a violência em relação às mulheres, mas leis 
e reformas legislativas sobre a matéria que representam importantes avanços, como são, entre 
outros: a Lei 27 de 16 de junho de 1995 que tipifica os delitos de violência intrafamiliar e maltrato 
de menores; a Lei 31 de 28 de maio de 1998 sobre proteção às vítimas do delito; a Lei 4 de 29 
de janeiro de 1999 que institui a igualdade de oportunidades para as mulheres e especificamente 
estabelece um Capítulo sobre violência contra as mulheres; a Lei 38 de 10 de julho de 2001, que 
reforma e adiciona artigos ao Código Penal e Judicial sobre violência doméstica; a Lei 14 de 
18 de maio de 2007, que adota o novo Código Penal, o qual contempla, entre outros, os delitos 
relacionados com violência doméstica; e finalmente, as novas medidas de proteção no Código 
Processual Penal que está por entrar em vigência.

Embora se reconheçam os importantes avanços legislativos para combater o flagelo da 
violência, é inegável que ainda persistem desigualdades e discriminações contra as mulheres, 
cuja manifestação mais grave é o femicídio. Isto significa que ainda temos um longo caminho 
que percorrer, como país, para o respeito dos direitos humanos das mulheres e a equidade de 
gênero. É por isso que se necessita uma formação de consciência cidadã, para fazer visível 
este fenômeno como um problema social que requer um enfoque multidisciplinar, com uma 
lei específica que aprofunde nas medidas de sensibilização, prevenção, proteção e punição, 
aperfeiçoando as medidas de atenção das vítimas.

O Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher da CEDAW se reuniu 
de 18 de janeiro a 5 de fevereiro de 2010 e emitiu seu último informe para o Panamá, com 
recomendações que são de caráter vinculante para todos os poderes públicos. Entre outras, 
convida o Estado a que “adote todas as medidas jurídicas encaminhadas a garantir a igualdade 
entre os gêneros e a não discriminação” e o exorta a que “adote medidas para se ocupar do 
femicídio no Código Penal e outras leis pertinentes em um prazo claro, e que colete datos 
confiáveis sobre os femicídios.”

Em resposta a este mandato, que obrigatoriamente deve ser cumprido em nosso país, 
através de leis e políticas internas, a expedição da presente lei oferece uma regulação específica 
na matéria, para prevenir e combater a violência contra as mulheres desde uma perspectiva 
ampla, que garanta a prevenção, atenção, punição e erradicação de todos os tipos de violência 
contra as mulheres durante seu ciclo de vida e promova seu desenvolvimento integral e sua plena 
participação em todas as esferas da vida.
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REPÚBLICA DO PANAMÁ

PROJETO DE LEI No._____ 
(de _____ de _____________ de 2010

“Por meio da qual se tipifica o femicídio e se ditam normas de sensibilização, prevenção e 
punição da violência e da discriminação contra as mulheres.”

A ASSEMBLEIA NACIONAL 
DECRETA:

Capítulo 1 
Disposições Gerais

Objeto da Norma

ARTIGO 1.

O objeto da presente Lei é garantir o direito das mulheres a uma vida livre de violência; proteger 
os direitos das mulheres vítimas de violência por razão de sua condição de mulher; e prevenir e 
punir todas as formas de violência contra ela, em cumprimento das obrigações contraídas pelo 
Estado.

Definição e Âmbito de aplicação

ARTIGO 2.

Para os efeitos desta Lei, deve-se entender como violência contra as mulheres qualquer ação, 
omissão ou prática discriminatória baseada no pertencimento ao sexo feminino e em uma relação 
desigual de poder, no âmbito público ou privado, que ponha as mulheres em desvantagem em 
relação aos homens, lhes cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, econômico 
ou patrimonial, assim como as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária da liberdade 
e a discriminação nas esferas política, econômica, social, cultural, civil ou em qualquer outra 
esfera. Ficam compreendidas as perpetradas desde o Estado ou por seus agentes.
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Esta Lei se aplicará quando as condutas nela descritas se dirijam contra uma mulher, dentro ou 
fora de uma relação de namoro ou de casal, no âmbito público ou privado e em qualquer outro 
tipo de relação, seja laboral, docente, acadêmica, comunitária ou de qualquer índole.

ARTIGO 3. Para os efeitos da presente Lei, os seguintes termos assim se definem:

Emboscada sexual: Perseguir, espiar, espreitar, observar a escondidas, aguardar cautelosamente 
uma mulher, ainda que seja uma desconhecida, com propósitos sexuais.

Assédio sexual: Todo ato, padrão de comportamento intencional ou conduta de caráter sexual 
não desejada que interfere no trabalho, nos estudos ou no entorno social de uma mulher, se 
estabelece como condição de emprego ou cria um entorno intimidatório, que ocasiona à vítima 
efeitos nocivos em seu bem-estar físico, psíquico ou emocional.

Âmbito privado: Compreende as relações interpessoais domésticas, familiares ou de confiança 
dentro das quais se cometam os fatos de violência contra uma mulher, quando o agressor é 
seu cônjuge, ex-cônjuge, convivente ou ex-convivente, com quem a vítima tenha procriado, o 
agressor foi o namorado ou ex-namorado, ou parente da vítima, assim como as relações entre o 
cônjuge, ex-cônjuge, convivente ou ex-convivente, namorado ou ex-namorado de uma mulher 
com as filhas desta.

Âmbito público: Comprende as relações interpessoais que tenham lugar na comunidade que 
incluem o âmbito social, laboral, comunitário, educativo, religioso ou qualquer outro tipo de 
relação que não esteja compreendido no âmbito privado.

Amicus Curiae: Amigo da corte ou do tribunal. Consiste em apresentações que podem realizar 
terceiros, alheios a uma disputa judicial, mas com um justificado interesse na resolução final 
do litígio, a fim de expressar suas opiniões em torno à matéria, através de contribuições de 
transcendência para a sustentação do processo judicial.

Familismo: Considerar que o papel das mulheres dentro da família determina sua existência e, 
portanto, define suas necessidades e a forma na qual se lhe toma em consideração. É sobrepor 
o que se pensa que é o melhor para a família aos direitos das mulheres como pessoas. Este erro 
tem consequências negativas para as mulheres, porque as invisibiliza, as enquadra no núcleo 
familiar e não leva em conta suas próprias necessidades, suas aspirações nem seus direitos como 
integrantes da sociedade.
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Femicídio: Produzir a morte como forma extrema de violência contra as mulheres baseada no 
pertencimento ao sexo feminino e em uma relação desigual de poder, por causa da discriminação 
ou violência estrutural contra as mulheres. É o delito de causar a morte a uma mulher de qualquer 
idade, mediante ação ou omissão, pelo fato só de ser mulher. A ação pode se dar em qualquer das 
seguintes circunstâncias, entre outras:

a. Ter pretendido sem sucesso estabelecer ou restabelecer uma relação de casal, namoro ou 
intimidade com a vítima. 

b. Manter, à época em que se perpetre o fato, ou ter mantido com a vítima relações familiares, 
conjugais, de convivência, de intimidade ou namoro, amizade, companheirismo ou relação 
de trabalho. 

c. Como resultado da reiterada manifestação de violência, maltrato ou tortura física contra a 
vítima. 

d. Em menosprezo do corpo da vítima, misoginia, ou para satisfação de instintos sexuais ou 
cometendo atos de mutilação genital ou qualquer outro tipo de mutilação. 

e. Na presença das filhas ou filhos da vítima. 
f. Para encobrir um estupro. 
g. Como resultado de violência psicológica que leve ao suicídio. 
h. Por vingança entre gangues de delinquentes. 
i. Por qualquer motivo gerado por razão de sua condição de mulher. 

A omissão pode se dar nos casos de morte por:

a.  Negligência médica, caso se comprove que foi por causa de discriminação sexual. 
b.  Mortalidade materna evitável.
c.  Práticas dilatórias.
d.  Negação de um serviço ou prestação ao que as mulheres tenham direito.
e.  Abandono, falta de atenção ou de cuidado ou descumprimento de deveres, com resultado 

morte.

Perseguição: A perseguição consiste em um ato ou omissão, não necessariamente com 
motivações sexuais, com abuso de poder, que prejudica a tranquilidade, autoestima, saúde, 
integridade, liberdade e segurança da vítima, impede seu desenvolvimento e atenta contra a 
equidade. Pode consistir em um só evento danoso ou em uma série de eventos cuja soma produz 
o dano e inclui a negativa em lhe dar as mesmas oportunidades de emprego às mulheres, não 
aplicar os mesmos critérios de seleção, não respeitar sua permanência ou condições gerais de 
trabalho, a desqualificação do trabalho realizado, as ameaças, a intimidação, as humilhações, a 
exploração e todo tipo de discriminação baseada em sua condição de mulher.
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Maltrato judicial: Desigualdade de trato por parte das autoridades judiciais, baseado em 
estereótipos sexuais, que põe em desvantagem as mulheres. Inclui o desconhecimento e não 
aplicação das convenções internacionais de proteção de direitos humanos, não dar a devida 
importância aos delitos de violência contra as mulheres, não levar em conta a síndrome de 
dependência afetiva que possam sofrer as mulheres na valoração do caso, incorrer em familismo, 
limitar as vítimas em seu relato durante a audiência e não valorar o risco, o perigo para a vítima 
ou as ameaças ou violência na relação de casal no momento de outorgar fianças de liberação.

Relação de casal: A relação entre cônjuges, ex-cônjuges, namorados ou ex-namorados, tenham 
ou não coabitado ou coabitem, que mantenham ou tenham mantido uma relação íntima ou 
amorosa, ou que tenham procriado entre si um filho ou filha.

Reparação à vítima: O conjunto de medidas tendentes a aproximar a situação da vítima ao 
estado em que se encontraria caso não se houvesse produzido o fato delitivo.

Violência contra a liberdade reprodutiva: Aquela que vulnere o direito das mulheres a decidir 
livre e responsavelmente o número de gravidezes ou o intervalo entre os nascimentos, conforme 
o previsto na lei.

Violência docente e educativa: Qualquer conduta por parte do pessoal docente, que prejudique 
a autoestima das alunas com atos de discriminação por seu sexo, limitações e/ou características 
físicas. Inclui a discriminação de mestras e professoras por razão de sua condição de mulheres e 
o assédio e perseguição sexual de docentes e alunas.

Violência nos serviços públicos de saúde: Tratamento desigual ou desrespeitoso contra as 
mulheres por parte do pessoal de saúde, o que inclui se negar a prestar atenção médica a que uma 
mulher tem direito por lei; não dar atenção integral de urgência nos casos de violência contra as 
mulheres, negligência no registro nos formulários de suspeita, violar a confidencialidade, não 
levar em conta os riscos que enfrenta a afetada e não cumprir com a obrigação de denunciar.

Violência no âmbito comunitário: Atos individuais ou coletivos que transgridam direitos 
fundamentais das mulheres e propiciem sua difamação, discriminação, marginalização ou 
exclusão de grupos, associações, clubes cívicos ou outros coletivos, no âmbito público.

Violência Física: Ações de agressão nas quais se utiliza intencionalmente a força corporal direta 
ou por meio de qualquer objeto, arma ou substância, para causar dano, sofrimento físico, lesões 
ou enfermidade a uma mulher.
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Violência institucional: Aquela realizada pelas/los servidores/as públicos/as, profissionais, 
pessoal e agentes pertencentes a qualquer órgão ou instituição do Estado, que tenha como fim 
retardar, obstaculizar ou impedir que as mulheres tenham acesso às políticas públicas e exerçam 
os direitos previstos nesta ou qualquer outra lei. Fica comprendida, ademais, a violência que se 
exerce nos partidos políticos, sindicatos, organizações empresariais, desportivas e da sociedade 
civil.

Violência laboral e salarial: Se exerce pelas pessoas que têm um vínculo laboral com a 
vítima, independentemente da relação hierárquica. Consiste no assédio sexual, perseguição por 
pertencimento ao sexo feminino, exploração, desigualdade salarial por trabalho comparável, 
assim como todo tipo de discriminação baseada em seu sexo.

Violência mediática: Aquela publicação ou difusão de mensagens e imagens estereotipados 
através de qualquer meio massivo de comunicação, que de maneira direta ou indireta promova 
a exploração de mulheres ou suas imagens, injurie, difame, desonre, humilhe ou atente contra a 
dignidade das mulheres, assim como também a utilização de mulheres em mensagens e imagens 
pornográficas, legitimando a desigualdade de tratamento ou que construa padrões socioculturais 
reprodutores da desigualdade ou geradores de violência contra as mulheres.

Violência obstétrica: Aquela que exerce o pessoal de saúde sobre o corpo e os processos 
reprodutivos das mulheres, expressada em um tratamento abusivo, desumanizado, humilhante 
ou grosseiro.

Violência patrimonial e econômica: Ação ou omissão dolosa e no contexto das relações 
desiguais de poder entre homens e mulheres, que repercuta no uso, gozo, disponibilidade ou 
acessibilidade de uma mulher aos bens materiais que lhe pertencem por direito, causando-
lhe danos, perdas, transformação, subtração, destruição, retenção ou destruição de objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, direitos ou outros recursos econômicos, 
assim como a limitação injustificada ao acesso e manejo de bens ou recursos econômicos comuns.

Violência política: Desigualdade quanto às oportunidades de acesso a cargos e postos públicos, 
assim como ao acesso a postos de eleição e posições relevantes dentro dos partidos políticos.

Violência psicológica: Qualquer ato ou omissão que prejudique a estabilidade psicológica. 
Pode consistir em negligência, abandono, descuido reiterado, ciúmes, insultos, humilhações, 
desvalorização, marginalização, indiferença, comparações destrutivas, rechaço, restrição à 
autodeterminação e ameaças as quais levem a vítima à depressão, ao isolamento, à desvalorização 
de sua autoestima ou ao suicídio.
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Violência sexual: Ação de violência física ou psicológica contra uma mulher, qualquer que 
seja sua relação com o agressor, cuja finalidade é vulnerar a liberdade e indenidade sexual 
das mulheres, incluindo o estupro, o estupro dentro do matrimônio, a humilhação sexual, a 
prostituição forçada e a denegação do direito de fazer uso de métodos de planejamento familiar, 
tanto naturais como artificiais, ou de adotar medidas de proteção contra enfermidades de 
transmissão sexual.

Violência simbólica: A que através de padrões estereotipados, mensagens, valores, ícones ou 
sinais transmita e reproduza dominação, desigualdade e discriminação nas relações sociais, 
naturalizando a subordinação das mulheres na sociedade.

Fontes de interpretação e Princípios Orientadores

ARTIGO 4.

Os critérios de interpretação serão os princípios contidos na Constituição Política, nas leis 
nacionais e nos tratados ou convênios internacionais de direitos humanos ratificados pela 
República do Panamá e vigentes no país, em particular a Convenção sobre a Eliminação de 
todas as formas de Discriminação contra a Mulher, Lei 4 de 22 de Maio de 1981 e seu Protocolo 
Facultativo, Lei 17 de 28 de maio de 2001, assim como a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Lei 12 de 30 de abril de 1995.

ARTIGO 5.

Os princípios orientadores que deverão ser observados na interpretação, elaboração e execução 
das políticas públicas para erradicar a violência contra as mulheres são:

1. Equidade e não discriminação real e efetiva em todas as esferas. 

2. Princípio de Corresponsabilidade. A sociedade e a família são responsáveis de respeitar 
os direitos das mulheres e contribuir para eliminar a violência contra as mesmas. O Estado 
também é responsável de prevenir, investigar e punir todas as formas de violência contra 
as mulheres.

3. Integralidade. A atenção às mulheres vítimas de violência deve compreender informação, 
prevenção, orientação, proteção, punição, reparação e estabilização. 
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4. Autonomia. O Estado reconhece e protege a independência das mulheres para tomar suas 
próprias decisões sem interferências indevidas. 

5. Coordenação. Todas as entidades envolvidas no tema da violência contra as mulheres 
devem exercer ações coordenadas e articuladas com o fim de oferecer uma atenção 
integral. 

6. Atenção Diferenciada. O Estado garantirá a atenção às necessidades e circunstâncias 
específicas de coletivos de mulheres especialmente vulneráveis ou em risco, para garantir 
seu acesso efetivo aos direitos consagrados na presente lei. 

7. O princípio antipobreza. Para lograr a equidade entre os sexos é necessário prevenir a 
pobreza, que se concentra nas famílias de mães sozinhas. O Estado deve, ao menos, cobrir 
as necessidades básicas que não se podem suprir de outra maneira, sem incorrer em ajudas 
isoladas e estigmatizantes, que possam violar outros princípios orientadores da presente 
lei. 

8. O princípio anti-exploração. Impedir a exploração de mulheres em situação de 
vulnerabilidade, especialmente a exploração por parte de um membro da família, por 
parte de empregadores ou supervisores e pelo capricho pessoal de funcionários do Estado. 

9. O princípio de igualdade na renda. Este princípio exige uma redução substancial da 
brecha salarial entre homens e mulheres, já que existe um pagamento desigual por trabalho 
igual e subvaloração do trabalho e das capacidades femininas. 

10. Igualdade no tempo livre. As mulheres padecem pobreza de tempo e de energia, devido 
a que se espera que se encarreguem do trabalho doméstico, do cuidado dos filhos e do 
trabalho remunerado, enquanto que se espera que os homens só realizem o trabalho 
remunerado, como provedores.

11. Igualdade de respeito. Reconhecimento das mulheres como pessoas e lhes oferecer igual 
respeito que aos homens.

12. O princípio anti-marginalização. Exige que se promova a plena e igual participação 
das mulheres em paridade com os homens, em todas as esferas da vida: no trabalho, na 
política e na vida associativa da sociedade civil, criando as condições necessárias, como 
creches e centros para o cuidado de idosos e a eliminação dos entornos políticos hostis às 
mulheres.
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13. O princípio anti-androcentrismo. Implica não exigir às mulheres atuar como homens 
nem se adaptar a instituições desenhadas para eles para poder desfrutar de níveis 
comparáveis de bem-estar e promover a modificação da conduta de homens e mulheres, 
para que se reavaliem as práticas e traços que atualmente são subvalorizados por estarem 
associados com as mulheres.

Disposições de ordem pública

ARTIGO 6.
Todas as disposições da presente Lei são de ordem pública, interesse social e de observância 
geral na República do Panamá. Todas as medidas que se derivem da presente lei garantirão a 
prevenção, atenção, punição e erradicação de todos os tipos de violência contra as mulheres 
durante seu ciclo de vida e promoverão seu desenvolvimento integral e plena participação em 
todas as esferas.

Direitos das Mulheres Vítimas de violência

ARTIGO 7.
Em adição a outros direitos reconhecidos na lei ou nos tratados e convênios internacionais 
ratificados pela República do Panamá, as mulheres têm direito a uma vida digna e livre de 
violência, à integridade física, sexual e psicológica, à intimidade, a não ser submetidas à tortura 
ou tratamentos cruéis e degradantes, à igualdade real e efetiva, a não ser submetidas à forma 
alguma de discriminação, à liberdade e autonomia, ao livre desenvolvimento da personalidade, 
à saúde, à saúde sexual e reprodutiva e à segurança pessoal.

ARTIGO 8.
Todas as mulheres e em especial as mulheres vítimas de alguma forma de violência prevista na 
presente lei, têm direito a:

1. Receber atenção integral por parte dos serviços públicos de saúde, com cobertura 
suficiente, acessível e de qualidade. 

2. Ter acesso à informação sobre o lugar de prestação dos serviços de atenção, emergência, 
apoio e recuperação integral e a receber orientação, assessoramento jurídico e assistência 
técnica legal com caráter gratuito, imediato e especializado, desde o momento em que 
o fato constitutivo de violência se ponha em conhecimento da autoridade. Poderá ser 
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ordenado que o agressor assuma os custos desta atenção e assistência. Corresponde ao 
Estado garantir este direito, realizando as ações correspondentes frente ao agressor.

3. Receber informação clara, completa, veraz e oportuna com relação a seus direitos em 
geral, à sua saúde sexual e reprodutiva e aos mecanismos e procedimentos contemplados 
na presente lei e demais normas concordantes. 

4. Dar seu consentimento informado para os exames médico-legais nos casos de violência 
sexual e escolher o sexo do habilitado para a prática dos mesmos, dentro das possibilidades 
oferecidas pelo serviço. As entidades prestadoras de serviços de saúde promoverão a 
existência de habilitados de ambos sexos para a atenção de vítimas de violência. 

5. Receber assistência imediata, integral e atenção multidisciplinar, médica, psicológica, 
psiquiátrica e forense especializada nos termos e condições estabelecidos no ordenamento 
jurídico para elas, seus filhos e filhas, assim como apoio à formação e inserção laboral e 
assistência de um intérprete no caso de que não falem espanhol. 

6. Ter acesso à verdade, à justiça, à reparação e garantias de não repetição frente aos fatos 
constitutivos de violência, a ser escutada pessoalmente pelo ou pela juiz/a e pela autoridade 
administrativa competente. 

7. A estabilização de sua situação conforme os termos previstos nesta lei. 

8. A decidir voluntariamente se pode ser confrontada com o agressor em qualquer dos 
espaços de atenção e nos procedimentos administrativos, judiciais ou de outro tipo. 

9. Receber, no caso de mulheres com deficiência privadas de liberdade ou pertencentes a 
qualquer outro grupo de pessoas em situação de especial vulnerabilidade, um tratamento 
digno e igualitário com todos os membros da família e ter condições de equidade, de 
oportunidades e autonomia para que possam exercer seus direitos, a ter espaços adequados 
e a que se lhes garanta sua participação nos assuntos relacionados com seu entorno familiar 
e social. 
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10. À reparação, que deverá se caracterizar por sua integralidade e compreende, ademais de 
indenizações de caráter econômico, todas aquelas medidas tendentes a dotar a vítima de 
uma reparação médica, psicológica, moral e social. 

11. A receber ela ou seus familiares uma resposta oportuna e efetiva e assistência legal de 
forma gratuita, para garantir o efetivo exercício de seus direitos. 

12. Que se lhe proporcione um refúgio seguro a ela e a seus filhos e/ou filhas. 

13. A receber um tratamento humanizado e respeitoso de sua integridade e do exercício pleno 
de seus direitos, evitando a revitimização. 

14. A ser valorizada e educada livre de estereótipos de comportamento e práticas sociais 
culturais baseadas em conceitos de inferioridade ou subordinação. 

15. A decidir sobre sua vida reprodutiva conforme a legislação existente, número de gravidezes 
e quando tê-las. 

16. A que sua opinião seja levada em conta no momento de chegar a uma decisão que a afete. 

17. À proteção de sua intimidade, garantindo a confidencialidade das atuações. 

18. A participar no processo e receber informação sobre o estado da causa. 

19. A contar com mecanismos eficientes para denunciar os funcionários pelo descumprimento 
dos prazos estabelecidos e demais irregularidades. 

20. À amplitude probatória para comprovar os fatos denunciados, levando em conta as 
circunstâncias especiais nas quais se desenvolvem os atos de violência e quem são suas 
testemunhas naturais.  

Obrigações do Estado

ARTIGO 9.

As distintas entidades estatais, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão as normas 
legais e tomarão as medidas orçamentárias e administrativas correspondentes para garantir o 
direito das mulheres a uma vida livre de violência, de conformidade com as leis e com os tratados 
internacionais em matéria de proteção de direitos humanos.
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Quem, no exercício de suas funções, esteja obrigado a conhecer de situações de violência contra 
as mulheres, em qualquer de suas formas, ou a resolvê-las, deverá atuar ágil e eficazmente, 
respeitando tanto os procedimentos como os direitos humanos das mulheres afetadas; do 
contrário, poderão incorrer no delito de infração dos deveres dos servidores públicos.

São obrigações do Estado panamenho:

1. Fortalecer e institucionalizar as instâncias já criadas para a abordagem da violência contra 
as mulheres e assegurar a sustentabilidade da Coordenadação Nacional para a Prevenção 
da Violência contra as mulheres e Atenção às Vítimas (COPREVA), criada pela presente 
lei. 

2. Designar uma partida orçamentária no Orçamento Nacional para garantir o cumprimento 
dos objetivos das políticas públicas de sensibilização e prevenção contempladas na 
presente lei. 

3. Executar programas de formação contínua, com uma periodicidade não menor de um 
ano, para todos os servidores públicos, com especial ênfase nos operadores/as de justiça, 
no pessoal de saúde e nas autoridades de polícia, que garantam a adequada prevenção, 
proteção e atenção às mulheres vítimas da violência. 

4. Implementar em todos os âmbitos as recomendações dos organismos internacionais em 
matéria de direitos humanos das mulheres e promover a remoção de padrões socioculturais 
que promovam e mantenham a desigualdade de gênero e as relações de poder sobre as 
mulheres. 

5. Desenvolver, em todas as instituições públicas, planos de prevenção, detecção e atenção 
de situações de assédio sexual ou perseguição por razões de sexo ou qualquer outra forma 
de violência contra as mulheres, o que inclui o estabelecimento de um procedimento de 
queixas para a denúncia, investigação e punição dos agressores em todas as instituições 
governamentais.

 
6. Estabelecer obrigatoriamente as unidades de gênero ou proteção das mulheres ou fortalecer 

as já existentes, em todas as instituições estatais e Ministérios, devidamente dotadas das 
partidas orçamentárias necessárias para o desenvolvimento e a execução de programas de 
prevenção, capacitação, detecção e atenção de situações de qualquer forma de violência 
contra as mulheres. 
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7. Garantir o acesso gratuito e rápido à justiça das mulheres vítimas de violência. 

8. Incentivar a cooperação e participação da sociedade civil, comprometendo entidades 
privadas e atores públicos não estatais na prevenção da violência contra as mulheres. 

9. Garantir a existência e disponibilidade de recursos econômicos que permitam o 
cumprimento dos objetivos da presente lei. 

10. Realizar todas as ações conducentes a efetivar os princípios e direitos reconhecidos pela 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e 
a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a Mulher.  

Capítulo 2
Disposições Penais

ARTIGO 10.

Adicione-se o artigo 42-A ao Código Penal, assim:

Artigo 42-A. Não poderão se invocar costumes ou tradições culturais ou religiosas como 
causa de justificação ou de desculpa para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar 
ou tolerar a violência contra as mulheres.

Com a simples denúncia de um fato de violência contra uma ou várias mulheres que possa 
constituir delito, a autoridade competente deve ditar as medidas de proteção aplicáveis, 
inclusive quando o delito não seja um ato de violência doméstica.

ARTIGO 11.

Adicione-se um parágrafo final ao artigo 54 do Código Penal, assim:

“Não se concederá este benefício quando se trate de delitos de violência contra as 
mulheres.”

ARTIGO 12.

Adicione-se o artigo 130-A ao Código Penal:
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“Artigo 130-A. Quem cause a morte a uma mulher por ação ou omissão, somente pelo 
fato de ser mulher e no marco das relações desiguais de poder entre homens e mulheres, 
será punido com pena de trinta anos de prisão e não poderá se beneficiar com penas 
substitutivas nem lhe será concedida a suspensão nem redução de pena por nenhum 
motivo.”

ARTIGO 13.

Adicione-se um parágrafo ao artigo 135 do Código Penal assim:

Parágrafo. “A pena será aumentada na metade quando o delito se cometer contra uma 
mulher pelo fato de ser mulher e no marco das relações desiguais de poder entre homens 
e mulheres.”

ARTIGO 14.

Modifique-se o parágrafo final do artigo 136 do Código Penal assim:

“Quando a lesão se produza como consequência do uso de arma de fogo em um lugar 
público ou de trânsito habitual de pessoas ou junto a zonas residenciais, por motivos fúteis 
ou a fim de facilitar outro fato punível, como derivação de fatos de violência doméstica, 
quando se produza a um servidor público em exercício de suas funções ou por motivo 
destas, quando a lesão se tenha causado com a finalidade de extrair um órgão vital da 
vítima ou quando a lesão se infere a uma mulher somente pelo fato de ser mulher, a prisão 
será de doze a quinze anos.”

ARTIGO 15.

Adicione-se o artigo 138-B ao Código Penal assim:

Artigo 138-B. Quem incorra em violência psicológica mediante o uso de ameaças, 
violência, intimidação, chantagem, perseguição ou assédio contra uma mulher ou a 
obrigue a fazer, deixar de fazer ou tolerar algo a que não está obrigada, será punido com 
prisão de cinco a oito anos.

ARTIGO 16.

Modifique-se o primeiro parágrafo do artigo 171 do Código Penal assim:

“Artigo 171. Quem mediante violência ou intimidação tenha acesso carnal com pessoa 
de um ou outro sexo, utilizando seus órgãos genitais, ainda quando mantenha uma relação 
de matrimônio, em união de fato declarada ou não, será punido com prisão de cinco a dez 
anos.”
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ARTIGO 17.

Modifique-se o artigo 175 do Código Penal assim:

Artigo 175. O que, valendo-se de sua expressa superioridade, autoridade, poder, idade, 
sexo, posição laboral, social, familiar ou econômica, manifeste uma conduta de caráter 
sexual, física ou verbal não desejada, em um só evento danoso ou em uma série de eventos 
cuja soma produz o dano, que interfira em seu trabalho, em seus estudos ou em sua vida 
cotidiana, se estabeleça como condição de emprego ou crie um entorno intimidatório que 
ocasione efeitos nocivos em seu bem-estar físico, psíquico ou emocional, será punido com 
prisão de um a três anos e inabilitação para exercer funções públicas por igual período.

A mesma pena será imposta a quem moleste, persiga ou discrimine uma pessoa com quem 
tem um vínculo laboral, escolar ou religioso, independentemente da relação hierárquica, 
somente pelo fato de pertencer ao sexo feminino.

A pena será agravada de dois a quatro anos de prisão e inabilitação para exercer funções 
públicas por igual período nos seguintes casos:

1. Se a vítima não tiver cumprido dezoito anos de idade. 

2. Se o autor cometer o fato abusando de sua posição, ou seja ministro de culto ou 
educador.

ARTIGO 18.

Adicione-se o artigo 214-A do Código Penal assim:

Artigo 214-A. Será punido com pena de cinco a oito anos de prisão quem, no contexto das 
relações desiguais de poder entre mulheres e homens, cometa o delito de violência econômica, 
patrimonial ou laboral contra uma mulher, dentro do âmbito público ou privado, incorrendo em 
qualquer das seguintes condutas:

1. Menospreze, limite ou restrinja a livre disposição de seus bens ou direitos 
patrimoniais ou laborais. 

2. Obrigue uma mulher a subscrever documentos que afetem, limitem, restrinjam seu 
patrimônio ou o ponham em risco; ou que o eximam de responsabilidade econômica, 
penal, civil ou de qualquer outra natureza. 
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3. Destrua ou oculte documentos justificativos de domínio ou de identificação pessoal 
ou bens, objetos pessoais ou instrumentos de trabalho que lhe sejam indispensáveis 
para executar suas atividades habituais. 

4. Submeta a vontade da mulher por meio do abuso econômico, ao não cobrir as 
necessidades básicas desta e a de seus filhos ou filhas. 

5. Exerça violência psicológica, sexual ou física sobre a mulher, com o fim de controlar 
a renda ou o fluxo de recursos monetários que ingressam no lar. 

ARTIGO 19.

Adicione-se o artigo 214-B do Código Penal assim:

Artigo 214-B. Será punido com pena de um a dois anos ou seu equivalente em dias-multa, 
quem, no contexto das relações desiguais de poder entre mulheres e homens, incorra em 
qualquer das seguintes condutas:

1. Exija uma prova de gravidez para aceder a um posto de trabalho.

2. Discrimine uma mulher na escolha por méritos para ocupar um posto ou lhe pague 
um salário inferior, somente pelo fato de ser mulher.

ARTIGO 20.

Toda pessoa natural ou jurídica terá a obrigação de denunciar perante as autoridades competentes 
qualquer fato violatório das disposições da presente Lei. Quem tiver conhecimento, por qualquer 
fonte, da comissão de algum dos delitos contidos nesta Lei e omita denunciá-lo perante as 
autoridades competentes, será punido com prisão de seis a doze meses e com 50 a 150 dias-
multa.

Se guardará reserva de identidade da pessoa denunciante. Em caso de não se provar a comissão 
do delito, o denunciante ficará isento de qualquer responsabilidade legal em razão da denúncia 
de que trata este artigo.
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ARTIGO 21.

Serão circunstâncias agravantes gerais das condutas puníveis descritas nesta Lei, com exceção 
do delito de femicídio e sempre que não sejam constitutivas do tipo, perpetrar o fato:

1.  Contra uma mulher que apresente ignorância supina, deficiência sensorial, física ou 
mental, total ou parcial, temporal ou permanente, ou por discriminação racial, étnica ou 
orientação sexual.

2.  Contra uma mulher maior de sessenta e cinco anos de idade.

3.  Contra uma mulher grávida ou durante os três meses posteriores ao parto.

4.  Na presença dos filhos ou filhas menores de idade da vítima ou do autor do delito.

5.  Com o concurso de outras pessoas, com força sobre as coisas ou mediante o uso de armas.

6.  Com traição ou crueldade.

7.  Por preço, recompensa, promessa remuneratória ou vantagem de qualquer outra natureza.

8.  Com o uso de um alto grau de conhecimento científico, profissional ou tecnológico do 
autor na comissão do delito.

9.  Se o agressor é parente próximo da vítima.

O juiz ou juíza que imponha a pena aumentará até em um terço a estabelecida por delito 
correspondente, quando concorram uma ou várias circunstâncias

Capítulo 3
Disposições Processuais

ARTIGO 22.

Nos casos de violência sexual, as denúncias devem ser efetuadas pela mulher que a tenha sofrido. 
Quando a denúncia for efetuada por um terceiro, a mulher será citada para que a ratifique ou 
retifique em vinte e quatro (24) horas. A autoridade judicial competente tomará as medidas 
necessárias para manter a confidencialidade da causa.
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Quando a afetada tenha deficiência ou não possa denunciar por sua condição física ou psíquica, 
a denúncia poderá ser efetuada por qualquer pessoa.

Criação de Promotorias e Órgãos Jurisdicionais Especializados

ARTIGO 23.

Para o cumprimento das disposições contidas na presente lei, o Ministério Público criará, dentro 
dos doze meses seguintes à vigência desta lei, Promotorias de Delitos contra a Vida e Integridade 
das mulheres em cada província e com funcionamento em regime de vinte e quatro horas, 
especializadas na investigação dos delitos criados por esta lei, com os recursos orçamentários, 
físicos, materiais, científicos e humanos que lhe permitam o cumprimento dos fins da mesma.

ARTIGO 24.

A Corte Suprema de Justiça criará juizados especializados em cada Distrito Judicial, que 
conhecerão dos delitos estabelecidos na presente lei, com funcionamento em regime de vinte e 
quatro horas, sem prejuízo da competência atribuída aos juizados do ramo penal. Ditos juizados 
serão estabelecidos progressivamente dentro dos doze meses seguintes à vigência desta lei, em 
toda a República.

Capítulo 4 
Proteção e atenção às mulheres vítimas de violência durante o processo

ARTIGO 25.

A denúncia penal será obrigatória para todo servidor ou servidora público/a. O servidor ou 
servidora público/a que tenha conhecimento da comissão de algum dos delitos de ação pública 
contidos nesta Lei e não o denunciar será submetido/a a uma investigação administrativa e, caso 
se encontre culpável, será destituído/a de seu cargo, sem prejuízo de responsabilidades civis ou 
penais, conforme o caso.

Em caso de não se provar a comissão do delito, ou a servidor/a público/a que, no exercício de 
suas funções, apresente a denúncia formal, ficará isento/a de qualquer responsabilidade legal em 
razão da denúncia de que trata este artigo, exceto quando se configurem os delitos de calúnia ou 
injúria.
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ARTIGO 26.

As e os servidores públicos que, sem causa justificada, neguem ou retardem a entrega de 
informação ou a assistência integral, em prejuízo do processo ou da vítima, incorrerão no delito 
de infração dos deveres dos servidores públicos.

Se estabelece como um requisito para se postular a qualquer cargo de eleição não contar com 
um antecedente de violência contra as mulheres. As pessoas com antecedentes de violência 
contra as mulheres não poderão ser designadas como Ministros, Vice-Ministros, Magistrados 
da Corte Suprema de Justiça, Defensor do Povo, Procurador Geral da Nação nem Procurador da 
Administração.

De acordo com o estabelecido nos convênios internacionais sobre direitos humanos ratificados 
pela República do Panamá, o Estado será solidariamente responsável pela ação ou omissão 
em que incorram as ou os servidores/as públicos/as que obstaculizem, retardem ou neguem o 
cumprimento das sanções previstas na presente lei, podendo exercer contra estas ou estes a ação 
de repetição se resultar condenado, sem prejuízo das responsabilidades administrativas ou civis.

ARTIGO 27.

Em toda instância do processo se admitirá a presença de um/a acompanhante como ajuda 
protetora ad honorem sempre que a mulher vítima de violência o solicite, com o único objeto de 
preservar a saúde física e psicológica da mesma.

Para proteger as vítimas deverão ser solicitadas, desde o início da investigação judicial, as 
medidas de proteção contempladas na Lei, assim como a assistência legal de forma gratuita 
à vítima e seus familiares mediante os serviços de defensoria pública, para garantir o efetivo 
exercício de seus direitos.

ARTIGO 28.

A atenção que recebam a vítima e o agressor não será proporcionada pela mesma pessoa nem no 
mesmo lugar. Nas medidas de atenção se levarão em conta as mulheres em situação especial de 
risco. Em todos os casos se incluirá o serviço de transporte das vítimas e de seus filhos e filhas a 
uma localidade reservada, para garantir sua proteção e segurança.
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Artigo 29.

Será construído como mínimo um centro de acolhida para mulheres maltratadas por província, 
com pessoal devidamente capacitado e especializado na matéria. Na província do Panamá se 
construirão centros de acolhida em Panamá Centro, San Miguelito, Panamá Leste e Panamá 
Oeste, para um total de um mínimo de quatro centros de acolhida. Não se poderá proporcionar 
sua localização a pessoas não autorizadas para acudir a eles. Corresponde aos centros de acolhida 
velar pela segurança das mulheres e seus filhos/as que neles se encontrem temporariamente. As 
vítimas permanecerão nos centros de acolhida até que sua situação se normalize, por decisão, 
caso por caso, da equipe multidisciplinar composta pelo pessoal médico, psicológico e jurídico 
a serviço do centro de acolhida, os quais determinarão se persiste ou não sua instabilidade física 
ou psicológica ou sua situação de risco. Em nenhum caso se poderá manter as vítimas nos 
centros de acolhida contra sua vontade.
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ARTIGO 30.

As vítimas de violência poderão acudir aos centros de acolhida uma vez que tenham voltado a seus 
lares, para que se lhes proporcione a atenção necessária para sua recuperação física e psicológica 
mediante programas reeducativos integrais, a fim de que possam participar plenamente na vida 
pública, social e privada. Esta atenção se fará extensiva aos filhos ou filhas menores de idade que 
a acompanhem e deve incluir informação sobre as instituições encarregadas de prestar assessoria 
jurídica gratuita.

ARTIGO 31.

A reparação à vítima será proporcional ao dano causado e ao grau de culpabilidade do autor do 
delito. Em nenhum caso implicará um enriquecimento sem causa da vítima.

A reparação poderá ser decretada pelas autoridades judiciais que conheçam do caso concreto. 
Quando a vítima haja falecido, o direito à reparação se estende a seus sucessores, de acordo ao 
estabelecido pela lei.

A parte prejudicada poderá reclamar a reparação civil pelos danos e prejuízos, segundo as normas 
comuns que regem a matéria. Nos casos de condenação pelos delitos contemplados na presente 
Lei, o Tribunal ordenará que se indenize a vítima pelos seguintes custos, se houver: 

1. Tratamento médico ou psicológico.

2.  Terapia e reabilitação física e ocupacional.

3.  Transporte, custos da moradia provisória e do cuidado de menores de idade que sejam 
necessários.

4.  O lucro cessante. 

5.  Honorários de advogados/as. 

6.  A perturbação emocional, a dor e o sofrimento. 

7. Qualquer outra perda sofrida pela vítima.

O Estado proverá assistência médica ou econômica imediata de maneira parcial ou  total ou de 
forma supletiva às vítimas, do Fundo Especial de Reparações criado pela Lei 31 de 1998. Será 
ordenado que o pagamento se faça no menor tempo possível.
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ARTIGO 32.

As empresas privadas estão obrigadas a elaborar um procedimento de queixas e investigação, 
baseado em um modelo proporcionado pelo Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Laboral, 
contra qualquer tipo de violência em relação às suas empregadas contemplado nesta lei. Deve-se 
estabelecer a punição de demissão das pessoas que forem encontradas culpáveis, sem prejuízo 
das responsabilidades civis e penais que correspondam.

O Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Laboral irá impor uma multa de B/.1.000,00 (mil 
Balboas) na primeira vez que uma empresa descumpra esta disposição. Se a empresa não cumpre 
com sua responsabilidade neste sentido ao término de três meses, será imposta uma multa de 
B/.2.000,00 (duas mil Balboas) na segunda vez. Se procederá ao fechamento temporário da 
empresa até que a mesma cumpra com sua obrigação de estabelecer um procedimento de queixas 
contra qualquer tipo de violência contra as mulheres que trabalhem na mesma.

ARTIGO 33.

As organizações, clubes cívicos, grêmios e associações com personalidade jurídica e sem fins de 
lucro estão na obrigação de permitir o ingresso, participação e livre acesso, em todos os níveis, 
em cargos de direção e decisão, em igualdade de condições, a homens e mulheres.

Todas as organizações às quais se refere o parágrafo anterior devem apresentar ao Ministério 
de Governo e Justiça, em um prazo não maior de três meses a partir da promulgação desta lei, 
as reformas necessárias de seus estatutos, que estabeleçam de forma clara e explícita que as 
mulheres podem participar nas mesmas em igualdade de condições.

ARTIGO 34.

O Ministério de Governo e Justiça denegará as solicitações de personalidade jurídica que 
apresentem organizações cujos estatutos ou regulamentos não se ajustem ao contemplado no 
artigo anterior e exigirá às já existentes que deem cumprimento ao aqui disposto no prazo 
estipulado ou procederá a cancelar sua personalidade jurídica.

ARTIGO 35.

Caso se comprove que qualquer meio de comunicação tenha incorrido em discriminação ou 
violência contra as mulheres, será punido pelo Ministério de Governo e Justiça com uma multa 
de B/.1.000 (mil balboas) a B/.3.000 (três mil balboas), dependendo da gravidade da violação.
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Medidas de Proteção às Vítimas

ARTIGO 36.

Com a vigência da presente lei entrarão em vigência imediata as medidas de proteção contempladas 
nos artigos 331, 332 e 333 do Capítulo V do Título I, Livro Terceiro, do Código Processual 
Penal, Lei No. 63 de 28 de agosto de 2008, no que não dependam do sistema acusatório para sua 
aplicação ou até onde estejam disponíveis os dispositivos necessários para sua execução.

Artigo 37.

Modifique-se o item 2 do artigo 333 do Capítulo V do Título I, Livro Terceiro, do Código 
Processual Penal, Lei No. 63 de 28 de agosto de 2008, assim:

“2.  Ordenar que o suposto agressor utilize o bracelete eletrônico com receptor na 
vítima, enquanto dure o processo, ordenando-lhe que não se aproxime da vítima a 
menos de duzentos metros. No caso de que se descumpra esta ordem, se ordenará a 
detenção do suposto agressor enquanto dure o processo. Perante a imposição desta 
medida, a vítima será sempre informada do risco que implica para sua vida o se 
aproximar a menos de duzentos metros do suposto agressor.”

Capítulo 5 
Políticas Públicas de Sensibilização e Prevenção

ARTIGO 38.

As seguintes atribuições correspondem aos municípios, de acordo com os mandatos dos 
convênios internacionais, em adição às que lhes atribui a lei:

1.  Incluir o tema de violência contra as mulheres e formação nas convenções internacionais 
de proteção dos direitos das mulheres, que são lei da República, nos programas de 
capacitação e desenvolvimento municipal. Estes temas devem ser incluídos na formação 
contínua e permanente dos corregedores e das pessoas que atendem vítimas, com uma 
periodicidade não menor de um ano, assim como nos programas de difusão em cada 
distrito, que contribuam a erradicar a violência contra as mulheres em todas suas formas, 
a garantir o respeito à dignidade das mulheres e a fomentar a igualdade entre homens e 
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mulheres. Para tanto se utilizará o módulo básico elaborado pela Coordenação Nacional 
para a Prevenção da Violência contra as mulheres e Atenção às Vítimas, incluindo os 
temas específicos segundo a área de atuação.

2. Apoiar a criação de programas educativos sobre a igualdade e equidade entre os sexos. 

3. Apoiar a criação de centros de acolhida seguros para as vítimas. 

4. Realizar programas de informação à comunidade a respeito da violência contra as 
mulheres. 

5. Celebrar acordos de cooperação, coordenação e concertação no tema com organizações 
da sociedade civil. 

6. Impulsionar a criação de redes de apoio comunitárias dirigidas à proteção de mulheres 
vítimas de violência, com mecanismos de coordenação entre todas as instâncias 
governamentais e não governamentais. 

7. Criação de grupos comunitários de auto-ajuda para mulheres afetadas, apoiados e 
acompanhados por pessoas de organizações não governamentais e instituições que 
trabalhem no tema, como espaços não hierárquicos e confidenciais de apoio, intercâmbio, 
reflexão e informação. 

8. Impulsionar programas de capacitação para líderes da comunidade sobre direitos humanos 
das mulheres, sensibilização e capacitação em temas de masculinidade e violência 
contra as mulheres, legislação existente, recursos e serviços disponíveis, obrigações do 
Ministério Público para com as vítimas, assim como elementos básicos de atenção e apoio 
para pessoas afetadas. 

9. Informar que qualquer pessoa pode acudir a denunciar um delito de violência contra 
as mulheres, inclusive se é menor de idade, mesmo que a vítima não seja familiar ou 
conhecida. 

10. Envolver as igrejas nas atividades de capacitação e no trabalho de prevenção e atenção da 
violência contra as mulheres, de maneira que se promova a incorporação da temática nos 
cursos pré-matrimoniais e em todas as atividades de ação pastoral. 
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11. Se estabelece como um requisito para se postular como candidato a Prefeito não contar 
com nenhum antecedente de violência contra as mulheres. Este mesmo requisito valerá 
para a contratação de corregedores e todo o pessoal que entreviste vítimas ou denunciantes 
que se apresentem perante as corregedorias. 

12. As autoridades de polícia estão obrigadas a consultar o Registro Computarizado de 
Agressores antes de decidir sobre a aplicação de uma medida de proteção, para determinar 
reincidência e periculosidade e valorar o risco que corre a vítima. 

ARTIGO 39.

Cria-se a Coordenação Nacional para a Prevenção da Violência contra as mulheres e Atenção às 
Vítimas, de agora em diante COPREVA, ligada ao Instituto Nacional da Mulher, como o órgão 
orientador das políticas relativas à prevenção e erradicação da violência contra as mulheres, 
responsável pela coordenação interinstitucional, pela promoção e pelo monitoramento das 
campanhas de sensibilização e pela geração de espaços de discussão para a concertação e impulso 
de políticas públicas na prevenção da violência contra as mulheres e do femicídio, as quais se 
consideram de urgência nacional e de interesse social, em congruência com os compromissos 
internacionais subscritos e ratificados na matéria. A COPREVA terá por objeto a conjunção de 
esforços, instrumentos, políticas, serviços e ações interinstitucionais para a prevenção, atenção, 
punição e erradicação da violência contra as mulheres e estará conformada pelas e pelos titulares 
ou representantes do/da:

• Órgão Judicial 
• Procuradoria Geral da Nação 
• Defensoria do Povo 
• Ministério de Governo e Justiça 
• Ministério do Desenvolvimento Social 
• Ministério da Saúde 
• Ministério da Educação 
• Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Laboral 
• Ministério de Economia e Finanças 
• Instituto Nacional da Mulher 
• Controladoria Geral da República 
• Instituto da Mulher da Universidade do Panamá 
• Caixa de Seguro Social 
• Direção de Investigação Judicial (DIJ) 
• Conselho Nacional de Jornalismo 
• Organizações Não Governamentais de Mulheres (ONG) com representação em 

nível nacional na luta contra a violência de gênero 
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ARTIGO 40.

A Secretaria Executiva da COPREVA elaborará o projeto de regulamento para o funcionamento 
interno da mesma e o apresentará a seus integrantes para sua consideração e aprovação, conforme 
o caso, dentro dos três meses seguintes à data fecha de entrada em vigência da presente lei.

ARTIGO 41.

A COPREVA terá as seguintes responsabilidades:

1. Elaborar o Programa Integral para Prevenir, Atender, Punir e Erradicar a Violência contra 
as Mulheres, que conterá as ações para formular, aplicar e atualizar políticas públicas 
de caráter interinstitucional sobre violência contra as mulheres e estratégias nacionais 
integrais para a prevenção e a erradicação de todas as formas de violência contra as 
mulheres. 

2. Impulsionar e fomentar o conhecimento e o respeito aos direitos humanos das mulheres, 
com o objetivo de transformar os modelos socioculturais de conduta de mulheres e 
homens, incluindo a formulação de ações de educação formais e não formais em todos 
os níveis educativos e de instrução, com a finalidade de prevenir, atender e erradicar as 
condutas estereotipadas que permitem e fomentam a violência contra as mulheres. 

3. Desenhar um módulo básico de capacitação em direitos humanos e cidadania das mulheres 
que deverão instrumentar as instituições e os centros de acolhida, atenção e proteção das 
vítimas. 

4. Ser o órgão orientador e vigiar o cabal cumprimento da presente lei e dos instrumentos 
internacionais aplicáveis, dando seguimento e monitoramento à coordenação 
interinstitucional e velando para que se cumpram cabalmente e com eficácia as medidas 
desenvolvidas na presente lei para prevenir, atender, punir e erradicar a violência contra 
as mulheres. 

5. Promover a cultura de denúncia da violência contra as mulheres no marco da eficácia das 
instituições para garantir sua segurança e sua integridade. 

6. Vigiar para que os meios de comunicação não fomentem a violência contra as mulheres 
e que favoreçam a erradicação de todos os tipos de violência, para fortalecer o respeito 
aos direitos humanos e à dignidade das mulheres e denunciar a violação de qualquer 
disposição da presente lei, por parte de qualquer meio de comunicação.
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7. Vigiar para que as organizações sem fins de lucro e as associações cívicas e sociais adequem 
seus estatutos constitutivos para que se permita o ingreso e a participação igualitária de 
mulheres e homens em todos os níveis de gestão e denunciar qualquer discriminação 
contra as mulheres por parte das mesmas. 

8. Em coordenação com a Procuradoria Geral da Nação e a Defensoria do Povo, criará o 
Comitê de Seguimento ao Programa Integral para Prevenir, Atender, Punir e Erradicar a 
Violência contra as Mulheres, que deverá contar com a participação de organizações de 
mulheres. 

9. Apresentará um informe anual à Assembleia Nacional sobre a situação de violência contra 
as mulheres, suas manifestações, magnitude, avanços e retrocessos, consequências e 
impacto. 

ARTIGO 42.

A COPREVA criará um Fundo Especial contra a violência dirigida às mulheres, com as multas 
e dinheiros perdidos ou que se obtenham do leilão de instrumentos, valores ou bens perdidos, 
provenientes dos delitos tipificados na presente lei, que se destinará ao financiamento dos 
planos e programas de sensibilização, prevenção, capacitação, atenção, tratamento, reabilitação 
e reparação às mulheres vítimas de violência, que se regulará conforme os procedimentos de 
fiscalização e manejo da Controladoria Geral da República.

ARTIGO 43.

As competências em matéria de prevenção, atenção e erradicação da violência contra as 
mulheres se distribuirão e coordenarão entre as diferentes instituições, que terão as obrigações 
estabelecidas nos artigos seguintes, em adição às estabelecidas em outras leis.

ARTIGO 44.

O Instituto Nacional da Mulher terá as seguintes obrigações:

1.  Servir como Secretaria Executiva da COPREVA, através de seu titular.
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2.  Articular e coordenar as ações para o cumprimento da presente lei com as distintas 
instituições governamentais, municipais, com os âmbitos universitários, sindicais, 
empresariais, religiosos, as organizações de defesa dos direitos das mulheres e outras da 
sociedade civil com competência na matéria.

3. Promover nas distintas jurisdições a criação de serviços de assistência integral e gratuita 
para as mulheres que padecem violência. 

4. Desenvolver programas de assistência técnica para as distintas jurisdições, destinados à 
prevenção, detecção precoce, assistência inicial, reeducação, derivação interinstitucional 
e à elaboração de protocolos para os distintos níveis de atenção. 

5. Desenhar e desenvolver um módulo básico de instrução para oferecer capacitação 
permanente, formação e treinamento na temática aos funcionários públicos no âmbito 
da Justiça, às forças policiais e de segurança, que se ministrarão de maneira integral e 
específica segundo cada área de atuação, utilizando como base dito módulo e respeitando 
os princípios consagrados nesta lei. 

6. Desenhar e publicar um Guia de Serviços em coordenação e atualização permanente 
com as distintas jurisdições, que ofereça informação sobre os programas e os serviços de 
assistência direta. 

7. Implementar uma linha telefônica gratuita e acessível de forma articulada com as 
províncias, através das instituições governamentais pertinentes, destinada a dar contenção, 
informação e assessoramento sobre os recursos existentes em matéria de prevenção da 
violência contra as mulheres e assistência às que a padecem. 

8. Estabelecer e manter um registro das organizações não governamentais especializadas 
na matéria e celebrar convênios para o desenvolvimento de atividades preventivas, de 
controle e execução de medidas de assistência às mulheres que padecem violência e a 
reabilitação dos homens que a exercem. 

9. Garantir o acesso aos serviços de atenção específica para mulheres privadas de liberdade. 

10 Fomentar espaços de debate nacional sobre todos os tipos de violência contra as mulheres 
como um problema de Estado com forte arraigamento histórico. 
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11. Desenvolver campanhas permanentes e contínuas, nacionais e locais, de sensibilização e 
difusão dos direitos das mulheres e informação sobre serviços e recursos disponíveis. 

12. Em coordenação com o Ministério do Desenvolvimento Social, impulsionar a dotação 
de recursos para a criação de centros de acolhida para mulheres vítimas de violência em 
todas as referências de província, dotados de recursos humanos, veículos e condutores, 
com funcionamento 24 horas, nos casos em que a permanência da vítima em seu 
domicílio implique uma ameaça iminente à sua integridade física, psicológica ou sexual, 
ou a de seu grupo familiar. Esta atenção deve estar orientada à integração imediata a seu 
meio familiar, social e laboral. Cada centro dará atenção imediata às vítimas com uma 
abordagem integral que compreenda: 

 a)  Assistência interdisciplinar para a avaliação, diagnóstico e  definição de estratégias 
de abordagem. 

b)  Grupos de ajuda mútua. 
c)  Assistência e patrocínio jurídico gratuito.  
d)  Atenção coordenada com a área de saúde que ofereça assistência médica e 

psicológica. 
e)  Atenção coordenada com a área social que ofereça os programas de assistência 

destinados a promover o desenvolvimento humano.  
f)  Programas de assistência econômica para lograr a independência das mulheres. 

13. Manter a confidencialidade a respeito da localização dos centros de acolhida e tomar 
precauções de segurança nos mesmos, para proteção das vítimas e do pessoal que alí 
trabalha. 

14. Estabelecer como um requisito de contratação de todo o pessoal não contar com nenhum 
antecedente de violência contra as mulheres. 

15. O Instituto Nacional da Mulher poderá apresentar colaborações aos juízes, em caráter de 
amicus curiae. 

16. Verificar, garantir e exigir que todas as organizações da sociedade civil cumpram com o 
disposto na presente lei e solicitar ao Ministério de Governo e Justiça, se este não o tenha 
feito por iniciativa própria, a suspensão ou a revogação, se for pertinente, da personalidade 
jurídica de todas as organizações que discriminem de alguma forma as mulheres. 

ARTIGO 45.

O Ministério do Desenvolvimento Social terá as seguintes obrigações:
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1. Impulsionar a criação de centros de acolhida em cada referência de província. 

2. Promover políticas tendentes à reinserção social e laboral das mulheres vítimas de 
violência. 

3. Incluir as mulheres vítimas de violência nos planos e programas de fortalecimento e 
promoção social e nos planos de assistência à emergência. 

4. Promover linhas de capacitação e financiamiento para a inserção laboral das mulheres em 
processos de assistência por violência. 

5. Apoiar projetos para a criação e implementação de programas para atenção de emergência 
destinados a mulheres e ao cuidado de suas filhas/os. 

6. Celebrar convênios com entidades bancárias a fim de facilitar linhas de crédito a mulheres 
que padecem violência. 

ARTIGO 46.

O Ministério da Saúde terá as seguintes obrigações:

1. Em coordenação com o Instituto Nacional da Mulher (INAMU), oferecer formação e 
sensibilização obrigatória, contínua e permanente a todo o pessoal de saúde sobre o 
problema da violência. 

2. Desenhar protocolos específicos de detecção precoce e atenção de todo tipo e modalidade 
de violência contra as mulheres, prioritariamente nas áreas de atenção primária de saúde, 
emergências, clínica médica, obstetrícia, ginecologia, traumatologia, pediatria e saúde 
mental, que especifiquem o procedimento a seguir para a atenção das mulheres vítimas 
de violência, resguardando a intimidade da pessoa assistida e promovendo uma prática 
médica não sexista. Dito procedimento deve assegurar a obtenção e preservação de 
elementos probatórios. 

3. Oferecer tratamento multidisciplinar e reeducação de agressores e mulheres vítimas de 
violência, em coordenação com a COPREVA, assegurando a assistência especializada dos 
filhos e filhas testemunhas da violência. 

4. Garantir o seguimento e monitoramento da aplicação dos protocolos. Para tanto, poderão 
ser celebrados convênios com instituições e organizações da sociedade civil. 
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5. Definir o problema da violência contra as mulheres como um problema de saúde pública e 
incorporá-lo aos planos prioritários de ação do setor saúde, alocando os recursos humanos, 
materiais e financeiros necessários para sua adequada abordagem. 

6. Criar um Registro de Objetores de Consciência, para garantir a presença, em lugares 
apartados, de outro profissional que possa interromper um gravidez quando seja necessário 
e quando a mulher tenha direito a que se lhe pratique por lei, com seu consentimento. O 
superior da ou do médico/a deve consultar o Registro de Objetores para evitar a designação 
de um/a objetor/a a um lugar onde não haja outro profissional da saúde a quem possa 
acudir uma mulher cuja vida esteja em perigo ou que seja vítima de um estupro e por lei 
tenha direito a interromper sua gravidez. 

7. Todo médico objetor tem a obrigação de se declarar objetor se já trabalha dentro do 
sistema de saúde ou de fazê-lo no momento de sua nomeação. 

8. Contemplar a prevenção e intervenção integral em violência contra as mulheres nos planos 
nacionais. 

9. Promover o respeito às decisões das mulheres sobre o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos consagrados na legislação vigente. 

10. Dar atenção prioritária às mulheres vítimas de violência. Colocar ênfase na obrigação de 
denunciar que tem o pessoal de saúde, que deve realizar uma mínima exploração sobre 
os riscos que enfrenta a afetada, guardar confidencialidade, assegurar-se do registro nos 
formulários de suspeita e garantir o respeito e cuidado da dignidade das mulheres vítimas 
de violência. 

11. O Ministério de Saúde definirá ações e dotará recursos para se iniciar imediatamente 
o tratamento retroviral contra o HIV/AIDS a todas as vítimas de violência sexual que 
chegam aos centros de atenção médica e para pôr à sua disposição a pílula anticonceptiva 
de emergência (PAE), com o consentimento informado da vítima. 

ARTIGO 47.

O Ministério da Educação terá as seguintes obrigações:

1.  Velar para que as instituições educativas públicas e privadas incorporem em todos os 
níveis de escolaridade e no nível de graduação e pós-graduação, a formação em respeito 
dos direitos, liberdades, autonomia e igualdade entre homens e mulheres como parte do 
currículo educativo.
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2. Desenvolver políticas e programas que contribuam a sensibilizar e capacitar o pessoal 
docente e administrativo; dotar os e as docentes de ferramentas metodológicas para educar 
em uma cultura de não violência e para indagar de forma respeitosa sobre a presença de 
situações violentas na vida dos estudantes; dar orientação específica sobre como canalizar 
as pessoas afetadas para um espaço especializado de atenção; informar-lhes sobre a 
obrigação de denunciar se há delito; e lhes dar informação precisa e pronta de recursos, 
serviços e apoios disponíveis. 

3. Revisar os conteúdos sexistas em todos os textos educativos que fomentem a construção 
de representações sociais discriminatórias e justificantes das hierarquias sexuais. 

4. Sensibilizar e capacitar pais e mães de família sobre as consequências da violência contra 
as mulheres e o impacto da mesma no desenvolvimento pessoal e acadêmico das e dos 
estudantes. 

5. Desenhar e difundir matériais educativas que promovam a prevenção e atenção da 
violência contra as mulheres. 

6. Celebrar acordos de cooperação e coordenação na matéria com o Instituto Nacional da 
Mulher (INAMU), organizações da sociedade civil ou outras entidades governamentais. 

7. Desenvolver protocolos de atenção para meninas, meninos, adolescentes e suas mães, 
com o fim de oferecer espaços seguros e confidenciais de ajuda, apoio e orientação. Estes 
protocolos devem conter ao menos os seguintes componentes: 

a. Indagatória de forma sensível e solidária sobre a ocorrência de violência contra as 
mulheres no âmbito privado 

b. Mínima exploração sobre os riscos que se enfrentam.

c. Confidencialidade.

d. Informação precisa e pronta de recursos, serviços e apoios disponíveis.

e. Obrigação de denunciar se há delito.

f. Canalização das pessoas afetadas para um espaço especializado de atenção.
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ARTIGO 48.

O Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Laboral terá as seguintes obrigações:

1. Desenvolver programas de sensibilização, capacitação e incentivos a empresas e sindicatos 
para eliminar a violência laboral contra as mulheres e promover a igualdade de direitos, 
oportunidades e tratamento no âmbito laboral, para garantir o respeito ao princípio de não 
discriminação: 

a) No acesso ao posto de trabalho, em matéria de convocatória e seleção, o que inclui 
não requerer uma prova de gravidez para aceder a um posto de trabalho.  

b) Na carreira profissional, em matéria de promoção e formação.  

c)  Na permanência no posto de trabalho.  

d) No direito à igual remuneração por igual trabalho.  

e) No direito a trabalhar em um ambiente livre de perseguição ou assédio sexual. 

2. Promover, através de programas específicos, e com a obrigação de estabelecer um 
procedimento de queixas ágil e efetivo, a prevenção do assédio sexual contra as mulheres 
em empresas e sindicatos. 

3. Promover políticas tendentes à formação e inclusão laboral de mulheres vítimas de 
violência. 

4. Promover o respeito dos direitos laborais das mulheres vítimas de violência, em particular 
quando devam se ausentar de seu posto de trabalho a fim de dar cumprimento a prescrições 
profissionais, administrativas ou emanadas de decisões judiciais. 

5. Elaborar um modelo de procedimento de queixas contra todo tipo de violência laboral, 
que sirva de base para ser adequado e utilizado pelas empresas privadas. 

6. Multar as empresas que descumpram as disposições da presente lei em matéria de 
discriminação ou violência no emprego. 
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ARTIGO 49.

O Ministério do Governo terá as seguintes obrigações:

1. Sensibilizar todos os níveis hierárquicos na temática de violência contra as mulheres, no 
marco do respeito dos direitos humanos. 

2. Incluir nos programas de formação conteúdos específicos sobre os direitos humanos das 
mulheres e a não violência. 

3. Promover políticas para facilitar o acesso das mulheres à justiça mediante a implantação e 
o fortalecimento de centros de informação, assessoramento jurídico e patrocínio jurídico 
gratuito. 

4. Promover convênios com colégios profissionais, instituições acadêmicas e organizações 
da sociedade civil para oferecer assistência jurídica especializada e gratuita. 

5. Promover a articulação e cooperação entre as distintas instâncias judiciais envolvidas, a 
fim de melhorar a eficácia das medidas judiciais. 

6. Garantir o acesso aos serviços de atenção específica para mulheres privadas de liberdade. 

7. Estabelecer como requisito para outorgar a personalidade jurídica às organizações sem 
fins de lucro e associações cívicas e sociais que seus estatutos constitutivos permitam o 
ingresso e a participação igualitária de mulheres e homens em todos os níveis de gestão, 
sem nenhum tipo de discriminação contra o sexo feminino. 

ARTIGO 50.

O Ministério da Segurança terá as seguintes obrigações:

1. Fomentar, nas forças policiais e de segurança, o desenvolvimento de serviços 
interdisciplinares que ofereçam apoio às mulheres que padecem violência, para otimizar 
sua atenção, derivação a outros serviços e cumprimento de disposições judiciais. 

2. Atualizar os protocolos para as forças policiais e monitorar seu cumprimento, a fim de 
oferecer as respostas adequadas para evitar a revitimização, facilitar a devida atenção, 
assistência e proteção policial às mulheres que acudam a apresentar denúncias em sede 
policial. 
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3. Promover a articulação das forças policiais que intervenham na atenção da violência 
contra as mulheres, com as instituições governamentais, o Registro Computarizado de 
Agressores e as organizações da sociedade civil. 

4. Sensibilizar e capacitar as forças de polícia na temática da violência contra as mulheres no 
marco do respeito dos direitos humanos. 

5. Incluir em todos os programas de formação e em todos os níveis hierárquicos das forças 
de polícia disciplinas e/ou conteúdos específicos sobre os direitos humanos das mulheres 
e em especial contra a violência em relação às mulheres. 

6. Garantir a proteção das mulheres vítimas de violência, assegurando a presença de polícia 
especializada no tratamento deste problema e sua formação específica em instrumentos e 
indicadores de valoração de risco. 

7. Garantir que em cada zona de polícia ou quartel haja uma unidade com formação em 
violência contra as mulheres, que seja a pessoa que entreviste as vítimas ou denunciantes 
que se apresentem. 

8. Estabelecer uma Unidade Especializada em Violência contra as Mulheres na Polícia 
de cada província e várias na área metropolitana do Panamá, que ofereçam formação, 
informação e apoio à comunidade e aos demais membros da instituição, em coordenação 
com o Instituto Nacional da Mulher. Esta Unidade deve fiscalizar o cumprimento do 
Protocolo de Atuação Policial por parte de todo o pessoal da polícia e o registro de casos 
nos formulários de atenção. 

ARTIGO 51.

A Procuradoria Geral da Nação terá as seguintes obrigações:

1. Promover a formação de todo o pessoal encarregado da busca de justiça em matéria de 
direitos humanos das mulheres. 

2. Proporcionar às vítimas orientação e assessoria para sua eficaz atenção e proteção. 

3. Ditar as medidas necessárias para que a vítima receba atenção médica de emergência. 

4. Proporcionar às instâncias encarregadas de realizar estatísticas por gênero as referências 
necessárias sobre o número de vítimas atendidas. 
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5. Oferecer às vítimas a informação integral sobre as instituições públicas ou privadas 
encarregadas de sua atenção. 

6. Proporcionar às vítimas informação objetiva que lhes permita reconhecer sua situação. 

7. Promover a cultura de respeito aos direitos humanos das mulheres e garantir a segurança 
das/dos que denunciam. 

8. Celebrar convênios de cooperação, coordenação e concertação na matéria com outras 
instituições governamentais ou organizações privadas ou internacionais sobre o tema dos 
direitos humanos das mulheres. 

9. As autoridades do Ministério Público estão obrigadas a consultar o Registro de Agressores 
antes de decidir sobre a aplicação ou não de uma medida de proteção, para poder determinar 
reincidência e periculosidade com maior rapidez e valorar com mais precisão o risco que 
corre a vítima.

ARTIGO 52.

O Órgão Judicial terá as seguintes obrigações:

1. A Unidade de Gênero e Acesso à Justiça deverá manter um Registro Computarizado 
de Agressores, com base nas condenações por fatos de violência previstos nesta lei, 
especificando como mínimo, idade, estado civil, profissão ou ocupação da mulher que 
padece violência assim como do agressor, vínculo com o agressor, natureza dos fatos, 
medidas adotadas e seus resultados, e as punições impostas ao agressor. Os juizados 
que intervêm nos casos de violência previstos nesta lei deverão remeter anualmente a 
informação pertinente para dito registro. 

2. Os juízes ou juízas estão obrigados/as a consultar o Registro de Agressores antes de 
decidir sobre a aplicação ou não de uma medida de proteção e sobre se outorgar ou não 
uma fiança de liberação, para poder determinar reincidência e periculosidade com maior 
rapidez e valorar com mais precisão o risco que corre a vítima. 

3. Os juízes ou juízas poderão solicitar motu propio, e em todo caso estão obrigados a 
aceitar, em caráter de amicus curiae, a colaboração de organizações ou entidades públicas 
ou privadas dedicadas à proteção dos direitos das mulheres e devem se referir ao amicus 
curiae na motivação da sentença. 
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ARTIGO 53.

O Conselho Nacional de Jornalismo terá as seguintes obrigações:

1. Impulsionar a difusão de mensagens e campanhas permanentes de sensibilização e 
conscientização, dirigidas à população em geral e em particular às mulheres, sobre os 
problemas mais relevantes das mulheres e seu direito a viver uma vida livre de violência. 

2. Promover nos meios massivos de comunicação o respeito pelos direitos humanos das 
mulheres e o tratamento da violência contra as mulheres. 

3. Oferecer capacitação às e aos profissionais dos meios massivos de comunicação contra a 
violência em relação às mulheres. 

4. Alentar a eliminação do sexismo e do familismo na informação. 

5. Promover, como um tema de responsabilidade social empresária, a difusão de campanhas 
publicitárias para prevenir e erradicar a violência contra as mulheres. 

6. Sensibilizar os gestores, técnicos e grêmios profissionais da comunicação para que 
promovam uma imagem respeitosa das mulheres. 

7. Promover a divulgação sistemática dos logros das mulheres nas distintas esferas. 

ARTIGO 54.

As Organizações Não Governamentais (ONG) com representação em nível nacional na luta contra 
a violência em relação às mulheres poderão apresentar amicus curiae nos casos relacionados 
com o tema e celebrar convênios com as instituições governamentais sobre o tema de direitos 
humanos das mulheres.

Capítulo 6 
Dotações Orçamentárias

ARTIGO 55.

Os recursos para realizar os programas e a implementação das ações que se derivem da presente 
lei serão cobertos com orçamento autorizado às entidades e instituições autônomas do Estado, 
aos poderes legislativo e judicial e aos municípios. O Ministério de Economia e Finanças dotará 
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recursos dentro do Orçamento de Receitas e Despesas do Estado para o cumprimento da presente 
lei e com relação aos seguintes aspectos:

1. Criação das promotorias e dos órgãos jurisdicionais especializados no conhecimento dos 
delitos de violência contra as mulheres. 

2. Fortalecimento do Instituto Nacional da Mulher. 

3. Fortalecimento e adequado funcionamento da Coordenação Nacional para a Prevenção 
da Violência contra as mulheres e Atenção às Vítimas (COPREVA), ligada ao Instituto 
Nacional da Mulher, e sua Secretaria Executiva. 

4. Fortalecimento do serviço de proteção a sujeitos processuais e pessoas vinculadas à 
administração da justiça penal. 

5. Fortalecimento do Departamento de Assessoria Legal Gratuita para as Vítimas do Delito 
e implementação do Fundo Especial de Reparações criado pela Lei 31 de 1998. 

Capítulo 7
Disposições Transitórias e Finais

Disposições Transitórias

ARTIGO 56.

Até que se estabeleçam as promotorias especializadas criadas pela presente lei, o Procurador Geral 
da Nação determinará, de acordo ao regime interno do Ministério Público, quais promotorias 
realizarão a investigação dos delitos criados por esta lei.

Até que se estabeleçam os juizados especializados estabelecidos na presente lei, a Corte Suprema 
de Justiça determinará quais juizados conhecerão dos delitos criados por esta lei.

ARTIGO 57.

O Governo Nacional e os governos provinciais e municipais terão a obrigação de divulgar 
amplamente e de forma didática, em todos os níveis da população e em detalhe, as disposições 
contidas na presente lei.
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ARTIGO 58.

A Presidência da República nomeará uma Comissão Interinstitucional que será a responsável pela 
regulamentação da presente lei, no prazo de 60 dias, com calendário a partir de sua promulgação.

Disposições finais

ARTIGO 59.

A presente Lei adiciona os artigos 42-A, 130-A, 138-B e 214-A e modifica os artigos 54, 135, 
136, 171 e 175 do Código Penal. Modifica o item 2 do artigo 333 do Capítulo V do Título I, 
Livro Terceiro, do Código Processual Penal, Lei No. 63 de 28 de agosto de 2008. Igualmente, 
derroga a Lei 48 de 13 de maio de 1941, por ser contrária ao princípio de autonomia estabelecido 
no artigo 5, inciso 4 da presente lei, assim como todas as disposições que lhe sejam contrárias.

ARTIGO 60.

A norma posterior que restrinja o âmbito de proteção desta lei ou limite os direitos e as medidas 
de proteção ou, em geral, implique piora ou retrocesso na proteção dos direitos das mulheres ou 
na eliminação da violência e discriminação contra elas, deverá indicar de maneira explícita as 
razões pelas quais se justifica a restrição, limitação, piora ou retrocesso. Quando se trate de leis, 
isto se realizará na exposição de motivos.

ARTIGO 61.

Para efeitos de exceções ou derrogações, não se entenderá que esta lei resulta contrariada por 
normas posteriores sobre a matéria, mas quando estas identifiquem de modo preciso a norma 
desta lei objeto de exceção, modificação ou derrogatória.

ARTIGO 62.

A presente lei rege a partir de sua promulgação.
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ANexo 2

CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE SOBRE A TIPIFICAÇÃO E 
PENALIZAÇÃO DO FEMICÍDIO

Por: Haydée Méndez Illueca
Panamá

Em minha opinião, é absolutamente imprescindível que se tipifique o femicídio como um 
novo agravante ao homicídio e se aplique a pena máxima, da mesma forma que nos casos 
de homicídio agravado pelo vínculo de parentesco.

Resulta que, como se tem dito muitas vezes, o que não se nomeia não existe. Se queremos 
obter uma mudança paradigmática no nível de formação, temos que reconhecer o poder 
que têm as palavras. A tipificação do femicídio é uma forma de visibilizar o problema, como 
se fez com a violência doméstica. A importância que o pensamento de finais do século 
vinte e o século vinte e um outorga à linguagem tem sido um dos pilares da luta pelos 
direitos humanos das mulheres. Não nomear o femicídio, não tipificá-lo, significa render-
se a um discurso passivo, reproduzindo e perpetrando as relações de poder que existem. É 
necessário um discurso radical, uma linguagem que rompa com o androcentrismo, em vez 
de seguir reproduzindo o discurso das instituições sociais dominantes.

Que não há acordo em sua definição?

Os significados se constroem constantemente e em um contexto. A mesma lei penal deve 
definí-lo segundo o contexto; sua definição se precisaria ainda mais na regulamentação da 
lei. Mas sua definição tem que se desprender de sua tipificação. 

No Panamá se propôs a seguinte definição no anteprojeto de lei “Por meio da qual se 
tipifica o femicídio e se ditam normas de sensibilização, prevenção e punição da violência 
e da discriminação contra as mulheres”, que ainda não foi apresentado à Assembleia 
Nacional para sua aprovação:

“Produzir a morte como forma extrema de violência contra as mulheres baseada no 
pertencimento ao sexo feminino e em uma relação desigual de poder, por causa da 
discriminação ou violência estrutural contra as mulheres. É o delito de causar a morte a uma 
mulher de qualquer idade, mediante ação ou omissão, pelo fato de somente ser mulher.”

A ação pode se dar em qualquer das seguintes circunstâncias, entre outras:

a. Ter pretendido sem sucesso estabelecer ou restabelecer uma relação de casal, namoro 
ou intimidade com a vítima.

b. Manter, à época em que se perpetre o fato, ou ter mantido com a vítima relações familiares, 
conjugais, de convivência, de intimidade ou namoro, amizade, companheirismo ou 
relação de trabalho.

c. Como resultado da reiterada manifestação de violência, maltrato ou tortura física 
contra da vítima.
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d. Em menosprezo do corpo da vítima, misoginia, ou para satisfação de instintos sexuais 
ou cometendo atos de mutilação genital ou qualquer outro tipo de mutilação.

e. Na presença das filhas ou filhos da vítima.
f. Para encobrir um estupro.
g. Como resultado de violência psicológica que leve ao suicídio.
h. Por vingança entre gangues de delinquentes.
i. Por qualquer motivo gerado por razão de sua condição de mulher.

A omissão pode se dar nos casos de morte por:

a. Negligência médica, caso se comprove que foi por causa de discriminação sexual.
b. Mortalidade materna evitável.
c. Práticas dilatórias.
d. Negação de um serviço ou prestação aos quais as mulheres tenham direito.
e. Abandono, falta de atenção ou de cuidado ou descumprimento de deveres, com 

resultado morte.

Costa Rica e Chile definem o femicídio só no contexto de relações de casal, enquanto 
que Guatemala e El Salvador incluem os assassinatos perpetuados por desconhecidos 
da vítima. Contudo, há que ter claro que a violência contra as mulheres1 não existe só 
no âmbito privado, nas relações de casal. Há múltiplas formas de violência e cada vez 
que há discriminação por sexo, há violência. Deve-se entender como violência contra as 
mulheres qualquer ação, omissão ou prática discriminatória baseada no pertencimento 
ao sexo feminino e em uma relação desigual de poder, no âmbito público ou privado, 
que ponha as mulheres em desvantagem em relação ao homens, lhes cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual, psicológico, econômico ou patrimonial, assim como as 
ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária da liberdade e a discriminação nas 
esferas política, econômica, social, cultural, civil ou em qualquer outra esfera. Ficam 
compreendidas as perpetradas desde o Estado ou por seus agentes e qualquer conduta 
dirigida contra uma mulher, dentro ou fora de uma relação de namoro ou de casal, no 
âmbito público ou privado e em qualquer outro tipo de relação, seja laboral, docente, 
acadêmica, comunitária ou de qualquer índole.

Que caso se aplicasse a devida diligência nas investigações policiais e judiciais não existiria 
o padrão de impunidade atual e as falhas não estão nas figuras penais, mas em outra parte 
do processo?

Por suposto que sim --- mas o problema tem que ser atacado pelos dois lados: elaborar, 
reforçar e fazer cumprir as políticas públicas, as medidas de proteção e o acesso à justiça 
e, ademais, tipificar o delito de femicídio, da mesma forma que se tipificou o delito de 
violência doméstica, que antes não existia. Até que não se nomeou, até que não nasceu 
para a vida jurídica, considerava-se natural que o Estado não interviesse no que passava 
dentro das quatro paredes do lar. O Direito deve mudar de acordo com a mudança social. 
Segundo Gadamer, o modo de ser de uma coisa se nos revela falando dela. Para atualizar 
uma ideia devemos evocar seu horizonte histórico, já que, em suas palavras, a história 
se deve escrever sempre de novo, porque o presente nos define. Segundo o círculo 
hermenêutico de Gadamer, para alcançar um objetivo, o pretexto deve levar em conta o 
contexto para chegar ao texto e finalmente, ao pretexto:

1 Prefiro utilizar o termo “violência contra as mulheres” que violência de gênero, porque há dois gêneros, e haveria que 
especificar então “violência contra o gênero feminino”.
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Na prática, há impunidade por vê-lo como um homicídio mais, inclusive atenuado pelos 
“ciúmes”, vistos como uma paixão incontrolável. Passa a ser um “crime passional” em vez 
de um delito específico e distinto dos demais, cuja causa é a relação desigual de poder 
e falta de equidade entre os sexos. “Quando um crime se define como passional, está 
sendo legitimado. Ou se deixando no terreno das paixões humanas, de alguma maneira, 
justificáveis. É curioso que o processo civilizatório, que com suas idas e vindas avançou na 
condenação de determinados tipos de violências, mantenha esta resistência. Há avanços 
legais na consagração dos direitos, contudo, mulheres continuam morrendo por ser 
mulheres.”2 Em muitos casos a impunidade se dá, precisamente, por não tipificar o delito.

Não se deve descuidar da implementação das políticas públicas de prevenção, da atenção 
adequada a denúncias prévias de maus-tratos, dos serviços de assessoramento, das 
campanhas, etc., mas nosso contexto real nos indica que para que realmente se logre 
o objetivo, há que se produzir uma mudança de paradigma, uma mudança na maneira 
de pensar de toda a sociedade, e isto é, infelizmente, em muito longo prazo. Podemos 
mudar a mentalidade dos jovens em alguns casos, mas como mudar a dos velhos? É muito 
baixa a porcentagem de reabilitação de homens agressores, os quais têm internalizado 
os mandatos do patriarcado. Nos países desenvolvidos esta baixa porcentagem logra-se 
somente depois de uma terapia intensiva e multidisciplinar. Atendendo a nosso contexto, 
o que podemos esperar em nossa região, onde não há equipes multidisciplinares nem 
se exige o devido tratamento aos agressores? Enquanto isso, as mulheres continuam 
morrendo. Por mais que coloquemos a prioridade (no papel) na fase prévia ao crime, na 
realidade as mulheres continuam morrendo. Há, então, que se atacar pelos dois lados: a 
tipificação, com a pena máxima, como forma de dissuadir ou conter e definir o femicídio 
como uma figura penal autônoma, e ademais trabalhar com a prevenção. A prevenção 
tem que ir junto com a punição.

A tipificação do delito também ajuda a mudar a mentalidade patriarcal de alguns juízes e 
juízas, já que os obriga a motivar as sentenças de acordo à descrição do delito (o que se 
consegue com a tipificação) e desestimula a impunidade.

2 Andrea Daverio, politóloga e especialista em questões de gênero.

PRETEXTO

CONTEXTO

TEXTO
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Que não está provado que a tipificação do femicídio seja uma medida efetiva para reduzir 
o número de homicídios provocado pela violência contra as mulheres?

Tampouco a tipificação da violência doméstica, nem do roubo, nem do homicídio tem sido 
medidas efetivas para reduzir estes delitos. Como sabemos que não é uma medida efetiva 
se não o tipificamos primeiro? A sanção serve para dissuadir as pessoas a cometer o delito 
e no caso do femicídio, para chamar a atenção sobre a existência da violência contra as 
mulheres como resultado dos mandatos do patriarcado, mas a tipificação de qualquer 
delito não é garantia de que vá reduzí-los. Certos delitos vão em aumento e surgem delitos 
novos que nunca haviam existido antes. É um dever do Estado manter-se em dia com as 
mudanças que se produzem no contexto de nossa realidade.

A tipificação do femicídio deve ser vista como uma ação afirmativa ou discriminação positiva 
em busca da equidade, não da igualdade, em cumprimento do artigo 4 da Convenção 
sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher (CEDAW), com 
vistas a uma mudança nos padrões socioculturais de conduta de homens e mulheres que 
estejam baseados na ideia da inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em 
funções estereotipadas de homens e mulheres.
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ANexo 3

Comentários e Recomendações ao Anteprojeto 
de Lei No. 134
Pelo qual se reformam artigos do Código Penal 
e da Lei No 38 de 1o. de julho de 2001 sobre 
Violência Doméstica, Maltrato ao Menino, à 
Menina e Adolescente.

Julho 2010
_________________________________________________________
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Considerações e Recomendações:

Anteprojeto “Por meio do qual se tipifica o Femicídio e se ditam normas de 
sensibilização, prevenção e punição da violência e da discriminação contra as 

mulheres”.

Proposta da Defensoria do Povo do Panamá.

Julho 2010
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Este documento foi preparado pelo CLADEM - Panamá a partir da consulta 
realizada pela Defensoria do Povo do Panamá sobre a proposta de lei “Por 
meio da qual se tipifica o Femicídio e se ditam normas de sensibilização, 
prevenção e punição da violência e da discriminação contra as mulheres”.

Este documento é produto da revisão de normas legais nacionais sobre a 
matéria e do exame da legislação comparada produzida na Centro-américa 
e no México sobre violência contra a mulher e penalização do Femicídio; não 
pretende de forma alguma ser um documento exaustivo, ao contrário, é só mais 
um desejo nosso de contribuir à produção da normativa.

O Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 
do Panamá espera que estas contribuições redundem em benefício de um 
debate amplo e desinteressado sobre um problema transcendental na proteção 
dos direitos humanos das mulheres.

Nidia Martínez Torres 
Coordenação CLADEM - Panamá
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Capítulo 1 
Disposições Gerais
Objetivo da Norma

Definição e Âmbito de aplicação.

Artigo 2:
Recomendamos que se omita da redação deste artigo o referente a que será aplicável: 
“contra uma mulher maior de idade ou uma menor emancipada...”.

A prática sustentada nos instrumentos internacionais favoráveis aos direitos humanos 
das mulheres é não estabelecer diferenças ou distinções pela condição jurídica, e 
propicia que a proteção se estenda a todas as mulheres.

A tendência dos últimos anos tem sido reunir a multiplicidade de variáveis sobre as quais 
aplicar o critério extensivo da proteção: étnica, de credo, opinião política, profissão de 
fé, idade e/ou opção sexual ou se existe grau de parentesco com a vítima.

O Artigo 3.

Parece que o artigo proposto é muito extenso (contém 6 páginas), recomendamos 
que o conteúdo do mesmo se distribua ou reformule em dois artigos a fim de manter a 
técnica legal.

SOBRE OS CONCEITOS E TERMOS (Artigo 3): 

Conceito de Femicídio:

“Forma extrema de violência contra as mulheres por causa da discriminação ou 
violência estrutural contra as mulheres. É o delito de causar a morte a uma mulher 
mediante ação ou omissão, pelo simples fato de ser mulher, valendo-se de qualquer 
das seguintes circunstâncias: ..”

Recomendamos que se elimine da redação do artigo a palavra por omissão, pois 
entramos no terreno da valoração subjetiva da prova. Quando a morte materna é 
produto da misoginia do profissional da medicina que não pratica um aborto autorizado 
ou por não realizar a tempo a atenção requerida?

Esta redação se repete na construção do tipo penal a qual nos parece tecnicamente 
complicada, posto que a omissão em ações que vão na ordem da saúde pública deveria 
levar implicitamente o elemento dolo misógino, de outra forma entraria em outro tipo 
penal de homicídio por negligência e/ou culpa.
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Ademais, recomendamos a conveniência de que os textos subsequentes se formulem 
em outro artigo referente às agravantes.

Perseguição:

“A perseguição consiste em um ato ou omissão, não necessariamente com motivações 
sexuais, em abuso de poder, que fere a tranquilidade, autoestima, saúde, integridade, 
liberdade e segurança da vítima, impede seu desenvolvimento e atenta contra a 
equidade. Pode consistir em um só evento danoso ou em uma série de eventos cuja 
soma produz o dano e inclui a negativa de contratar a vítima ou de respeitar sua 
permanência ou condições gerais de trabalho, a desqualificação do trabalho realizado, 
as ameaças, a intimidação, as humilhações, a exploração e todo tipo de discriminação 
baseada em sua condição de mulher”.

Sugerimos modificar ou eliminar da redação o relacionado ao que inclui: ... a negativa 
de contratar a vítima...”.

A menos que a negativa de contratar a vítima seja efeito da vingança de quem 
persegue; de outra forma a redação dá a impressão que a negativa per se já configura 
o delito de perseguição.

Por outra parte, há que considerar que a contratação de uma pessoa entra na liberdade 
discricionária do agente econômico e refere-se à liberdade da empresa.

Recomendamos revisar o artigo 49 da Constituição Política sobre: liberdade de 
empresa.

Violência laboral e salarial:

“Se exerce pelas pessoas que têm um vínculo laboral, independentemente da 
relação hierárquica. Consiste em um ato ou omissão em abuso de poder que fere 
a tranquilidade, autoestima, saúde, integridade, liberdade e segurança da vítima 
e impede seu desenvolvimento e atenta contra a equidade. Pode consistir em um 
só evento danoso ou em uma série de eventos cuja soma produz o dano. Inclui a 
negativa de contratar a vítima ou de respeitar sua permanência ou condições gerais 
de trabalho, a desqualificação do trabalho realizado, as ameaças, a intimidação, as 
humilhações, a exploração e todo tipo de discriminação baseada em seu sexo, assim 
como a desigualdade salarial por trabalho comparável”.

Embora resulte oportuno que as condutas discriminatórias que afetam direitos 
econômicos da mulher se defina em uma lista longa das diversas formas como se 
expressa a violência contra a mulher, consideramos necessário melhorar a redação do 
conceito proposto para efeito de torná-lo viável tecnicamente.
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Por outra parte, a redação estabelece que: “...inclui a negativa de contratar a vítima”; 
o que toca aspectos sensíveis à liberdade e autonomia empresarial.

Reiteramos o mencionado na figura da Perseguição, no sentido que a negativa de 
contratar a vítima tenha uma relação de causa - efeito ou como reação de vingança 
de quem assedia; de outra forma a redação dá a impressão que a negativa per se já 
configura o delito de perseguição.

Recomendamos revisar o artigo 49 da Constituição Política que enuncia como um 
direito a liberdade de empresa.

Violência patrimonial ou econômica:

“Ação ou omissão dolosa que repercutam no uso, gozo, disponibilidade ou 
acessibilidade de uma mulher aos bens materiais que lhe pertencem por direito, 
causando-lhe danos, perdas, transformação, subtração, destruição, retenção ou 
destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
direitos ou outros recursos econômicos, assim como a limitação injustificada ao 
acesso e manejo de bens ou recursos econômicos comuns.”

Consideramos que este tipo penal é uma circunstância potencial quando se produz 
como consequência ou a partir de nexos surgidos de relações de parentesco legal ou 
relação sentimental com a vítima, em que atuam as hipóteses de proteção a direitos e 
obrigações recíprocas.

Cabe se perguntar onde radica a ordem da vulnerabilidade quando não se dão estas 
hipóteses?, em que se diferencia o sujeito passivo mulher de qualquer outro sujeito 
passivo que é afetado pela ação descrita?

Por outra parte, esta construção do tipo penal nos obriga a caracterizar em uma só 
ação ou omissão dolosa várias condutas tipificadas no código penal, relacionadas com 
os delitos contra o patrimônio.

Violência Psicológica:

“Qualquer ato ou omissão que prejudique a estabilidade psicológica. Pode consistir 
em negligência, abandono, descuido reiterado, ciúmes, insultos, humilhações, 
desvalorização, marginalização, desamor, indiferença, comparações destrutivas, 
rechaço, restrição à autodeterminação e ameaças, as quais levem a vítima à depressão, 
isolamento, desvalorização de sua autoestima ou suicídio...”

Consideramos que se deve excluir do texto a palavra...desamor..., pois entra no foro 
da reciprocidade de afetos entre pessoas que estabeleceram uma relação dessa 
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natureza; elemento que, ademais, não fica claramente estabelecido na descrição 
geral da norma proposta; a conduta descrita entra no imaginário simbólico de cada 
ser humano, portanto, dificilmente reclamável, reversível e sancionável como conduta 
punível. Por outra parte, alguns dos adjetivos enunciados entram em uma esfera 
dificilmente comprovável como: a indiferença, a restrição à autodeterminação.

Artigo 23:

“As empresas privadas estão obrigadas a elaborar um procedimento de queixas e 
investigação, baseado em um modelo proporcionado pelo Ministério do Trabalho e 
Desenvolvimento, contra qualquer tipo de violência em relação a suas empregadas 
contemplado nesta lei. Deve-se estabelecer a punição de demissão das pessoas 
que se encontraram culpáveis, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais 
que correspondam.

Convém revisar se a norma não afeta princípios constitucionais sobre direito ao trabalho/
emprego. A norma parece inferir que naquelas punições que não sejam privativas da 
liberdade, a conduta será duplamente punida com a demissão, ademais da sanção 
penal e do ressarcimento civil.

Recomendamos revisar os artigos 60 e 70 da Constituição Política.

Sugerimos que a norma acarrete a inabilitação para o exercício do trabalho, ofício 
ou profissão, quando o fato punível esteja vinculado diretamente com essa condição 
laboral, representando um grave perigo para vítimas potenciais.

Artigo 24:

“As organizações, clubes cívicos, grêmios e associações com personalidade jurídica e 
sem fins de lucro que solicitem ou recebam subsídios ou fundos governamentais 
estão na obrigação de permitir o ingresso, participação e livre acesso, em todos os 
níveis, em cargos de direção e decisão, em igualdade de condições, para homens e 
mulheres...”

Sugerimos revisar o texto da norma constitucional e a resolução da consulta feita pelo 
Club Ativo 2030 na formação das Cúpulas ao Instituto Nacional da Mulher (INAMU), 
posto que destes não se desprende que a obrigação da equiparação e direito de 
associação de homem e mulheres esteja restrito à organização que recebe subsídio 
governamental.

Sobre o assunto específico revisar o artigo 39 da Constituição Política do Panamá.
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Capítulo 4 Disposições Penais

Artigo 35.

Adicione-se o artigo 130-A ao Código Penal:

“Incorrerá no delito de Femicídio quem cause a morte a uma mulher por ação ou 
omissão, somente pelo fato de ser mulher e no marco das relações desiguais de poder 
entre homens e mulheres. A pessoa responsável deste delito será punida com pena de 
trinta anos de prisão e não poderá se beneficiar com penas substitutivas nem lhe 
ser concedida a suspensão nem redução de pena por nenhum motivo.”

Ademais das recomendações e comentários feitos nas linhas acima (página 1), 
advertimos a conveniência de revisar a redação sublinhada, posto que ao excluir 
o sujeito ativo do benefício de lhe conceder a suspensão e/ou redução de pena, a 
norma de menor hierarquia (lei) estaria invadindo princípios de caráter constitucional. 
Sugerimos que este aspecto se inclua nos aspectos a retomar nas possíveis reformas 
constitucionais.

Recomendamos revisar o artigo 179, inciso 12 da Constituição Política do Panamá.

Artigo 33.

“Modifique-se o primeiro parágrafo do artigo 171 do Código Penal assim: “Artigo 171. 
Quem mediante violência ou intimidação tenha acesso carnal com pessoa de um ou 
outro sexo, utilizando seus órgãos genitais, mesmo quando mantenha uma relação 
de matrimônio, em união de fato declarada ou não, será punido com prisão de cinco a 
dez anos.”

Observamos que não se estabelece a violação equiparada que está regulada no código 
penal e que se produz com qualquer objeto e não unicamente com os genitais.

Texto do Código Penal vigente: ...“qualquer objeto ou parte de seu corpo não 
genital, no ânus ou na vagina”.

Artigo 35.

“Adicione-se o artigo 214-A do Código Penal assim: Artigo 214-A. Será punido com 
pena de cinco a oito anos de prisão quem cometa o delito de violência econômica, 
patrimonial ou laboral contra uma mulher, dentro do âmbito público ou privado, 
incorrendo em qualquer das seguintes condutas:...”
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Consideramos que a redação deste tipo penal é muito complexa, pois ampara aspectos 
diversos, incluindo elementos destacáveis ao âmbito laboral, o delito de tráfico, delitos 
de descumprimento de obrigações familiares.

Seria conveniente separar as matérias.

OUTROS ASPECTOS: 

Artigo 9 a 15:

Sugerimos não esvaziar de conteúdos a Lei No.4 de Igualdade de Oportunidades e 
a Lei que a regulamenta; propomos que em seu lugar e onde haja inexistência de 
desenvolvimento normativo se produza nova normativa dirigida a implementar ou 
desenvolver os enunciados nas disposições existentes.
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I. Conceito

Desde que pela primeira vez Diana Russell cunhou o termo femicide, para se referir ao 
homicídio de mulheres por sua condição de tais, abriu-se o debate para a adoção do termo 
como tipo penal independente, particularmente em contextos como América Latina, nos 
quais um traço comum é a impunidade que subjaz aos delitos cometidos contra mulheres, 
seja por perpetradores que tenham sido companheiros, ex-companheiros, parentes, 
colegas de trabalho, pessoal de segurança, adversários políticos ou estranhos.

O amplo debate desatado há mais de 15 anos sobre a necessidade de tipificar o femicídio 
(ou feminicídio), embora tenha tido a virtude de tornar visíveis as especificidades dos 
homicídios de mulheres por sua condição de gênero, não conseguiu ainda estruturar um 
conceito claro que diferencie o homicídio contra mulheres por sua condição de gênero do 
homicídio em geral, como tampouco existe consenso sobre se ao considerar um delito em 
que a condição de gênero da vítima é o determinante para seu cometimento compreende-
se também as pessoas de sexo masculino com orientação de gênero feminino.

Para algumas autoras a expressão correta é a inicialmente proposta por Diana Russel e 
Jill Radford como morte de mulheres associadas à sua condição de gênero, termo que 
permite enfatizar o caráter social da violência e trasladar a violência baseada na iniquidade 
de gênero – produto das relações de poder entre homens e mulheres – do âmbito privado 
ao âmbito público.

O femicídio como o assassinato (homicídio qualificado em algumas legislações) de 
mulheres, é a expressão extrema da violência de gênero e tem como padrão comum a 
intenção dos agressores de dominar, possuir e controlar as mulheres. 

A forma mais frequente de femicídio é aquela em que o assassino é ou foi parceiro da 
mulher assassinada. Alguém com quem ela tinha ou havia tido uma relação de intimidade 
ou confiança. Outros femicídios frequentes são perpetrados por homens desconhecidos 
depois de haver agredido sexualmente a mulher1.

Analisando desde suas raízes etimológicas, o femicídio seria um conceito análogo ao 
homicídio2.

1 Carcedo Cabañas, Ana e Rodriguez Sagot, Montserrat. Femicidio en Costa Rica. Balance Mortal. Em Medicina 
Legal en Costa Rica. Med. leg. Costa Rica v.19 n.1 Heredia mar. 2002. www.sielo.sa.cr última visita 2 de março de 
2011. 

2 Donoso López, Silvia. Feminicidio en Guatemala: Las Víctimas de la Impunidad. Em: Revista d’Estudis de la Violèn-
cia. Nùm. 4, enero/marzo 2008. www.icev.cat última visita 20 de fevereiro de 2011.

Reflexões sobRe femicídio

Julieta Montaño S.

Sumário: 
I. Conceito de femicídio. II. Femicídio ou Feminicídio na Legislação.  
III. Conclusões. IV. Desafios.
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Para Ana Carcedo e Montserrat Cabañas a utilidade da expressão femicídio radica em que 

“(…) nos indica o caráter social e generalizado da violência baseada na iniquidade de 
gênero e nos afasta de enfoques individualizantes, naturalizados ou patologizados 
que tendem a culpar as vítimas, a representar os agressores como “loucos”, “fora de 
controle” ou “animais” ou a conceber estas mortes como o resultado de “problemas 
passionais”. Estes enfoques, produto de mitos muito estendidos, ocultam e negam a 
verdadeira dimensão do problema, as experiências das mulheres e a responsabilidade 
dos homens. Isto é, o conceito de femicídio ajuda a desarticular os argumentos de 
que a violência baseada na iniquidade de gênero é um assunto pessoal ou privado e 
mostra seu caráter profundamente social e político, resultado das relações de poder 
entre os homens e as mulheres na sociedade. 

O conceito de femicídio permite também fazer conexões entre as variadas formas 
de violência, estabelecendo o que Liz Kelly (1988) chama um continuum de violência 
contra as mulheres. Desde essa perspectiva, o estupro, o incesto, o abuso físico 
e emocional, o assédio sexual, o uso das mulheres na pornografia, a exploração 
sexual, a esterilização ou a maternidade forçada, etc., são todas expressões distintas 
da opressão das mulheres e não fenômenos desconexos. No momento em que 
qualquer destas formas de violência resulta na morte da mulher, esta se converte em 
femicídio. O femicídio é, portanto, a manifestação mais extrema deste continuum 
de violência. Desde essa perspectiva, a violência de gênero é um elemento central 
que ajuda a compreender a condição social das mulheres. A presença ou ameaça 
real de violência cotidiana e de femicídio ilustram como a opressão e a desigualdade 
colocam as mulheres em uma posição terrivelmente vulnerável. A violência contra 
as mulheres é de fato a pedra angular da dominação de gênero. Como explica Lori 
Heise: “esta violência não é casual, o fator de risco é ser mulher. As vítimas são 
eleitas por seu gênero. A mensagem é dominação: conforma-te com teu “lugar” 
(Heise, citada por Sunch, 1991)3. 

Outra corrente de pensadoras sustenta que o termo femicídio, que etimologicamente 
significaria unicamente dar morte a uma mulher, não dá conta da complexidade nem da 
gravidade dos delitos que atentam contra a vida das mulheres por sua condição de gênero 
e que o correto é tipificar como feminicídio, que se refere ao abuso físico e psicológico, 
estupro, tortura e escravidão sexual, incesto, violência sexual que termine com a morte, até 
o suicídio vinculado à violência masculina4.

Para a Organização das Nações Unidas (ONU) o feminicídio é o assassinato de mulheres 
como resultado extremo da violência de gênero que ocorre tanto no âmbito privado 
como público. Compreende mortes de mulheres nas mãos de seus companheiros, ex-
companheiros ou familiares, mulheres assassinadas por assediadores, agressores sexuais 
e/ou estupradores, assim como aquelas que trataram de evitar a morte de outra mulher5.

Silvia Donoso López nos diz que “o feminicídio seria um crime de ódio contra as mulheres, 
um genocídio contra as mulheres, o qual seria possível pelo “ambiente ideológico e social 
de machismo e misoginia, de violência normalizada contra as mulheres, por ausências 

3 Carcedo Cabañas, Ana e Rodríguez Sagot, Montserrat. Femicidio en Costa Rica. Balance Mortal. Em: Medicina Legal 
en Costa Rica. Med. leg. Costa Rica v.19 n.1 Heredia mar. 2002. www.sielo.sa.cr última visita 2 de março de 2011.

4 Altamarino Klemen, Femicidio o Feminicidio, un delito que debe ser tipificado. www.end.com.ni última visita 4 de 
março de 2011.

5 PNUD. El Femicidio en Chile. Boletín Informativo del Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sede Chile. Nº 
5 septiembre/octubre de 2004. en: www.pnud.cl última visita 20 de fevereiro de 2011.
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legais e de políticas de governo, o que gera uma convivência insegura para as mulheres e 
põe em risco a vida e favorece o conjunto de crimes”6.

Para Marcela Lagarde, como ela mesma indica, em um esforço por colocar o tema em uma 
perspectiva de gênero analítica, com um enfoque sintetizador de gênero, integral, que 
apresenta uma análise social, econômica, política e cultural das causas que estão por detrás 
dos desaparecimentos e dos crimes de meninas e mulheres no México e em qualquer 
parte do mundo7. Sustenta que o Feminicídio é sistémico, é o assassinato cometido por 
um homem, no qual se encontram todos os elementos da relação não equitativa entre 
os sexos: a superioridade genérica do homem frente à subordinação genérica da mulher, 
a misoginia, o controle e o sexismo. Indica que não só se assassina o corpo biológico da 
mulher, se assassina também o que tem significado a construção cultural de seu corpo, com 
a passividade e a tolerância de um estado masculinizado (…) na medida que o femicídio é 
a voz análoga ao homicídio e só faz referência ao assassinato de mulheres8.

De acordo com os estudos realizados em diferentes países, o feminicídio ocorre porque as 
condições históricas geram, permitem práticas que constituem atentados contra a vida, 
a saúde, a integridade, a dignidade e a liberdade das mulheres; independentemente que 
os perpetradores sejam indistintamente familiares, parceiros, desconhecidos, agentes da 
força pública, conhecidos ou desconhecidos, os que atuam individualmente ou em grupo, 
grupos mafiosos ou delinquentes individuais até concluir com a morte cruel de algumas 
das vítimas. 

O feminicídio tende a ser cada vez mais estimulado pelo silêncio, a omissão de investigação 
e julgamento dos crimes contra as mulheres e fundamentalmente pelo interesse ou 
desejo de encobrir das autoridades encarregadas de prevenir e erradicar estes crimes. 
Há feminicídio quando o Estado não dá garantias às mulheres e não cria condições de 
segurança para suas vidas na comunidade, na casa, nem nos espaços de trabalho, de 
trânsito ou de espairecimento. Mais ainda, quando as autoridades não realizam com 
eficiência suas funções. Por isso o feminicídio é um crime de Estado9. 

O feminicídio concretiza-se pela inação da justiça frente às demandas de uma vida livre 
de violência, de acesso à justiça, de segurança na casa, no trabalho, nos centros de 
estudos e na rua para mulheres. Mas tampouco se pode deixar de apontar que a ideologia 
patriarcal dominante nas sociedades faz que estas sejam permissivas a condutas violentas 
dos homens contra as mulheres, a falta de reprovação social tende a naturalizar ou, pelo 
menos, minimizar certas condutas que põem em risco a integridade física e emocional das 
mulheres. 

II. Femicídio ou feminicídio na legislação

A legislação penal comparada mostra que os legisladores, no momento de definir os tipos 
penais, têm levado em conta o paradigma do humano construído pela ideologia patriarcal, 
de tal maneira que condutas que majoritariamente afetam as mulheres não são tomadas 
em consideração. É o caso dos delitos contra a liberdade sexual, nos quais mais de noventa 

6 Donoso López, Silvia. Feminicidio en Guatemala: Las Víctimas de la impunidad. Em: Revista d’Estudis de la Violén-
cia. Núm. 4, enero / marzo 2008. www.icev.cat última visita 20 de fevereiro de 2011.

7 Lagarde e de los Ríos, Marcela. Femicidio. Conferência na Universidade de Oviedo, 12 de janeiro de 2006. en 
www.ciudaddemujeres.com última visita 2 de março de 2011. 

8 Ibid.
9 Ibid.
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por cento das vítimas são mulheres e meninas. Como diz Patsilí Toledo: A maior parte 
destas novas leis penais são neutras quanto a gênero.

As demandas por visibilizar as características da violência de gênero e a sua expressão 
extrema como o assassinato deram lugar a um amplo debate no qual se observam 
tendências que, por um lado, buscam a derrogação de normas que por seu objeto ou 
resultado discriminam as mulheres; por exemplo, aquelas que nos delitos sexuais declaram 
impunes as agressões sexuais se após o fato o agressor aceita contrair matrimônio com a 
vítima ou os delitos cometidos contra mulheres que recebem condenações mínimas se são 
cometidas por “emoção violenta”. Por outro lado, estão as leis que aumentam as penas 
aos ilícitos cometidos contra as mulheres por sua condição de gênero.

No caso específico, o ilícito que tem como resultado a morte das mulheres por sua condição 
enquanto tais, e que desde a luta política das mulheres se denomina femicídio para umas 
e feminicídio para outras, tem sido objeto de tratamento diverso na legislação penal dos 
países que se animaram a levar em consideração as hipóteses específicas do delito. 

O tempo relativamente breve do debate e a falta de acordo entre as feministas e ativistas de 
direitos humanos para denominar a conduta antijurídica que priva da vida as mulheres por 
seu gênero, não tem permitido um desenvolvimento suficiente da doutrina penal que sirva 
de orientação a ponto de tipificar o femicídio ou feminicídio. Na atualidade identificam-se 
as seguintes tendências no tratamento do femicídio/feminicídio:

 y A que cria um tipo penal específico: 
a) limitado às relações de companheiro, esposo ou convivente (Costa Rica, Chile)
b) ampliado a todo homicídio cometido contra mulheres em razão de seu gênero, 

sejam os autores familiares, conhecidos ou desconhecidos (Guatemala).
 y A que incorpora hipóteses que agravam o delito de homicídio (Colômbia)
 y Aquela que reconhece a existência do femicídio/feminicídio, mas não modifica o 

Código Penal (México).

A maneira de exemplo, citamos algumas legislações que se aderem à outra corrente. 

Costa Rica 

A Lei Nº 8589 de Penalização da Violência contra as Mulheres. Aprovada pela 
Assembleia Legislativa em 30 de maio de 200310, à título de encarar o problema da 
violência nas relações de casal, incorpora a figura do Femicídio limitando-a ao homicídio 
ocasionado dentro de uma relação de matrimônio ou de convivência. 

Artigo 21 Femicídio “Será imposta pena de prisão de vinte a trinta e cinco anos a quem 
dê morte a uma mulher com a que mantenha uma relação de matrimônio, em união de 
fato declarada ou não”.

Desta maneira se modifica e complementa o artigo 112 do Código Penal que tipificava 
como “homicídio qualificado” a morte do/a cônjuge, manceba ou concubina se procriaram 
um ou mais filhos em comum ou levaram vida marital pelo menos dois anos anteriores à 
perpetração dos fatos, delito para o qual previa a pena máxima.

10 Publicada na Gazeta Oficial Nº 103. 30 Maio-2007. Assembleia Legislativa de Costa Rica. www.poder-judicial.go.cr



99

Reflexões sobRe femicídio

Através da Lei elimina-se a condição do prazo de convivência ou a procriação de filhos/as 
em comum.

Guatemala 

Mediante Decreto Nº 22-200811 o Congresso da Guatemala aprovou a Lei Contra o 
Femicídio e Outras Formas de Violência Contra a mulher. 

A Lei adota o termo “Femicídio” e no artigo 3 inc. e) o tipifica como 

Morte violenta de uma mulher, ocasionada no contexto das relações desiguais de poder 
entre homens e mulheres, no exercício de poder de gênero contra as mulheres e, no capítulo 
referente a Delitos e Penas, desenvolve as hipóteses sob as quais o ilícito é considerado 
femicídio: 

Artigo 6. Comete o delito de femicídio quem no marco das relações desiguais de poder 
entre homens e mulheres, der morte a uma mulher, por sua condição de mulher, valendo-
se de qualquer das seguintes circunstâncias:

a) Ter pretendido sem sucesso estabelecer ou restabelecer uma relação de casal ou de 
intimidade com a vítima.

b) Manter ou ter mantido um tipo de relação com a vítima, relações familiares, conjugais, 
de convivência, de intimidade ou namoro (namoro, familiar, íntimo, etc.).

c) Como resultado da reiterada manifestação de violência contra a vítima.
d) Como resultado de ritos grupais usando armas ou não de qualquer tipo.
e) Em menosprezo do corpo da vítima para satisfação de instintos sexuais ou qualquer 

tipo de mutilação.
f) Por misoginia.
g) Quando o fato se realiza em presença das e dos filhos. 

A punição prevista é de 25 a 50 anos de prisão, sem possibilidade de se conceder ao autor 
a redução de pena por nenhum motivo nem gozar de medida substitutiva alguma.

A ampla lista de hipóteses que a lei contém possibilita uma compreensão mais clara do 
que os/as legisladores/as esperam que se entenda como femicídio; contudo, a amplitude 
das ideias apresentadas, tanto no parágrafo principal e no inc. e) ou a utilização de frases 
cujo sentido depende de quem as usa, quanto no conteúdo no inc. f), no momento de sua 
aplicação pode ser mais prejudicial para aqueles que demandam justiça.

México 

A contundência das denúncias apresentadas pelo movimento de mulheres do México pelo 
assassinato de mulheres em Juárez, Estado de Chihuahua, gerou a resposta do Estado com 
a aprovação da Lei Geral de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência12, a qual 
em seu capítulo V referente à “Violência Feminicida e do Alerta de Violência de Gênero 
contra as Mulheres”, define o Feminicídio como segue: 

11 Publicado no Diário da Guatemala com data de 7 de maio de 2008. www.congreso.gob.gt 
12 Publicada no diário oficial em 1 de fevereiro de 2007.
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Artigo 21.- Violência Feminicida: É a forma extrema de violência de gênero contra as 
mulheres, produto da violação de seus direitos humanos, nos âmbitos público e privado, 
conformada pelo conjunto de condutas misóginas que podem acarretar impunidade social 
e do Estado e pode culminar em homicídio e outras formas de morte violenta de mulheres.

A característica da norma é que utiliza a palavra “Feminicídio” e descreve amplamente as 
condutas que configuram o mesmo, contudo, o ilícito descrito não constitui um tipo penal 
independente, limitando-se o artigo 26 a enumerar as obrigações do Estado mexicano 
perante a violência feminicida nos seguintes termos:

ARTIGO 26.- Perante a violência feminicida, o Estado mexicano deverá ressarcir o dano 
conforme aos parâmetros estabelecidos no Direito Internacional dos Direitos Humanos e 
considerar como reparação:

I. O direito à justiça pronta, rápida e imparcial: Devem-se investigar as violações aos 
direitos das mulheres e punir os responsáveis;

II. A reabilitação: Deve-se garantir a prestação de serviços jurídicos, médicos e psicológicos 
especializados e gratuitos para a recuperação das vítimas diretas ou indiretas;

III. A satisfação: São as medidas que buscam uma reparação orientada à prevenção de 
violações. Entre as medidas a adotar encontram-se:
a) A aceitação do Estado de sua responsabilidade perante o dano causado e seu 

compromisso de repará-lo;
b) A investigação e punição dos atos de autoridades omissas ou negligentes que 

levaram à violação dos direitos humanos das Vítimas à impunidade;
c) O desenho e instrumentação de políticas públicas que evitem a comissão de delitos 

contra as mulheres, e
d) A verificação dos fatos e a publicidade da verdade.

Chile

A Lei número 20.480 em seu artigo 1º introduz modificações ao Código Penal, entre 
outras ao artigo 39013 nos seguintes termos:

a) Substitui-se a expressão “a seu cônjuge ou convivente” pela seguinte: “a quem é ou 
tenha sido seu cônjuge ou seu convivente”.

b) Incorpora-se o seguinte inciso segundo: “Se a vítima do delito descrito no inciso 
precedente é ou tenha sido a cônjuge ou a convivente de seu autor, o delito terá o 
nome de femicídio”14.

13 Art. 390. O que, conhecendo as relações que os ligam, mate seu pai, mãe ou filho, sejam legítimos ou ilegítimos, 
qualquer outro de seus ascendentes ou descendentes legítimos ou seu cônjuge, será castigado, como parricida, 
com a pena de presídio maior em seu grau máximo à morte.

 Art. 391. O que mate outro e não esteja compreendido no artigo anterior, será apenado:
 1 Com presídio maior em seu grau médio a presídio perpétuo, se executar o homicídio com alguma das circunstan-

cias seguintes:
 Primeira. Com traição.
 Segunda. Por prêmio ou promessa remuneratória.
 Terceira. Por meio de veneno.
 Quarta. Com crueldade, aumentando deliberada e desumanamente a dor ao ofendido.
 Quinta. Com premeditação conhecida.
 2 Com presídio maior em seus graus mínimos a médio em qualquer outro caso.
14 Aprovada com data de 2 de dezembro de 2010. 
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Com a modificação o legislador amplia a lista de vítimas de parricídio aos ex-companheiros, 
independentemente de que sejam homens ou mulheres, tipo penal que no caso que a 
vítima seja mulher se transforma de parricídio em femicídio.

A norma penal que comentamos, ao incorporar a palavra “femicídio” para se referir à 
morte de uma mulher causada por seu esposo, ex-esposo, convivente ou ex-convivente 
reforça a dicotomia sexual masculino-feminino fechando a possibilidade de incorporação 
do enfoque de gênero que se pretende com o tipo penal “femicídio”.

Colômbia 

A Lei N° 1257 de 4 de dezembro de 2006 cujo objeto é (…) a adoção de normas que 
permitam garantir para todas as mulheres uma vida livre de violência, tanto no âmbito 
público como no privado, o exercício dos direitos reconhecidos no ordenamento jurídico 
interno e internacional, o acesso aos procedimentos administrativos e judiciais para sua 
proteção e atenção, e a adoção das políticas públicas necessárias para sua realização, em 
seu artigo 26 modifica o artigo 104 do Código Penal nos termos seguintes15:

Artigo 104. Circunstâncias de Agravamento: 

A pena será de quatrocentos (400) a seiscentos (600) meses de prisão, se a conduta descrita 
no artigo anterior se cometer:

1. Nos cônjuges ou companheiros permanentes; no pai e na mãe de família, ainda que não 
convivam em um mesmo lar, nos ascendentes ou descendentes dos anteriores e filhos 
adotivos; e em todas as demais pessoas que de maneira permanente se encontrarem 
integradas à unidade doméstica.

 (…)

11. Caso se cometer contra uma mulher pelo fato de ser mulher”. 

Como se pode observar, a norma que modifica o Código Penal não emprega a palavra 
femicídio/feminicídio, contudo, no parágrafo 11) adiciona a agravante se o homicídio é 
cometido “contra uma mulher pelo fato de ser mulher”. 

Esta agravante, pela imprecisão de sua redação, vulnera um dos princípios fundamentais 
do Direito Penal como é o Princípio de Legalidade.

El Salvador

A Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência para as Mulheres, aprovada em 
25 de novembro de 2010, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012, tem 
como objetivo estabelecer, reconhecer e garantir o direito das mulheres a uma vida livre 
de violência, por meio de políticas públicas orientadas à detecção, prevenção, atenção, 
proteção, reparação e sanção da violência contra as mulheres, a fim de proteger seu direito 
à vida, à integridade física e moral, à liberdade, à não discriminação, à dignidade, à tutela 
efetiva, à segurança pessoal, à igualdade real e à equidade. A Lei inclui no Código Penal 
como delito autônomo o feminicídio e o feminicídio agravado, prevendo-se penas de 
prisão entre 20 e 50 anos. 

15 Lei 599 aprovada em 24 de Julho de 2009.
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Artigo 45.- Feminicídio

Quem causar morte a uma mulher mediando motivos de ódio ou menosprezo por sua 
condição de mulher, será sancionado com pena de prisão de vinte a trinta e cinco anos.

Considera-se que existe ódio ou menosprezo à condição de mulher quando ocorra qualquer 
das seguintes circunstâncias:

a)  Que à morte lhe tenha precedido algum incidente de violência cometido pelo autor 
contra a mulher, independentemente que o fato tenha sido denunciado ou não pela 
vítima;

b)  Que o autor houvesse se aproveitado de qualquer condição de risco ou vulnerabilidade 
física ou psíquica em que se encontrava a mulher vítima.

c)  Que o autor houvesse se aproveitado da superioridade que lhe geravam as relações 
desiguais de poder baseadas no gênero.

d)  Que prévio à morte da mulher o autor houvesse cometido contra ela qualquer conduta 
qualificada como delito contra a liberdade sexual.

f)  Morte precedida por causa de mutilação. 

Embora a norma desenvolva amplamente as hipóteses sob as quais se considera a 
existência de “ódio ou menosprezo à condição de mulher”, não estabelece com clareza 
a relação causa-efeito das condutas que podem agravar o feminicídio. É possível que o/a 
legislador/a quisesse indicar, por exemplo, que o estupro seguido de morte se considerará 
feminicídio, mas pela forma de redação deixa-se um espaço amplo de liberdade para que 
o/a julgador/a interprete de acordo com seu saber e entender. 

Espanha 

Lei Orgânica Nº 1/2004, de 28 de dezembro, de Medidas de Proteção Integral 
Contra a Violência de Gênero

O artigo 1 da Lei Espanhola reconhece as causas fundamentais da violência de gênero, mas 
ao largo de seu desenvolvimento faz referencia às relações entre cônjuges ou pessoas com 
as quem estejam ou tenham estado ligados a elas por relações similares de afetividade, 
mesmo sem convivência16, deixando de lado a violência de gênero provocada por pessoas 
estranhas.

O artigo 2 da lei assinala como um de seus princípios orientadores “Fortalecer o marco 
penal e processual vigente para assegurar uma proteção integral, desde as instâncias 
jurisdicionais, às vítimas de violência de gênero” e, nesse sentido, prevê aumento das 
punições aos delitos de lesões, mas não faz referência alguma ao assassinato de mulheres, 
deixando implicitamente intacto o tipo penal contido no art. 139 do Código Penal que 
aponta que “ Será castigado com a pena de prisão de quinze a vinte anos, como réu de 
assassinato, o que matar outro concorrendo alguma das circunstâncias seguintes:

16 1. A presente Lei tem por objeto atuar contra a violência que, como manifestação da discriminação, da situação 
de desigualdade e das relações de poder dos homens sobre as mulheres, se exerce sobre estas por parte dos que 
sejam ou tenham sido seus cônjuges ou dos que estejam ou tenham estado ligados a elas por relações similares 
de afetividade, mesmo sem convivência (inclui namorados/as mas não assim agressores estranhos à vítima). 2. 
Por esta Lei se estabelecem medidas de proteção integral cuja finalidade é prevenir, punir e erradicar esta violência 
e prestar assistência a suas vítimas. 3. A violência de gênero a que se refere a presente Lei compreende todo ato 
de violência física e psicológica, incluídas as agressões à liberdade sexual, as ameaças, as coações ou a privação 
arbitrária de liberdade.
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1.ª Com traição.
2.ª Por preço, recompensa ou promessa. 
3.ª  Com crueldade, aumentando deliberada e desumanamente a dor do ofendido”.

Como se pode observar, a norma penal mantém-se em sua neutralidade no que se refere 
ao assassinato, ainda quando a Lei Integral reconhece a situação de desigualdade e as 
relações de poder dos homens sobre as mulheres. 

Dados proporcionados pelo Centro Reina Sofía indicam que os assassinatos de mulheres 
por parte de esposos, conviventes, ex-esposos, ex-conviventes, namorado, ex-namorados, 
após a aprovação da Lei Integral foi em aumento até o ano 2008, produzindo-se uma 
considerável redução na gestão 2009 (de 72 a 60). Contudo, para a gestão 2010 o número 
de vítimas volta a aumentar até 75, cifra superior à registrada em gestões anteriores à 
2009, o que indica que no tempo de vigência da Lei ainda não havia tido o efeito inibidor 
que se espera da Lei Penal.

Bolívia

A Bolívia, como muitos países, não tem tipificado o feminicídio como delito autônomo; 
contudo, o Código Penal no Título VIII, Capítulo I referente aos “Delitos contra a Vida e a 
Integridade Corporal” tipifica como assassinato a morte causada sob as seguintes hipóteses:

Artigo 252 (Assassinato) Será punido com a pena de presídio de trinta anos, sem direito a 
indulto, o que matar:

a) seus descendentes ou cônjuge ou convivente, sabendo que o são
b) por motivos fúteis ou baixos
c) com traição e crueldade, em virtude de presentes ou promessas
d) por meio de substâncias venenosas ou outras semelhantes
e) para facilitar, consumar ou ocultar outro delito, ou para assegurar seus resultados
f) para vencer a resistência da vítima ou evitar que o delinquente seja detido

Por sua parte, o artigo 253 tipifica o parricídio nos seguintes termos: o que matar o pai ou 
mãe ou seu avô ou outro ascendente em linha reta, sabendo quem é, será punido com a 
pena de presídio de trinta anos, sem direito a indulto.

O mesmo Código modificado pela Lei Nº 2033 “Lei de Proteção às Vítimas de Delitos 
contra a Liberdade Sexual” de 29 de outubro de 1999, no artigo 310, ao apontar as 
hipóteses de agravamento do delito de estupro, indica: “Se como consequência do fato 
produz-se a morte da vítima aplicar-se-á a pena correspondente ao assassinato (30 anos, 
sem direito a indulto). 

Corte Interamericana de Direitos Humanos

A Corte Interamericana reconhece que, sem dúvidas, “(…) na sociedade existem casos de 
homicídios de mulheres por sua condição de gênero e que existe íntima conexão entre a 
violência e a discriminação contra a mulher17; ao se pronunciar sobre o caso “González 

17 Expressões reiteradamente mencionadas pela CIDH na Sentença Caso González e Outras (Campo algodonero) vs. 
México de 16 de novembro de 2009.
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e Outras (Campo Algodonero) vs. México destaca: No presente caso, a Corte utilizará 
a expressão “homicídio de mulher por razões de gênero”, também conhecido como 
feminicídio (Parág.143).

Por sua parte, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos mesmo tendo claro o 
conceito de feminicídio como (…) uma forma extrema de violência contra mulheres; 
o assassinato de meninas e mulheres só pelo fato de sê-lo em uma sociedade que as 
subordina, para o caso das mulheres de Ciudad Juárez não utilizou a expressão feminicídio 
porque, segundo argumentaram perante a Corte, (…) para determinar se um homicídio 
de mulher é um feminicídio requer-se conhecer quem o comete, como o faz e em que 
contexto e que embora não sempre se tem toda a informação disponível nos crimes 
deste tipo, existem indicadores tais como as mutilações de certas partes do corpo como a 
ausência de peitos ou genitais18.

Sobre a base dos argumentos expostos pelos/as representantes das vítimas e do Estado, a 
Corte considera que (…) não é necessário nem possível se pronunciar de maneira definitiva 
sobre quais homicídios de mulheres em Ciudad Juárez constituem homicídios de mulheres 
por razões de gênero, para além dos homicídios das três vítimas do presente caso. Por 
esta razão referir-se-á aos casos de Ciudad Juárez como homicídios de mulheres, embora 
entenda que alguns ou muitos destes possam haver sido cometidos por razões de gênero 
e que a maioria ocorreu dentro de um contexto de violência contra a mulher19.

III. Conclusões

Pelo até aqui avançado pode-se concluir que ainda não existe acordo para denominar o 
tipo penal que faz referência ao assassinato de uma mulher por sua condição de gênero: 
Femicídio o Feminicídio, não obstante os esforços realizados para diferenciar um termo 
do outro. Assim, o escritor salvadorenho Jorge Vargas Méndez ao se referir ao femicídio 
indica: Inicialmente este foi criado por analogia da voz inglesa homicide, mas à América 
Latina chegou como anglicismo e como tal dotado de um significado também análogo: 
matar uma mulher, e como em inglês a raiz tem também forma o substantivo female 
(fêmea), inclusive poderia indicar “matar uma fêmea”. 

Segundo este autor, a expressão encontraria uma armadilha em que femicide só alude ao 
assassinato de uma mulher e, portanto, simplesmente se homologa o conceito homicida e 
não faz referência à condição gênero da vítima mulher.

Citando Diana Roussel, assinala que: 

“(…) Femicídio: Denominam-se os assassinatos de mulheres considerando-os como 
homicídio, sem destacar as relações de gênero, nem as ações ou omissões do Estado. 
Isto é, são os assassinatos contra meninas e mulheres que se sustentam em violências 
que acontecem na comunidade e que não vão dirigidas às mulheres por ser mulheres 
independentemente de que os tenha cometido homens, mas têm consequências 
irremediáveis para elas, e que devem ser tomados em consideração para efeitos de 
prevenção e erradicação da violência comunitária (…)”.

Quanto ao Feminicídio desenvolvido por Marcela Lagarde, é definido nos seguintes 
termos: “(…) O feminicídio é sistémico, é o assassinato de uma menina/mulher 

18 Ibid. Parágrafo 138.
19 Ibid. Parágrafo 144.
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cometido por um homem, em que se encontram todos os elementos da relação não 
equitativa entre os sexos: a superioridade genérica do homem frente à subordinação 
genérica da mulher, a misoginia, o controle e o sexismo. Não só se assassina o corpo 
biológico da mulher, se assassina também o que tem significado a construção cultural 
de seu corpo, com a passividade e a tolerância de um Estado masculinizado (…)”20.

A falta de acordo para a utilização do termo Femicídio o Feminicídio como nomen juris 
do delito que priva da vida as mulheres por sua condição de gênero vê-se refletida nas leis 
analisadas anteriormente.

Outro aspecto no qual não existe acordo é sobre as hipóteses do delito referentes às 
relações da vítima e o vitimário, os motivos (ódio, desprezo, etc.) e as circunstâncias nas 
quais se produz.

Algumas autoras incorporam como elemento do feminicídio a impunidade (de fato) ou 
inação estatal frente aos crimes, enfatizando a responsabilidade do Estado neles, ou 
estendem seu uso a agressões que não necessariamente provocam a morte das vítimas21.

As respostas também diferem sobre a conveniência de adotar uma Lei especial ou modificar 
o Código Penal no capítulo referente ao homicídio qualificado ou assassinato, incorporando 
novas agravantes, mantendo a punição prevista para assassinato ou homicídio qualificado.

Finalmente, também se encontra a proposta de Marcela Lagarde de diferenciar entre 
Femicídio e Feminicídio, o primeiro para fazer referência ao assassinato das mulheres, 
e o segundo, como o assassinato cometido por um homem em que se encontram os 
elementos da relação não equitativa entre homens e mulheres, a misoginia e o sexismo: 
“… se há homicídios de mulheres nos quais se faz o devido processo e se fazem todas as 
coisas adequadas e se levam os culpáveis à prisão e o Estado funciona não há FEMINICÍDIO; 
só há FEMINICÍDIO quando há impunidade”22.

IV. Desafios

A necessidade de visibilizar o assassinato das mulheres por sua condição de gênero coloca- 
nos frente a desafios importantes que, sem tê-los concluídos, permito-me levantar algumas 
dúvidas para a reflexão conjunta entre aqueles/as que estão interessadas/os em avançar 
no caminho de alcançar a justiça para as mulheres e a erradicação da violência de gênero. 

1. Se o Direito Penal, ao que inevitavelmente devemos acudir para sancionar o assassinato 
de mulheres, historicamente tem sido formulado por e desde os homens e tem seu 
sustento na ideologia patriarcal, e diante do incipiente desenvolvimento de uma Teoria 
do Delito23 com enfoque de gênero, o incorporar novos tipos penais não irá supor 
colocar remendos a algo que merece ser transformado desde sua concepção inicial?

20 Vargas Méndez Jorge. Aclarar Conceptos: el Feminicidio en Salvador. Em: www.suysur.net (última visita) 3 de março 
de 2011.

21 I Informe regional: Situación y análisis del femicidio en la región centroamericana. Instituto Interamericano de Direitos 
Humanos. San José, Costa Rica. 2006. pp. 33 a 41.

22 Lagarde, Marcela. Del Femicidio al Feminicidio. Revista de psicoanálisis. Universidad Nacional de Colombia. 2008. 
23 “A Teoria do Delito é um sistema categórico classificatório e sequencial, em que, passo a passo, vai se elaborando 

a partir do conceito básico da ação, os diferentes elementos essenciais comuns a todas as formas de aparecimento 
do delito.”(MUÑOZ CONDE, Francisco, GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal. Parte General, Valencia, España: 
Tirant Lo Blanch, 6ª, 2004, p. 205).
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2. Sobre o objetivo da tipificação do Femicídio ou Feminicídio. Desde meu ponto de vista 
o objetivo é fazer visíveis as consequências extremas da violência patriarcal, baseada na 
discriminação de gênero, a hierarquização dos papéis socialmente construídos como o 
dever ser de homens e de mulheres e a subvalorização do feminino. Em consequência, 
o que se persegue é tipificar os ilícitos que atentam contra a vida de um ser humano 
por seu gênero e por sua condição de gênero. Sendo este o objetivo, percebo como 
incompletas as propostas que se centram no ser humano de sexo feminino. É evidente 
que estatisticamente são muito poucas as pessoas das diversidades sexuais assassinadas 
por sua condição de gênero em relação com as vítimas mulheres, mas ao ser estes e 
aqueles crimes que expressam a misoginia dos autores será necessário aprofundar na 
reflexão sobre a “condição de gênero” como elemento central da tipificação do delito 
e refletí-lo em hipóteses do delito, evitando assim reproduzir a dicotomia sexual. 

3. Para combater o machismo, a misoginia e sua expressão extrema, o femicídio/
feminicídio será necessário e coerente com os direitos humanos prever sanções penais 
diferenciadas para idênticas condutas sendo homens ou mulheres os ou as autores/as 
do ilícito com o risco de atentar contra um dos princípios da legalidade do tipo penal 
que é Lege manifesta que exige que A lei penal tem que ser suficientemente clara para 
não induzir a equívocos nem caprichosas interpretações24.

4. No combate contra a pretendida neutralidade de gênero do Direito Penal deve-se 
ter cuidado de evitar a incorporação de elementos alheios ou contrários ao Estado 
Democrático de Direito e a observância rigorosa dos princípios básicos do Direito Penal 
como o Princípio de Igualdade, Princípio de Legalidade, Princípio de Taxatividade25 e 
outros.

5. A relevância do debate atual sobre o feminicídio/femicídio tem uma invalorável 
importância na medida em que põe em evidência as formas extremas da violência 
contra as mulheres em sociedades patriarcais nas quais o pertencimento ao gênero 
masculino dá lugar a que uns seres humanos disponham da vida de outros, seja por ser 
do gênero feminino ou por se identificar com ele. Porém, este debate político e social 
ainda não se encontra suficientemente maduro como para ser incorporado como tipo 
penal independente sem o risco de dificultar ainda mais o acesso à justiça para as 
mulheres e aumentar a impunidade contra a qual se luta. 

24 Zaffaroni, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal. Parte General 2ª. Edición. Ed. Ediar. Argentina 2006 
25 O princípio de taxatividade exige a formulação em termos precisos das hipóteses de fato das normas penais. Esta 

exigência costuma ser entendida em, pelo menos, dois sentidos: a) uma redução da imprecisão dos conceitos 
usados para determinar os comportamentos penalmente proibidos e b) uma preferência pelo uso de conceitos 
descritivos frente ao uso de conceitos valorativos. Em: Moresco, José Juan. Principio de Legalidad y Causas de 
Justificación. Sobre el Alcance de la taxatividad. Universitat Ponpeu Fabra. Barcelona. www.es.scribd.com ultima 
visita 12 de março de 2011. 
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1. CONTEXTO: CONCEITO FEMICÍDIO/FEMINICÍDIO

No México, a violência contra as mulheres é um assunto cotidiano, cuja expressão mais 
dramática são os assassinatos de muitas mulheres. O caso paradigmático de Ciudad Juárez 
mostrou com toda crueza a violência extrema. Em sua maioria, os corpos são encontrados 
com sinais de tortura, mutilações, fúria ou violência sexual por razões associadas ao gênero 
(Monárrez, 2000:87).

O que é o feminicídio? Toda violência contra a mulher constitui violência de gênero? Qual 
é a problemática do feminicídio no México? É importante submeter à discussão a violência 
contra as mulheres, especialmente a violência extrema exercida contra elas, que deriva na 
privação da vida destas (feminicídio).

Diversas autoras feministas, e em particular a filósofa espanhola Celia Amorós (1994), 
assinalam que a violência exercida sobre as mulheres por ser mulheres é a denominada 
“violência sexista” ou “patriarcal”, que se perpetua devido à posição de subordinação das 
mulheres nessa “ordem patriarcal”.

Celia Amorós indica (Laurenzo, 2009: 3) que A conceitualização emergente, por parte do 
movimento e do pensamento feminista como exemplificações de um tipo específico de 
violência que tinha um caráter estrutural, foi determinante para fazer que estes casos se 
homologassem e, portanto, se contassem.

Os conceitos de direitos humanos, mulher e violência encontram-se estreitamente 
vinculados. Contudo, não tem sido fácil o reconhecimento destes direitos para as mulheres, 
nem muito menos que se considere a violência contra estas como uma forma de violação 
a seus direitos humanos (IIDH, 2006).

A violência contra as mulheres ganha maior dimensão quando se vulnera o principal direito 
humano: a vida, isto é, quando a violência extrema de gênero constitui feminicídio. 

O termo femicídio/feminicídio é o resultado de diversas investigações sobre uma 
problemática comum: o assassinato de mulheres e meninas. Na década dos noventa, as 
feministas anglo-saxônicas Radford e Russell introduziram o paradigma teórico de femicide, 
enquanto que nos países de fala hispânica utilizou-se o termo femicídio ou feminicídio 
(Sau, 1993, citado em Monárrez, 2008: 30). De acordo com Margarita Corderola, na 
República Dominicana a expressão feminicídio foi utilizada dentro do movimento feminista 
e de mulheres organizadas desde meados dos oitenta (Pola, 2002:29, citada em Monárrez, 
2008). No México, o conceito foi introduzido à academia em 1994 por Marcela Lagarde 
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(1997). Por sua parte, Julia Monárrez utilizou o termo em suas investigações desde 1998 
(Monárrez, 2009).

O termo femicide é utilizado pela primeira vez no Tribunal Internacional de Crimes contra 
Mulheres que sessionou em Bruxelas, em 1976, onde compareceu Diana Russell, quem 
qualificou desta maneira outras formas de violência extrema contra a mulher (Russell, 
2006:76). Posteriormente, a mesma autora o define como “o assassinato de mulheres nas 
maõs de homens devido a que são mulheres” (2006:58). 

Quando Russell utilizou o termo pela primeira vez em seu depoimento no Tribunal 
Internacional de Crimes contra Mulheres em Bruxelas, em 1976, não proporcionou uma 
definição explícita deste conceito. Não é senão até 1990 quando oferece uma definição 
completa, junto com Jane Caputi: “O assassinato de mulheres realizado por homens 
motivado por ódio, desprezo, prazer ou um sentido de propriedade das mulheres” (Caputi, 
Russell 1990: 34). 

Em 1992, a mesma Russell, junto com Radford, definiu feminicídio como “o assassinato 
misógino de mulheres por homens”. Contudo, 

…o feminicídio vai mais além dos assassinatos misóginos, para aplicá-lo a todas as 
formas de assassinato sexista. Isto é, os assassinatos misóginos limitam-se àqueles 
motivados pelo ódio em relação às mulheres, enquanto os assassinatos sexistas 
incluem os assassinatos realizados por varões motivados por um sentido de ter 
direito a ele ou superioridade sobre as mulheres, pelo prazer ou desejos sádicos em 
relação elas, ou pela suposição de propriedade sobre as mulheres (Radford e Russell, 
1992:77).

Na América Latina, a discussão não só se centrou na motivação do assassinato de mulheres, 
mas no termo mesmo, fundamentalmente na Centro-américa, e em particular na Costa 
Rica, com as investigadoras Carcedo e Sagot, as quais discutiram a conveniência dos termos 
femicídio/feminicídio:

Entender-se-á por femicídio o assassinato de mulheres por razões associadas com seu 
gênero. O femicídio é a forma mais extrema da violência baseada na iniquidade de 
gênero, entendida esta como a violência exercida pelos homens contra as mulheres 
em seu desejo de obter poder, dominação ou controle. Inclui os assassinatos 
produzidos pela violência intrafamiliar e a violência sexual (2001:11).

Segundo Carcedo e Sagot (2001: 10), o conceito de femicídio é útil porque nos indica o 
caráter social e generalizado da violência baseada na iniquidad de gênero e nos afasta 
de enfoques individualizantes, naturalizados ou patologizados que tendem a culpar as 
vítimas, a representar os agressores como “loucos”, “fora de controle” ou “animais”, ou 
a conceber estas mortes como o resultado de “problemas passionais”. Estes enfoques, 
produto de mitos muito estendidos, ocultam e negam a verdadeira dimensão do problema, 
as experiências das mulheres e a responsabilidade dos homens. 

Em outras palavras, as autoras assinalam que o conceito de femicídio ajuda a desarticular 
os argumentos de que a violência baseada na iniquidade de gênero é um assunto pessoal 
ou privado e mostra seu caráter profundamente social e político, resultado das relações de 
poder entre os homens e as mulheres na sociedade.

Com base em Liz Kelly (1998), Carcedo e Sagot sustentam que o conceito de femicídio 
permite também fazer conexões entre as variadas formas de violência, e estabelecem o 
que Kelly chama um continuum de violência contra as mulheres. Desde essa perspectiva, 
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o estupro, o incesto, o abuso físico e emocional, o assédio sexual, o uso das mulheres na 
pornografia, a exploração sexual, a esterilização ou a maternidade forçada, etc., são todas 
expressões distintas da opressão das mulheres e não fenômenos desconexos. No momento 
em que qualquer destas formas de violência resulta na morte da mulher, esta se converte 
em femicídio. O femicídio é, portanto, a manifestação mais extrema deste continuum de 
violência. 

Para Carcedo e Sagot, a violência de gênero é um elemento central que ajuda a compreender 
a condição social das mulheres. A presença ou ameaça real de violência cotidiana e de 
femicídio ilustram como a opressão e a desigualdade colocam as mulheres em uma posição 
terrivelmente vulnerável. A violência contra as mulheres é, de fato, a pedra angular da 
dominação de gênero.

Femicídio é, então, um conceito político construído e posicionado coletivamente por 
um grande número de organizações de mulheres da América Latina, empregado para 
denunciar a violência contra as mulheres e a impunidade com a qual se perpetua.

Contudo, para além da discussão do termo femicídio/feminicídio, o certo é que ambos se 
referem a essa forma extrema de violência contra as mulheres. Atualmente, os termos que 
se usam para se referir aos assassinatos sexuais de mulheres são feminicídio e femicídio. 
Ambas acepções são utilizadas pelos movimentos de mulheres da região. Na reunião de 
trabalho da Rede Feminista Latino-americana e do Caribe por uma Vida sem Violência 
para as Mulheres (Santiago, Chile, julho de 2006) discutiu-se o conteúdo dos termos, e 
se concluiu que ambos se referem ao mesmo. Acordou-se que cada país pode denominar 
este tipo de crime como prefira, já que tanto feminicídio como femicídio diferenciam o 
assassinato de mulheres do neutral homicídio.

Portanto, é valiosa a introdução do conceito de feminicídio/femicídio, não só por questões 
meramente linguísticas, mas para visibilizar e reconhecer nos assassinatos de mulheres a 
violência de gênero.

No México, ademais da antropóloga Marcela Lagarde, quem introduziu o conceito de 
violência feminicida, a investigadora do Colégio da Fronteira Norte, Julia Monárrez, 
realizou um trabalho de investigação importante acerca do feminicídio, e em particular 
dos cometidos na localidade fronteiriça de Ciudad Juárez.

Para Monárrez, o feminicídio 

é o assassinato de uma menina/mulher em que se encontram todos os elementos 
da relação não equitativa entre os sexos: a superioridade genérica do homem 
frente à subordinação genérica da mulher, a misoginia, o controle e o sexismo. Os 
assassinos por meio dos atos cruéis fortalecem as relações sociais não equitativas de 
gênero que distinguem os sexos: alteridade, diferença, desigualdade e impunidade 
e cumplicidades ao não sancionar os culpáveis e outorgar justiça às vítimas 
(Observatório, 2007:5).

Agrega que o feminicídio é “o assassinato de meninas e mulheres por homens pelo fato de 
ser mulheres” e leva em consideração 

…a relação não equitativa entre os gêneros, a estrutura de poder e o controle que 
têm os homens sobre as meninas e mulheres para que eles disponham o momento 
de sua morte; os motivos aos que se recorre para justificar o assassinato; os atos 
violentos que se exercem no corpo da vítima; a relação de parentesco entre a 
vítima e o vitimário; as mudanças estruturais que se dão na sociedade; a falta de 
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investigação e busca de justiça por parte dos aparatos de admnistração de justiça, e 
a responsabilidade e/ou cumplicidade do Estado (Observatório, 2007:6).

Afirma também que 

…os atos violentos que o agressor ou os agressores produzem no corpo da mulher e 
que o mesmo exterioriza são variados: golpes, estrangulamento, feridas produzidas 
por uma arma ou qualquer objeto que possa ser utilizado como tal, mutilações, 
torturas, estupro e incineração; são agressões que se apresentam uma detrás de 
outra e embora se manifestam de forma contínua, muitas delas se mesclam para 
formar um todo (Monárrez, 2000: 100.101).

Em investigações realizadas pelo Observatório Cidadão Nacional de Feminicídio e na 
pesquisa por mim realizada no Estado de Jalisco para a obtenção de tese doutoral, 
utilizou-se a seguinte classificação, com base nas tipologias indicadas na revisão teórica, 
fundamentalmente a realizada por Monárrez:

Feminicídio familiar íntimo: privação dolosa da vida cometida por um homem contra 
sua cônjuge ou qualquer descendente ou ascendente em linha reta ou colateral até 
o quarto grau, irmã, concubina, adotada ou adotante, ou que tenha alguma relação 
afetiva ou sentimental de fato, sabendo o delinquente desta relação.

Feminicídio familiar íntimo infantil: privação dolosa da vida cometida por um homem 
contra meninas menores de idade ou que não tenham a capacidade mental, seja 
filha ou descendente ou colateral até o quarto grau, irmã, adotada ou adotante 
ou com quem tenha alguma relação afetiva ou de cuidado, sabendo o delinquente 
desta relação de responsabilidade, confiança ou poder que lhe outorga sua situação 
adulta sobre a minoria de idade da menor.

Feminicídio infantil: privação dolosa da vida cometida por um homem contra meninas 
menores de idade ou que não tenham a capacidade mental, sem que exista algum 
vínculo familiar ou de parentesco com a menor.

Feminicídio íntimo: privação dolosa da vida de uma mulher cometida por um homem 
com quem a vítima tinha ou teve uma relação íntima, de convivência, de intimidade 
ou namoro, amizade, companheirismo ou relações de trabalho, de vizinhança, 
ocasional, circunstancial ou afins a estas. 

Feminicídio por roubo: privação dolosa da vida de uma mulher cometida por um 
homem com ânimo de cometer o roubo ou a privação dos bens desta ou dos que 
tenha sob seu cuidado.

Feminicídio circunstancial: privação dolosa da vida de uma mulher cometida por um 
homem de maneira circunstancial, sem que exista o ânimo de cometer a privação da 
vida desta, mas sua condição de varão favorece a utilização de meios para a privação 
da vida da mulher. 

Feminicídio por violência juvenil: quando a privação da vida de uma mulher cometida 
por um homem dá-se em um contexto de disputas entre grupos associados em 
bandos, ou outros. 
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Feminicídio por vingança: quando a privação da vida da mulher dá-se a partir de um 
ajuste de contas entre particulares.

Feminicídio por orientação sexual: quando a privação da vida da mulher dá-se por 
sua preferência sexual.

Feminicídio por ocupação estigmatizada: quando a privação dolosa da vida de uma 
mulher cometida por um homem dá-se pela ocupação ou o trabalho desautorizado 
que desempenha. Com base neste critério encontram-se aquelas que trabalham em 
bares e em centros noturnos, como bailarinas, garçonetes e trabalhadoras sexuais. 

Feminicídio relacionado com o narcotráfico: quando a privação da vida de uma mulher 
dá-se a partir da comissão de outros delitos de foro federal, como o narcotráfico, a 
posse e o tráfico de drogas.

Feminicídio sexual sistêmico desorganizado: privação dolosa da vida das mulheres, 
cometido por homens, na qual ocorram alguma das seguintes circunstâncias:

•	 Quando	o	corpo	da	mulher	seja	abandonado	em	lugar	público	ou	privado	com	
marcas de violência física. 

•	 Quando	se	produzam	lesões	infamantes	ou	em	zonas	genitais	ou	do	corpo	das	
mulheres que evidenciam um tratamento degradante, humilhante e destrutivo.

•	 Quando	se	tenha	cometido	um	delito	sexual	antes	ou	posterior	à	privação	da	vida	
das mulheres.

•	 Quando	 se	 tenha	 construído	 uma	 cena	 delitiva	 degradante,	 humilhante	 e	
destrutiva na privação da vida das mulheres que gere sua pós-vitimação.

•	 Quando	a	privação	dolosa	da	vida	de	uma	menina	menor	de	idade	seja	cometida	
por um homem no contexto de qualquer circunstância anterior. 

À maneira de conclusão, citarei alguns elementos do conceito de feminicídio:

 y É uma categoria de análise. 
 y Expressão extrema da violência de gênero.
 y Naturalizada na cultura e tolerada pelo Estado e pela sociedade.
 y Permite falar de um continuum de violência contra a mulher.
 y Assassinato das mulheres como consequência direta de uma política sexual que 

pretende preservar o statu quo genérico.
 y Ódio pela autonomia que exerce a mulher no uso de seu corpo e ao aceder a postos 

de autoridade ou poder.
 y Abarca um conjunto de fatos violentos contra as mulheres executados por conhecidos 

ou desconhecidos que têm em comum a ideia de que as mulheres são usáveis.
 y No mundo há milhões de mulheres sobreviventes do feminicídio.
 y O feminicídio se ampara na impunidade (silêncio, omissão, negligência, conluio de 

autoridades encarregadas de prevenir e erradicar estes crimes).
 y Violência institucional: impunidade nos assassinatos de mulheres.
 y O termo começa a se usar no México frente aos desaparecimentos e assassinatos de 

mulheres em Ciudad Juárez, há dezesseis anos.
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 y É o extremo da violência de gênero contra as mulheres, que se manifesta com 
o assassinato destas, em suas diferentes tipologias: feminicídio sexual sistêmico, 
feminicídio familiar íntimo, feminicídio infantil, feminicídio íntimo, feminicídio por 
atividades relacionadas com a delinquência organizada ou narcotráfico, feminicídio 
por vingança, feminicídio por roubo, entre outros.

2. TIPIFICAÇÃO DO FEMICÍDIO/FEMINICÍDIO

2.1. É conveniente contar com uma figura penal sobre 
femicídio/feminicídio?

Elena Larrauri (Laurenzo, 2009:257) destaca, a respeito da intervenção do direito penal em 
relação à violência contra as mulheres, que “em círculos acadêmicos aponta-se, em alguns 
casos de forma crítica, em outros de forma laudatória, para a necessidade de que o direito 
penal cumpra uma função pedagógica de conscientizar a sociedade de que este tipo de 
comportamentos são reprováveis e devem ser considerados delito…. Ambas considerações são 
questionadas pela doutrina penalista majoritária e também por grupos feministas acadêmicos, 
os quais aludem a que o direito penal deve estar presidido pelo princípio da intervenção mínima 
(caráter de ultima ratio) e que, em consequência, elevar estes comportamentos a delitos vulnera 
o caráter de ultima ratio que deve também presidir especificamente a imposição da pena de 
prisão”. Isto é, desde que se começou a legislar no âmbito penal a violência contra as mulheres, 
tem havido um debate a respeito de se esse é o âmbito do direito em que se deva buscar a 
solução para a problemática da violência contra as mulheres.

Este debate não escapa à tipificação do feminicídio como um delito autônomo. 

O assassinato de mulheres vai para além de mais um conjunto de delitos do foro comum; 
o que se está visibilizando é um caso extremo de violação do direito à vida, à segurança, à 
liberdade; isto é, uma violação dos direitos humanos das mulheres.

No México teve um significado especial, ao conceitualizar o feminicídio a partir de uma 
realidade que se visibiliza de maneira impune em Ciudad Juárez, e que se revela na 
cotidianidade do resto do país. 

Neste sentido, o direito penal opera com atraso, uma vez que os feminicídios têm 
ocorrido e são um problema social e crescente no país. O direito penal, ademais, não é un 
direito que sirva para a prevenção (nem sequer assustando os perpetradores feminicidas 
com altas penalidades), coincido com este enfoque, entretanto, parece-me que o direito 
penal tem que ir ajustando suas normas jurídicas às realidades sociais e criminológicas que 
prevalecem. No caso da tipificação do femicídio/feminicídio, não se trata somente de um 
aumento de penas para os perpetradores, mas fundamentalmente da criação de um novo 
tipo penal autônomo que visibilize a realidade cotidiana do assassinato de mulheres, as 
quais são privadas da vida, em um exercício de controle e de poder, o que não ocorre com 
os homicídios de varões. 

A maioria das legislações nacionais utilizam uma linguagem na qual a mulher e seus 
direitos ficam escondidos detrás da utilização de um genérico masculino. 

Na norma jurídica está ausente a perspectiva de gênero, não se legisla com esta perspectiva 
nem há transversalização do mesmo, e ainda prevalecem normas que contrariam os 
padrões internacionais de direitos humanos. 
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Particularmente, não se encontra tipificado o delito de feminicídio. E enquanto não se 
regule na norma penal, é inviável o acesso à justiça e a uma vida livre de violência para 
as mulheres. Não se poderão estabelecer políticas públicas que permitam aos Estados 
dimensionar a problemática do femicídio/feminicídio e estabelecer os mecanismos 
adequados para a sanção, prevenção e erradicação da violência contra as mulheres.

A tipificação do feminicídio pode significar a visibilização de uma forma extrema de 
violência de gênero, portanto, a ausência de tipificação do feminicídio como delito impede 
o acesso à justiça das mulheres.

A incorporação de novos tipos penais que atendem à adequação de condutas criminais 
com a realidade social é uma maneira de enfrentar e resolver problemas de criminalidade 
que atentam contra homens e mulheres. Ao mesmo tempo, é uma maneira de aceder à 
justiça para aquelas que são vítimas desses atos delitivos desde uma perspectiva de gênero 
e de direitos humanos. 

Portanto, é inegável a necessidade de uma nova justiça penal, a qual deve trazer consigo 
reformas estruturais na normativa penal, com novos conceitos e princípios.

Os legisladores e legisladoras têm o dever e a responsabilidade de garantir de maneira 
pertinente, adequada e oportuna a regulação dos bens jurídicos afetados na sociedade de 
acordo com os novos paradigmas do direito à vida.

E um bem jurídico que tenha sido violentado e não tenha sido atendido de maneira 
adequada e, portanto, tenha impedido o acesso à justiça para as mulheres, é a privação 
da vida destas. 

Embora na norma jurídica neutra do “homicídio” buscou-se juridicamente a quem privou 
da vida uma mulher, este tipo penal não visibiliza o contexto no qual ocorrem estas mortes, 
e portanto impede que exista uma verdadeira política criminal para combater a existência 
deste delito. 

O atual sustento teórico e filosófico do “homicídio” ficou ultrapassado pelo progresso não 
só da ciência penal e da política criminal, mas do avanço indiscutível dos direitos humanos 
das mulheres. 

É momento de considerar um novo tipo penal que permita estabelecer políticas criminais 
que combatam com efetividade a quem atente contra a vida das mulheres. A tipificação 
do feminicídio permite o ingresso de um novo conceito que renovará o processo de justiça 
de acordo com os princípios que devem prevalecer em um Estado Democrático de Direito. 

Embora para muitos governos a figura penal é uma maneira fácil de responder 
às demandas do movimento de mulheres para que adotem políticas públicas 
de prevenção dos femicídios/feminicídios, como assinala Elena Larrauri (Laurenzo, 
2009:257), “nesta etapa histórica começam a se descobrir as vantagens do “populismo 
penal”, isto é, as vantagens eleitorais de se mostrar inflexível com os problemas sociais. 
E devido provavelmente a que estamos em uma época social na qual a única forma de 
mostrar a repulsa social seja incluir este comportamento no Código Penal, acabamos com 
uma contínua criminalização neste âmbito, no qual cada partido político que chegou 
ao governo se viu obrigado a realizar uma reforma para convencer de que eles levam o 
problema social “mais a sério” que seus antecessores, e são um dos símbolos visíveis deste 
compromisso a criação de mais delitos ou a elevação das penas”.
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Como ficou expresso em algumas legislações (Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador; e 
no México com a tipificação no Estado do México) em que se tipificou com uma falta de 
técnica jurídica e de uma conceitualização ampla das tipologias do femicídio/feminicídio, 
tem-se contribuído a gerar mais impunidade nestes delitos e a estabelecer obstáculos 
jurídicos que impedem um acesso efetivo à justiça para as mulheres. 

Entretanto, considero que é necessária a tipificação para que se possam estabelecer 
as políticas públicas apropriadas para prevenir os feminicídios. Tratando-se de um 
problema estrutural, as políticas públicas devem estar encaminhadas a reformas estruturais 
desde os sistemas educativos, laborais, de exercício de cidadania, etc. 

Quanto ao fato de se a figura do femicídio/feminicídio é muito “exigente” e resulta 
difícil punir os perpetradores, considero que não é assim; o que tem ocorrido nos 
países onde se legislou a respeito é que se atenderam às demandas cidadãs do movimento 
de mulheres e feminista de tipificar o feminicídio/femicido sem considerar elementos 
importantes no tipo penal que evitassem a impunidade, e no caso concreto da Guatemala, 
com uma falta de técnica jurídica que se evidencia ao configurar em um tipo penal 
concepções teóricas sociológicas e antropológicas de difícil comprovação em um tipo 
penal. 

Nos países em que se legislou a respeito (Costa Rica 2007, Guatemala 2008, Chile 2001, El 
Salvador 2010), parece-me que não existiu clareza sobre os elementos do tipo penal 
que se pretendia legislar; desta maneira, cometeram-se erros graves ao tipificar somente 
uma tipologia do feminicídio (feminicídio íntimo ou o que se refere às relações de casal), 
como no caso de Costa Rica e Chile; ou ao tipificar de uma maneira tão ampla e com 
conceitualizações teóricas antropológicas reduzidas a um tipo penal (o caso de Guatemala 
e El Salvador), que deixam com isto de fora outras formas e tipos de feminicídio ou bem 
promovem a impunidade, ao tornar de difícil justificação o tipo penal. 

Obviamente que nestes países em que já se tipificou o femicídio não se conta com cifras 
oficiais que permitam, pelo menos, elaborar diagnósticos que pudessem gerar as políticas 
públicas adequadas para a prevenção deste delito. Não é a tipificação em si mesma 
a que servirá para a diminuição do número de casos de femicídio/feminicido, mas 
sua tipificação dará a possibilidade de estabelecer as políticas criminológicas e de política 
pública para a prevenção, punição e erradicação deste tipo de violência contra as mulheres. 

Ademais, a entrada em vigor das diversas tipificações não tem sido suficiente para que as 
mulheres acedam à justiça, e existe uma mesma estrutura na investigação e administração 
da Justiça que impede a proteção e defesa dos direitos humanos das mulheres em todos 
os níveis do sistema de justiça penal. 

Portanto, existem obstáculos estruturais que permitem a violação sistemática dos direitos 
humanos das mulheres no próprio sistema de justiça.

Entre outras questões, não se tem incorporado à argumentação jurídica de operadores e 
operadoras de justiça todos os preceitos internacionais relacionados com a proteção dos 
direitos humanos das mulheres, especialmente da CEDAW e Belém do Pará.

Não se tem incorporado tampouco ao sistema de justiça penal os critérios em matéria de 
interpretação das convenções na matéria da Corte Interamericana de Direitos Humanos e 
dos padrões internacionais de direitos humanos, especialmente os produzidos pelo Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos (CoIDH e CIDH). 
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No caso do México, há quatro anos temos trabalhado diversas propostas de tipificação 
do feminicídio, a partir do Observatório Cidadão Nacional do Feminicídio, o qual se tem 
enriquecido com a discussão em diferentes âmbitos da academia, do feminismo, dos 
operadores de justiça, etc., e que deu lugar a que se apresente a primeira proposta que 
considero com viabilidade para ser legislada. (Anexo 1) (Anexo 2)

Desde o feminismo há uma postura muito clara a pedir a criminalização autônoma 
do feminicídio, porque ademais dos efeitos penais e jurídicos, o ponto simbólico de uma 
figura de feminicídio incide também em transformações culturais importantes.

E a tipificação do feminicídio deve estar acompanhada de políticas públicas de Estado que 
permitam mudanças nos sistemas de investigação e administração da justiça que evitem 
que a impunidade seja o elemento substancial.

O assassinato de mulheres, a violência extrema exercida contra elas, a misoginia permeada 
em uma diversidade de formas, o feminicídio em si mesmo, têm raízes estruturais que 
requerem mudanças de fundo, que por suposto devem incluir políticas públicas apropriadas 
e necessárias para prevenir, punir e erradicar os feminicídios na região.

Nos últimos anos, produziram-se investigações importantes tanto no México como na região 
de América Latina e no Caribe sobre o feminicídio; em termos gerais, nas investigações que 
realizamos a respeito do feminicídio e das análises comparativas que temos feito a respeito 
encontramos que as vítimas do feminicídio são, em sua maioria, jovens entre os 17 e 40 
anos de idade, isto é, mulheres em idade produtiva e reprodutiva.

Em muitos casos, o disparador central da violência é a perda do controle que os varões 
supõem ter sobre a vida e o corpo das mulheres.

Encontramos casos daquelas mulheres que quando tomam uma decisão importante em 
sua vida, que vai desde aceitar um trabalho ou terminar a relação, separar-se, divorciar-se, 
até a compra de um vestido, os varões próximos a elas decidem privá-las da vida.

Ou aqueles múltiplos casos, cada vez mais frequentes, de mulheres cujos corpos aparecem 
abandonados em via pública ou em cenários transgressores como lixeiras, terrenos baldios, 
etc., com marcas extremas de violência sobre seu corpo, invariavelmente seus corpos são 
expostos nus e com evidências claras de abuso e violência sexual. 

Em muitos casos, os corpos são mutilados, parcialmente queimados, encobertos, etc.

Finalmente, argumenta-se desde o feminismo que, do ponto simbólico, uma figura 
de femicídio/feminicídio poderia colaborar em transformações culturais. 

Com o que coincido plenamente, já que a figura do feminicídio, ademais de ser uma postura 
política dentro do feminismo, possibilita a visibilização de uma problemática que traduzida 
ao direito penal geraria políticas criminais de atenção e prevenção deste delito, e com 
isto, também se poderiam gerar políticas públicas em relação à educação que propiciem 
as mudanças culturais que neste momento prevalecem em sociedades patriarcais como 
as nossas, e transformações nos sistemas de justiça que permitam o adequado acesso à 
justiça de mulheres violentadas, que interrompam os continuums de violência e que não 
solapem a impunidade que rodeia todos estes casos de violência contra as mulheres. Com 
isto, seriam dados passos firmes para o acesso das mulheres à justiça e a uma vida livre de 
violências, incluindo as patrimoniais, econômicas, psicológicas, na comunidade, etc. 
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ANexo 1

fóRUm TipificAção do femiNicídio No 
disTRiTo fedeRAl. 
fevereiro 2011

CONCLUSÕES

I. Tipificar o feminicídio: cumprimento de uma dívida histórica 
com as mulheres e meninas

1. O feminicídio é o assassinato de uma mulher motivado pelo sexismo e pela misoginia, 
porque implicam o desprezo e o ódio em relação a elas. São a expressão da violência 
extrema contra as mulheres e meninas. Representam uma experiência de terror contínuo, 
em que figuram humilhação, desprezo, maltrato físico e emocional, assédio, violência 
sexual, incesto, abandono e outras expressões de violência, propiciados pela misoginia 
e pela desigualdade no exercício do poder neste sistema patriarcal. São um atentado 
contra sua segurança, sua integridade, o direito à vida e à dignidade que clarifica a 
hipótese de que tais crimes se cometem com um simple interesse: porque as vítimas 
são mulheres, porque se pode assassiná-las e porque até agora existe impunidade na 
maioria dos casos. 

2. É assim que Tipificar o feminicídio é um assunto de justiça social e um esforço por 
saldar uma dívida histórica com as mulheres e meninas em uma cultura misógina e 
patriarcal, em que a violência extrema contra as mulheres por sua condição de gênero 
lhes custa a vida diariamente, à centena delas, sem diminuir o dano sofrido pelas 
famílias destas ao não poder ter acesso à justiça ou ao conhecer a brutalidade com a 
qual foram cometidos os crimes.

3. Contribuirá em termos concretos à erradicação da problemática no país – ou pelo 
menos em nível local - e fortalecerá o trabalho para garantir a devida persecução de 
um delito que representa uma cultura de ódio e extermínio contra as mulheres. Vale 
dizer: Tipificar o feminicídio para erradicá-lo. 

4. Implica também um reconhecimento à responsabilidade do Estado perante esta 
problemática para cumprir com as principais obrigações internacionais de proteção, 
defesa e promoção dos Direitos Humanos das mulheres e meninas, entre eles se 
encontram o Comitê de Especialistas da Convenção sobre Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), a Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Belém do Pará”) e recentemente a 
Sentença emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo caso González 
e outras (“Campo algodonero”) vs. México, entre outras.

5. Sendo assim, ao incluir a figura do Feminicídio aos Códigos Penal e de Procedimentos 
Penais se contribuirá e fortalecerá o trabalho de investigação, persecução e punição 
das mortes de mulheres por razões de gênero; incluindo uma reparação integral do 
dano para as vítimas diretas e indiretas, o anterior desde uma visão de gênero e Direitos 
Humanos.
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6. O anterior, por sua vez, explica a necessidade de contar com os mecanismos necessários 
para sua investigação, isto é contar com delineamentos, protocolos e padrões de 
atuações periciais, desde uma perspectiva de gênero, com apego a outras experiências 
internacionais, assim como instrumentos de proteção de Direitos Humanos, capacitação 
a funcionários e funcionárias, item de orçamento e compromissos concretos por parte 
das instâncias governamentais para fazer efetiva a normativa. 

7. Então, colocar o feminicídio na categoria de delito representa de forma positiva 
a harmonização da normativa local de acordo com os tratados e instrumentos 
internacionais de Direitos Humanos, a Lei Geral de Acesso das Mulheres a uma Vida 
Livre de Violência e a Lei de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência do 
Distrito Federal. 

II. Elementos básicos para a elaboração do tipo penal de 
feminicídio

1. Requer-se elaborar um tipo penal no qual se evite conter elementos de caráter subjetivo 
que sejam difíceis de comprovar, sem que isso signifique prescindir daqueles de caráter 
social que acarreta o feminicídio, - tais como que o delito é produto de relações 
desiguais de poder e da misoginia. Para que sejam acreditados pelos ministérios 
públicos e punidos pelos juízes. 

2. O tipo penal deve levar implícito todas as características do evento, indicar condutas 
que implique todo tipo de perpetradores dos crimes e sua relação com a vítima, os 
antecedentes da violência, as causas de morte, entre outros. 

3. Deve-se incluir não somente como elemento do tipo penal a morte das mulheres e 
meninas, mas inclusive sua simples tentativa, incluindo a transgressão a outros bens 
jurídicos tutelados tais como liberdade psicosexual, a integridade pessoal, a liberdade, 
a saúde, entre outros. 

4. Não se deve considerar na tipificação o feminicídio somente no âmbito familiar.
5. No processo de tipificação se deverá considerar as indicações da recente sentença 

ditada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o “Caso Algodonero”, 
especificamente quando se fala da violência sistemática contra as mulheres e a 
obrigação de investigar com a devida diligência. 

6. Requer-se, ademais, a modificação das respectivas normas no Código de Procedimentos 
Penais para o Distrito Federal, para incorporar as boas práticas de investigação do 
feminicídio e facilitar a aplicação de um protocolo de investigação.

Outras ações integrais relacionadas com a tipificação do 
feminicídio

1. Fortalecer os registros de estatísticas das mortes de mulheres por razão de gênero, tais 
como dados da vítima e vitimário, lugar dos fatos, mecânica da morte, entre outros, 
para contar com informação consistente e confiável para melhorar as ações de política 
pública.

2. Requer-se avançar na criação de um protocolo de investigação, com perspectiva de 
gênero, para a investigação e punição do delito. 

3. Requer-se contar com uma área que contenha elementos científicos, técnicos e 
tecnológicos para a adequada investigação do delito de feminicídio. 
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III. Compromissos

1. Instalação de uma comissão permanente de trabalho interinstitucional em coordenação 
com as organizações da sociedade civil, dedicada ao desenho de uma proposta do 
tipo penal do feminicídio, retomando as propostas aqui apresentadas, buscando um 
tipo penal viável que considere todas as representações do feminicídio, penas justas e 
ações eficazes para a reparação do dano. Proposta de reformas aos Códigos Penal e 
de Procedimentos Penais, para ser apresentada a Pleno da Assembleia Legislativa do 
Distrito Federal em 8 de março do presente ano.

2. Fortalecer o trabalho de prevenção e atenção da violência contra as mulheres a partir 
das instituções do Governo do Distrito Federal com a participação de organizações civis 
especialistas no tema, colocando especial ênfase na especialização da investigação, 
punição e reparação do dano do delito de feminicídio.

3. Continuar com o trabalho de harmonização legislativa de outras normas e leis 
vinculadas com o tema da violência contra as mulheres, levando em conta o tipo penal 
de feminicídio de tal forma que se possa estabelecer de forma integral um marco 
normativo de acordo com os tratados, instrumentos e recomendações internacionais 
em matéria de proteção dos Direitos Humanos das Mulheres.

4. Iniciar os trabalhos para a criação de um protocolo viável para a investigação criminal 
do feminicídio. 
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ANexo 2

QUE REFORMA E ADICIONA DIVERSAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO 
PENAL FEDERAL PARA TIPIFICAR O FEMINICÍDIO, ASSIM COMO 
DO CÓDIGO DE PROCEDIMENTOS PENAIS E DA LEI GERAL DE 
ACESSO DAS MULHERES A UMA VIDA LIVRE DE VIOLÊNCIA 
PARA ESTABELECER AS BASES PARA UMA INVESTIGAÇÃO COM A 
DEVIDA DILIGÊNCIA NOS FEMINICÍDIOS.

Os que subscrevem, deputadas e deputados de diferentes grupos parlamentares da LXI 
Legislatura do honorável Congresso da União, com fundamento nos artigos 71, parte II, 
da Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos; 6, parágrafo 1, primeira parte; 
67, parágrafo 1, e 102, parágrafo 2, parte VI, do Regulamento da Câmara de Deputados, 
submetem à consideração desta honorável soberania a presente iniciativa com projeto de 
decreto pelo qual se reformam e adicionam diversas disposições do Código Penal Federal 
para tipificar o feminicídio, assim como do Código de Procedimentos Penais e da Lei Geral 
de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência para estabelecer as bases para uma 
investigação com a devida diligência nos feminicídios, ao teor da seguinte

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O direito das mulheres a viver livres de violência e discriminação foi consagrado e estabelecido 
em nível nacional e internacional. A promulgação de instrumentos internacionais de 
direitos humanos reflete um consenso e reconhecimento por parte dos Estados sobre o 
tratamento discriminatório recebido pelas mulheres em suas sociedades.A obrigação de 
contar com mecanismos para atender, prevenir e erradicar todas as formas de violência 
contra as mulheres, em todos os âmbitos de ocorrência, tem permitido incidir de maneira 
determinante nas agendas dos governos. 

O assassinato é uma das consequências mais cruéis da violência feminicida que se compõe 
por todas as mortes violentas e evitáveis das mulheres. Esta violência é resultado de 
situações inseguras, agressivas e nocivas, vividas por mulheres tanto no público como no 
privado, que finalmente conduzem à sua morte. 

Estas situações e modalidades de violência são apontadas na Lei Geral de Acesso das 
Mulheres a uma Vida Livre de Violência como resultado da sistemática violação de seus 
direitos humanos (Cf. Título I Capítulo V, Art. 21), que conta com a tolerância social e a 
impunidade perante o Estado. 

A desvantagem jurídica, política, econômica e social das mulheres deve-se a uma 
desigualdade histórica que colocou os homens em posições de poder, supremacia 
e domínio, e as mulheres em posições de subordinação, inferioridade, desvantagem e 
dependência. Estas desigualdades entre os gêneros produz brechas no desenvolvimento, 
no acesso e desfrute aos direitos, no poder e na participação em outros aspectos da vida 
social. 
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Assim, as mulheres ocupam os escalões de trabalho mais baixos e pior remunerados, 
têm menor acesso à educação, à alimentação, à propriedade da terra e à moradia. Sua 
participação civil e política é numericamente menor e sob regras discriminatórias que se 
traduzem em baixo acesso aos cargos e postos mais altos nas empresas, nas organizações 
sociais e no Estado. Em situações de pobreza, a carga das mulheres é mais pesada e 
em quase todos os lares são exclusivas responsáveis do cuidado de meninas, meninos, 
doentes e pessoas com capacidades distintas; ademais de realizar um sem-número de 
tarefas comunitárias e trabalhos de maneira gratuita. 

A violência contra as mulheres é também por fim histórica. No Mundo Antigo (Grécia 
e Roma) porque se considerou as mulheres propriedade privada dos homens, pater 
familias do OIKOS. No Estado moderno porque em suas origens (séculos XVIII e XIX) não 
foram consideradas sujeitos de direitos nem cidadãs. Daí que ainda no Estado Liberal o 
monopólio da violência legítima do Estado para aplicar castigos e fazer valer o respeito 
aos direitos privados, individuais dos cidadãos, não incluía a proibição da violência contra 
as mulheres no seio da familia, onde o pai ou o chefe de família podia exercê-la como 
parte de suas prerrogativas de autoridade como marido. Assim, atuando em nome da 
autoridade do Estado, como tutelar da norma social no seio familiar, o pai-esposo podia 
exercer legitimamente em casa a mesma violência que o Estado exercia ao castigar e 
penalizar os indivíduos com condutas anti-sociais, na ordem pública.

Desta maneira, a discriminação das mulheres desde a origem das sociedades modernas 
marca com selo indelével sua relação com o direito e a justiça no sentido de separar, 
distinguir e diferenciar com um tratamento desigual, de inferioridade ou de menor valor 
às mulheres tanto na letra como nas práticas da justiça. 

Por isso, embora nos termos formais do direito se diz e se reitera que as diferenças conceituais 
entre os sexos não implicam desigualdade, não é menos certo que o sujeito abstrato 
incrustado no direito moderno é o homem público que historicamente se auto definiu 
como sujeito-modelo e norma de todas as leis (os direitos civis, os direitos políticos, os 
direitos econômicos e sociais) desde sua posição como homem livre, cidadão, trabalhador. 
Enquanto as mulheres consideradas como não-sujeito de direitos ficaram adstritas ao 
âmbito doméstico, juridicamente subordinadas; política e civilmente representadas por 
outros, economicamente dependentes e sob o domínio do pai, marido, irmão ou qualquer 
parente ou sujeito do sexo masculino.

Contra esta legitimidade de facto e de jure as mulheres tiveram que lutar por séculos 
para serem reconhecidas como sujeitos de direitos em nome próprio e sem representação, 
para serem titulares de direitos civis, políticos, econômicos, e para conquistar uma justiça 
reconhecendo esta herança de subordinação e menos-valia perante a lei. 

1.1. O Marco Internacional do Direito das Mulheres a uma Vida 
Livre de Violência

A luta da mulheres contra a violência que sofrem pelo fato de ser mulheres foi fundamental 
na conquista de sua igualdade jurídica e substantiva. Desde a segunda metade do século 
XIX pugnaram por reformas legais para a aquisição de direitos civis e o estabelecimento 
da separação e o divórcio perante situações de violência. Buscaram também, desde então, 
a adoção de medidas de apoio para as vítimas da violência conjugal, o direito ao voto e à 
educação, que consideraram essenciais para reverter a condição geral de subordinação e 
menos-valia.
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A conquista formal de direitos civis e políticos das mulheres que se logra entre a primeira e a 
segunda metade do século XX constitui em avanço de grande relevância. Assim, em 1928, 
a Conferência Internacional dos Estados Americanos cria a Comissão Interamericana de 
Mulheres, primeiro organismo intergovernamental encarregado de analisar e promover o 
status jurídico da mulher. Em 1933, toma-se o Acordo da Convenção de Montevidéu sobre 
os direitos de Nacionalidade da Mulher Casada. Em 1937, a Liga das Nações, antecessora 
da ONU, estabelece um Comitê de Especialistas sobre o Status Legal da Mulher, que coloca 
o tema dos direitos das mulheres na agenda de cooperação internacional. Em 1938, a 
Convenção Interamericana prepara a Declaração de Lima a favor dos Direitos da Mulher e 
recomenda aos membros revisar a discriminação feminina nos códigos civis. 

Desta primeira fase de direitos fundamentais destaca-se, finalmente, em 1945, a Carta 
que funda a ONU e que estabelece o princípio da igualdade de direitos entre homens e 
mulheres e igualdade de tratamento, seguida em 1946 com o estabelecimento do Comitê 
sobre o Status Legal da Mulher, que entre os anos 50 e 60 prepara propostas de mudanças 
legislativas e convenções diversas, que abriram o acesso das mulheres à educação em todos 
os níveis escolares, assim como a profissões antes exclusivas dos homens, ao emprego 
remunerado, à seguridade social, participação política, etc.

Não obstante, a aquisição formal de direitos civis e políticos não foi suficiente para 
desmontar as estruturas da desigualdade de gênero nem para erradicar a violência contra 
as mulheres. 

Em 1975, quando se realiza a Primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, que se celebrou 
no México, ademais das evidências do atraso e da desigualdade que padecia a metade do 
gênero humano, deram-se as primeiras reflexões sobre o problema da violência no seio 
familiar, considerando-o um problema social. Para a Segunda Conferência Mundial da 
Mulher (Copenhague, 1980) adota-se a primeira resolução sobre violência contra a mulher, 
declarando-a um crime contra a humanidade. Mas é na Terceira Conferência Mundial da 
Mulher (Nairobi,1985) quando a violência contra as mulheres emerge como um problema 
central compartilhado pelas mulheres de todo o mundo, transformando-se então em um 
problema da comunidade internacional.

Para 1990, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas reconhece que a generalização 
do problema da violência contra as mulheres transcende classes, níveis de renda, raças 
e culturas, ordenando a todos os Estados membros a contrarrestar o problema com 
medidas urgentes e eficazes para erradicar sua incidência. Com esta finalidade, estabelece 
um Grupo de Especialistas para a preparação de um marco geral para a abordagem da 
questão. Dito grupo sessiona em Viena, em 1991, e consolida sua proposta em 1992. 
Graças a isto o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (CEDAW) 
–organismo que monitora a execução da Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher, criada desde 1979–, incluiu formalmente a violência de 
gênero como discriminação por razão de gênero desde 1992. 

Em junho de 1993 se realiza, em Viena, a II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, 
que é um dos marcos mais importantes no respaldo do reconhecimento do direito das 
mulheres a uma vida livre de violência. O fruto desta Conferência é a Declaração sobre 
a Eliminação da Violência contra a Mulher, acordada pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas em 20 de dezembro desse mesmo ano.

A Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação da Violência Contra a Mulher define 
pela primeira vez a violência contra as mulheres como: “todo ato de violência baseado 
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no pertencimento ao sexo feminino, que tenha ou possa ter como resultado um dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico para a mulher” e se incluem também como atos de 
violência, “as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária da liberdade, tanto se 
produzidos na vida pública como na vida privada”.

E reconhece que a violência baseada no gênero constitui uma manifestação das relações de 
poder historicamente desiguais entre o homem e a mulher que têm conduzido à dominação 
da mulher e à sua discriminação por parte do homem e impedido o avanço pleno da mulher, 
(...) a violência contra a mulher é um dos mecanismos sociais fundamentais pelos quais se 
força a mulher a uma situação de subordinação com relação ao homem” (Resolução da 
Assembleia Geral 48/104 de 20 de dezembro de 1993).

A violência baseada no gênero permite o domínio sobre as mulheres, ao exercer controle 
sobre seus corpos, sua sexualidad e suas vidas. É parte da discriminação que por razão 
de gênero vivem as mulheres, porque se exerce como mecanismo de sujeição, como 
castigo e vingança e é funcional à prevalência de condições de exclusão, marginalização, 
exploração, subordinação das mulheres. Trata-se, ademais, de uma violência que busca 
servir de exemplo, já que ao violentar uma mulher se ameaça todas as demais mulheres. E 
é genérica porque abarca todas as mulheres. 

Desta maneira, a Declaração situa a violência contra as mulheres como um problema de 
direitos humanos, afirmando que as mulheres têm igualdade de direitos ao desfrute e 
proteção de seus direitos humanos e liberdades fundamentais, incluindo a liberdade e 
segurança à pessoa, a uma vida livre de tortura ou de qualquer castigo ou tratamento 
cruel, desumano ou degradante. Ao mesmo tempo, amplia o conceito da violência contra 
as mulheres para refletir as condições reais da vida das mulheres, reconhecendo não só 
a violência física, sexual e psicológica, mas também as ameaças deste tipo. Ainda que, 
sem dúvida, o avanço mais transcendental para a vida e os direitos das mulheres desta 
Declaração foi reconhecer a necessidade de lutar contra este flagelo, tanto no espaço 
público como no privado, reconhecendo-a como um problema público, exortando a 
aplicação universal de princípios e direitos para garantir a igualdade, segurança, liberdade, 
integridade e dignidade de todas as mulheres. De sorte que os governos dos Estados 
Membros, os próprios organismos especializados e as Organizações Não Governamentais 
adotaram medidas de prevenção, punição, proibição, assistência a vítimas e formação de 
profissionais. 

Na região latino-americana a Organização dos Estados Americanos propôs adotar, firmar 
e ratificar, em seu Vigésimo Quarto período ordinário de sessões, de 9 de junho de 1994, 
celebrado em Belém do Pará, uma Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência 
contra a mulher, que distinguiu a região de outras que não contavam ou ainda não contam 
até o momento com instrumentos similares. 

Nos mesmos termos que a Resolução 19 das Nações Unidas, destaca-se no preâmbulo da 
Convenção de Belém do Pará o reconhecimento, por parte dos Estados firmantes, de que a 
eliminação da violência contra a mulher é condição indispensável para o desenvolvimento 
individual e social e para sua plena e igualitária participação em todas as esferas da vida. 

Esta Convenção, que conta com 32 ratificações de Estados Membros da OEA, sendo o 
instrumento mais ratificado do sistema interamericano de direitos humanos, define a 
violência contra a mulher como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
como na esfera privada”. Distingue a violência contra a mulher em três modalidades: física, 
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sexual e psicológica e amplia a categoria de âmbitos e responsabilidade em atos deste 
tipo perpetrados contra as mulheres, sejam os que ocorrem dentro da família ou unidade 
doméstica ou em qualquer relação interpessoal; ou em que o agressor compartilhe ou 
tenha compartilhado o mesmo domicílio que a mulher, e que envolva atos como estupro, 
maltrato e abuso sexual. Inclui também uma ampla gama de âmbitos, sejam os atos de 
violência ocorridos na comunidade e perpetrados por qualquer pessoa, compreendendo 
fatos como: estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de pessoas, prostituição forçada, 
sequestro e assédio sexual no lugar de trabalho, assim como em instituições educativas, 
estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar. 

Para fortalecer o direito das mulheres a uma vida livre de violência, a Convenção de Belém 
do Pará inclui aqueles atos violatórios ou violentadores de seus direitos perpetrados ou 
tolerados pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorram. 

1.2. O Marco Jurídico Nacional do Direito das Mulheres a uma 
Vida Livre de Violência

No México, com o objetivo de prevenir, atender, punir e erradicar a violência para assegurar 
às mulheres o exercício pleno de seus direitos humanos e liberdades fundamentais, em 14 
de Dezembro de 2005, um grupo de deputadas feministas da LIX Legislatura da Câmara 
de Deputados apresentou um projeto de iniciativa de Lei Geral de Acesso das Mulheres a 
uma Vida Livre de Violência (LGAMVLV). Depois de uma ampla discussão nas Câmaras de 
Deputados e Senadores, esta Lei foi publicada em 1 de fevereiro de 2007.

O objetivo fundamental desta Lei foi estabelecer os princípios e critérios desde a perspectiva 
de gênero, para orientar as políticas públicas para reconhecer, promover, proteger e garantir 
o direito das mulheres a uma vida livre de violência; assim como estabelecer a coordenação 
interinstitucional para prevenir, atender, punir e erradicar a violência contra as mulheres.

Esta Lei foi elaborada a partir de um marco teórico conceitual feminista e de direitos 
humanos. Estabelece com clareza a responsabilidade do Estado para garantir o direito das 
mulheres a uma vida livre de violência. 

A Lei especifica os âmbitos nos quais se apresenta a violência, assim como os danos que 
esta ocasiona, os quais foram identificados a partir da Investigação Diagnóstica realizada 
pela Comissão Especial para conhecer e dar Seguimento às investigações relacionadas 
com os Feminicídios na República Mexicana e à Procuração de Justiça Vinculada da LIX 
Legislatura. 

Esta investigação permitiu relacionar os homicídios dolosos e culposos com outras mortes 
violentas e mortes evitáveis: acidentes e suicídios, assim como com mortes evitáveis 
produto de doenças: câncer, HIV/AIDS, as chamadas mortes maternas (por falta de saúde 
e atenção integral durante a gestação, o aborto, o parto, o puerpério). Desde então, a 
violência, os crimes e as mortes violentas e evitáveis de mulheres foram analisadas em 
sua complexa relação com formas de exclusão, discriminação e exploração das mulheres 
não só de gênero, mas de idade, de classe, etnia, condição social territorial (regional e 
municipal). Este conjunto de articulações se analisou à luz da insegurança, ilegalidade e 
delinquência imperantes em seu local de vida ou derivadas de situações de risco como a 
exclusão, a marginalização e a migração. 

O conhecimento do problema que iniciou com homicídios de meninas e mulheres permitiu 
correlacionar as mortes violentas com formas de violência familiar, sexual, física, psicológica, 
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patrimonial e econômica e também com a violência institucional. A Lei reúne o conjunto 
de mortes violentas na modalidade de violência feminicida1.

Assim, ademais do feminicídio, em nosso país se identificaram outras formas de morte 
violenta contra as mulheres que é necessário ter presentes para sua prevenção, punição e 
erradicação.

Na LGAMVLV tomou-se o conceito de violência feminicida como a forma extrema de 
violência de gênero contra as mulheres, produto da violação de seus direitos humanos, 
nos âmbitos público e privado, conformada pelo conjunto de condutas misóginas que 
podem acarretar impunidade social e do Estado e culminar em homicídio e outras formas 
de morte violenta de mulheres (artigo 21).

Para fazer frente à violência feminicida, a Lei Geral estabelece uma das medidas 
governamentais mais inovadoras da Lei, o Alerta de Gênero, como resposta à presença 
de focos vermelhos devido à alta incidência de violência feminicida e, ao mesmo tempo, à 
ausência de políticas governamentais para enfrentá-la, inclusive à negação do problema, 
à sua gravidade e à negligência das autoridades locais e federais que não têm respondido 
de maneira adequada diante da gravidade do problema. 

O Alerta de Violência de Gênero é o conjunto de ações governamentais de emergência 
para enfrentar e erradicar a violência feminicida em um território, seja exercida por 
indivíduos ou pela própria comunidade. É um recurso jurídico que obriga atuar nos três 
níveis de governo federal, estadual e municipal de maneira articulada para atender desde 
uma perspectiva de gênero, de forma pronta e rápida, sem demora, fatos de violência 
feminicida em uma zona determinada. Trata-se de uma medida de emergência que implica 
ações governamentais de investigação, busca e administração de justiça que conduzam 
ao esclarecimento dos fatos, à detenção e ao processamento dos agressores e ao acesso à 
justiça de familiares das vítimas. Inclui desde pronto medidas de prevenção para evitar que 
a violência feminicida continue.

A promulgação desta Lei iniciou um proceso de harmonização legislativa nas entidades 
do país que consistiu na formulação e estabelecimento de corpos legislativos similares 
nas 32 entidades, mas em quase a totalidade dos estados perdura com a presença de 
leis administrativas para prevenir a violência intrafamiliar que não estão alinhadas com a 
Convenção de Belém do Pará e que competem com a nova legislação e geram ambiguidade 
na aplicação da mesma. Igualmente está pendente a harmonização destas novas leis com 
os códigos penais e civis das entidades, a fim de criar um mesmo patamar de direitos e 
garantias para as mulheres em todo o país.

Destaca-se o fato de que boa parte dos mecanismos estabelecidos pela Lei Geral de Acesso 
a uma Vida livre de Violência não estejam funcionando devidamente, como o Banco 
Nacional de Dados e Informação sobre Casos de Violência (BANAVIM) que até o momento 
não foi integrado pela entidade responsável de fazê-lo que é a Secretaria de Segurança 
Pública Federal.

Também não foram publicados nem o Programa Integral para Prevenir, Atender, Punir e 
Erradicar a Violência contra as Mulheres nem o Diagnóstico Nacional sobre todos os tipos 
e modalidades de violência contra as meninas e as mulheres no país.

1 Peritagem apresentada pela Dra. Lagarde para o Caso “Campo Algodonero” vs. Estados Unidos Mexicanos, consul-
tado em www.feminicidios-campoalgodonero.org.mx
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1.3. A Situação Atual da Violência e os Feminicídios no México 

A violência contra as mulheres segue estando presente em diversas modalidades em todo 
o mundo, sendo um dos obstáculos principais para lograr a igualdade de gênero.

Em 2006, a Secretaria Geral das Nações Unidas sintetizou os resultados de um Estudo 
a fundo sobre todas as formas de violência contra a mulher (ONU A/61/122/Add.1) 
assinalando que: “o progresso na elaboração de normas jurídicas, padrões e políticas 
internacionais não esteve acompanhado por um progresso comparável em sua aplicação 
em nível nacional, que continua sendo insuficiente e desigual em todas partes do mundo”. 
Ratificando que esta violência “é inaceitável, seja cometida pelo Estado e seus agentes; por 
parentes ou por estranhos; no âmbito público ou privado; em tempo de paz ou em tempos 
de conflito.” (Já que) “Enquanto siga existindo a violência contra a mulher, não se pode 
afirmar que se tenha logrado progressos reais em relação à igualdade, o desenvolvimento 
e a paz” 2.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) fez eco desta mesma afirmação, 
ao destacar que, apesar de que na maioria dos países da região existe um reconhecimento 
formal e jurídico de que “a violência contra as mulheres constitui um desafio prioritário”; 
e apesar do dever geral dos Estados para promover a igualdade de jure e de facto entre 
as mulheres e os homens, assim como os deveres de elaborar e aplicar efetivamente um 
marco de normas jurídicas e de políticas públicas para proteger e promover plenamente los 
direitos humanos das mulheres, existe uma grande brecha entre a incidência e a gravidade 
do problema, assim como entre a qualidade da resposta judicial oferecida para atender a 
violência contra as mulheres3. 

Assim, a despeito dos avanços obtidos na legislação que protege a segurança e a vida 
das mulheres em diversas regiões do continente americano como México, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, têm se estendido formas extremas de violência contra as mulheres, 
como são os assassinatos. Estes crimes, mesmo com características distintas em cada país, 
relativas à idade, às relações de parentesco ou às condições particulares de cada lugar, 
têm em comum que se originam na desigualdade de poder entre mulheres e homens, que 
produz uma situação de vulnerabilidade e limitação para as mulheres no desfrute de seus 
direitos, em especial o direito à vida, à integridade pessoal, à liberdade, entre outros.

No marco da violência contra as mulheres definida na Convenção de Belém do Pará, estes 
assassinatos foram nomeados de maneira particular em nosso país como feminicídios ou 
em outros países -Guatemala, Costa Rica e Chile - como femicídios.

Esta forma de violência contra as mulheres, que revela em suas manifestações um caráter 
sistemático, tem se identificado ao longo de quase duas décadas pelo trabalho de 
familiares das vítimas, de organizações de mulheres, ativistas defensoras dos direitos das 
mulheres e de direitos humanos, conseguindo chamar a atenção de diversos organismos 
internacionais como a CIDH, que produziu o Relatório sobre a Situação dos Direitos da 
Mulher em Ciudad Juárez, México: O Direito a não ser Objeto de Violência e Discriminação 
(2003), fundamental para visibilizar o problema na região americana. 

O primeiro problema que se apresentou para dimensionar e conhecer o problema é que 
as mulheres assassinadas são sistematicamente invisibilizadas nas cifras de homicídios 

2 Ver. Nações Unidas, “Poner fin a la violencia contra la Mujer: De las palabras a los hechos”, Estudo a Fundo sobre 
todas as formas de violência contra a mulher. Informe do Secretário Geral das Nações Unidas, 2006. 

3 Cf. CIDH, “Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas”, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
68, 20 enero 2007. Disponível na: http://www.cidh.org
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que coletam as instituições de administração de justiça na região. Somente graças à 
insistente luta das organizações e dos familiares, que em diversos países conseguiram que 
se estabeleçam tipificações penais e registros especiais do fenômeno, foi-se conhecendo a 
gravidade e profundidade da violência feminicida em nossos países.

Invisibilizadas nos registros. Um dos grandes problemas para conhecer a magnitude e 
gravidade dos homicídios de mulheres é sua indistinção nos registros oficiais. Esta é a 
segunda constante nos homicídios de mulheres. Daí a clara necessidade de contar com 
estudos e estatísticas que permitam dar conta de seus traços, frequência e condições em 
que se produz, ademais de revelar as tendências de seu comportamento.

Como se afirma no Relatório do Secretário Geral da ONU: “Na maioria dos países os 
dados policiais e forenses sobre os homicídios são incompletos, e frequentemente não 
proporcionam uma informação básica acerca das circunstâncis da morte ou da relação 
entre a vítima e o infrator. Em numerosos países os dados sobre os homicídios nem sequer 
se desagregam pelo sexo da vítima.” (Nações Unidas, 2006a:78).

Por esta razão, a Recomendação 19 da Convenção sobre a eliminação de todas as formas 
de discriminação contra a mulher (CEDAW, por suas siglas em inglês) explicitamente 
menciona a necessidade de que os Estados partes “alentem à recopilação de estatísticas e 
à investigação da amplitude, das causas e dos efeitos da violência e da eficácia das medidas 
para prevenir e responder a ela”. “Um Estado que não conte com informação estatística 
clara e suficiente sobre o índice e características do feminicídio ou femicídio, dificilmente 
poderá cumprir com sua obrigação de prevenção desta forma extrema de violência contra 
as mulheres.” (OACNUD, 2009, p. 41). 

Não distinguir e registrar estes crimes equivale a não identificar sua particularidade, sua 
ocorrência, o que acarreta a sua dissolução e a virtual perda de sua existência. Porém, a 
gravidade desta indiferença institucional vai além disto, porque um Estado que não se ocupa 
de registrar e dimensionar um problema como o feminicídio revela não só desinteresse em 
oferecer proteção e salvaguardar os direitos das mulheres, senão que ademais dá pauta à 
extensão de práticas viciosas que originam a impunidade destes assassinatos. 

Neste sentido, a invisibilidade nos registros converte-se no primeiro elo de uma cadeia 
de injustiça que dá como resultado a impunidade e conivência das instituições com a 
violência feminicida, porque a omissão da contabilidade dos corpos sem vida de mulheres 
que aparecem nos espaços públicos e privados torna-se irresponsabilidade das autoridades 
que devem investigar, buscar e oferecer justiça e reparar o dano às vítimas. O círculo da 
omissão se fecha na ausência de justiça, opacidade e falta de prestação de contas dos 
governos perante as milhares de vítimas e seus familiares.

A impunidade é, pois, uma das constantes nos homicídios de mulheres. Atendendo a esta 
situação, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na sentença do caso conhecido 
como Campo algodonero (10 dez. 2009), enfatiza que o que caracteriza os homicídios de 
mulheres ocorridos entre os anos de 1993 e 2004 em Ciudad Juárez [DOF: 08/03/2010] 
é sua falta de esclarecimento e as irregularidades nas investigações respectivas. O que 
contribui a gerar um clima de impunidade em torno à sua ocorrência. 

No caso mexicano, organizações como Nossa Filhas de Regresso à Casa, o Observatório 
Nacional Cidadão do Feminicídio, a Rede de Investigadoras pela Vida e a Liberdade da 
Mulheres e as próprias comissões especiais que a Câmara de Deputados criou para o 
seguimento destes crimes, desde a LIX Legislatura, conseguiram ir consolidando informação 
sobre os casos e obtendo conhecimento sobre como sua incidência vitimiza as mulheres. 
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Em nosso país, apesar de evidentes problemas de registro, a fonte mais confiável para 
dimensionar a incidência das mortes violentas nas mulheres são a Estatísticas Vitais, em 
especial as mortes que se recuperam das Atas que os médicos legistas preenchem sob o 
item de “supostos homicídios” e cujos dados mais antigos remontam à 1985. 

Este ano, o registro consigna 1 mil 485 supostos homicídios de mulheres, equivalentes a 
9.6% de todas as mortes com presunção de homicídios do ano. Para o ano 2000, estas 
mortes já representaram 12.2%, apresentando uma porcentagem adicional no conjunto 
dos assassinatos. Assim, enquanto o homicídio masculino tendeu a baixar, chegando no 
ano 2001 a somente 8 mil 888 com uma caída equivalente a 27% em relação a 1985, 
os supostos assassinatos de mulheres tenderam a se elevar de 9.6 a 13.2, que foi sua 
porcentagem mais alta em 2003. 

A partir de 2007, como resultado da luta contra o narcotráfico que voltou a elevar os 
homicídios masculinos, os quais chegaram a 17 mil 161 em 2009 , os assassinatos de 
mulheres se mantêm entre 11 e 12% dos mesmos. Trata-se, pois, de um problema crescente 
que de 1985 até o momento tem privado da vida 34 mil 176 mulheres, desde a infância 
precoce à velhice.

 Os assassinatos de mulheres têm características distintivas que os diferenciam dos 
homicídios masculinos. Em primeiro lugar 36% deles ocorre nos lares, enquanto que 
no caso dos varões 56% se produzem em lugares públicos. Estes dados mostram que 
a incidência da violência em relação às mulheres que se coletou em instrumentos como 
a Pesquisa Nacional da Dinâmica e das Relações nos Lares em 2006 (ENDIREH), cujos 
resultados indicam que 57% das mulheres mexicanas sofre algum tipo de violência, 
encobre a presença de violência feminicida no interior dos mesmos. E que pela debilidade 
dos direitos humanos das mulheres mexicanas, os lares onde vivem são para muitas o lugar 
mais inseguro para sua vida e sua segurança.

Mas é ao observar a distribuição destes assassinatos por grupos de idade onde encontramos 
que a discriminação e a vulnerabilidade que experimentam as mexicanas abarca a todas, 
mesmo que por diversos motivos. Assim, encontramos que 5.8% das mortes femininas com 
presunção de homicídio correspondem a bebês de menos de cinco anos, isto significa 
que uma de cada 17 mulheres privadas da vida apenas começavam a crescer. Certamente a 
maior vitimização se produz entre as jovenzinhas, já que a idade mais frequente nas mortes 
com presunção de homicídio localiza-se entre os 20 e os 24 anos. Porém, a proporção de 
assassinatos de mulheres na terceira idade quase duplica à correspondente aos varões.

Isto nos diz que enquanto o padrão por idade dos homicídios masculinos segue uma 
pauta conhecida internacionalmente, com uma concentração nas idades jovens, no caso 
das mulheres temos um fenômeno mais complexo, em que se conjuntam infanticídio, 
assassinato de mulheres nas idades que estão sendo mães e homicídio de idosas.

Com os dados disponíveis começamos, então, a perfilar a existência de um entorno que 
produz violência contra as mulheres pelo fato de ser mulheres, mais que aquele 
relacionado com certas características das vítimas, como sua participação em brigas ou no 
crime organizado, que é a característica dos homicídios de varões.

Uma terceira característica dos assassinatos das mulheres é a brutalidade com que se 
priva da vida as mulheres. Os dados disponíveis no registro destas mortes mostram que 
os meios usados na agressão revelam também diferenças na forma como são assassinados 
homens e mulheres. Enquanto em dois terços dos homicídios, os homens morrem por 
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agressões com armas de fogo, nos assassinatos das mulheres é mais frequente o uso 
de meios mais primitivos e brutais: como o enforcamento, estrangulamento, sufocação, 
afogamento e imersão; e se usam objetos cortantes, três vezes mais que nos assassinatos 
dos homens. E a proporção em que são envenenadas ou queimadas triplica à dos varões.

Uma de cada cinco mulheres é assassinada direta e literalmente nas mãos de seu 
agressor, e em 5% dos casos é queimada com substâncias ou com fogo. A violência 
e brutalidade com que se ultima as mulheres indica presença de uma intenção de 
agredir de diversas maneiras seu corpo, antes ou depois de privá-la da vida.

O contexto de violência criminal que está vivendo o país também tem um impacto na 
forma como se está assassinando as mulheres: embora em termos gerais o panorama é 
muito parecido entre 2006 e três anos depois, a proporção de mulheres mortas devido à 
arma de fogo cresce uma terça parte, enquanto o enforcamento e similares baixa de 22.4 
a 18% e as mortes nas que se utilizou um objeto cortante passam de 17.7 a 14.2%.

Ademais, destas mortes violentas diretamente certificadas pelos médicos - que não sempre 
são os médicos legistas habilitados, violando-se em 30% de casos esta disposição, assim 
como a realização de necrópsias - há outras mortes imputáveis à violência feminicida que 
se mascaram com outras mortes, como é o caso das saídas hospitalares por morte dos 
hospitais do setor saúde, de pacientes mulheres que apresentaram traumatismos, feridas, 
fraturas, amputações, corpos estranhos, queimaduras, caídas, agressão com drogas, 
substâncias corrosivas, agressão por empurrão, e outros sintomas de maltrato, que 
deveriam ser relacionados com eventos de violência e que os médicos resistem a identificar 
como tal, violando as disposições da Norma Oficial Mexicana, a NOM-046-SSA2-2005 
“Violência familiar, sexual e contra as mulheres, critérios para a prevenção e atenção”, que 
os obriga a dar parte ao Ministério Público destes casos. 

Em atenção a estas cifras de morte hospitalar por causas imputáveis à violência adverte-se 
que de 2004 a 2009 são quase 120 mil casos, com um aumento de 21.2% no período. Isto 
significa que um maior número de mulheres mexicanas está sendo “propensa a acidentes” 
deste tipo nos últimos anos. 

O suicídio é em muitos casos outra aresta da violência feminicida. A presença de um 
contexto sistemático gerador de violência contra as mulheres evidencia-se quando levamos 
em consideração fatores como a prevalência de suicídios. 

Em geral, presume-se que há uma relação negativa entre os níveis de homicídio e os de 
suicídio. Assim, nos países com menores taxas de homicídio se encontram as maiores taxas 
de suicídio. Em nosso país ratifica-se também este padrão quanto ao comportamento da 
relação homicídios/suicídios. Porém, embora as tendências nacionais ao longo do tempo 
referendam, no caso das mulheres, esta mesma tendência inversa entre as mortes com 
presunção de homicídio e aquelas auto inflingidas intencionalmente (que é como se 
classificam medicamente os suicídios), também se adverte um crescimento simultâneo 
de ambas nos momentos em que têm havido um ponto de inflexão nos assassinatos de 
mulheres. Isto é, que de vir baixando voltaram a subir e o mesmo está ocorrendo com o 
suicídio. Assim, desde 1985 o suicídio de mulheres tem se multiplicado por 2.37 e nos 
últimos dez anos cresceu 166%. O que é uma manifestação contra-fática a tudo o que 
ocorre no mundo. 

Neste sentido, o registro dos supostos assassinatos de mulheres que se realiza no país volta a 
mostrar inconsistências e imprecisões que se parecem mais produto de uma indiferença ou 
denegação de sua importância, quando não de uma deliberada intenção das autoridades 
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ministeriais das entidades para “reduzir”, pela via burocrática, uma realidade dolorosa 
para as famílias que padecem estas traumáticas perdas, e incômoda para as autoridades. 

A investigação e administração de justiça nestes casos é também outro obstáculo para dar 
plena garantia aos direitos das mulheres à vida, à liberdade, à segurança, à integridade 
física. Um fenômeno particularmente perturbador é a prevalência de violências sexuais em 
boa parte do país.

À diferença das mortes violentas, em que o subregistro estaria relacionado com o não 
descobrimento dos cadáveres, neste caso a informação são as denúncias por violação 
levantadas perante o Ministério Público.

É bem conhecido o conjunto de problemas que enfrentam as vítimas deste tipo de violência, 
desde o choque psicológico, a negação como recurso de auto-proteção, a revitimização 
quando se atrevem a denunciar, etc. Inobstante o número das denúncias destes fatos 
seja só a ponta do iceberg de um problema maior, registram-se no país 15 mil violências 
sexuais anualmente, sendo que entidades do país como Chihuahua, Baja California e Baja 
California sul, Estado do México, Quintana Roo, Morelos e Tabasco, em 2009 apresentaram 
taxas superiores a 40 violências por cada 100 mil mulheres.

No que se refere à investigação e administração da justiça os obstáculos das mulheres 
são quase intransponíveis. As vítimas são catalogadas de entrada e com muita frequência 
quase como responsáveis de suas próprias mortes, devendo os familiares que reclamam 
justiça “provar” que suas filhas ou parentes eram honradas e honestas. Agrega-se a isto 
a existência de códigos penais em muitas entidades em que ainda se considera como 
atenuante o “estado de emoção violenta”. De maneira que enfrentamos um contexto 
em que a violência contra as mulheres é perdoado desde o direito, o que contribui à sua 
invisibilização e à impunidade ao oferecer menores castigos aos assassinos de mulheres 
se alegam que estavam fora de si, ainda que lhe tenham tirado a vida com requinte de 
violência.

1.4. Um assassinato com nome próprio: feminicídio

O assassinato é a negação de um dos principais direitos humanos: o direito à vida, 
reconhecido tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos (Adotada e proclamada 
pela Assembleia Geral em sua resolução 217 A (III), de 10 de dezembro de 1948) quanto 
no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (adotado em 16 de dezembro de 
1966 e que entrou em vigor em 23 de março de 1976), ambos instrumentos ratificados 
pelo Estado mexicano.

Todas as pessoas encontram-se submetidas a uma série de riscos ao longo de toda sua 
vida, e a morte é o único seguro. Mas a forma em que alguns grupos estão expostos à 
violência e as maneiras em que esta se torna uma ameaça para sua vida não é aleatória, 
já que depende da maneira em que as pessoas se encontram na ordem social. Desde esta 
perspectiva, para a morte, sim, há diferenças. 

Por isso falar de violência feminicida implica abordar a discriminação e a violência que 
padecem as mulheres em distintos âmbitos (comunitário, familiar, de casal, laboral, escolar, 
institucional) sob distintas modalidades. E considerar que esta violência é resultado de 
relações assimétricas entre mulheres e homens, em matéria de acesso a recursos, direitos, 
oportunidades e capacidades. 
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Para as mulheres seu próprio corpo constitui um fator de risco, já que sobre ele circunda 
um afã de domínio, uso e controle, que pode se converter em uma ameaça para sua 
segurança, sua integridade física e suas liberdades,  que termine vulnerando sua saúde, 
suas capacidades, causando humilhação, intimidação, medo, sofrimento, dano, até chegar 
à morte cruel.

A ameaça na qual vivem as mulheres fica evidenciada pela percepção de insegurança e 
temor que experimentam e revelam mulheres de distintos níveis sociais e na maioria das 
cidades do país. Mas esta ameaça torna-se com mais frequência um severo perigo para 
aquelas que trabalham na maquila, ou que sobrevivem graças ao trabalho informal e 
vivem ou transitam em zonas urbanas desatendidas em matéria de serviços de iluminação, 
vigilância, ruas desoladas, prédios baldios, lugares desertos, etc. E isto ocorre tanto em 
Ciudad Juárez e outras cidades das fronteiras, como Tamaulipas, Baja California, Tapachula, 
como em Chimalhuacán, Iztapalapa ou outras regiões do país. A materialização desta 
ameaça por desgraça se produz para muitas delas, que nunca chegam a seu trabalho, ou 
à sua escola, nem regressam pela noite à sua casa. 

O perigo que vivem as mulheres está não só nos espaços públicos, porque em se tratando 
da violência baseada no gênero não há um dentro e um fora para as mulheres, já que em 
boa parte dos casos – como se expôs - o lar, que é um refúgio perante outros riscos da vida 
moderna, não é um lugar seguro para meninas, adolescentes, mulheres maduras ou idosas 
que sofrem diversas formas de violência, incluída a privação da vida. 

Falar de feminicídio implica abordar a discriminação contra as mulheres e a violência de 
gênero, considerar situações que expressam e reproduzem relações assimétricas de poder, que 
desenvolvem mecanismos para perpetuar a subordinação e a exclusão das mulheres da vida 
política, civil, econômica, social e cultural, assim como do exercício pleno de seus direitos. 

Neste sentido, tem características que o distinguem. Por princípio, trata-se de um ato 
culminante de uma série de vexames cruéis, que já vulneraram previamente diversos 
direitos da vítima e infringiram uma série de agressões constituintes de delito como: 
estupro, lesões, privação da liberdade e outras, pelo que está ao final do “continuum” do 
terror contra as mulheres, o qual inclui uma grande variedade de abusos verbais e físicos, 
como o estupro, a tortura, a escravidão sexual (particularmente em prostituição), o incesto 
e o abuso sexual infantil extrafamiliar, a agressão psicológica, o assédio sexual, etc. (Diana 
Russell, 1976). Neste sentido, é expressão extrema do poder masculino sobre a mulher, 
legitimado por uma percepção social desvalorizadora, hostil e degradante das mulheres. 

A arbitrariedade e iniquidade social se potencializam com a impunidade social e do Estado 
quanto à investigação e administração de justiça no que se refere aos delitos contra as 
mulheres. O qual significa que a violência está presente de formas diversas ao longo da 
vida das mulheres antes do homicídio e que, depois de perpetrado o homicídio, continua 
a violência institucional e a impunidade4. Esta questão ficou claramente evidenciada na 
Sentença da Corte Interamericana no caso González e outras vs México.

O feminicídio tem a ver com os motivos, com as feridas que se infligem no corpo da 
mulher e com circunstâncias sociais que imperam nesse momento. Se reconhece também 
que a falta de justiça implica uma espécie de complacência de autoridades, pessoas5.

4 Peritagem apresentada pela Dra. Lagarde para o Caso “Campo Algodonero” vs. Estados Unidos Mexicanos, consul-
tada em www.feminicidios-campoalgodonero.org.mx

5 Peritagem apresentado pela Dra. Julia Monárrez para o Caso “Campo Algodonero” vs. Estados Unidos Mexicanos, 
consultada em www.feminicidios-campoalgodonero.org.mx
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Outras aproximações efetuadas pelo Conselho Centro-americano de Procuradores de 
Direitos Humanos (CCPDH) e o Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH)6 definem 
o femicídio como a morte violenta de mulheres (assassinato, homicídio ou parricídio) pelo 
fato de ser mulheres. Ademais, agregaram que este constitui a maior violação aos direitos 
humanos das mulheres e o mais grave delito de violência contra as mulheres. 

Em 2009, a Corte Interamericana de Direitos Humanos em sua Sentença “Campo 
Algodonero” vs. México definiu os feminicídios como “os homicídios de mulheres por 
razões de gênero”, considerando que estes se dão como resultado de uma situação 
estrutural e de um fenômeno social e cultural enraizado nos costumes e mentalidades e que 
estas situações de violência estão fundadas em uma cultura de violência e discriminação 
baseada no gênero7.

A CoIDH considerou em sua decisão que a investigação deste tipo de crimes implica 
obrigações adicionais para os Estados: 

“… o dever de investigar efetivamente… tem alcances adicionais quando se trata de 
uma mulher que sofre uma morte, maltrato ou afetação à sua liberdade pessoal no 
marco de um contexto geral de violência contra as mulheres…“ 

De acordo com a CoIDH, quando um ataque contra uma mulher é motivado por um 
assunto de discriminação, pelo fato de ser mulher, é particularmente importante que a 
investigação seja realizada com vigor e imparcialidade, já que existem duas obrigações 
adicionais para resolver estes crimes: reiterar continuamente a condenação dos crimes por 
razões de gênero à sociedade e para manter a confiança da população na habilidade das 
autoridades de protegê-las da ameaça de violência.

Em consequência, realizando uma interpretação a contrario sensu, quando o Estado não 
investiga nem pune os crimes de mulheres, envia uma mensagem de permissividade: pode-
se violentar, golpear e assassinar as mulheres. Assim como uma mensagem de insegurança 
às mulheres: Aqui não estão seguras. 

A CoIDH também aponta que a falta de uma investigação adequada acarreta a impunidade 
e esta é a principal causa da continuidade dos crimes, mas também consequência da 
violência estrutural contra as mulheres.

Recomendações para legislar o Feminicídio

A justificativa de normas penais específicas sobre certas formas de violência contra as 
mulheres ou leis penais sexualizadas foi abordada desde outra perspectiva pelo Mecanismo 
de Seguimento da Implementação da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher (MESECVI) nas recomendações de seu Informe 
Hemisférico8. Em dito documento estabelece expressamente:

6 I Informe Regional: situación y análisis del femicidio en la región centroamericana. CCPDH/IIDH. San José, agosto 
2006. (O presente documento retoma aspectos conceituais desenvolvidos no citado informe regional, o qual pode 
ser consultado em: http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/).

7 CoIDH, Caso González e outras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Cus-
tas. Sentença de 16 de novembro de 2009. Série C No. 205.

8 Mecanismo de Seguimento à Implementación da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violên-
cia contra a Mulher, Informe Hemisférico, Adotado na Segunda Conferência de Estados Parte, celebrada em Caracas, 
Venezuela, de 9 a 10 de julho de 2008, Consultado em: http://portal.oas.org/Portals/7/CIM/documentos/MESECVI-
II-doc.16.rev.1.esp.Informe%20Hemisferico.doc
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“Eliminar toda norma sobre o problema de violência contra as mulheres que seja 
genericamente neutra. Neste sentido, é necessário que as normas referentes à 
violência doméstica sejam específicas para prevenir, punir e/ou erradicar as agressões 
infligidas contra as mulheres”.

A justificativa desta recomendação encontra-se no corpo do relatório, ao destacar que 
as disposições genericamente neutras supõem o risco de permitir sua aplicação contra as 
mulheres, pelo que não cumpririam com o objetivo do Art. 7 c) da Convenção9.

Por sua parte, o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher em seu sexto 
informe periódico de México10 recomendou ao nosso país: “…O Comitê insta ao Estado 
Parte a que acelere a aprovação da emenda do Código Penal para tipificar o feminicídio 
como delito…”. O Comitê de Direitos Humanos, no ano 2010, em seu 98º período de 
sessões, também recomendou a tipificação do feminicídio ao Estado mexicano. 

Estes requerimentos internacionais atendem à necessidade de contar com uma figura 
penal que garanta uma adequada investigação e persecução destes delitos.

Proposta de Tipo penal de Feminicídio

A partir das diversas definições de feminicídio, uma das conclusões que se pode estabelecer 
é que supõe diversos bens jurídicos afetados, não unicamente a proteção do direito à vida. 
Pelo qual, para tipificá-lo não se considera unicamente a privação da vida de uma mulher 
e não se incorpora no capítulo dos delitos contra a vida. 

Os autores do Direito Penal moderno têm coincidido que sobre a base do Princípio da 
intervenção mínima do direito penal deve-se tipificar fundamentalmente as violações aos 
direitos humanos. Sob este argumento o feminicídio, ao ter uma natureza específica, deve 
ser tipificado de forma autônoma.

A proposta de incorporar um conceito desenvolvido desde a perspectiva sociológica e 
antropológica à esfera jurídico penal implica considerar que é uma figura complexa e de 
natureza pluriofensiva, já que um mesmo delito afeta diversos bens jurídicos. 

O delito de feminicídio considera uma série de condutas que já se encontram tipificadas 
no Código Penal, em figuras como o homicídio, privação da liberdade, as lesões, violência 
familiar, o estupro, os quais afetam bens jurídicos fundamentais como a vida, a integridade 
física e psíquica, a liberdade sexual e a inviolabilidade do corpo das mulheres, etc. Contudo, 
tais delitos não permitem evidenciar nem cobrem suficientemente o injusto que representa 
a comissão dos feminicídios11. 

A adoção de uma norma penal específica de gênero é porque a violência contra as 
mulheres não afeta unicamente a vida, a integridade física, psíquica, a liberdade sexual 

9 Art. 7 c) estabelece: “Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e convêm em 
adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência 
e a empenhar-se em: (...) c) incorporar na sua legislação interna normas penais, civis, administrativas e de outra 
natureza, que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como adotar as 
medidas administrativas adequadas que forem aplicáveis”.

10 Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, Observações finais do Comitê para a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher: México, (CEDAW/C/MEX/6) , 36º período de sessões, 7 a 25 de agosto de 2006, 
parág.. 15. Consultado em: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/cc/Mexico_es.pdf

11 É necessário apontar que discussões similares se tem dado com delitos como o desaparecimento forçado ou a tor-
tura, cujos bens jurídicos já se encontravam protegidos em outros delitos antes de sua inclusão nos Códigos Penais. 
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das mulheres, a inviolabilidade do corpo das mulheres, senão que existe um elemento 
adicional: os feminicídios estão basados na discriminação e subordinação implícita na 
violência contra as mulheres.

Quanto à adoção deste tipo de normas, o Tribunal Constitucional Espanhol assinalou que o 
tratamento desigual contido no tipo penal não é discriminatório, pois cumpre as exigências 
de “um fim discernível e legítimo”, “que [a norma] deve ademais articular, em termos não 
inconsistentes com tal finalidade” e “não incorrer em desproporção manifesta”. Também 
mencionou que “[n]ão é o sexo em si dos sujeitos ativo e passivo o que o legislador leva em 
consideração com efeitos agravadores, mas (…) o caráter especialmente lesivo de certos 
fatos a partir do âmbito relacional no qual se produz”.

Este critério avaliza a existência de um tratamento desigual não discriminatório no 
ordenamento jurídico penal, destinado a avançar na obtenção da igualdade material para 
as mulheres.

A presente proposta considera que o tipo penal de feminicídio deverá se localizar em um 
título e capítulo específico: TÍTULO DÉCIMO NONO BIS “DELITOS CONTRA A IGUALDADE 
DE GÊNERO”, CAPITULO ÚNICO “Feminicídio”. 

Quanto à construção dos elementos do tipo penal, para as legisladoras promotoras resulta 
fundamental estabelecer uma redação que permita visibilizar os assassinatos de mulheres 
por razões de gênero, mas que limite a inclusão de preconceitos e estereótipos das e dos 
operadores de justiça encarregados de investigar e punir esses crimes. Pelo qual a proposta 
está integrada em sua maioria por elementos objetivos, limitando assim a interpretação. 

A definição que se inclui de feminicídio responde à dada pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no Caso “Campo Algodonero” vs. México, ficando da seguinte maneira:

Artigo 343 QUINTUS.- Comete o delito de feminicídio quem, por razões de 
gênero, prive da vida uma mulher. Existem razões de gênero quando:

Entre as hipóteses que se consideram para a integração do tipo penal, estão:

I. Exista ou tenha existido entre o ativo e a vítima uma relação de parentesco 
por consanguinidade ou afinidade, de matrimônio, concubinato, sociedade de 
convivência, namoro, qualquer outra relação de fato ou amizade; 

A inclusão desta hipótese atende a dois aspectos: 

a) A realidade nacional: De acordo à ENDIREH, uma de cada duas mulheres é assassinada 
em seu lar e, de acordo à informação proporcionada pelas Procuradorias Gerais de Justiça, 
aproximadamente trinta por cento das mulheres são assassinadas pela pessoa com a que 
mantinha uma relação de matrimônio, concubinato, namoro ou relação de fato. 

É necessário especificar que esta redação inclui quando se priva da vida uma mulher 
depois de finda a convivência. Isto é, não é necessário que no momento do feminicídio se 
mantenha a relação de convivência. 

b) A grande maioria dos assassinatos de mulheres encontram-se na impunidade. Nos casos 
em que é o parceiro da vítima quem a priva da vida, no momento de ser investigados e 
punidos se consideram atenuantes. Esta iniciativa permitiria que este tipo de casos não 
voltassem a ser punidos como homicídios simples. 
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Não se considera a redação de “antecedentes”, para evitar a utilização da necrópsia 
psicológica e assim limitar o uso de estereótipos na investigação e processamento do caso. 

II. Exista ou tenha existido entre o ativo e a vítima uma relação laboral, docente, 
ou qualquer outra que implique confiança, subordinação ou superioridade;

Estas hipóteses supõem uma situação de predomínio da situação por parte do autor. 
Mesmo e quando não exista de fato uma relação de superioridade, o elemento de confiança 
que pode ter a vítima em relação ao ativo, coloca a vítima e o ativo em uma situação de 
desigualdade. 

III. A vítima apresente sinais de violência sexual de qualquer tipo; 

Tem sido reconhecido pelos organismos internacionais que a violência sexual, ademais 
de constituir uma violação à integridade física e mental da vítima, implica um ultraje 
deliberado à sua dignidade. Por isso, a violência sexual não se limita só à invasão física do 
corpo humano e pode incluir atos que não necessariamente envolvem a penetração ou 
inclusive contato físico. 

Com o objetivo de não submeter à justificação do delito de estupro, proporciona-se às 
e aos operadores de justiça os elementos da conduta, os mesmos que não implicam a 
justificação do delito. 

IV. À vítima se lhe tenham infligido lesões infamantes, degradantes ou mutilações, 
prévia o posterior à privação da vida; 

O tratamento degradante ou destrutivo do corpo durante e depois da privação da vida 
implica uma fúria ou brutal ferocidade. Especial atenção merece a conduta empregada 
sobre o corpo da vítima com fins destrutivos, pois implica que ademais de privar-lhe da 
vida, o autor realizou condutas com fins de ocultar ou fazer desaparecer o corpo e com 
isso impedir sua punição atentando contra a administração da justiça. 

V. Existam antecedentes de ameaças, assédio ou lesões do sujeito ativo contra 
a vítima;

Esta hipótese esta prevista ao considerar que há alguns casos em que a vítima antes de ser 
privada da vida pode ter sido ameaçada, assediada ou lesionada pelo autor, o qual pode 
ser uma pessoa conhecida mas sem relação com a vítima ou uma pessoa desconhecida.

VI. O corpo da vítima seja exposto ou arremessado em um lugar público; 

Esta é uma conduta posterior à comissão do feminicídio, mas indissociável deste, implica 
uma ação ulterior sobre o corpo da vítima exercida pelo mesmo sujeito ativo tendente a 
exibir publicamente seu crime.

Se no inciso anterior se propõe sancionar especialmente a conduta tendente a desaparecer 
ou destruir o corpo do passivo, igual sanção merece a ação contrária, que seria a exposição 
pública do corpo do passivo, pois com este tipo de condutas se provoca um desequilíbrio 
na comunidade, gera-se um efeito de medo e insegurança e se atenta contra o livre e 
harmônico desenvolvimento da coletividade.

O desdém público sobre o corpo da vítima que exerce o feminicida, mesmo depois de lhe 
haver privado da vida, implica uma reprovação particular que o abandono ou exibição 
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do cadáver em um lugar público provoca, como já se mencionou, uma afetação não só 
individual sobre a vítima, mas uma afetação social coletiva mais ampla, afetação que se 
adiciona à provocada per se pelo próprio crime.

VII. A vítima tenha ficado incomunicada

A incorporação desta hipótese atende às condições de maior vulnerabilidade na qual se 
encontra a vítima. 

PENALIDADE

A proposta considera a seguinte redação: “A quem cometa o delito de feminicídio será 
imposta uma sanção de 40 a 60 anos de prisão”. 

Reformas ao Código Federal de Procedimentos Penais e à Lei Geral de Acesso das 
mulheres a uma Vida Livre de Violência. 

Com o objetivo de contar com uma reforma integral que permita não só tipificar 
o feminicídio, mas estabelecer as bases mínimas para uma investigação com a devida 
diligência destes casos, incluiu-se uma série de reformas ao Código de Procedimentos 
Penais e à Lei Geral de Acesso das Mulheres a uma Vida Livre de Violência. 

As propostas se desprendem dos vazios identificados pela Comissão Especial para 
conhecer e dar Seguimento Pontual e Exaustivo às Ações que tenham empreendido as 
Autoridades Competentes em relação aos Feminicídios registrados no México, a partir das 
reuniões mantidas com os Procuradores Gerais de Justiça de Chihuahua, Distrito Federal, 
Estado do México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz, assim como com 
a Procuradoria Geral da República e o Secretariado Executivo do Sistema Nacional de 
Segurança Pública, entre outros. 

Entre as modificações ao CFPP encontra-se a incorporação dos elementos mínimos que 
deverão conter as autópsias, o procedimento que deverá realizar a autoridade para preservar 
os corpos não identificados, a obrigação de integrar em uma base a informação genética 
dos corpos não identificados ─em cumprimento da Sentença de Campo Algodonero─, 
assim como o manejo que deverá realizar a autoridade destes corpos. 

São adicionadas como obrigações do Ministério Público durante a integração da averiguação 
prévia: Prover regularmente de informação as vítimas sobre os avanços na investigação e 
lhes dar pleno acesso aos expedientes; evitar incorporar na investigação elementos de 
discriminação que podem dar como resultado uma desqualificação da credibilidade da 
vítima e uma aceitação tácita de responsabilidade dela pelos fatos, seja por sua forma 
de vestir, por sua ocupação de trabalho, conduta sexual, relação ou parentesco com o 
agressor e canalizar as vítimas aos serviços de atenção a vítimas do delito, para que lhes 
proporcionem os serviços correspondentes.

Quanto às reformas à LGAMVLV para contribuir ao cumprimento da Sentença de “Campo 
Algodonero”, adicionam-se obrigações à Procuradoria Geral da República de especializar 
o seu pessoal; criar um registro público dos delitos contra mulheres que concentre a 
informação de todo o país; elaborar e aplicar protocolos especializados com perspectiva 
de gênero para a busca imediata de mulheres e meninas desaparecidas, a investigação 
de feminicídios e violência sexual; a criação do Banco Nacional de dados genéticos de 
mulheres e meninas, que contenha a informação genética das famílias de mulheres e 
meninas desaparecidas. Nesta base de dados também deverá ser incorporada a informação 



137

mesA de TRAbAlho sobRe femicídio/femiNicídio

genética dos corpos de mulheres e meninas registrados como “Não Identificados” ou 
“Desconhecido”. 

As obrigações anteriormente assinaladas também deverão ser realizadas pelas entidades 
federativas, pelo que se modifica o artigo 49 da Lei. 

No caso da Secretaria de Segurança Pública Federal, neste mesmo ordenamento incorpora-
se a obrigação de criar uma página eletrônica específica sobre desaparecimento de mulheres 
e meninas no país, esta disposição também em cumprimento da Sentença mencionada. 

Pelo anterior, apresenta-se perante esta Soberania a seguinte:
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INICIATIVA COM PROJETO DE DECRETO PELO QUE SE REFORMA O 
TÍTULO VIGÉSIMO DO LIVRO SEGUNDO DO CÓDIGO PENAL FEDERAL, 
OS ARTIGOS 344 E 345, ADICIONA-SE UM PARÁGRAFO AO ARTIGO 
323; ADICIONAM-SE AO ARTIGO 2 OS INCISO IX, X E XI, OS ARTIGOS 
171BIS, 171TER E 171 QUATER; E SE REFORMAM OS ARTIGOS 171 E 172 
DO CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMENTOS PENAIS; ADICIONA-SE O 
INCISO X DO ARTIGO 44, REFORMA-SE O INCISO I E SE ADICIONA O 
INCISO IX DO ARTIGO 47, ADICIONAM-SE OS INCISOS XXII, XXIII E XXIV 
DO ARTIGO 49, TODOS DA LEI GERAL DE ACESSO DAS MULHERES A 
UMA VIDA LIVRE DE VIOLÊNCIA. 

TÍTULO DÉCIMO NONO BIS

DELITOS CONTRA A IGUALDADE DE GÊNERO.

CAPITULO ÚNICO

Feminicídio

Artigo 343QUINTUS.- Comete o delito de feminicídio quem, por razões de gênero, prive 
da vida uma mulher. Existem razões de gênero quando:

I. Exista ou tenha existido entre o ativo e a vítima uma relação de parentesco por 
consanguinidade ou afinidade, de matrimônio, concubinato, sociedade de convivência, 
namoro, qualquer outra relação de fato ou amizade; 

II. Exista ou tenha existido entre o ativo e a vítima uma relação laboral, docente, ou qualquer 
outra que implique confiança, subordinação ou superioridade;

III. A vítima apresente sinais de violência sexual de qualquer tipo; 

IV. À vítima se lhe tenham infligido lesões infamantes, degradantes ou mutilações, prévia 
o posterior à privação da vida; 

V. Existam antecedentes de ameaças, assédio ou lesões do sujeito ativo contra a vítima;

VI. O corpo da vítima seja exposto ou arremessado em um lugar público; ou

VII. A vítima tenha ficado incomunicada

A quem cometa delito de feminicídio será imposta uma sanção de 40 a 60 anos de prisão.
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REFORMAS AO CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMENTOS PENAIS

Artigo 2.- Compete ao Ministério Público Federal realizar a averiguação prévia e exercer, se 
for o caso, a ação penal perante os tribunais.

Na averiguação prévia corresponderá ao Ministério Público:

I.- …

…

IX.- Prover regularmente de informação as vítimas sobre os avanços na investigação e lhes 
dar pleno acesso aos expedientes. 

X.- Evitar incorporar na investigação elementos de discriminação que podem dar como 
resultado uma desqualificação da credibilidade da vítima e uma aceitação tácita da 
responsabilidade dela pelos fatos, seja por sua forma de vestir, por sua ocupação de 
trabalho, conduta sexual, relação ou parentesco com o agressor.

XI.- Canalizar as vítimas aos serviços de atenção a vítimas do delito, para que lhes 
proporcionem os serviços correspondentes.

…

Reforma-se o artigo 171.-

Artigo 171.- Tratando-se de homicídio ou feminicídio, ademais de outras diligências que 
sejam procedentes, dois peritos médicos realizarão a autópsia. Só poderá deixar de se fazer 
a autópsia quando o juiz concorde, prévia decisão dos peritos médicos.

Na realização de autópsias deve se deixar constância de pelo menos:

I. A hora, data, causa e forma da morte; 

II. A data e hora de início e finalização; o lugar onde se realiza, e o nome do servidor 
público que a executa; 

III. Registro fotográfico do cadáver; da bolsa ou envoltório em que se encontre, assim 
como da roupa que vestia;

IV. Registro de todas as lesões, assim como da ausência, soltura ou dano nos dentes;

V. Resultados do exame das áreas genital e para-genital para determinar se existem sinais 
de violência sexual; para o qual deverá tomar amostras de fluidos corporais, assim como 
das unhas e de qualquer elemento que permita identificar o sujeito ativo; e

VI. Registrar a temperatura do ambiente e recolher qualquer inseto, para sua análise.

Adicionam-se:
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171BIS.- Nos casos de mortes de mulheres ingressadas em hospitais por traumatismo, 
feridas, fraturas, luxações; amputações, corpos estranhos, queimaduras e suas sequelas; 
caídas, contatos traumáticos; disparos, exposição a jato de alta pressão; espancamento, 
golpe, mordedura, chutes, arranhamento ou torcedura; choque ou empurrão; afogamento 
e submersão; sufocação e estrangulamento; exposição a calor excessivo; contato com 
água corrente, bebidas, alimentos, gordura e azeites para cozinhar, quentes; privação 
de alimentos ou água; agressão com drogas, medicamentos, e substâncias biológicas, 
com substância corrosiva; agressão com pesticidas, com gases e vapores, com produtos 
químicos e substâncias nocivas; agressão por enforcamento, estrangulamento e sufocação; 
agressão com disparo; agressão com material explosivo; agressão com fumo, fogo e 
chamas; agressão com vapor de água, vapores e objetos quentes; agressão com objeto 
cortante; agressão por empurrão; agressão com força corporal; agressão sexual com força 
corporal; o Ministério Público deverá iniciar a investigação como suposto feminicídio. 

171TER.- Os cadáveres deverão ser identificados pelos familiares, pessoas que lhe 
conheceram ou que lhe tenham visto recentemente. Se isto não seja possível, no caso 
de que o estado do corpo permita sua identificação visualmente serão feitas fotografias, 
agregando à averiguação prévia um exemplar e colocando-a em lugares públicos, exortando 
à população que o conheçam a identificá-lo. 

Quando não seja possível sua identificação visualmente, os procedimentos adequados 
técnico forenses para a identificação dos corpos serão: antropométrico, digital, geométrico 
de Matheios, biométricos, antropologia forense, odontologia forense, identificação 
genética. 

Em todo momento deverão ser tomadas as medidas necessárias para evitar a contaminação 
e garantir a apropriada custódia das amostras biológicas.

A entrega de restos só poderá ser realizada uma vez que se tenha conseguido uma 
identificação positiva.

Artigo 171QUATER.- Quando não seja possível a identificação dos cadáveres, o Ministério 
Público investigador deverá determinar e supervisar que: 

I. Os restos humanos deverão ser preservados adequadamente por um lapso de um ano, 
no lugar que a autoridade disponha, mantendo a cadeia de custódia respectiva. 

II. Transcorrido este tempo, proceder-se-á a sepultá-los em um lugar disposto para 
este fim. O Ministério Público investigador deverá assegurar que o lugar onde sejam 
sepultados os corpos permita sua recuperação em bom estado de preservação, sem 
alterações diferentes às apresentadas por efeito de diagêneses e tafonômicas usuais.

III. Prévio ao sepultamento deverão ser realizados moldes dentais e tomadas as amostras 
necessárias para realizar análises de DNA. Esta informação deverá ser preservada, com 
o fim de que possa ser recuperada e reanalisada posteriormente.

IV. A informação genética obtida deverá se incorporar a uma base de informação genética.

Reforma-se o artigo 172:

Artigo 172.- Quando não se encontre o cadáver, ou por outro motivo não se faça a autópsia, 
bastará que os peritos, em vista dos dados que obrem no expediente, emitam uma decisão 
sobre as causas da morte. Em dita decisão deverão assentar se em sua opinião a vítima 
apresentava indícios de violência sexual, mutilações ou lesões infamantes. 
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mesA de TRAbAlho sobRe femicídio/femiNicídio

REFORMAS À LEI GERAL DE ACESSO DAS MULHERES A UMA VIDA 
LIVRE DE VIOLÊNCIA

Adiciona-se um inciso ao artigo 44:

ARTIGO 44.- Corresponde à Secretaria de Segurança Pública:

I…

…

XI. Realizar uma página de internet específica na qual se encontrem os dados gerais das 
mulheres e meninas que sejam reportadas como desaparecidas. A informação deverá ser 
pública e permitir que a população em geral possa aportar informação sobre o paradeiro 
das mulheres e meninas desaparecidas. 

Esta página deverá ser atualizada de forma permanente. 

XII. As demais previstas para o cumprimento da presente lei.

Reforma-se o inciso I e se adiciona os Incisos IX, X e XI ao artigo 47:

ARTIGO 47.- Corresponde à Procuradoria Geral da República:

I. Especializar as e os agentes do Ministério Público, peritos, pessoal que atende vítimas 
através de programas e cursos permanentes em: i) direitos humanos e gênero; ii) perspectiva 
de gênero para a devida diligência na condução de averiguações prévias e processos 
judiciais relacionados com discriminação, violência e feminicídios, iii) incorporação da 
perspectiva de gênero nos serviços periciais, iv) eliminação de estereótipos sobre o papel 
social das mulheres, entre outros;

…

IX. Criar um registro público sistemático dos delitos cometidos contra as mulheres, que 
inclua a classificação dos fatos dos quais tenha conhecimento, lugar de ocorrência e lugar 
de encontro dos corpos, características sociodemográficas das vítimas e do sujeito ativo, 
especificando sua tipologia, relação entre o sujeito ativo e passivo, motivos, diligências 
básicas a realizar, assim como as dificuldades para a prática de diligências e determinações; 
os índices de incidência e reincidência, consignação, punição e reparação do dano. Este 
registro se integrará à estatística criminal e vitimal para definir políticas em matéria de 
prevenção do delito, investigação e administração de justiça.

X. Elaborar e aplicar Protocolos especializadas com perspectiva de gênero: na busca 
imediata de mulheres e meninas desaparecidas para a investigação dos feminicídios e a 
violência sexual. 

XI. Criar uma Base Nacional de Informação Genética que contenha a informação pessoal 
disponível de mulheres e meninas desaparecidas em nível nacional; a informação genética e 
amostras celulares dos familiares das pessoas desaparecidas que o consintam; a informação 
genética e amostras celulares provenientes dos corpos de qualquer mulher ou menina não 
identificada. 

A informação integrada nesta base deverá ser resguardada e unicamente podrá ser 
utilizada para a confrontação de informação genética entre corpos não identificados e 
pessoas desaparecidas. 
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Adicionam-se os Incisos XII, XXIII e XXIV ao artigo 49:

ARTIGO 49.- Corresponde às entidades federativas, de conformidade com o disposto por 
esta lei e os ordenamentos locais aplicáveis na matéria:

…

XXII. Especializar as e os agentes do Ministério Público, peritos, pessoal que atende a 
vítimas através de programas e cursos permanentes em: i) direitos humanos e gênero; 
ii) perspectiva de gênero para a devida diligência na condução de averiguações prévias 
e processos judiciais relacionados com discriminação, violência e feminicídios, iii) 
incorporação da perspectiva de gênero nos serviços periciais, iv) eliminação de estereótipos 
sobre o papel social das mulheres, entre outros;

XXIII. Criar um registro público sistemático dos delitos cometidos contra as mulheres, que 
inclua a classificação dos fatos dos quais tenha conhecimento, lugar de ocorrência e lugar 
de encontro dos corpos, características sociodemográficas das vítimas e do sujeito ativo, 
especificando sua tipologia, relação entre o sujeito ativo e passivo, motivos, diligências 
básicas a realizar, assim como as dificuldades para a prática de diligências e determinações; 
os índices de incidência e reincidência, consignação, punição e reparação do dano. Este 
registro se integrará à estatística criminal e vitimal para definir políticas em matéria de 
prevenção do delito, investigação e administração de justiça.

XXIV. Elaborar e aplicar Protocolos especializadas com perspectiva de gênero: na busca 
imediata de mulheres e meninas desaparecidas para a investigação dos feminicídios e a 
violência sexual; e

XXV. As demais aplicáveis à matéria, que lhes conceda a lei ou outros ordenamentos legais.

Transitório

Único. O presente decreto entrará em vigor no dia seguinte de sua publicação no Diário 
Oficial da Federação.

Apresentada no salão de sessões do pleno da Câmara de Deputados, em 8 de março de 
2011.

Dep. Teresa del Carmen Incháustegui Romero Dep. Andriana Terrazas Porras

Dep. María Antonieta Pérez Reyes Dep. Diva Hadamira Gastélum Bajo

Dep. Mercedes del Carmen Guillén Dep. Mariela Pérez de Tejada

Dep. Sofía Castro Ríos Dep. Caritina Sáenz Vargas

Dep. Teresa Guadalupe Reyes Sahagún Dep. Lizbeth García Coronado



143

1. Corte Interamericana de Direitos Humanos e homicídio 
de mulher por razões de gênero (feminicídio)

Em 2006, no caso do Penal Miguel Castro Castro vs. Peru, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (Corte IDH) reconheceu, pela primeira vez, que há atos de violência que 
afetam as mulheres de maneira diferente que aos homens, que alguns atos encontram-
se especificamente dirigidos a elas e que outros as afetam em maior proporção que 
aos homens1. Citando o Comitê CEDAW, a Corte IDH afirmou que a violência baseada 
no sexo é aquela “dirigida contra a mulher porque é mulher ou que a afeta de forma 
desproporcional”2, e que abarca “atos que infligem danos ou sofrimentos de índole física, 
mental ou sexual, ameaças de cometer esses atos, coação e outras formas de privação da 
liberdade”3.

Anos mais tarde, nos casos Ríos e outros vs. Venezuela e Perozo e outros vs. Venezuela, a 
Corte IDH sustentou que “não toda violação de um direito humano em prejuízo de uma 
mulher implica necessariamente uma violação das disposicões da Convenção de Belém 
do Pará”4. De acordo com a Corte IDH, as agressões contra uma mulher violam não só a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Convenção Americana), mas a Convenção 
de Belém do Pará quando se trata de atos dirigidos ou planejados contra as mulheres, que 
resultam agravados por sua condição enquanto tais ou que as afetam de maneira diferente 
ou em maior proporção. 

Mais recentemente, em novembro de 2009, no caso Campo Algodonero vs. México, a 
Corte IDH distinguiu os homicídios de mulheres por razões de gênero de outros homicídios 
de mulheres. A Corte IDH se pronunciou sobre a responsabilidade internacional do México 
pelo homicídio de três jovens mulheres (Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos 

1 Exposição apresentada na reunião do Grupo de Trabalho sobre Femicídio/Feminicídio do CLADEM, realizada em 
Buenos Aires nos dias 17 e 18 de março de 2011.

 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, caso do Penal Miguel Castro Castro vs. Peru, sentença de 25 
de novembro de 2006 (Mérito, Reparações e Custas), parágrafo 223.

2 Ibid., parágrafo 303.
3 Ibid., parágrafo 303. A Corte IDH toma estas ideias da Recomendação General Nº 19 do Comitê CEDAW. 
4 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, casos Ríos e outros vs. Venezuela, sentença de 28 de janeiro 

de 2009 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas), , parágrafos 279 e 280; e Perozo e outros vs. Ve-
nezuela, sentença de 28 de janeiro de 2009 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas), parágrafos 295 
e 296. Ver também os casos Fernández Ortega e outros vs. México, sentença de 30 de agosto de 2010 (Exceção 
Preliminar, Mérito, Reparações e Custas), parágrafo 130; e Rosendo Cantú vs. México, sentença de 31 de agosto de 
2010 (Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas), parágrafo 120.
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Monárrez e Esmeralda Herrera Monreal, que tinham 20, 17 e 15 anos, respectivamente) 
supostamente assassinadas em mãos de agentes não estatais. 

Embora no caso Campo Algodonero a Corte IDH utiliza o termo feminicídio – em um só 
parágrafo da extensa sentença– não o define, pois unicamente se limita a sustentar que 
empregará a expressão “homicídio de mulher por razões de gênero, também conhecido 
como feminicídio”5. Tampouco explica porquê emprega o termo feminicídio em lugar 
de femicídio. Em outros três parágrafos a Corte IDH utiliza a expressão “homicídios de 
mulheres por razões de gênero” e “homicídios por razões de gênero”6 contra vítimas 
mulheres.

A Corte IDH é clara em assinalar que só considerará os homicídios das três jovens, sobre os 
quais versa o caso Campo Algodonero, como “homicídios por razões gênero”. Contudo, 
como dos relatórios que analisa assim como da declaração das testemunhas se desprende 
que muitas mulheres morrem em Ciudad Juárez, a Corte IDH, sustenta que irá se referir a 
estes outros homicídios como “homicídios de mulheres de Ciudad Juárez”. 

Da sentença de Campo Algodonero se desprende que os mencionados três homicídios são 
qualificados como “homicídios por razões de gênero” pelas seguintes características: a) 
foram cometidos em um contexto de discriminação e violência, b) as vítimas tinham um 
determinado perfil (mulheres jovens de escassos recursos) e, c) a modalidade dos crimes 
seguiu um padrão: as mulheres desapareceram, seus corpos foram encontrados em um 
campo algodoeiro, mutilados e com sinais de haver sofrido violência sexual7. 

A Corte IDH estabelece tais características para sustentar que as três jovens foram vítimas 
de violência contra a mulher segundo a Convenção Americana e a Convenção de Belém do 
Pará (pois os homicídios foram perpetrados por razões de gênero)8. 

Embora estes três traços caracterizam os homicídios de mulheres por razões de gênero em 
Ciudad Juárez, não são os traços distintivos de todos os feminicídios na América Latina 
(tampouco o pretende a Corte IDH).

O que também fica claro no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos é 
que a violência de gênero contra as mulheres, incluído o homicídio por razões de gênero, 
não se limita ao âmbito privado das relações de casal ou ex-casal, mas inclui outras relações 
do âmbito privado e os atos de violência que se produzem no âmbito público (sempre que 
cumpram as características apontadas pela Corte IDH nos casos Ríos e outros vs. Venezuela 
e Perozo e outros vs. Venezuela)9. 

5 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, caso González e outras (Campo Algodonero) vs. México, sen-
tença de 16 de novembro de 2009 (Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas), parágrafo 143. Sobre esta 
sentença ver VILLANUEVA FLORES, Rocío, “Feminicidio y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Direitos 
Humanos”, p. 6 e ss.

6 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, caso González e outras (Campo Algodonero) vs. México, cit., 
parágrafos 453, 463 e 471.

7 Ibid., parágrafos 228-231.
8 Ibid., 231. É interessante destacar que neste parágrafo a Corte IDH não indica qual artigo da Convenção de Belém do 

Pará se vulnera. Provavelmente isso se deva a que só é competente para declarar a violação do artigo 7° da Conven-
ção de Belém do Pará. Sobre a competência da Corte IDH para aplicar a mencionada convenção ver VILLANUEVA 
FLORES, Rocío, “Feminicidio y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Direitos Humanos”, cit., pp. 4 e 5.

9 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, casos Ríos e outros vs. Venezuela, sentença de 28 de janeiro 
de 2009, cit., parágrafos 279 e 280; e Perozo e outros vs. Venezuela, sentença de 28 de janeiro de 2009, cit., pará-
grafos 295 e 296. Ver também os casos Fernández Ortega e outros vs. México, sentença de 30 de agosto de 2010, 
cit., parágrafo 130; e Rosendo Cantú vs. México, sentença de 31 de agosto de 2010, cit., parágrafo 120.
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No presente artigo utilizarei – como sinônimos – as expressões “feminicídio” e “homicídio 
de mulher por razões de gênero” (homicídio por razões de gênero), pois são as que 
emprega a Corte IDH.

2. A tipificação do homicídio de mulher por razões de 
gênero na América Latina

Na América Latina há cinco países que tipificaram o homicídio de mulher por razões de 
gênero. Não há, contudo, coincidência nem no conteúdo do tipo penal nem na forma de 
denominar estes delitos. A maioria das normas legais denomina o delito “femicídio” (3), só 
uma usa a expressão “feminicídio” e, por último - sem utilizar nenhum dos dois termos -, 
outra se refere ao homicídio que se “cometer contra uma mulher pelo fato de ser mulher”.

A seguir apresentarei os principais problemas na formulação dos referidos cinco tipos 
penais, pois não é objeto deste artigo fazer um estudo exaustivo sobre cada um deles.

2.1. Os tipos penais mais restritivos: Costa Rica e Chile

2.1.1. Costa Rica 

A Costa Rica foi o primeiro país na América Latina a penalizar o “femicídio”. Fez isso 
através do artigo 21º da Lei de Penalização da Violência contra as Mulheres, Número 8589, 
de 12 de abril de 200710.

O título da mencionada lei é tanto mais chamativo na medida em que se considera que seu 
âmbito de aplicação é muito restritivo: 

Artigo 2.-
Esta Lei aplicar-se-á quando as condutas nela tipificadas como delitos penais se dirijam 
contra uma mulher, maior de idade, no contexto de uma relação de matrimônio, em 
união de fato declarada ou não.

Ademais, aplicar-se-á quando as vítimas sejam mulheres maiores de quinze anos e 
menores de dezoito, sempre que não se trate de uma relação derivada do exercício 
de autoridade parental.

Daí que o femicídio seja tipificado nos seguintes termos:

Artigo 21º.- Femicídio
Será imposta pena de prisão de vinte a trinta e cinco anos a quem dê morte a 
uma mulher com a que mantenha uma relação de matrimônio, em união de fato, 
declarada ou não11.

10 A Lei de Penalização da Violência contra as Mulheres foi publicada na Gazeta Nº 103, de 30 de maio de 2007.
11 Marco F. Feoli Villalobos, em sua qualidade de defensor público, apresentou uma demanda de inconstitucionalidade 

contra os artigos 22°, 25° e 27° da Lei de Penalização da Violência contra as Mulheres (que tipificam os delitos de 
maltrato, violência emocional e ameaças contra as mulheres, respectivamente), alegando que vulneravam os prin-
cípios de legalidade e tipicidade penal, ao não serem descritas as condutas puníveis de maneira clara e concreta. A 
Sala Constitucional da Corte Suprema de Costa Rica, por maioria, declarou inconstitucionais os artigos 22º e 25º. O 
demandante não questionou o artigo 21° da Lei de Penalização da Violência contra as Mulheres.
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Como se aprecia, o mencionado artigo 21° não considera “femicídio” o homicídio 
que comete um homem contra sua ex-cônjuge, pois o tipo penal exige que o vínculo 
matrimonial esteja vigente. Tampouco se inclui o homicídio contra a mulher que, em tempo 
passado, viveu em união de fato com o homicida. Estes exemplos e outros (namoradas, 
ex-namoradas) mostram que o referido artigo 21º subinclui casos de femicídio12, pois não 
penaliza outros homicídios que se produzem no âmbito das relações de casal ou ex-casal. 

Por outro lado, o artigo 111° pune o homicídio simples com pena de prisão de doze a 
dezoito anos. O homicídio qualificado, de acordo com o artigo 112°, está sancionado com 
pena de vinte a trinta e cinco anos, a quem mate:

4) Com traição ou crueldade.
5) Por meio de veneno administrado insidiosamente.
(…)
8) Para preparar, facilitar, consumar ou ocultar outro delito ou para assegurar seus 
resultados ou procurar, para si ou para outro, a impunidade ou por não haver logrado 
o fim proposto ao tentar outro delito.

Embora a pena para o homicídio da ex-esposa poderia se agravar, se é que ocorre em alguma 
das circunstâncias citadas, o que desejo colocar em questão é a falta de razoabilidade na 
distinção entre relações de casal ou ex-casal para efeitos da tipificação. 

Por outro lado, os feminicídios também têm lugar fora das relações de casal ou ex-casal, 
como por exemplo os homicídios de mulheres em mãos de desconhecidos, prévia violência 
sexual. 

2.2.2. Chile 

O Chile foi o último país a tipificar o “femicídio”, mediante a Lei Nº 20.480 de 14 de 
dezembro de 2010:

Artigo 1°.- São introduzidas as seguintes modificações no Código Penal:

(…)
6) No artigo 390: 
a) Substitui-se a expressão “a seu cônjuge ou convivente” pela seguinte: “a quem é 
ou tenha sido seu cônjuge o seu convivente”.
b) Incorpora-se o seguinte inciso segundo:
“Se a vítima do delito descrito no inciso precedente é ou tenha sido a cônjuge ou a 
convivente de seu autor, o delito terá o nome de femicídio”.

O artigo 1º da Lei Nº 20.480 modificou o artigo 390º do Código Penal chileno que, 
redatado de maneira neutra, sanciona como parricida o cônjuge que mata sua parceira 
(entre outras hipóteses) com a pena de presídio maior em seu grau máximo a presídio 
perpétuo qualificado13. A reforma introduzida – sempre em termos neutros – inclui o ex-

12 Ver MORESO, José Juan, “Principio de legalidad y causas de justificação (Sobre el alcance de la taxatividad)”, em 
Doxa 24, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, 2001, pp. 534 e 545. Segundo MORESO, na formulação de 
tipos penais “a precisão pode produzir um certo grau de subinclusão, isto é, de casos abarcados pela razão justifi-
cante que a regra não abarca, esta subinclusão é assumível em virtude da importância que outorgamos à certeza na 
delimitação dos comportamentos proibidos penalmente”, Ibid., p. 545.

13 O artigo 1º parágrafo 1) da Lei 19734, publicada no diário oficial em 5 de junho de 2001, substituiu a pena de morte 
pela de “presídio perpétuo qualificado”. Antes da promulgação, os artigos 4º e 6º da citada lei foram submetidos ao 
controle constitucional, o mesmo que foi resolvido mediante Resolução Nº 322, de 9 de maio de 2001. 
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cônjuge e ex-convivente, mas deixa de fora outros homicídios de pessoas que mantinham 
ou mantiveram uma relação de casal com o autor do delito. 

A modificação introduzida pelo artigo 1º da Lei Nº 20.480 abandona a neutralidade de 
gênero só para estabelecer que se denominará “femicídio” o homicídio em que a vítima é 
ou tenha sido a cônjuge ou convivente do autor. 

A pena que se impõe no caso de femicídio é de presídio maior em seu grau máximo a 
presídio perpétuo qualificado, isto é, a mesma que para as outras hipóteses de parricídio. 

De outro lado se, por exemplo, o namorado mata a sua namorada –não há nem houve 
relação de convivência– teria uma pena menor que a do femicídio (ou a do parricídio). 
Dependendo das circunstâncias, poderiam ser aplicadas as agravantes reguladas no artigo 
391°:

Artigo 391°.- O que mate outro e não esteja compreendido no artigo anterior será 
apenado:
1. Com presídio maior em seu grau médio a presídio perpétuo, se executar o 
homicídio com algumas das circunstâncias seguintes: 
Primeira. Com traição.
(…)
Terceira. Por meio de veneno.
Quarta. Com crueldade, aumentando deliberada e desumanamente a dor ao 
ofendido.
Quinta. Com premeditação conhecida.
2. Com presídio maior em seus graus mínimo a médio em qualquer outro caso.

Tal como destaquei no caso da tipificação do femicídio em Costa Rica, não é razoável que 
se excluam da figura penal outros homicídios de mulheres que ocorrem no âmbito das 
relações de casal ou ex-casal.

Finalmente, há que advertir que a reforma chilena, aprovada depois da sentença expedida 
pela Corte IDH no caso Campo Algodonero, utiliza o termo “femicídio” e não “feminicídio”.

2.2. Os tipos penais mais amplos: Guatemala e Colômbia

2.2.1. Guatemala 

A Guatemala foi o segundo país a penalizar o “femicídio” na América Latina. Fez isso 
mediante o Decreto Número 22-2008, Lei contra o femicídio e outras formas de violência 
contra as mulheres, aprovado pelo Congresso da República14.

O mencionado decreto tipifica o femicídio nos seguintes termos: 

Artigo 6º. Femicídio. Comete o delito de femicídio quem, no marco das relações 
desiguais de poder entre homens e mulheres, der morte a uma mulher, por sua 
condição de mulher, valendo-se de qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Ter pretendido sem sucesso estabelecer ou restabelecer uma relação de casal ou 

de intimidade com a vítima.

14 O decreto foi publicado no diário de Centro-américa em 7 de maio de 2008. Segundo o artigo 28° da norma, esta 
entrou em vigência oito dias depois de sua publicação.
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b) Manter, na época em que se perpetrou o fato, ou ter mantido com a vítima 
relações familiares, conjugais, de convivência, de intimidade ou namoro, amizade, 
companheirismo ou relação de trabalho.

c) Como resultado da reiterada manifestação de violência contra a vítima.
d) Como resultado de ritos grupais usando armas ou não de qualquer tipo.
e) Em menosprezo do corpo da vítima para satisfação de instintos sexuais ou 

qualquer tipo de mutilação.
f) Por misoginia.
g) Quando o fato se realiza em presença das e dos filhos da vítima.
h) Concorrendo qualquer das circunstâncias de qualificação contempladas no artigo 

132 do Código Penal.
A pessoa responsável por este delito será sancionada com pena de prisão de vinte 
e cinco a cinquenta anos e não poderá lhe ser concedida a redução da pena por 
nenhum motivo. As pessoas processadas pelo cometimento deste delito não poderão 
desfrutar de nenhuma medida substitutiva.

O artigo 132° do Código Penal estabelece que:

Artigo 132.- Comete assassinato quem matar uma pessoa:
1) Com traição.
2) Por preço, recompensa, ânimo de lucro.
3) Por meio ou ocasião de inundação, incêndio, veneno, explosão, desmoronamento, 

demolição de edifício ou outro artifício que possa ocasionar grande estrago.
4) Com premeditação conhecida.
5) Com crueldade.
6) Com impulso de perversidade brutal.
7) Para preparar, facilitar, consumar e ocultar outro delito ou para assegurar seus 

resultados ou a imunidade para si ou para co-partícipes ou por não ter obtido o 
resultado que se houvesse proposto ao tentar o outro fato punível.

8) Com fins terroristas ou em desenvolvimento de atividades terroristas.
Ao réu de assassinato será imposta prisão de 25 a 50 anos, contudo, será aplicada 
pena de morte no lugar máximo de prisão, se pelas circunstâncias do fato e da 
ocasião, a maneira de realizá-lo e os motivos determinantes se revelarem uma maior 
particular periculosidade do agente.

Àqueles que não se aplique a pena de morte por este delito, não poderá ser concedida 
(sic) diminuição de pena por nenhuma causa.

Em minha opinião, a redação do mencionado artigo 6° (sobretudo a primeira parte e o 
inciso h) permitem que não só os homicídios de mulheres por razões de gênero sejam 
qualificados como femicídios. Embora ao início do artigo se estabelece que comete delito 
de femicídio quem “no marco das relações desiguais de poder entre homens e mulheres, 
der morte a uma mulher, por sua condição de mulher, valendo-se de qualquer das 
seguintes circunstâncias (…)”, tanto o uso de termos tão imprecisos quanto a diversidade 
de figuras típicas reguladas permitem eventualmente qualificar a morte de uma mulher – 
por exemplo – no contexto de uma ação terrorista como um femicídio. 

Parte do problema, ao menos na primeira parte do artigo 6°, é que seus redatores 
trasladaram ao tipo penal as elaborações conceituais sobre o femicídio ou sobre a violência 
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contra a mulher provenientes das ciências sociais ou do Comitê CEDAW15, utilizando uma 
linguagem inadequada para os tipos penais. Como sustenta Patsili TOLEDO, “durante os 
últimos anos, a América Latina tem presenciado o processo de transformação dos conceitos 
teóricos e políticos de femicídio e feminicídio em conceitos jurídicos e, em particular, 
jurídico penais”16.

Este processo de transformação ou traslado de conceitos, realizado sem maiores depurações 
ou precisões, tem trazido como consequência que os tipos penais não cumpram com uma 
das exigências do princípio da legalidade: lex certa. Esta implica que as leis penais tenham 
um certo grau de precisão, e origina um “mandato de determinação ou de taxatividade”, em 
virtude do qual a lei deve determinar de maneira suficientemente diferenciada as distintas 
condutas puníveis, já que o princípio da legalidade permite reconhecer quais características 
hão de ter tais condutas puníveis17. O grau de determinação da conduta típica deve ser 
tal que, o que é objeto da proibição possa ser conhecido (compreendido) pelo cidadão 
médio18. Por isso, DE VICENTE MARTÍNEZ afirma que o mandato de determinação ou 
taxatividade ordena que as leis penais sejam redatadas da forma mais precisa possível19.

Nossas sociedades se caracterizam pela existência de relações desiguais de poder entre 
homens e mulheres, que se evidenciam nos papéis das mulheres no âmbito doméstico, na 
menor participação das mulheres na vida pública ou nos maiores níveis de analfabetismo 
feminino. Por isso, não aporta precisão na determinação da conduta típica a expressão “no 
marco das relações desiguais de poder”. O mesmo pode se afirmar da expressão “dar morte 
a uma mulher por sua condição de mulher”20. A imprecisão na formulação dos tipos penais 
gera o perigo da “sobreinclusão” de casos não abarcados por sua razão justificante21, isto 
é, que homicídios de mulheres que não se produzem por razões gênero sejam qualificados 
como femicídios. Contudo, tão falsa é a afirmação de que só nas relações de casal ou 
similares o homicídio do homem contra a mulher tem motivação de gênero, como a de 
que qualquer homicídio de um homem contra uma mulher tem tal motivação.

O artigo 3° do Decreto Número 22-2008 contém algumas definições para facilitar a 
aplicação da lei. Contudo, não todas contribuem a clarificar o sentido dos termos que 
pretendem precisar. O melhor exemplo do afirmado é a definição de femicídio contida no 
inciso c) do referido artigo 3º: “morte violenta de uma mulher, ocasionada no contexto das 
relações desiguais de poder entre homens e mulheres, no exercício do poder de gênero 
contra as mulheres”. Também, o inciso g) do mesmo artigo 3° define as relações de poder 

15 A Recomendação General N° 19 do Comitê Cedaw refere-se “à violência dirigida à mulher porque é mulher”, ver o 
parágrafo 6.

16 TOLEDO VÁSQUEZ, Patsili, Feminicidio, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, México D.F., 1ª edición 2009, p. 91.

17 ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, Tomo I, Fundamentos de la estructura de la teoría del delito, tradución 
y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Editorial Cívitas, 
1997, Madrid, p. 141.

18 DE VICENTE MARTÍNEZ, Rosario, El principio de legalidad penal, Tirant lo blanch, Valencia, 2004, p. 40.
19 Ibid., p. 43.
20 Tampouco parece ser de ajuda o que se escreve sobre o artigo 6° do Decreto Número 22-2008. Com efeito, em 

uma das conclusões de uma investigação sobre o referido decreto lê-se o seguinte: “quando a lei estabelece por sua 
condição de mulher DEFINE O SUJEITO PASSIVO OU VÍTIMA DO DELITO É UMA MULHER (SIC), … DER MORTE 
A UMA MULHER, em consequência o sujeito ativo, quem realiza a ação de matar tendo o marco de análise das 
relações desiguais entre homem e mulher, O SUJEITO ATIVO É HOMEM”; ver ISPANEL, Ana Patricia, Análisis jurídico 
doctrinario Lei contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Decreto 22-2008 Congreso de la Re-
pública de Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, Dirección General de Investigação –DIGI-, Instituto 
Universitario de la Mujer, Guatemala, 12 de outubro de 2008, p. 54. 

21 MORESO, José Juan, “Principio de legalidad y causas de justificación (Sobre el alcance de la taxatividad)”, op. cit., 
pp. 534-535 e 545.
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como “as manifestações de controle ou domínio que conduzem à submissão da mulher 
e à discriminação contra ela”. O artigo 6° do Decreto Número 22-2008 refere-se, como 
se disse, às “relações desiguais de poder entre homens e mulheres”. Contudo, note-se 
que nenhuma das três expressões sobre o poder (artigo 3º incisos c e g e artigo 6º) têm a 
mesma formulação. 

Por outro lado, a “sobre regulação” que se adverte no artigo 6° do Decreto Número 22-
2008 pode ocasionar problemas de concurso de leis e de subsunção de fatos nos tipos 
penais, ademais de problemas de prova. De fato, de acordo com o Procurador de Direitos 
Humanos da Guatemala, em 2009 a maioria de mortes violentas de mulheres foram 
qualificadas como homicídios, assassinatos e parricídios22. 

2.2.2. Colômbia 

O artigo 26º da Lei N° 1257, de 4 de dezembro de 2008, “Pela qual se ditam normas 
de sensibilização, prevenção e punição de formas de violência e discriminação contra as 
mulheres, reformam-se os Códigos Penal, de Procedimento Penal, a Lei 294 de 1996 e 
se ditam outras disposições”, modificou o artigo 104° do Código Penal colombiano para 
introduzir a seguinte agravante do delito de homicídio: 

Artigo 104. Circunstâncias de Agravamento: 
A pena será de quatrocentos (400) a seiscentos (600) meses de prisão, se a conduta 
descrita no artigo anterior se cometer:
(…)
11. Se se cometer contra uma mulher pelo fato de ser mulher. 

Ainda que na modificação ao Código Penal não se empregue o termo feminicídio ou 
femicídio, o parágrafo 11) é uma agravante para os homicídios por razões de gênero. 
Note-se que o tipo penal permitiria que uma mulher fosse punida como autora de um 
homicídio por razões de gênero (por exemplo uma lésbica que mata sua ex-companheira). 

Não obstante, o tipo penal é excessivamente impreciso e, portanto, haveria argumentos 
para questionar sua constitucionalidade por vulnerar o princípio da legalidade23. Como 
se afirmou anteriormente, as definições do Comitê CEDAW não devem se trasladar 
automaticamente ao tipo penal.

22 Petição apresentada perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) pelo Procurador de Direitos 
Humanos contra Guatemala, “pela falta de políticas públicas em matéria de prevenção, investigação e sanção do 
femicídio” (SIC), setembro de 2010, p. 12. A petição encontra-se em: www.elmirador.org.gt/index.php?...contra...
guatemala-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos... – Consulta realizada em 20 de março de 
2011. Sobre os problemas na aplicação do Decreto Número 22-2008 ver também o relatório do Procurador de 
Direitos Humanos “Femicidio y violencia contra la mujer (Informe de supervisión administrativa)”, em http://www.
elmirador.org.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=299:femicidio-y-violencia-contra-la-mujer&cat
id=37:informes&Itemid=63

 Consulta realizada em 20 de março de 2011. 
23 A cidadã Jenny Ángela Chávez Pardo apresentou uma demanda de inconstitucionalidade contra o artigo 13º inci-

so 2) da Lei N° 1257 e contra algumas partes dos incisos a) e c) do artigo 19º, assim como contra o parágrafo 
2º da referida norma legal. Mediante sentença C-776/10 os mencionados artigos foram declarados exequíveis. A 
constitucionalidade do inciso 11) do artigo 104º do Código penal, acrescido pelo artigo 26º da Lei N° 1257, não foi 
questionada em dita demanda.
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2.2.3. El Salvador

Em novembro de 2010, foi aprovada em El Salvador a Lei Especial Integral para uma Vida 
Livre de Violência para as Mulheres. O artigo 45º da mencionada lei tipifica o delito de 
feminicídio nos seguintes termos:

Artigo 45º.- Feminicídio
Quem causar morte a uma mulher mediando motivos de ódio ou menosprezo por 
sua condição de mulher, será sancionado com pena de prisão de vinte a trinta e cinco 
anos.
Considera-se que existe ódio ou menosprezo à condição de mulher quando ocorra 
qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Que à morte lhe tenha precedido algum incidente de violência cometido pelo 
autor contra a mulher, independentemente que o fato tenha sido denunciado ou 
não pela vítima;
b) Que o autor houvesse se aproveitado de qualquer condição de risco ou 
vulnerabilidade física ou psíquica em que se encontrava a mulher vítima.
c) Que o autor houvesse se aproveitado da superioridade que lhe geravam as relações 
desiguais de poder baseadas no gênero.
d) Que prévio à morte da mulher o autor houvesse cometido contra ela qualquer 
conduta qualificada como delito contra a liberdade sexual.
e) Morte precedida por causa de mutilação. 

Em relação às objeções que se podem formular contra o artigo 45º, vou me centrar nos 
incisos b) e c), pois também reúnem formulações muito pouco precisas: aproveitar-se de 
“qualquer condição de risco ou vulnerabilidade física ou psíquica” e “da superioridade 
que lhe geravam as relações desiguais de poder baseadas no gênero”. Ademais, embora o 
artigo 7º a) da lei contenha uma definição das relações de poder, nele não se define que 
coisas são as “relações desiguais de poder baseadas no gênero”. Tampouco se encontra o 
significado dessa frase no artigo 8°, dedicado a definir outros termos. 

De outro lado, a redação dos incisos b) e c) possibilitam que a morte de uma mulher 
com deficiência física, como consequência de um assalto em uma rua obscura possa se 
qualificar como feminicídio. Contudo, não se trataria de um ataque principalmente dirigido 
a mulheres por razões de gênero, pois nessas circunstâncias poderia morrer um homem 
com deficiência física, que – por essa condição – também se encontraria em uma situação 
de vulnerabilidade física.

Por outro lado, o artigo 46º da Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência para 
as Mulheres regula o feminicídio agravado. Uma das hipóteses de agravamento da pena 
se configura “se o delito for realizado por funcionário público ou empregado público ou 
municipal, autoridade pública ou agente de autoridade”.

Não parece razoável que todo homicídio de mulheres por razões de gênero que perpetra 
um funcionário público ou empregado público ou municipal, autoridade pública ou agente 
de autoridade tenha que se agravar per se. Não creio que o homicídio que perpetra o 
trabalhador do depósito do Ministério de Agricultura contra sua esposa constitua, pelo 
fato de seu vínculo laboral com o Estado, um agravante do delito. É razoável distinguir 
entre o trabalhador do depósito de um ministério e o trabalhador do depósito de uma loja 
por departamentos? Qual é o desvalor somado? Pelo contrário, apesar das imperfeições 
da tipificação do feminicídio, pode se afirmar que os fatos descritos estão suficientemente 
desvalorizados no tipo básico.
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Da mesma forma que no caso guatemalteco, esta “sobre regulação” contida nos artigos 
45° e 46° da Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência para as Mulheres pode 
ocasionar problemas de concurso de leis e de subsunção de fatos nos tipos penais, ademais 
de problemas de prova.

Finalmente, embora as definições da lei salvadorenha estejam melhor elaboradas que as da 
lei guatemalteca, a contida no artigo 9° b) também evidencia que as reflexões do âmbito 
das ciências sociais têm sido trasladadas ao âmbito jurídico, já não só sem nenhum crivo, 
mas ao parecer sem um objetivo claro:

Artigo 9º.- Tipos de violência
Para os efeitos da presente lei, consideram-se tipos de violência:
(…)
b) Violência Feminicida: É a forma extrema de violência de gênero contra as mulheres 
produto da violação de seus direitos humanos, nos âmbitos público e privado, 
conformada por um conjunto de condutas misóginas que acarretam a impunidade 
social ou do Estado, podendo culminar em feminicídio e em outras formas de morte 
violenta de mulheres24.

O citado artigo 9° b) é praticamente uma cópia do artigo 21° da Lei Geral de Acesso das 
Mulheres a uma Vida Livre de Violência do México que define a violência feminicida em 
uma norma legal que não tipifica o delito de feminicídio, mas que, entre outras medidas, 
cria um sistema de alerta composto por um conjunto de ações governamentais para 
enfrentar e erradicar esse tipo de violência.

O paradoxo em relação ao artigo 9º b) da norma salvadorenha é que, em nenhum outro 
artigo da Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência para Mulheres volta-se a 
mencionar a “violência feminicida”, pois se usa a expressão “violência contra as mulheres”. 
Então, qual é o objeto de sua definição? Em minha opinião, pode ser fonte de confusão. 
Como a definição conecta o conceito de feminicídio ao de impunidade, se em El Salvador, 
como ocorre na Espanha, os homicídios de mulheres por razões de gênero se sancionaram 
já não existiria violência feminicida apesar de se seguir produzindo? 

Por outro lado, como a definição de violência feminicida também inclui “outras formas 
de morte violenta de mulheres”, se em El Salvador um chofer de ônibus atropela duas 
mulheres e estas morrem violentamente, essas mortes podem se qualificar como violência 
feminicida?

Não obstante, para responder a estas e a outras interrogantes sobre a aplicação da Lei 
Especial Integral para uma Vida Livre de Violência para as Mulheres, haverá que esperar 
algum tempo, pois de acordo com o disposto no artigo 61° a lei entrará em vigência em 
1° de janeiro de 2012.

24 A ideia de que o conceito de feminicídio está vinculado à impunidade é da antropóloga feminista mexicana Marcela 
Lagarde. 
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3. As estatísticas sobre femicídio nos países que o 
tipificaram. O primeiro reflexo sobre a aplicação da lei?

3.1. Costa Rica

Na Costa Rica o femicídio foi tipificado há quase quatro anos, incluindo em tal categoria 
o homicídio da esposa ou convivente (em união de fato declarada ou não). Na página 
web do Instituto Nacional das Mulheres (INAMU) aparecem cifras sobre o femicídio que 
correspondem tanto aos anos em que ainda não se havia tipificado o delito (1999-2004)25 
quanto aos anos 2007, 2008 e 200926.

Contudo, chama a atenção que o INAMU recolha da imprensa escrita a informação sobre 
o número de femicídios reportados depois da aprovação do tipo penal (maio 2007)27. O 
INAMU distingue entre o número de mulheres que morreram por sua condição de gênero 
e os casos de “femicídio de acordo com a lei”. O quadro que aparece na página web é o 
seguinte:

Ano Nº de mortes Femicídios sob a figura da Lei

2005 40

2006 35

2007 16 2 /Lei entrou em vigor em 30 de maio

2008 38 18

2009 39 17

Fonte: INAMU, casos de mulheres mortas por razão de gênero resenhadas na imprensa escrita

Por outro lado, na página web do Observatório de Igualdade de Gênero da América Latina e 
Caribe da CEPAL (adiante Observatório de Igualdade) há dados um pouco mais atualizados 
do INAMU sobre o femicídio (2000-2010/atualizados a 17 de fevereiro de 2010). Nesta 
ocasião, o INAMU divide os “Femicídios, mulheres assassinadas por razões de gênero” 
entre “femicídios por relação íntima (a partir de maio de 2007)” e “femicídios por razões 
de gênero”. Segundo esta informação, em 2008 houve 11 “femicídios por relação íntima” 
e 21 “femicídios por razões de gênero”, em 2009 houve 14 “femicídios por relação íntima” 
e 25 “femicídios por razões de gênero”, enquanto que em 2010 (a 17 de fevereiro) houve 
2 “femicídios por relação íntima” e 4 “femicídios por razões de gênero”28.

As páginas web do INAMU e do Observatório de Igualdade coincidem em que há mais 
vítimas de “femicídios por razões de gênero” que de “femicídios por relação íntima”. O 
problema é que não se sabe quais homicídios se incluem nos “femicídios por razões de 
gênero”. Daria a impressão que são todos os outros homicídios de mulheres que não 
são femicídios de acordo com o artigo 21º da Lei de Penalização da Violência contra as 
Mulheres, independentemente de se produzidos por razões de gênero ou não.

25 Ver: http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=1518#femicidio 
Consulta realizada em 12 de março de 2011.

26 Ver: http://www.inamu.go.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1168:2009-cerro-con-37-femici-
dios-&catid=390:noticias-2010&Itemid=1727

 Consulta realizada em 20 de março de 2011.
27 Ibid.
28 Ver: http://www.eclac.cl/oig/doc/cepalstat/FemicidiosCostaRica.pdf
 Consulta realizada em 20 de março de 2011.
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3.2. Guatemala

O artigo 20° do Decreto Número 22-2008 estabelece que:

Artigo 20°.- Sistema nacional de informação sobre violência contra a mulher. O 
Instituto Nacional de Estatística –INE– está obrigado a gerar, com a informação que 
devem lhe remeter o Organismo Judicial, Ministério Público, Procuradoria Geral da 
Nação, Instituição do Procurador dos Direitos Humanos, a Policía Nacional Civil, o 
Instituto de Defesa Pública Penal, Advocacias Populares e qualquer outra instituição 
que conheça dos delitos contemplados na presente lei, indicadores e informação 
estatística, devendo criar um Sistema Nacional de Informação sobre a Violência contra 
a Mulher. As entidades referidas deverão implementar os mecanismos adequados, 
de acordo com seu regime interno, para o cumprimento desta obrigação.

Não obstante, há outros dois órgãos que têm coletado dados sobre a violência contra as 
mulheres: a Secretaria Presidencial da Mulher (SEPREM) e a Coordenação Nacional para 
a Prevenção da Violência Intrafamiliar e contra as Mulheres (CONAPREVI). Em ambas as 
páginas web há dados até 2009. 

Em relação à informação da SEPREM, esta se encontra ordenada por departamentos. 
Há que buscar em cada departamento a informação sobre o femicídio, a mesma que 
é proporcionada pelo Organismo Judicial. Contudo, só há informação de 6 dos 22 
departamentos da Guatemala. 

De acordo à informação da SEPREM, em 2009, no departamento de Alta Verapaz houve 2 
femicídios29, em El Quiché 730, em Guatemala 2931, em Quetzaltenango 432, em Retalhuleu 
133 e em Totonicapán houve 4 femicídios34. 

Se somamos os femicídios reportados nos mencionados seis departamentos da Guatemala, 
tem-se que em 2009 houve um total de 47. Contudo, não há nenhuma outra informação 
sobre os perfis das vítimas, dos homicidas, o vínculo entre eles, as circunstâncias do delito, 
etc. Em consequência, não é possível saber a quais das modalidades tipificadas no artigo 
6° do Decreto 22-2008 correspondem os 47 femicídios reportados pela SEPREM.

Por sua parte, na página web da CONAPREVI há um relatório do Ministério de Governança 
– Centro de Coordenação de Informação Interinstitucional – intitulado “Pessoas de sexo 
feminino falecidas: janeiro a julho ano 2009, República da Guatemala”35. Segundo esse 
estudo, em 2009 houve na Guatemala 3,717 homicídios, 406 vítimas foram mulheres 
(10.92%) e 3311 homens (89.08%). Contudo, não se sabe quantos desses homicídios de 
mulheres foram femicídios.

Na página web do Instituto Nacional de Estatística figura um link do Sistema Nacional de 
Informação sobre a Violência contra a Mulher36. Contudo, no lugar em que devia aparecer 

29 Ver: http://www.seprem.gob.gt/administrador/files/FICHA%20DE%20ALTA%20VERAPAZ.pdf, p.20.
30 Ver: http://www.seprem.gob.gt/administrador/files/Ficha%20de%20Quiche%20f.pdf, p. 22.
31 Ver: http://www.seprem.gob.gt/administrador/files/FICHA%20DEL%20DEPARTAMENTO%20DE%20GUATEMALA.pdf, p. 21.
32 Ver: http://www.seprem.gob.gt/administrador/files/FICHA%20DE%20QUETZALTENANGO.pdf, p. 22.
33 Ver: http://www.seprem.gob.gt/administrador/files/FICHA%20RETALHULEU.pdf, p. 23.
34 Ver: http://www.seprem.gob.gt/administrador/files/FICHA%20TOTONICAPÁN.pdf, p. 22. As consultas da informação 

dos departamentos da Guatemala foram realizadas em 12 de março de 2011.
35 Ver: http://www.conaprevi.org/prueba/pdf/MUJEREScecoin.pdf  Consulta realizada em 12 de março de 2011.
36 Ver: http://www.ine.gob.gt:8080/jasperserver/flow.html?_flowId=searchFlow Consulta realizada em 12 de março de 

2011.
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a informação sobre o “total de casos ingressados por femicídio – Organismo Judicial –” 
aparece esta mensagem: the report is empty. O mesmo ocorre com a informação sobre o 
número de sentenças por femicídio37.

Por sua vez, de acordo com o relatório da Oficina da Alta Comissionada das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos na Guatemala (2009), em 19 meses de vigor da Lei contra o 
Femicídio e outras formas de violência contra a mulher se apresentaram 166 denúncias 
por femicídio, formularam-se 11 acusações e se ditaram 10 sentenças em aplicação da 
mencionada lei38. 

Na página web do Observatório de Igualdade tampouco figura informação da Guatemala 
sobre o femicídio. Na parte que corresponderia às mortes de mulheres ocasionadas por 
suas relações ou ex-relações íntimas, lê-se a seguinte mensagem: NÃO DISPONÍVEL39.

3.3. Colômbia

Na Colômbia não há cifras sobre os homicídios que se cometem contra as mulheres 
pelo fato de ser mulheres. Na página web do Observatório de Igualdade de Gênero 
tampouco figura essa informação. Da mesma forma que no caso da Guatemala, na parte 
que corresponderia às mortes de mulheres ocasionadas por suas relações ou ex-relações 
íntimas, lê-se a mensagem: NÃO DISPONÍVEL40.

3.4. El Salvador

Embora em El Salvador ainda não esteja vigente a Lei Especial Integral para uma Vida 
Livre de Violência para as Mulheres, na página web do Observatório de Igualdade de 
Gênero sim aparecem cifras sobre a morte de mulheres ocasionada por suas relações ou 
ex-relações íntimas41: em 2006 houve 15 vítimas, em 2007 houve 19, em 2008 houve 15, 
em 2009 houve 20 vítimas.

3.5. Chile

Na página web do Observatório de Igualdade de Gênero também aparecem cifras sobre a 
morte de mulheres ocasionada por suas relações ou ex-relações íntimas42: em 2006 houve 
42 vítimas, em 2007 houve 53, em 2008 houve 55 e em 2009 houve 52. 

37 Sobre as mortes violentas de mulheres ver também Procurador de los Derechos Humanos, Dirección de Estudios, 
Análisis e Investigación, Derecho a la Vida. Estadísticas sobre Muerte Violenta, Enero a Marzo 2010, pp. 25 e ss. 
Segundo esse estudo, de janeiro a março de 2009 houve 176 mortes violentas mulheres, enquanto que, nesse mes-
mo período, em 2010 houve 173. Em 2010, de janeiro a março, houve 1285 mortes violentas de homens. Os dados 
são obtidos da Polícia Nacional Civil (PNC). Contudo, a informação não permite saber quantas das mortes violentas 
de mulheres são femicídios. Também há outro relatório sobre as mortes violentas na Guatemala: Procurador de los 
Derechos Humanos, Dirección de Estudios, Análisis e Investigación, Derecho a la Vida. Estadísticas sobre morte 
violenta (+ lesiones y detenciones por homicidio), Enero a Junio 2010. 

38 Informe da Alta Comisionada das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre as atividades de seu escritório 
na Guatemala, 3 de março de 2010, p. 7. A fonte do relatório é o Ministério Público (SICOMP) (janeiro a dezembro 
2009); Ver http://www.oacnudh.org.gt/actualizacion2010/UPLOAD/InformeAnual2009%28esp%29.pdf

 Consulta realizada em 20 de março de 2011.
39 http://www.eclac.org/oig/afisica/. Consulta realizada em 12 de março de 2011.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 Ibid.
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Como se apreciará essas cifras são prévias à modificação do Código Penal sobre femicídio, 
mas é muito provável que inclua homicídios no marco de relações de parceiros (por exemplo, 
namorados) não consideradas pelo artigo 390º do referido código como femicídios.

4. O caso espanhol 

Na exposição de motivos da Lei Orgânica 1/2004, de 28 de dezembro, de Medidas de 
Proteção Integral contra a Violência de Gênero (Espanha), define-se a violência de gênero 
como aquela que “se dirige sobre (sic) as mulheres pelo fato mesmo de sê-lo, por ser 
consideradas por seus agressores carentes dos direitos mínimos de liberdade, respeito e 
capacidade de decisão”. Não obstante, o artigo 1º restringe o âmbito de sua aplicação 
à violência que se exerce sobre as mulheres “por parte daqueles que sejam ou tenham 
sido seus cônjuges ou daqueles que estejam ou tenham estado ligados a elas por relações 
similares de afetividade, ainda que sem convivência”.

A Espanha é, sem dúvida, um país no qual se tem tomado distintas medidas para combater 
a violência de gênero que se dá no âmbito das relações de casal ou similares. A Lei Orgânica 
1/2004 regula tais medidas, as mesmas que têm sido postas em prática. Como afirmou o 
Tribunal Constitucional espanhol, a mencionada lei “tem como finalidade principal prevenir as 
agressões que no âmbito do casal se produzem como manifestação do domínio do homem 
sobre a mulher em tal contexto; sua pretensão assim é a de proteger a mulher em um âmbito 
em que o legislador aprecia que seus bens básicos (vida, integridade física e saúde) e sua 
liberdade e dignidade mesmas estão insuficientemente protegidos. Seu objetivo é também 
combater a origem de um abominável tipo de violência que se gera em um contexto de 
desigualdade e de fazê-lo com distintas classes de medidas, entre elas as penais”43.

A Lei Orgânica 1/2004 modificou o artigo 153.1 do Código Penal a fim de sancionar mais 
gravemente as agressões do homem contra a mulher se estas se produzem no âmbito do 
caso ou de relações similares de afetividade, haja ou não convivência:

Artigo 153
1. O que por qualquer meio ou procedimento causar a outro prejuízo psíquico ou 
uma lesão não definidos como delito neste Código, ou golpear ou maltratar em 
ação a outro sem lhe causar lesão, quando a ofendida seja ou tenha sido esposa, 
ou mulher que esteja ou tenha estado ligada a ele por uma análoga relação de 
afetividade mesmo que sem convivência, ou pessoa especialmente vulnerável que 
conviva com o autor, será castigado com a pena de prisão de seis meses a um ano ou 
de trabalhos em benefício da comunidade de trinta e um a oitenta dias e, em todo 
caso, privação do direito à posse e porte de armas de um ano e um dia a três anos, 
assim como, quando o Juiz ou Tribunal o estime adequado ao interesse do menor 
ou incapaz, inabilitação para o exercício do pátrio poder, tutela, curatela, guarda ou 
acolhimento até cinco anos.

O citado artigo 153.1 foi matéria de uma questão de inconstitucionalidade que o Tribunal 
Constitucional espanhol denegou, através da STC 59/2008 de 14 de maio de 2008. Em 
síntese, o mencionado tribunal considerou que o artigo 153.1 do Código Penal não 
vulnerava o artigo 14º da Constituição espanhola (que regula o princípio de igualdade) 
porque “as agressões do varão contra a mulher que é ou que foi sua parceira afetiva 
têm uma gravidade maior que quaisquer outras no mesmo âmbito relacional porque 
correspondem a um arraigado tipo de violência que é manifestação da discriminação, da 

43 STC 59/2008 de 14 de maio de 2008, fundamento jurídico 8.
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situação de desigualdade e das relações de poder dos homens sobre as mulheres”44. O 
tribunal constitucional fez referência à maior incidência das agressões contra as mulheres 
na realidade espanhola45, sustentando que, não obstante, a sanção não se impunha em 
razão do sexo do sujeito ativo ou da vítima nem por razões vinculadas à sua própria 
biologia mas em atenção ao “caráter especialmente lesivo de certos fatos a partir do 
âmbito relacional em que se produzem e do significado objetivo que adquirem como 
manifestação de uma grave e arraigada desigualdade”46.

No caso espanhol, embora as agressões do homem à mulher no âmbito de casal (ou de 
relações similares) recebem uma pena maior que a situação contrária, o homicídio de um 
homem a uma mulher – nesse mesmo âmbito– não está sancionado com uma pena maior 
que o da mulher contra seu parceiro homem47. Contudo, os artigos 22º e 23º do Código 
Penal, localizados nas Disposições Gerais, estabelecem o seguinte:

Artigo 22º. 
São circunstâncias agravantes:
1ª. Executar o fato com traição.
Há traição quando o culpável comete qualquer dos delitos contra as pessoas 
empregando na execução meios, modos ou formas que tendam direta ou 
especialmente a assegurá-la, sem o risco que para sua pessoa pudesse proceder a 
defesa por parte do ofendido.
(…)
4.ª Cometer o delito por motivos racistas, anti-semitas ou outra classe de discriminação 
referente à ideologia, religião ou crenças da vítima, à etnia, raça ou nação a qual 
pertença, seu sexo ou orientação sexual, ou à doença ou deficiência que padeça.
5ª Aumentar deliberada e desumanamente o sofrimento da vítima, causando a esta 
padecimentos desnecessários para a execução do delito.
(…)48

Artigo 23º (Artigo redatado de acordo à modificação estabelecida pela Lei Orgânica 
11/2003, de 29 de setembro)
É circunstância que pode atenuar ou agravar a responsabilidade, segundo a natureza, 
os motivos e os efeitos do delito, ser ou haver sido o ofendido cônjuge ou pessoa que 
esteja ou tenha estado ligada de forma estável por análoga relação de afetividade, 
ou ser ascendente, descendente ou irmão por natureza ou adoção do ofensor ou de 
seu cônjuge ou convivente.

44 Ibid., fundamento jurídico 9 a).
45 Ibid..., fundamento jurídico 8.
46 Ibid..., fundamento jurídico 9 c). 
47 Um dos questionamentos formulados contra o artigo 153.1 do Código Penal espanhol foi que em outros delitos mais gra-

ves como o maltrato habitual, delitos contra a liberdade sexual, lesões graves ou homicídio, não se havia considerado esse 
desvalor adicionado do citado artigo. A respeito, o Tribunal Constitucional assinalou que “De um lado (…) a comparação 
não desmente a razoabilidade em si daquele juízo axiológico; de outro, (…) tampouco objeta o preceito questionado desde 
a perspectiva do princípio genérico de igualdade, ao se tratar de delitos de um significativo maior desvalor e de uma pena 
significativamente maior. O que a argumentação ao contrário sugere é ou um déficit de proteção nos preceitos comparados 
— o que supõe uma espécie de desproporção inversa sem, em princípio, relevância constitucional — ou uma desigual-
dade por indiferenciação em ditos preceitos merecedora de similar juízo de irrelevância”; ver a STC 59/2008, fundamento 
jurídico 9 b). Por outro lado, o Tribunal Constitucional argumentou “que desde o ponto de vista das hipóteses diferenciadas 
deve-se recordar que o preceito mais grave só seleciona as agressões contra quem é ou tenha sido parceira do agressor 
quando o mesmo é um varão e a agredida uma mulher (art. 153.1 CP), na interpretação do Auto de questionamento, e que 
equipara às mesmas as agressões a pessoas especialmente vulneráveis que convivam com o autor. Como já se apontou, 
poderão ficar reduzidos estes casos de diferenciação se se entende que, a respeito destes últimos sujeitos passivos, o 
sujeito ativo pode ser tanto um varão como uma mulher, pois em tal caso o art. 153.1 CP poderá abarcar também outros 
casos de agressões nos seio do casal ou entre aqueles que o foram: as agressões à pessoa especialmente vulnerável que 
conviva com o agressor ou a agressora”, Ibid., fundamento jurídico 10.

48 O artigo 139º do Código Penal pune o assassinato. 
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Embora na Espanha não esteja tipificado o feminicídio nem o parricídio, há cifras 
atualizadas das “vítimas mortais por violência de gênero” (casais ou relações similares). 
As estatísticas são publicadas na página web do Ministério de Saúde, Política Social e 
Igualdade. O seguimento das sentenças judiciais nos casos de violência de gênero contra 
as mulheres está a cargo do Observatório de Violência de Gênero do Conselho Geral do 
Poder Judiciário49.

Segundo a informação do Ministério de Saúde, Política Social e Igualdade, este ano há 14 
“vítimas mortais da violência de gênero”50. Também há dados de quantas dessas vítimas 
haviam apresentado uma denúncia, quantas contavam com medidas de proteção, a 
quebra de tais medidas, sobre o perfil das vítimas, dos agressores e o âmbito geográfico 
em que ocorreram os homicídios51. Há informação da violência de gênero desde 2003. Por 
isso, sabe-se que no ano 2009 houve 54 vítimas mortais deste tipo de violência e em 2010 
houve 73.

A experiência espanhola demonstra que, embora as sanções penais se apliquem aos 
homicídios de mulheres por violência de gênero, estes seguem se produzindo. Contudo, o 
que também demonstra a experiência espanhola é que, ademais de punir os responsáveis, 
há que atacar as causas da violência de gênero e prevení-la, melhorando a resposta estatal 
frente às denúncias. Somente a penalização não soluciona o problema.

5. O Registro de Feminicídio do Ministério Público

O Registro de Feminicídio do Ministério Público foi criado mediante Resolução da 
Promotoria da Nação Nº 216-009-MP-FN, de 20 de fevereiro de 2009, a mesma que foi 
posteriormente modificada por Resolução da Promotoria da Nação Nº 1690-2009-MP-
FN, de 25 de novembro de 2009. O mencionado registro está a cargo do Observatório de 
Criminalidade da mencionada instituição.

É importante destacar que a Resolução da Promotoria da Nação Nº 216-009-MP-FN 
aprovou a primeira diretriz para o Registro de Feminicídio. Na referida diretriz se explicava 
o conceito e as classes de feminicídios e se estabelecia a obrigação de que os promotores 
registrassem – em um formato – os dados sobre os homicídios por razões de gênero, e que 
remetessem essa informação ao Observatório de Criminalidade para análise, sistematização 
e publicação.

Uma vez publicada a Resolução da Promotoria da Nação Nº 216-009-MP-FN no diário 
oficial, o Observatório de Criminalidade iniciou um processo de informação ao interior 
do Ministério Público sobre os alcances da diretriz. Esse processo de informação, que se 
realizou em nível nacional, incluiu as seguintes ações:

a)  Colocar à disposição dos promotores uma linha gratuita para que pudessem formular 
– ao Observatório de Criminalidade – suas dúvidas sobre os homicídios que deviam 
registrar como feminicídio ou sobre os dados que deviam registrar no formulário;

49 Ver: http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjgenerica.html&dkey=494&
TableName=PJINFODOCS&DocName=actividadesObservatorio&ContentName=activdadesobservatorio2.htm

 Consulta realizada em 12 de março de 2011.
50 A informação está atualizada até 7 de março de 2011.
51 Ver: http://www.migualdad.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadern

ame1=Content-disposition&blobheadervalue1=inline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=124465
5236458&ssbinary=true Consulta realizada em 12 de março de 2011. 
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b)  A distribuição de stickers sobre o feminicídio, que também continham o número da 
linha gratuita para a qual podiam chamar os promotores em caso de dúvida; e,

c)  A publicação de um livro sobre o feminicídio cujos destinatários principais foram os 
promotores52.

O processo de informação realizado ao interior do Ministério Público evidenciou que 
muito promotores não estavam familiarizados com expressões como “feminicídio” ou 
“homicídios de mulheres por razões de gênero”. Ainda hoje em dia os novos promotores – 
nomeados pelo Conselho Nacional da Magistratura – ou os novos promotores provisórios 
designados pela Promotoria da Nação (que ingressam por ocasião da vigência do novo 
Código Processual Penal) seguem formulando perguntas sobre os homicídios que devem 
registrar como feminicídios. 

Meses mais tarde, quando se emitiu a Resolução da Promotoria da Nação Nº 1690-2009-MP-
FN, já havia um adequado conhecimento dos promotores sobre o feminicídio. A mencionada 
resolução aprovou uma nova diretriz e um novo formato (que se utiliza tanto para o 
registro dos feminicídios como para os casos de tentativa). 

É importante destacar que a Resolução da Promotoria da Nação Nº 1690-2009-MP-FN 
aprovou também uma diretriz para melhorar a intervenção dos promotores nos casos de 
violência familiar (Diretriz Nº 005-2009 MP/FN). Deste modo, por exemplo, proibiu-se que 
os promotores ditassem a “medida de proteção de cessar a violência”, pois é óbvio que era 
absolutamente ineficaz.

5.1. Os dados do Registro de Feminicídio do Ministério Público

Para o Ministério Público o feminicídio é “um tipo de homicídio que: a) se dirige às 
mulheres ou as afeta em maior proporção que aos homens, b) se produz em determinadas 
circunstâncias; e, c) se explica pela relação de histórica desigualdade entre homens e 
mulheres”53. 

A fim de registrar aqueles homicídios de mulheres que se consideram feminicídios, o 
Observatório de Criminalidade distingue dois tipos:

a) O feminicídio íntimo, que se apresenta naqueles casos em que a vítima tinha (ou havia 
tido) uma relação de casal com o homicida, que não se limita às relações nas quais 
existia um vínculo matrimonial, mas que se estende aos conviventes, noivos, namorados 
e parceiros sentimentais. No feminicídio íntimo também se incluem os casos de morte 
de mulheres em mãos de um membro da família, como o pai, o padrasto, o irmão ou 
o primo.

b) O feminicídio não íntimo, que ocorre quando o homicida não tinha uma relação de 
casal ou familiar com a vítima. Nesta categoria inclui-se a morte perpetrada por clientes 
(tratando-se das trabalhadoras sexuais), por amigos ou vizinhos, por desconhecidos 
quando se ataca sexualmente a vítima antes de matá-la, assim como a morte de 
mulheres ocorrida no contexto do tráfico de pessoas. O motivo sexual é fundamental 
para qualificar como feminicídio o homicídio perpetrado por amigos ou conhecidos da 
vítima54.

52 VILLANUEVA FLORES, Rocío, Homicidio y feminicidio en el Perú, setiembre 2008-junio 2009, com o apoio de Juan 
Huambachano, Observatório de Criminalidade, Ministério Público, Lima, 2009.

53 Ibid.., p. 18.
54 Inicialmente, ademais das duas mencionadas formas de feminicídio se registravam os feminicídios por conexão, 
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Desde a criação do Registro de Feminicídio o Observatório de Criminalidade tem distinguido 
os feminicídios daqueles outros homicídios de mulheres que não constituem feminicídio. 
Estes não são homicídios por razões de gênero, pois não se dirigem às mulheres ou não as 
afetam em maior proporção que aos homens (exemplo: o assassinato de uma mulher no 
contexto de um assalto à mão armada).

Ademais dos feminicídios e dos homicídios de mulheres que não constituem feminicídio, 
o Observatório de Criminalidade conta com os dados dos possíveis feminicídios55, das 
tentativas de feminicídio, assim como dos homicídios de homens.

O Ministério Público não tem reivindicado a incorporação do tipo penal de feminicídio, pois 
utiliza esse termo só para fins estatísticos. O objetivo que tem o Ministério Público é que 
as estatísticas sejam úteis para a adoção de políticas públicas para prevenir o feminicídio. 

Desta forma, por exemplo, o Observatório de Criminalidade sistematizou, em uma 
publicação especial, a informação sobre o feminicídio por distritos – em nível nacional 
–, que foi remetida aos prefeitos/as a fim de que incorporem o combate da violência de 
gênero contra as mulheres nos planos de segurança cidadã. De acordo com o Observatório 
de Criminalidade, em 2009 houve mais denúncias por violência familiar que por delitos 
contra o patrimônio56. Contudo, esta violência, que se dirige principalmente às mulheres 
e que pode acabar em um homicídio perpetrado em suas próprias casas, não é levada 
em consideração nos planos de sergurança cidadã. As cifras do Registro de Feminicídio 
evidenciam a necessidade de que tais planos levem em consideração não só a violência que 
se produz no âmbito público mas a que ocorre no âmbito privado.

Toda a informação do feminicídio está disponível online57.

200958

Em 2009 o Observatório de Criminalidade registrou um total de 1.343 vítimas de 
homicídios violentos, 273 mulheres (20.3%) e 1.070 homens (79.7%). Em 67.1% das 
vítimas homens foi supostamente assassinado por um desconhecido59. Só 1.3% de homens 
foi supostamente assassinado por sua parceira ou ex-parceira mulher. Por sua vez, em 
39.2% das mulheres foi supostamente assassinada por seu parceiro ou ex-parceiro homem. 

Das 273 vítimas mulheres, 153 o foram de um feminicídio (56%), 113 de um homicídio 
que não constitui feminicídio (41.4%) e 7 de um possível feminicídio (2.6%).

Dos 153 feminicídios, 134 foram íntimos (87.6%) e 19 não íntimos (12.4%). Cabe apontar 
que houve 151 casos e 153 vítimas, pois em um caso havia duas vítimas60.

que se referiam aos casos em que as mulheres haviam sido assassinadas nas “linhas de fogo” de um homem que 
pretendia matar ou ferir outra mulher. Contudo, devido a que a incidência desta terceira classe de feminicídios era 
mínima (em 2009 só houve um caso), atualmente esses homicídios, quando se apresentam, são registrados como 
feminicídios íntimos.

55 São mortes que ocorreram em circunstâncias que fazem suspeitar que se trata de feminicídios, ainda que a infor-
mação disponível ao momento de publicar os dados de tais homicídios não permite estabelecer que se trata de 
homicídios de mulheres por razões de gênero.

56 Ver os Boletins Nº 4 e 7 (2009) do Observatório de Criminalidade do Ministério Público, páginas 10 e 6 respectiva-
mente.

57 A informação sobre o feminicídio encontra-se disponível em: https://www.mpfn.gob.pe/info_estad_feminicidio.php
58 As cifras de 2009 encontram-se atualizadas a 15 de março de 2010.
59 Em 66.3% dos casos o desconhecido é homem e em 0.8% mulher.
60 Um pai de 55 anos envenenou suas duas filhas de 11 e 9 anos, alegando que havia sido abandonado pela mãe.
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Dos 134 feminicídios íntimos, 107 foram supostamente cometidos pelo parceiro ou ex-
parceiro homem (79.9%), um foi supostamente cometido pela ex-parceira mulher (0.7%)61, 
enquanto que em 26 casos os supostos homicidas são familiares das vítimas (19.4%).

Os 19 feminicídios não íntimos foram supostamente perpetrados por clientes das 
trabalhadoras sexuais (5), por amigos das vítimas (5), por desconhecidos que atacaram 
sexualmente as vítimas antes de matá-las (4), por vizinhos das vítimas (3), por um 
companheiro de trabalho da vítima (1) e por um homem a quem a vítima conheceu em 
uma festa (1).

As vítimas do feminicídio tinham, principalmente, entre 18 e 24 anos (24.2%) e entre 25 e 
34 anos (24.2%). Foram reportadas 27 vítimas menores de 18 anos, 6 das quais morreram 
em mãos de seus parceiros ou ex-parceiros. 

Em 50.9% os supostos homicidas são os esposos, conviventes e ex-conviventes, assim 
como os noivos, namorados e ex-namorados (12.4%).

As vítimas eram em sua maioria donas de casa (37.3%), estudantes (13.7%) e comerciantes 
ou ambulantes (10.5%). 

O suposto motivo dos crimes foram os ciúmes (33.3%) ou a resistência a continuar ou 
regressar com o parceiro ou ex-parceiro (14.4%). As vítimas morreram esfaqueadas 
(27.5%) e asfixiadas ou estranguladas (26.1%). Em 55.6% dos casos o delito ocorreu 
dentro da casa.

Atuação ministerial e qualificação dos homicídios de mulheres por razões de 
gênero

Em 121 casos o promotor formalizou denúncia penal (80.1%), 16 casos foram arquivados 
(10.6%)62 e 14 seguem em investigação ministerial (9.3%). 

Nas denúncias penais apresentadas pelos promotores, 49 casos foram qualificados como 
parricídios, 46 como homicídios qualificados, 11 como homicídios simples, 9 casos como 
homicídios qualificados em concurso com outros delitos63, 4 casos como violência sexual 
seguida de morte e 2 como instigação ao suicídio. 

Quanto às 14 investigações que seguem em curso, nas que ainda não se formalizou 
denúncia perante o Poder Judiciário, 7 casos vem sendo investigados por homicídios 
qualificados, 3 por parricídios, um por homicídio qualificado em concurso com violên 

61 É o caso de uma lésbica que é a suposta autora intelectual do assassinato de sua ex-noiva, que foi registrado pelo 
Observatório de Criminalidade como feminicídio.

62 De acordo com o artigo 334º do novo Código Procesal Penal (NCPP), os promotores arquivam a denúncia quando 
a ação prescreveu, o fato denunciado não constitui delito ou não é justiciável penalmente. Também arquivam a 
denúncia quando concorrem outras causas de extinção da ação penal de acordo com a lei. O arquivo é provisório 
quando a ação não prescreveu, mas se desconhece a identidade do imputado. O NCPP encontra-se vigente em 16 
distritos judiciais. Nos restantes 14 distritos judiciais os promotores aplicam por analogia o artigo 77º do Código 
de Procedimentos Penais e arquivam a denúncia quando não aparecem indícios suficientes ou elementos de juízo 
reveladores da existência de um delito, não se tenha individualizado o suposto autor ou partícipe, se a ação tenha 
prescrito ou concorra outra causa de extinção da ação penal.

63 Em cinco casos trata-se de homicídios qualificados em concurso com violência sexual, um caso de homicídio 
qualificado em concurso com violência sexual de menor de idade, um caso de homicídio qualificado em concurso 
com aborto, um caso de homicídio qualificado em concurso com sequestro e aborto não consentido, e outro de 
homicídio qualificado em concurso com sequestro e violência sexual de menor de idade.



coNTRibUições Ao debATe sobRe A TipificAção peNAl do femiNicídio/femicídio

162

sexual, um por violência sexual de menor seguida de morte, um por homicídio simple e 
outro por lesões graves seguidas de morte. 

Por outro lado, 16 investigações foram arquivadas: 8 por parricídio, 6 por homicídio simple 
e 2 por homicídio qualificado. 

2010

Em 2010 houve um total de 1.236 vítimas de homicídios violentos, 254 mulheres (20.6%) 
e 982 homens (79.4%). O 47.1% de vítimas homens foi supostamente assasinado por um 
desconhecido64. Só 2.1% de homens foi supostamente assassinado por sua parceira ou 
ex-parceira mulher. Por sua vez, 35% das mulheres foi supostamente assassinada por seu 
parceiro ou ex–parceiro homem.

Das 254 vítimas mulheres, 130 o foram de um feminicídio (51.2%), 49 de um possível 
feminicídio (19.3%) e 75 de um homicídio que não constitui feminicídio (29.5%).

Dos 130 feminicídios, 109 foram íntimos (83.8%) e 21 não íntimos (16.2%). Cabe apontar 
que houve 125 casos de feminicídio e 130 vítimas, porque em cinco casos havia duas 
vítimas65.

Dos 109 feminicídios íntimos, 89 foram supostamente cometidos parceiro ou ex–parceiro 
homem (81.7%), enquanto que em 20 casos os supostos homicidas são familiares das 
vítimas (18.3%).

Os 21 feminicídios não íntimos foram supostamente perpetrados por desconhecidos que 
atacaram sexualmente as vítimas (8), por conhecidos das vítimas (10) e pelos clientes das 
trabalhadoras sexuais (3).

As vítimas do feminicídio tinham, principalmente, entre 18 e 24 anos (28.5%) e entre 24 e 
34 anos (26.9%). Foram reportadas 27 vítimas menores de 18 anos, 9 das quais morreram 
em mãos de seus parceiros ou ex-parceiros.

Em 43.8% os supostos homicidas são os esposos, conviventes e ex-conviventes, assim 
como os namorados e ex-namorados (15.4%). 

As vítimas eram em sua maioria amas de casa (29.2%), estudantes (25.4%) e comerciantes 
ou ambulantes (10.8%). 

O suposto motivo dos crimes foram os ciúmes (26.2%) ou a resistência a continuar ou 
regressar com o parceiro ou ex-parceiro (18.5%). As vítimas morreram asfixiadas ou 
estranguladas (33.8%) e esfaqueadas (26.9%). Em 62.3% dos casos o delito ocorreu 
dentro da casa.

64 Em 46.9% dos casos o desconhecido é homem e em 0.2% mulher.
65 Casos: 1º) O ex-convivente supostamente assassinou a sua ex-parceira e a sua ex-sogra, 2º) O pai, em cumplicida-

de com seu irmão, supostamente assassinou sua filha de quatro anos e sua companheira, por duvidar da paterni-
dade da menina, 3º) O ex-namorado supostamente assassinou a família da ex-parceira (mãe, irmã e irmão) porque 
esta não queria continuar com a relação. Para tanto incendiou a casa; contudo, a ex-parceira não estava na moradia. 
Sobreviveu ao ataque o pai da mesma, 4º) Um homem supostamente assassinou a sua convivente e a sua sogra 5º) 
Um vizinho assassinou duas meninas, de 7 e 9 anos, estuprou uma delas e tentou estuprar a outra. 
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Atuação ministerial e qualificação dos homicídios por razões de gênero

Em 98 casos o promotor formalizou denúncia penal (78.1%), 16 casos seguem em 
investigação ministerial (12.8) e 11 foram arquivados (8.8%). 

Nas denúncias penais formalizadas pelos promotores (98), 36 casos foram qualificados 
como parricídios, 35 como homicídios qualificados, 11 como homicídios simples, 6 como 
homicídios qualificados em concurso com outros delitos66, 3 como violência sexual seguida 
de morte, 3 como lesões graves seguidas de morte, 2 como lesões graves por violência 
familiar seguidas de morte, um como homicídio simples em concurso com violência sexual 
e outro como sequestro seguido de morte.

Nos 16 casos que continuam em investigação, nos que ainda não formalizou denúncia 
penal, 8 estão sendo investigados por homicídio qualificado, 2 por homicídio simples, 2 
por homicídio qualificado em concurso com outros delitos67, um como parricídio, um por 
violência sexual em concurso com homicídio simples, um por lesões graves seguidas de 
morte e outro por violência sexual de menor seguida de morte.

Por outro lado, 11 investigações foram arquivadas: 5 por homicídio simples, 4 por 
homicídio qualificado, uma por parricídio e outra por violência sexual de menor de idade 
em concurso com homicídio qualificado.

Denúncias por violência familiar prévias ao homicídio

Onze das 89 vítimas de feminicídio que morreram em mãos de seu parceiro ou ex-parceiro 
apresentaram 18 denúncias por violência familiar perante o Ministério Público68. 55% das 
denúncias (10) se apresentaram por violência física e psicológica, 27.8% (5) por violência 
física e 16.7% (3) por violência psicológica. 

A respeito de tais denúncias, em 66.7% dos casos (12) o Ministério Público formulou demanda 
perante o Poder Judiciário. Em 33.3% dos casos o promotor arquivou a denúncia (6).

2011

Entre janeiro e fevereiro de 2011 o Observatório de Criminalidade reportou 262 vítimas de 
homicídios violentos intencionais, 53 mulheres (20.2%) e 209 homens (79.8%). Os 18.2% 
(10) das vítimas mulheres foram de um feminicídio. 

Dos 11 feminicídios reportados, 9 foram supostamente perpetrados pelo parceiro ou 
ex-parceiro e 2 por familiares (pai e padrasto). Ademais, há 23 possíveis feminicídios 
reportados e 19 homicídios que não constituem feminicídio.

66 Trata-se de 2 homicídios qualificados em concurso com violência sexual, 2 homicídios qualificados em concurso 
com violência sexual de menor de idade, um homicídio qualificado em concurso com violência sexual de pessoa em 
estado de inconsciência, e outro homicídio qualificado em concurso com furto simples.

67 Trata-se de um homicídio qualificado em concurso com violência sexual e outro homicídio qualificado em concurso 
com delito de perigo comum.

68 Uma das vítimas apresentou cinco denúncias e três vítimas apresentaram, cada uma, duas denúncias por violência 
familiar.
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5.2. Os problemas identificados nas investigações ministeriais 
de homicídios de mulheres por razões de gênero

O trabalho de sistematização do Registro de Feminicídio do Ministério Público tem 
permitido evidenciar alguns problemas na investigação ministerial, que poderiam impedir 
ou atrasar a aplicação de punições aos responsáveis dos homicídios de mulheres por razões 
de gênero. 

Contudo, é interessante destacar que com respeito aos casos de 2009 e 2010, isto é, 
posteriores à criação do Registro de Feminicídio, uma porcentagem importante foi 
qualificada pelo promotor como homicídio agravado e não se reportou nenhum caso que 
houvesse sido qualificado como homicídio por emoção violenta (artigo 109º do Código 
Penal)69, ainda que tenha havido dois casos qualificados como “instigação ao suicídio”. 

Entre as dificuldades identificadas, pode-se mencionar que há ainda um número de 
homicídios que se registram como “possíveis feminicídios”. Embora esse número se reduz 
ao longo das investigações ministeriais (só há 7 desses casos correspondentes a 2009), a 
existência de “possíveis feminicídios” deve-se muitas vezes a que os resultados das perícias 
que os promotores solicitam à sede do Instituto de Medicina Legal em Lima – por exemplo, 
para estabelecer as causas e características da morte – levam tempo para chegar. Estes 
pedidos se fazem porque em alguns distritos judiciais não se conta com profissionais que 
possam fazer as peritagens.

Por outro lado, das cifras do Registro de Feminicídio adverte-se que há uma porcentagem 
de casos de homicídios de mulheres por razões de gênero que foram arquivados. Isso 
ocorre, por exemplo, quando o corpo da mulher aparece em alguma zona deserta e não 
se consegue individualizar os autores. Não obstante, há que revisar, por exemplo, aqueles 
casos inicialmente investigados como parricídios que foram arquivados. 

Um problema que impede ter uma visão mais completa sobre o feminicídio é que não 
se conta com informação sobre as sentenças ditadas pelos juízes. Portanto, é preciso 
estabelecer um mecanismo que permita fazer esse seguimento na etapa judicial. Uma 
alternativa é, seguindo a experiência do Observatório de Violência de Gênero do Conselho 
Geral do Poder Judiciário da Espanha, celebrar um convênio com o Poder Judiciário a 
fim de que os juízes remetam cópia das sentenças ao Observatório de Criminalidade do 
Ministério Público. Um estudo sério dessas sentenças evidenciaria a presença ou não de 
estereótipos na argumentação judicial e, de ser o caso, sua consequência na determinação 
das penas.

Outra tarefa pendente, que permitiria prevenir alguns feminicídios íntimos, é ter a 
informação das denúncias por violência familiar apresentadas nas delegacias. Hoje só é 
possível conhecer a identidade daquelas mulheres que morreram, apesar de que a denúncia 
apresentada por violência familiar se encontrava no Ministério Público ou no Poder Judiciário. 
Contudo, antes de alcançar estas instâncias, as denúncias se apresentaram perante uma 
delegacia. Por isso, é provável que outras vítimas assassinadas tenham apresentado uma 
denúncia perante a Policía que nunca chegou ao Ministério Público.

69 Artigo 109.- Homicídio por emoção violenta 
 O que mata outro sob o império de uma emoção violenta que as circunstâncias tornam excusável será reprimido com 

pena privativa de liberdade, não menor de três nem maior de cinco anos.
 Se concorre algumas das circunstâncias previstas no artigo 107º, a pena será não menor de cinco nem maior de 

dez anos.
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Reflexões finais

Creio que é inquestionável que a incorporação dos tipos penais de femicídio/feminicídio 
tem tido como objeto, por um lado, tornar visível a existência de homicídios de mulheres 
por razões de gênero, isto é, que elas são assassinadas em circunstâncias nas quais os 
homens não costuman ser e, por outro, punir os que, em tais circunstâncias, matam uma 
mulher. Contudo, tanto desde o ponto de vista da técnica legislativa como da aplicação da 
norma, os resultados não parecem ter sido os melhores.

Como se afirmou, os tipos penais de femicídio/feminicídio incorrem em uma subinclusão 
de homicídios de mulheres por razões de gênero – como na Costa Rica e no Chile – ou, 
pior ainda, poderiam permitir uma sobreinclusão de homicídios de mulheres, como na 
Colômbia (e eventualmente na Guatemala e em El Salvador). 

A afirmação de que um dos objetivos da incorporação do tipo penal de femicídio/feminicido 
teria sido fazer visíveis as circunstâncias nas quais ocorrem os homicídios de mulheres 
por razões de gênero evidencia-se na complexidade dos tipos penais de Guatemala e El 
Salvador. Contudo, quanto mais frondosos –ou menos precisos– sejam os tipos penais, 
quantos mais elementos objetivos tenham, menores serão as possibilidades de aplicação. 
Se, para que um homem seja punido por femicídio, o tipo penal exige, como no caso da 
Guatemala: 1) que o homicídio seja perpetrado no marco das relações de poder, 2) que a 
morte da mulher seja por sua condição de mulher; e, 3) que a morte ocorra em alguma 
das circunstâncias contempladas nos distintos incisos do artigo 6º do Decreto Número 
22-2008, haverá que provar esses três elementos objetivos, e que o sujeito ativo tinha 
consciência dos mesmos, para condenar um homem pelo delito de femicídio. 

À margem dos questionamentos aos tipos penais, a informação disponível na América 
Latina sobre sua aplicação é ainda insuficiente ou inexistente. Ao contrário, em países 
como Peru ou Espanha, que não contam com tipos de feminicídio, tem-se muito mais 
informação sobre os homicídios de mulheres por razões de gênero. Em ambos os países 
também se sabe em quais casos de homicídios de mulheres em mãos de seus parceiros 
ou ex-parceiros a resposta estatal foi ineficaz, pois as mulheres morreram apesar de terem 
acudido ao Estado em busca de ajuda. Seguindo a experiência espanhola, no Peru se está 
trabalhando para melhorar essa resposta estatal e prevenir as mortes de mulheres, ao 
menos daquelas que apresentaram uma denúncia por violência familiar. 

Por outro lado, em um estado constitucional de direito no cabe centrar a argumentação 
a favor da tipificação do feminicídio nos efeitos simbólicos do direito penal. Como afirma 
Hassemer, a efetividade e justeza do direito penal se veriam desautorizadas se este tivesse um 
objeto exclusivamente simbólico70. Os processos judiciais e as penas têm raízes demasiado 
profundas em nossas vivências pessoais e sociais como para poder aceitar seu aspecto 
meramente simbólico71. Daí que não se deveriam defender tipos penais que só têm uma 
falsa aparência de efetividade72, pois em ocasiões desde a formulação das normas “apenas 
se espera alguma aplicação”73.

A experiência espanhola demonstra que não se requer um tipo penal de feminicídio para 
punir severamente os responsáveis das mortes de mulheres por violência de gênero. Essa 

70 HASSEMER, Winfried, “Derecho penal simbólico y protecção de bienes jurídicos”, em Pena y Estado, Editorial Jurí-
dica Conosur, Santiago 1995, p. 24.

71 Ibid.
72 Ibid, p. 30.
73 Ibid, p. 30.
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experiência demonstra que, ademais da sanção penal, é fundamental eliminar as causas 
dessa violência e prevení-la, adotando medidas extra penais. Por sua parte, a experiência 
do Ministério Público do Peru está contribuindo, por um lado, a identificar os problemas 
na investigação ministerial que poderiam dificultar ou impedir a aplicação de punições e, 
por outro, a tomar medidas que permitam prevenir o feminicídio.

Seria de maior contribuição para combater a violência de gênero contra as mulheres se os 
esforços se centrassem em melhorar a resposta estatal frente a este tipo de violência – e em 
avaliar essa resposta para identificar onde estão os problemas de ineficácia da lei – assim 
como em adotar – de forma séria – medidas não penais que ataquem suas causas. Essa é 
uma árdua tarefa que tomará vários anos. 

Sem dúvida, muito mais simples é acudir ao Direito Penal, pretendendo que a solução 
para os homicídios de mulheres por razões de gênero esteja na tipificação do feminicídio. 
Não percamos de vista que nossos códigos penais tipificam o homicídio e suas formas 
qualificadas. Exijamos que essas figuras se apliquem. Se as sanções contempladas nos 
tipos penais de homicídio não são atualmente aplicadas, não há nenhuma razão para 
pensar que o serão aquelas incorporadas em futuros tipos penais de feminicídio.
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1. O conceito de femicídio/feminicídio

O termo femicide foi utilizado pela primeira vez por Diana Rusell, ao testemunhar perante 
o Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, que sessionou em Bruxelas em 19761. 
Embora naquela oportunidade RUSELL não definiu o termo, sustenta que o significado 
ficou claro a partir dos exemplos que deu. Em 1982, no livro intitulado Rape in Marriage, 
RUSSELL definiu a voz inglesa femicide como “a morte de mulheres pelo fato de sê-lo”2.

Em 1990, Diana Rusell e Jane Caputi assinalaram que femicide era “o assassinato de 
mulheres realizado por homens motivado no ódio, desprezo, prazer ou no sentido de 
propriedade sobre as mulheres”3. 

Na América Latina o termo femicídio/feminicídio começou a se a utilizar desde meados dos 
anos noventa4. Embora não haja consenso sobre o alcance do termo são especialmente 

 Este documento foi elaborado por Rocío Villanueva, principalmente a partir do documento preparado pelo Grupo 
de Trabalho sobre femicídio/feminicídio do CLADEM na reunião de Buenos Aires (nos dias 19 e 20 de março), e 
dos documentos individuais sobre femicídio/feminicídio de cada uma das integrantes de dito grupo (Lupita Ramos, 
Julieta Montaño, Carmen Antony e Rocío Villanueva).

1 RUSSELL, Diana e HARMES, Roberta, Feminicidio: una perspectiva global, Colección Diversidad Feminista, Câmara 
de Deputados-Comissão especial para conhecer e dar seguimento às investigações relacionadas com os feminicí-
dios na República Mexicana e à busca de justiça vinculada/Centro de Investigações Interdisciplinares em Ciências e 
Humanidades-UNAM, 2006, p. 76.

2 RUSSELL, Diana, “Femicide: Politicizing the Killing of Females”, em Strengthening Understanding of Femicide. Using 
research to galvanize action and accountability, Washington D.C., April 14 through 16, 2008, PATH, MARC, World 
Health Organization and Intercambios, p. 26. Sobre a história do termo femicide ver VILLANUEVA FLORES, Rocío, 
Homicidio y feminicidio en el Perú, setiembre 2008-junio 2009, com o apoio de Juan Huambachano, Observatório 
de Criminalidade, Ministério Público, Lima, 2009.

3 CAPUTI, Jane e RUSSELL, Diana “Femicide: Speaking the Unspeakable”, em The World of Women, Vol 1, num 2, 
p. 43. También ver em: www.unc.edu/~kleinman/handouts/Femicide.pdf, p. 425.

4 Véase POLA ZETA, María Jesús, “Feminicide in the Dominican Republic”, em Strengthening Understanding of Femi-
cide. Using research to galvanize action and accountability, op. cit. p. 49. Segundo esta autora o termo “feminicidio” 
começou a se empregar na República Dominicana em meados dos noventa pelo movimento feminista e pelo Movi-
mento Social de Mulheres. 

docUmeNTo coNsolidAdo dA 
ReUNião do gRUpo de TRAbAlho sobRe 
femicídio/femiNicídio do clAdem

Realizada em Buenos Aires nos dias 17 e 18 de março de 2011
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relevantes os trabalhos de Marcela Lagarde5, Julia Monárrez6 e Ana Carcedo7. Seus trabalhos 
têm sido desenvolvidos no âmbito das ciências sociais. 

Para CARCEDO, o femicídio é a manifestação mais extrema do continuum de violência 
contra as mulheres8. Segundo esta autora, o conceito “é útil porque nos indica o caráter 
social e generalizado da violência baseada na iniquidade de gênero e nos afasta de 
enfoques individualizantes, naturalizados ou patologizados que tendem a culpar as vítimas, 
a representar os agressores como loucos, fora de controle ou animais ou a conceber estas 
mortes como o resultado de problemas passionais. (…) Isto é, o conceito de femicídio 
ajuda a desarticular os argumentos de que a violência é um assunto pessoal ou privado e 
mostra seu caráter profundamente social e político, resultado das relações de poder entre 
os homens e as mulheres na sociedade.”9. 

Por sua parte, MONÁRREZ estudou os feminicídios que ocorrem em Ciudad Juárez 
(Chihuahua-México), classificando-os em feminicídios íntimos, feminicídios sexuais 
sistêmicos e por ocupação estigmatizada10.

Como se aprecia, na América Latina são utilizados indistintamente os termos “femicídio” 
e “feminicídio”. Contudo, algumas feministas – como Marcela LAGARDE – optam pelo 
termo feminicídio, pois inclui o fator de impunidade11. De acordo com esta autora, “o 
feminicídio conforma-se pelo ambiente ideológico e social do machismo e misoginia, de 
violência normalizada contra as mulheres, por ausências legais e de políticas do governo, o 
que gera uma convivência insegura para as mulheres, põe em risco e favorece o conjunto 
de crimes que exigimos esclarecer e eliminar”12. 

Na reunião de trabalho da Rede Feminista Latino-americana e do Caribe por uma Vida sem 
Violência para as Mulheres, realizada em Santiago do Chile, em julho de 2006, discutiu-
se o conteúdo dos termos, e se concluiu que ambos se referem ao mesmo, pois tanto 
feminicídio quanto femicídio diferenciam o assassinato de mulheres da neutral palavra 
“homicídio”.

Na América Latina há consenso em que os femicídios/feminicídios ocorrem tanto no âmbito 
privado como no âmbito público, em circunstâncias e cenários diversos, que inclusive 
podem variar ao interior de um mesmo país.

5 LAGARDE, Marcela, “Identidades de género y derechos humanos. La construcción de las humanas”, VII curso de 
verão “Educación, democracia y nueva ciudadanía”, Universidade Autônoma de Aguascalientes, 7 e 8 de agosto de 
1997.

6 MONÁRREZ FRAGOSO, Julia Estela, “La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999”, Frontera Norte, núm. 
23, vol. 12, enero-junio, 2000, pp. 87-117, “El inventario del feminicidio juarense”, em Mujer Salud, núm. 4, Red de 
Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 2008, pp. 30-43 e Trama de una injusticia. Feminicidio sexual 
sistémico en Ciudad Juárez. México, El Colegio de la Frontera Norte/Porrúa, 2009.

7 CARCEDO, Ana, Femicidio en Costa Rica, 1990-1999, com a colaboração de Montserrat Sagot, Colección Teórica 
N° 1, INAMU, San José, 2000.

8 Ibid., p. 13.
9 Ibid., pp. 12-13.
10 MONÁRREZ FRAGOSO, Julia Estela, “An Analysis of Feminicide in Ciudad Juarez”, em Strengthening Understanding 

of Femicide. Using research to galvanize action and accountability, op. cit, p. 82.
11 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, Introducción a Feminicidio: una perspectiva global, op. cit.
12 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela, extrato da exposição apresentada ao Congresso da República da Guatemala, 

setembro de 2004, citado em Feminicidio en Guatemala: crímenes contra la humanidad, Investigación preliminar, Con-
gresso da República, Bancada da Unidade Revolucionária Nacional Guatemalteca URNG, novembro de 2005, p. 15.
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2. Posições sobre a tipificação do femicídio/feminicídio e 
legislação comparada

A discussão sobre a tipificação do feminicídio/femicídio é relativamente recente na América Latina. 
Embora haja posições a favor e em contra, o debate entre ambas posições tem contribuído a 
tornar visível a especificidade dos homicídios de mulheres por sua condição de gênero.

2.1. Posição a favor e tipificação penal do homicídio de mulher 
por razões de gênero

As pessoas que estão a favor de tipificar o delito de femicídio/feminicídio consideram que 
a incorporação de um tipo penal visibiliza uma forma extrema de violência de gênero, 
garante o acesso à justiça e possibilita que o Estado adote políticas públicas para a 
prevenção e erradicação da violência contra as mulheres. De acordo com esta posição, 
embora aplicando a norma jurídica neutra do homicídio pode-se perseguir penalmente a 
quem tenha privado da vida uma mulher por razões de gênero, não se consegue visibilizar 
o contexto em que ocorrem estas mortes, e portanto se impede que exista uma verdadeira 
política criminal para combater o delito.

Por outro lado, afirma-se que o tipo penal introduzirá um novo conceito que renovará 
a justiça, de acordo com os princípios do Estado democrático de direito. Finalmente, 
argumenta-se que o elemento simbólico do direito penal pode contribuir a transformações 
culturais importantes. 

Na América Latina, cinco são os países que tipificaram o “homicídio de mulher por razões 
de gênero”: 

1) Costa Rica (2007), através da Lei Número 8589, Lei de Penalização da Violência contra 
as Mulheres.

2) Guatemala (2008), através do Decreto Número 22-2008, Lei contra o femicídio e outras 
formas de violência contra as mulheres.

3) Colômbia (2009), através da Lei N° 1257, Pela qual se ditam normas de sensibilização, 
prevenção e punição de formas de violência e discriminação contra as mulheres, 
reformam-se os Códigos Penal, de Procedimento Penal, a Lei 294 de 1996 e se ditam 
outras disposições”, 

4) El Salvador (2010), através da Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência 
para as Mulheres13.

5) Chile (2010), através da Lei Nº 20.480.

Nestas cinco normas legais se advertem três tendências, na medida em que optaram por:

a) Incorporar tipos penais autônomos de femicídio/feminicídio;
b) Incluir uma agravante nas hipóteses de homicídio qualificado; ou,
c) Modificar o delito de parricídio.

A primeira tendência inclina-se por criar um tipo penal autônomo que denominam 
femicídio ou feminicídio (Costa Rica, Guatemala e El Salvador). Não obstante, adverte-se 
que se têm incorporado ou tipos penais muito restritivos ou tipos penais muito amplos:

13 Entrará em vigência em 2012.
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Costa Rica: Lei de Penalização da Violência contra as Mulheres, Lei 
Número 8589:

Artigo 21º.- Femicídio
Será imposta pena de prisão de vinte a trinta e cinco anos a quem dê morte a 
uma mulher com a que mantenha uma relação de matrimônio, em união de fato 
declarada ou não.

Por sua vez, nas figuras penais de Guatemala e El Salvador incorporam-se um conjunto de 
hipóteses de fato que configuram o delito de femicídio/feminicídio, que vão mais além dos 
homicídios de mulheres em mãos do parceiro ou ex-parceiro: 

Guatemala: Decreto Número 22-2008, Lei contra o femicídio e outras 
formas de violência contra as mulheres:

Artigo 6º. Femicídio. Comete o delito de femicídio quem, no marco das relações 
desiguais de poder entre homens e mulheres, der morte a uma mulher, por sua 
condição de mulher, valendo-se de qualquer das seguintes circunstâncias:

a. Ter pretendido sem sucesso estabelecer ou restabelecer uma relação de casal ou 
de intimidade com a vítima.

b. Manter, na época em que se perpetrou o fato, ou ter mantido com a vítima 
relações familiares, conjugais, de convivência, de intimidade ou namoro, amizade, 
companheirismo ou relação de trabalho.

c. Como resultado da reiterada manifestação de violência contra a vítima.
d. Como resultado de ritos grupais usando armas ou não de qualquer tipo.
e. Em menosprezo do corpo da vítima para satisfação de instintos sexuais ou 

qualquer tipo de mutilação.
f. Por misoginia.
g. Quando o fato se realiza em presença das e dos filhos da vítima.
h. Concorrendo qualquer das circunstâncias de qualificação contempladas no artigo 

132 do Código Penal.

A pessoa responsável por este delito será sancionada com pena de prisão de vinte e cinco a 
cinquenta anos e não poderá lhe ser concedida a redução da pena por nenhum motivo. As 
pessoas processadas pelo cometimento deste delito não poderão desfrutar de nenhuma 
medida substitutiva.

El Salvador, Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência para 
as Mulheres:

Artigo 45º.- Feminicídio
Quem causar morte a uma mulher mediando motivos de ódio ou menosprezo por sua 
condição de mulher, será sancionado com pena de prisão de vinte a trinta e cinco anos.
Considera-se que existe ódio ou menosprezo à condição de mulher quando ocorra 
qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Que à morte lhe tenha precedido algum incidente de violência cometido pelo 
autor contra a mulher, independentemente que o fato tenha sido denunciado ou 
não pela vítima;
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b) Que o autor houvesse se aproveitado de qualquer condição de risco ou 
vulnerabilidade física ou psíquica em que se encontrava a mulher vítima.
c) Que o autor houvesse se aproveitado da superioridade que lhe geravam as relações 
desiguais de poder baseadas no gênero.
d) Que prévio à morte da mulher o autor houvesse cometido contra ela qualquer 
conduta qualificada como delito contra a liberdade sexual.
e) Morte precedida por causa de mutilação14. 

A segunda tendência em matéria de tipificação penal inclina-se por adicionar uma 
agravante ao tipo penal de homicídio qualificado: 

Colômbia, artigo 26º da Lei N° 1257, Pela qual se ditam normas de sensibilização, 
prevenção e punição de formas de violência e discriminação contra as mulheres, 
reformam-se os Códigos Penal, de Procedimento Penal, a Lei 294 de 1996 e se 
ditam outras disposições”, que modificou o artigo 104º do Código Penal:

Artigo 104. Circunstâncias de Agravamento: 
A pena será de quatrocentos (400) a seiscentos (600) meses de prisão, se a conduta 
descrita no artigo anterior se cometer:
(…)
11. Se se cometer contra uma mulher pelo fato de ser mulher. 

Nesta segunda opção não se modifica a denominação do delito, pois somente se incorpora 
uma agravante às hipóteses de homicídio qualificado. À diferença dos tipos penais citados, 
no caso colombiano o sujeito ativo pode ser uma mulher.

A terceira tendência inclina-se por modificar o delito de parricídio, incorporando novos 
sujeitos ativos (ex-cônjuge e ex-convivente) e estabelecendo que, quando a vítima do 
homicídio seja quem é ou tinha sido a cônjuge ou convivente do autor, o delito terá o 
nome de femicídio:

Chile, Lei Nº 20.480, cujo artigo 1º modificou o artigo 390º do Código Penal:

Artigo 1°.- São introduzidas as seguintes modificações no Código Penal:
(…)
6) No artigo 390: 
a) Substitui-se a expressão “a seu cônjuge ou convivente” pela seguinte: “a quem é 
ou tenha sido seu cônjuge o seu convivente”. 
b) Incorpora-se o seguinte inciso segundo:
“Se a vítima do delito descrito no inciso precedente é ou tenha sido a cônjuge ou a 
convivente de seu autor, o delito terá o nome de femicídio”.

2.2. Posição contra a tipificação do femicídio/feminicídio 
como delito autônomo

As pessoas que estão contra a tipificação do femicídio/feminicídio apontam que os 
homicídios de mulheres por razões de gênero podem ser subsumidos nas hipóteses de 

14 O feminicídio agravado encontra-se tipificado no artigo 46º da Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência 
para as Mulheres. 
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homicídio qualificado regulados nos códigos penais, aplicando-se aos responsáveis as 
punições estabelecidas em tais tipos penais. Afirmam que nem o problema da violência 
contra as mulheres nem as dificuldades no acesso à justiça se solucionam com a criação de 
novas figuras penais ou com o aumento das penas. Segundo esta posição, a visibilização 
dos homicídios de mulheres por razões de gênero pode se obter através de medidas extra 
penais, por exemplo, criando registros estatais de tais homicídios, como ocorre na Espanha 
ou no Peru. Nestes dois países conta-se com uma informação muito detalhada sobre os 
homicídios de mulheres por razões de gênero, o que permite adotar políticas públicas – 
sobre a base de estatísticas oficiais – para combater a violência contra as mulheres. 

Por outro lado, os que defendem esta posição advertem os problemas de técnica 
legislativa dos tipos penais de femicídio/feminicídio, alguns dos quais poderiam originar 
uma declaratória de inconstitucionalidade da norma. Argumentam que, em um estado 
constitucional de direito, o direito penal não deve ter só uma função simbólica mas deve 
ser eficaz, e que deve prevalecer o princípio da mínima intervenção em matéria punitiva (o 
direito penal é última e não primeira ratio). 

3. Jurisprudência 

3.1. Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH)

A Corte IDH tem sustentado que nem toda violação aos direitos das mulheres comporta 
uma violação à Convenção de Belém do Pará. Para que as agressões contra uma mulher 
configurem uma violação não só à Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(Convenção Americana), mas à Convenção de Belém do Pará é preciso que se tratem de 
atos dirigidos ou planejados contra as mulheres, que resultam agravados por sua condição 
enquanto tais ou que as afetam de maneira diferente ou em maior proporção15. 

No ano de 2009, no caso Campo Algodonero vs. México, a Corte IDH distinguiu os 
homicídios de mulheres por razões de gênero de outros homicídios de mulheres. A referida 
corte utiliza o termo feminicídio – em um só parágrafo de uma extensa sentença – mas 
não o define, pois se limita a sustentar que empregará “a expressão homicídio de mulher 
por razões de gênero, também conhecido como feminicídio”16. Tampouco explica porquê 
utiliza o termo feminicídio no lugar de femicídio. Em outros poucos parágrafos, a Corte 
IDH emprega as expressões “homicídios de mulheres por razões de gênero” e “homicídios 
por razões de gênero” contra as mulheres17.

Na sentença de Campo Algodonero a Corte IDH identifica os seguintes traços, que lhe 
permitem qualificar os três homicídios de Ciudad Juárez (sobre os quais versa a sentença) 
como “homicídios de mulheres por razões de gênero”: a) foram cometidos em um contexto 
de discriminação e violência, b) as vítimas tinham um determinado perfil (mulheres jovens 
de escassos recursos) e, c) a modalidade dos crimes seguiu um padrão: as mulheres 
desapareceram, seus corpos foram encontrados em um campo algodoeiro, mutilados e 
com sinais de haver sofrido violência sexual.

15 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, casos Ríos e outros vs. Venezuela, sentença de 28 de janeiro de 
2009 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas), parágrafos 279 e 280; e Perozo e outros vs. Venezuela, 
sentença de 28 de janeiro de 2009 (Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas), parágrafos 295 e 296.

16 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, caso González e outras (Campo Algodonero) vs. México, sen-
tença de 16 de novembro de 2009 (Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas), parágrafo 143.

17 Ibid., parágrafos 453, 463 e 471.
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3.2. Altas cortes de justiça

Não se emitiram sentenças contra a constitucionalidade de nenhum dos tipos penais de 
femicídio/feminicídio. Contudo, na Costa Rica, a Corte Suprema declarou inconstitucionais 
dois artigos da Lei de Penalização da Violência contra as Mulheres que tipificavam os 
delitos de maltrato e violência emocional, por considerar que vulneravam os princípios de 
legalidade e tipicidade penal ao não serem descritas as condutas puníveis de maneira clara 
e concreta18.

Por sua parte, a Corte Constitucional da Colômbia declarou constitucionais os artigos da 
Lei N° 1257, cuja inconstitucionalidade foi demandada19. 

Resulta relevante destacar que em nenhuma das demandas que deram origem às referidas 
sentenças questionou-se a constitucionalidade das figuras penais do femicídio/feminicídio. 

4. Políticas públicas para prevenir o feminicídio/femicídio 
e a mudança de paradigma em matéria de segurança 
cidadã

Existem nos países muito poucas, parciais e fragmentadas políticas públicas que tendam 
à prevenção, atenção, punição e erradicação do femicídio/feminicídio. Como exemplos 
isolados de tais políticas podem ser citadas a metodologia implementada pela Corte 
Suprema de Justiça da Argentina para a revisão do risco das mulheres vítimas de violência 
ou o Registro de Feminicídio do Ministério Público do Peru. 

Os artigos 7° e 8° da Convenção de Belém do Pará contêm um conjunto de obrigações que 
devem cumprir os Estados para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. 
Sem prejuízo destas, deseja se enfatizar a necessidade de implementar as seguintes políticas 
públicas:

Em matéria de proteção:

 y Melhorar a resposta estatal frente às denúncias de violência contra as mulheres, 
garantindo o cumprimento das medidas de proteção que – dependendo da legislação 
– ditam os juízes e promotores em casos de violência contra as mulheres.

 y Criar serviços especializados de atenção às vítimas, aos quais se deve dotar dos recursos 
materiais e humanos necessários.

 y Contar com uma base de dados confiável e atualizada sobre o estado da tramitação 
das medidas de proteção a favor das vítimas, com o fim de dar seguimento à sua 
execução.

 y Supervisionar a atuação da polícia na recepção e investigação das denúncias de violência 
contra as mulheres, assim como na execução das medidas de proteção.

 y Reforçar ou criar casas de acolhida para as mulheres em situação de risco vital por 
violência intrafamiliar, assim como para seus filhos e/ou dependentes. Estes albergues 
devem ser um lugar seguro de residência e de atenção psicossocial, a fim de favorecer 
a reelaboração do projeto de vida das vítimas de violência.

18 Ver a sentença expedida pela Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça, em 15 de outubro de 2008, Exp: 
08-009127-0007-CO. 

19 Ver a sentença C-776/10 da Corte Constitucional da Colômbia, de 29 de setembro de 2010.
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Em matéria de educação, capacitação e sensibilização:

 y Fortalecer a educação escolar não sexista e antidiscriminatória.
 y Realizar campanhas de sensibilização e educação dirigidas a toda a população, 

destacando os custos humanos e sociais da violência contra as mulheres, enfatizando 
o risco de morte que elas enfrentam.

 y Capacitar e sensibilizar os operadores do sistema de justiça (juiz, promotores, 
defensores, polícias) sobre a violência contra as mulheres e sobre a necessidade de não 
permitir a impunidade dos responsáveis desta violência.

 y Fortalecer as campanhas dirigidas a modificar os padrões socioculturais de homens e 
mulheres a fim de contrarrestar as práticas e costumes que legitimam ou exacerbam a 
violência contra as mulheres. 

Em matéria de estatística

 y Dispor de Observatórios de Criminalidade ou de Violência contra as Mulheres, através 
dos quais se monitore a situação da violência contra elas.

Por outro lado, o debate sobre o femicídio/feminicídio revelou que os homicídios de 
mulheres por razões de gênero ocorrem tanto no âmbito privado como no âmbito público. 
Contudo, quando se fala de segurança cidadã não se faz nenhuma referência à violência 
contra as mulheres, a qual pode conduzí-las à morte em suas próprias casas.

Por isso, é preciso mudar o paradigma sobre a segurança cidadã, rompendo a dicotomia 
público/privado. Esta mudança de paradigma não só supõe garantir a segurança das 
pessoas dentro do lar, mas recuperar os espaços públicos para as mulheres (ruas, praças, 
estádios, centros desportivos, artísticos, etc.), prevenindo que sejam vítimas de violência. 
Por sua vez, isso requer iluminação e desenhos urbanísticos adequados, sistemas de 
transporte público seguros, etc. 

5. Recomendações: 

1. Aprofundar o debate jurídico penal sobre a tipificação do femicídio/feminicídio levando 
em consideração o seguinte:
a) O respeito aos princípios constitucionais, assim como à função do Direito Penal;
b)  As diversas correntes penais e criminológicas;
c) Que o contexto e circunstâncias dos femicídios/feminicídios podem ser distintos 

nos países da região.

2. Revisar criticamente as tendências jurisprudenciais do sistema interamericano e das 
altas cortes de justiça em matéria de violência contra as mulheres.

3. Analisar o impacto das normas que têm tipificado o femicídio/feminicídio, estabelecendo 
se: se tem aplicado as sanções, se tem implementado políticas públicas para a prevenção 
deste delito e se essa figura penal tem permitido a renovação do sistema penal.

4. Avaliar se nos países em que se tipificou o femicídio/feminicídio conta-se com 
informação estatística sobre os perfis da vítima, do suposto vitimário, assim como 
sobre as circunstâncias que rodearam o fato delitivo.

5. Comparar a situação de violência contra as mulheres entre os países que tipificaram o 
femicídio/feminicídio e aqueles que não o fizeram.

6. Incorporar a violência contra as mulheres nos planos de segurança cidadã.
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PRIMEIRO DIA: 

Inauguração da Mesa de Debate a cargo de Susana Chiarotti 
Boero, Responsável do programa Monitoramento de 
CLADEM

Queremos dar-lhes as mais calorosas boas-vindas à cidade de Rosario. Vamos inaugurar um 
espaço para debater e compartilhar perguntas e dúvidas sobre se é necessário, conveniente 
ou não, criar uma figura penal de femicídio e qual seria, em caso afirmativo, a formulação 
ideal. Esta Mesa de Debate é convocada pelo CLADEM e apoiada pelo Instituto de Gênero, 
Direito e Desenvolvimento de Rosario (INSGENAR), pela Secretaria de Direitos Humanos 
da Província de Santa Fe, pela Área da Mulher da Municipalidade de Rosario, pela OEA, 
Mecanismo de Seguimento à Convenção de Belém do Pará (MESECVI) e pela Comissão 
Interamericana de Mulheres (CIM).

Para tanto, convocamos pessoas de 14 países, juristas de muita trajetória no Direito Penal, 
especialistas feministas que trabalham neste tema, todas pessoas preocupadas com a 
impunidade em casos de violência contra a mulher. 

A seguir, farão uso da palavra as integrantes do painel de abertura:

ELBA NÚÑEZ, Coordenadora Geral do CLADEM: Bom dia a todas e a todos nesta 
manhã. Em nome do CLADEM quero dar-lhes a mais cordial boas-vindas e agradecer a 
presença de todos e todas; em especial saudar minhas companheiras do CLADEM que 
fizeram um esforço para mostrar as distintas arestas que têm o fenômeno do feminicídio.

No CLADEM nossa missão é buscar contribuir à transformação social e à construção de 
democracias radicais a partir da perspectiva de gênero, para o pleno desfrute dos direitos 
humanos das mulheres. Nossa Rede tem mais de 23 anos de vida, temos status consultivo 
perante a ONU e a OEA e em 14 países contamos com representações que dia a dia lutam 
pela defesa dos direitos das mulheres. Para nós é um tema prioritário que os Estados 
garantam a prevenção e punição da violência. Neste sentido, este espaço nos vai permitir 
contribuir ao debate e aportar elementos para a instrumentação jurídica desta problemática 
e poder colocar o tema nas agendas públicas. 

Este trabalho é organizado desde a Área de Monitoramento do CLADEM. A ideia é que 
possamos contar com um documento que nos permita interrogar sobre este fenômeno 
e qual é a contribuição do Direito Penal para encarar esta problemática. Sabemos que 
existem diferentes posturas sobre o tema, a ideia é analisar os fundamentos de uma e 
outra postura e como isso se expressa nos distintos países. 

Para terminar, para o CLADEM é muito importante que possamos monitorar os Estados e 
com nossas intervenções contribuir para que se faça realidade “nem uma morte mais de 
uma mulher”e o direito a “uma vida livre de violência”.

ROSA ACOSTA, Secretaria de Direitos Humanos da Província de Santa Fe: Bom dia 
a todas e a todos. Quero agradecer ao CLADEM pela organização desta Mesa Debate, que 
coloca em cena sua preocupação por seguir trabalhando pelos direitos das mulheres em 
toda América Latina. Também pertenço ao CLADEM mas hoje, devido ao meu cargo como 
funcionária pública, não estou em atividade. 

A Secretaria de Direitos Humanos da Província de Santa Fe, quando soube da organização 
deste evento o tomou com grande entusiasmo e o apoiou com uma resolução. Trabalhar 
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para que se visibilize e contribuir à erradicação da violência de gênero contra as mulheres 
é uma obrigação do Estado e de toda a sociedade. Pouco a pouco os governos têm 
começado a incorporar uma perspectiva integral dos direitos humanos, o direito a não 
sofrer discriminação, o direito a uma vida sem violência. Desde a Secretaria de DDHH 
estamos convencidos/as de que a violência contra as mulheres é uma grave violação aos 
direitos humanos; por isso, nestes últimos anos temos incorporado ações vinculadas à 
visibilização da violência de gênero, atividades de capacitação em perspectiva de gênero, 
tanto para a comunidade como para o próprio pessoal do Estado. 

Sabemos que o femicídio é uma das formas mais extremas de violência contra as mulheres. 
Matar, submeter à exploração, à servidão, e a diversas formas de exclusão uma pessoa 
por sua condição de gênero é tão grave e sancionável como matar, submeter e excluir por 
razões políticas, de religião, de raça. Nós trabalhamos na Província de Santa Fe junto com 
o Centro de informação Judicial, onde existe uma equipe interdisciplinar para a atenção à 
vítima. 

Na província de Santa Fe fez-se o primeiro julgamento em que se condenou um traficante 
de pessoas. A humanidade tem naturalizado a violência contra as mulheres. A justiça está 
atravessada por esta naturalização da violência de gênero. Sabemos que temos muito por 
fazer, já que esta cultura de desigualdade estrutural por razões de gênero requer processos 
longos e contínuos de transformação, políticas integrais entre diferentes áreas e níveis 
de governo. Para erradicar a violência contra as mulheres é necessário reunir esforços 
conjuntos entre os municípios, as províncias e nação.

Hilda Morales Trujillo, Coordenadora do Comitê de Especialistas do MESECVI: Bom 
dia, muito obrigada Susana e CLADEM por reunir estas mulheres e homens interessados no 
femicídio e em como incorporar esta figura ao Direito Penal. Historicamente o feminicídio 
sempre existiu e juridicamente se justificou por questões de honra, o que tem permitido 
aos homens matar as mulheres. 

Na maioria dos códigos penais atuais matar o cônjuge foi denominado “parricídio”, mas 
não se separa o que significa dar morte a uma mulher e a um homem, é uma forma neutral. 
Sobre os estudos que se fizeram podemos encontrar que Russel e Radford o mencionam 
pela primeira vez no marco de um continuum de violência contra as mulheres, como um 
crime de ódio para controlar a vida e a autonomia das mulheres. 

As costarricenses fizeram uma investigação pela morte violenta de mulheres e sistematizaram 
três formas de comissão: o femicídio íntimo; o não íntimo, quando o autor do delito é um 
estranho à mulher, mas ela foi objeto de violência sexual; e o de conexão, quando a mulher 
se interpõe com o agressor para salvar a vida de outra mulher. 

Marcela Lagarde traduziu para FEMINICÍDIO e explica que “femicídio” é o simples corolário 
do homicídio, enquanto que o feminicídio - o explica desde a antropologia e a sociologia 
– o continuum de violência contra a mulher em todas as manifestações que ocorre quando 
se dá morte violenta à mulher em forma massiva, como por exemplo a queima de bruxas. 
O responsável é o Estado e deve ser julgado pela jurisdição internacional. Alicia Elena Pérez 
Duarte manifesta que o apresentado por Lagarde deve ser analisado desde dois ambientes: 
a morte da mulher por ser mulher e, no sentido amplo, todas as formas de violência contra 
a mulher, o elemento em que faz ênfase é o elemento da impunidade. 

A Convenção de Belém do Pará estabelece que a violência contra as mulheres se dá no 
marco histórico de desigualdade entre homens e mulheres, como a forma mais extrema 
de discriminação. A Convenção de Belém do Pará busca terminar com a violência contra as 



coNTRibUições Ao debATe sobRe A TipificAção peNAl do femiNicídio/femicídio

182

mulheres e responsabiliza os homens e o Estado quando não atua na prevenção e punição 
destes delitos. 

Na legislação penal tradicional, encontramo-nos com normas supostamente neutras, pois 
sua origem é androcêntrica, e têm sido elaboradas em função dos interesses dos homens, 
não levam em conta as particularidades da violência contra as mulheres, carecem de 
enfoque de gênero. Em um corpo normativo tradicional não se chegaria a um tipo penal 
para a justiça das mulheres. 

Então, quais seriam os elementos do delito? Que as vítimas o sejam pelo fato de ser 
mulheres, o dolo é a misoginia, o ódio e desprezo das mulheres que se manifesta pela fúria 
contra as mulheres, as mutilações, o menosprezo. 

É suficiente tipificar o delito de feminicídio? É indispensável investigar e punir cada fato 
violento de morte de mulheres. São insuficientes as normas substantivas, é necessário 
identificar os culpáveis e puní-los, há que julgar os indivíduos que realizam estes atos 
depreciáveis. Os feminicídios como forma extrema de violência patriarcal manifestam quem 
exerce o poder sobre as mulheres. As leis especiais sobre violência contra as mulheres 
perseguem a sistematicidade de políticas públicas para fortalecer o sistema de segurança 
e justiça para as mulheres com um enfoque de gênero e de direitos humanos. Se o que 
se pretende é terminar com a impunidade é necessário ter políticas públicas, criar serviços 
especializados para evitar que as vidas das mulheres terminem em feminicídio.

Rocío Villanueva Flores: Integra o grupo de trabalho do CLADEM, é professora da 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica, do Peru e Diretora do 
Instituto de Democracia e Direitos Humanos da Pontifícia Universidade Católica 
do Peru. (IDEHPUCP). 

Obrigada ao CLADEM por ter me convidado para participar do grupo de trabalho e 
apresentar uma breve exposição. A pergunta é se para combater a impunidade é necessário 
criar uma nova figura penal em nossos países. Nesta breve intervenção vou tocar três 
temas:

O feminicídio e a jurisprudência da CorteIDH: Na sentença de 2009 de “Campo Algodonero”, 
a Corte IDH usou a palavra “feminicídio” que é o homicídio de mulher por razões de 
gênero. Na extensíssima sentença, usou um só parágrafo para dizer que o “feminicídio” é 
o homicídio de mulher por razões de gênero, e foi clara em apontar que não toda agressão 
que sofre a mulher viola a Convenção de Belém do Pará. Para que uma agressão contra uma 
mulher se considere violatória da Convenção, é necessário que seja uma agressão contra 
as mulheres ou que converta as mulheres em seu principal alvo. Em “Campo Algodonero” 
tampouco assinala porquê usa “feminicídio” no lugar de “femicídio”; os três homicídios 
do caso são homicídios por razões de gênero ou feminicídios e há três características 
que rodearam a morte das vítimas: 1) os homicídios se cometeram em um contexto de 
discriminação e violência, 2) o perfil das vítimas: eram estudantes jovens de escassos 
recursos e 3) a modalidade em que foram executadas: as mulheres desapareceram, seus 
corpos foram encontrados em um campo, com sinais de violência sexual e mutilados. A 
partir da jurisprudência não todo homicídio contra uma mulher é feminicídio. É importante 
o esforço que faz a CorteIDH para estabelecer as características do homicídio. Na América 
do Sul está relacionado com a violência nas relações de casal ou no âmbito doméstico, 
sobre isso não se pronuncia a Corte. 

Quanto à discussão sobre a tipificação, nós, as pessoas que trabalhamos nestes temas, 
queremos que se puna os responsáveis e temos feito esforços para prevenir a violência 
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contra as mulheres. Em relação ao feminicídio, as mortes de mulheres se produzem em 
circunstâncias pelas quais os homens não costumam morrer. 

Para punir os responsáveis destes homicídios por razões de gênero é necessário tipificar 
o feminicídio? Requer-se necessariamente um tipo penal? Pela experiência peruana, em 
minha opinião, não é assim. Se olhamos a experiência Latino-americana onde se criaram 
tipos penais especiais, veremos dois ou três eixos: Costa Rica foi o primeiro país a criar a 
figura do femicídio, pune somente a morte da mulher nas mãos do cônjuge ou convivente. 
Se quem a matou foi o ex-cônjuge ou o ex-convivente não é femicídio, senão que ingressa 
em outros homicídios por razões de gênero. É necessário que não só se criem figuras 
legais, mas que ademais se apliquem. Por exemplo, sobre Costa Rica busquei informação: 
quantas denúncias há por femicídio – a informação que se reúne provém dos meios de 
comunicação – apesar de que existem figuras penais, há mais homicídios por razões de 
gênero que femicídios. Por que razão? Porque o tipo penal é restritivo, já que unicamente 
se aplica à morte provocada pelo cônjuge ou convivente. Portanto, as mortes das mulheres 
por ex-cônjuges ou parceiros sentimentais, tudo isso fica no item maior de “homicídios por 
razões de gênero”. 

Na semana passada no Peru fizemos um seminário e o Promotor da Costa Rica explicou 
que todos os outros delitos ficam por fora do femicídio e não ingressam nas estatísticas, 
o que não contribui a visibilizar os homicídios por razões de gênero. Na Colômbia é um 
“homicídio qualificado,” de “mulher pelo fato de sê-lo”, é um tipo penal impreciso, 
como o assinalou Patsilí Toledo Vázquez. É que as discussões nas ciências sociais têm se 
trasladado ao Direito Penal sem considerar as exigências do Direito Penal. O princípio de 
legalidade e de precisão das normas têm a ver com a mínima garantia que deve se exigir 
nos Estados constitucionais. Este mandato de precisão busca que se saiba qual é a conduta 
proibida. Se a figura é imprecisa, posso afirmar que vários promotores não vão entender 
o que é o homicídio da mulher pelo fato de sê-lo. Creio que é interessante que possamos 
apresentar aquelas observações das que estão envolvidas em combater as violências contra 
as mulheres. Quantos mais elementos tenha o tipo penal, estaremos criando tipos penais 
mais exigentes, que o Juiz vai ter que comprovar para aplicar a punição. 

Podem-se criar problemas de concursos de leis porque os juízes não podem estabelecer 
o tipo penal aplicável e optam por punir por homicídio qualificado no lugar de femicídio, 
porque não podem estabelecer se a morte foi por razão de ser mulher. 

A experiência que temos tido no Observatório de Criminalidade do Ministério Publico do 
Peru – em que todos os promotores têm a obrigação de registrar os feminicídios – é que 
no Peru não há figura típica para fazer visível que as circunstâncias pelas quais as mulheres 
morrem são difierentes às dos homens. Por isso há que implementar políticas institucionais. 
O registro tem mais de dois anos, a informação e a publicação são absolutamente públicas; 
na última publicação, que dá conta do ano 2010, a ideia é que os Estados deem cifras 
oficiais. As últimas cifras estatais no Peru são: Ano 2010: 51,2% das mulheres morreu 
vítima de feminicídio, a maior parte são íntimos e 35% das assassinadas foi por parceiros 
ou ex-parceiros, não só por cônjuges ou conviventes. Temos distinguido outros parceiros: 
os apaixonados, o namorado (pololo) no Chile, o noivo ou o ex-novio são também 
responsáveis destes homicídios. A maior quantidade de vítimas são mulheres jovens, 
menores de idade, com relação de convivência e morrem em mãos de seus parceiros. O 
motivo que alegaram os responsáveis são os ciúmes e a resistência a continuar a relação ou 
cortar a relação de casal. A maior parte dos homicídios se deram nas casas. 

Estamos tentado introduzir nos debates de segurança cidadã o tema de que as mulheres 
morrem principalmente em suas casas. Por isso o Observatório fez uma publicação especial 
sobre o feminicídio nos distritos, para que os prefeitos saibam em quais municipalidades 
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em nível nacional houve femicídio e possam coordenar políticas que ponham as pessoas 
perante a justiça, e que a segurança cidadã inclua as mulheres em suas casas. 

Seguindo a experiência espanhola, haveria que investigar quantas mulheres morreram 
vítimas do feminicídio e quantas mulheres solicitam medidas de proteção. Talvez muitas 
não chegaram à denúncia judicial, mas sim tinham denúncias na polícia. Essa é uma tarefa 
pendente.

A ideia é – ao menos – poder prevenir a morte de mulheres que chegam ao sistema de 
justiça. Outra coisa é como os promotores qualificam as denúncias das mulheres. As cifras 
estão na publicação que fizemos e vou deixá-la aqui. Na grande maioria dos casos os 
Promotores qualificaram os delitos como homicídios ou parricídios, homicídios qualificados. 
Em nenhum caso como homicídios por emoção violenta. Não podemos afirmar que isto 
tenha sido um resultado do registro de feminicídio, mas sem dúvida este registro não teria 
sido possível se não estivessemos trabalhando com os promotores. O sistema jurídico pode 
ser melhorado, mas não somente com as figuras existentes, senão que há que trabalhar 
para que as normas legais se cumpram. O Direito Penal não é uma vareta mágica que 
muda a realidade. Sobre estes temas vamos tratar estes dois dias.



185

mesA de debATe iNTeRNAcioNAl sobRe femiNicídio/femicídio

Abre-se a Mesa de Debate e se procede à apresentação 
individual de cada uma/um das/os participantes e das 
observadoras.

Metodologia de trabalho acordada: 

1. As e os especialistas trabalharão sem público. Há integrantes do CLADEM que 
permanecerão em qualidade de relatoras e observadoras. As conversações serão 
sempre em plenária, salvo no 5o. Módulo, em que se conformarão grupos de trabalho 
para preparar recomendações que depois serão debatidas. 

2. O guia do debate será em torno ao Documento Consolidado da reunião do grupo de 
trabalho sobre Femicídio/Feminicídio do CLADEM, realizada em Buenos Aires nos dias 
17 e 18 de março de 2011.

DESENVOLVIMENTO DO PRIMEIRO MÓDULO:

Debate e acordo sobre o conceito de femicídio/feminicídio com que trabalhará 
a Mesa.

Moderadora: JULIETA MONTAÑO SALVATIERRA

Dá-se leitura aos pontos 1 e 3 do documento consolidado. 

“1. O conceito de femicídio/feminicídio: O termo femicide foi utilizado pela 
primeira vez por Diana Rusell, ao testemunhar perante o Tribunal Internacional de 
Crimes contra Mulheres, que sessionou em Bruxelas em 1976. Embora naquela 
oportunidade RUSELL não definiu o termo, sustenta que o significado ficou claro a 
partir dos exemplos que deu. Em 1982, no livro intitulado Rape in Marriage, RUSSELL 
definiu a voz inglesa femicide como “a morte de mulheres pelo fato de sê-lo”. 

Em 1990, Diana Rusell e Jane Caputi assinalaram que femicide era “o assassinato de 
mulheres realizado por homens motivado no ódio, desprezo, prazer ou no sentido 
de propriedade sobre as mulheres”

Na América Latina o termo femicídio/feminicídio começou a se a utilizar desde 
meados dos anos noventa. Embora não haja consenso sobre o alcance do termo 
são especialmente relevantes os trabalhos de Marcela Lagarde, Julia Monárrez e Ana 
Carcedo. Seus trabalhos têm sido desenvolvido no âmbito das ciências sociais. 

Para CARCEDO, o femicídio é a manifestação mais extrema do continuum de violência 
contra as mulheres. Segundo esta autora, o conceito “é útil porque nos indica o 
caráter social e generalizado da violência baseada na iniquidade de gênero e nos 
afasta de enfoques individualizantes, naturalizados ou patologizados que tendem 
a culpar as vítimas, a representar os agressores como loucos, fora de controle ou 
animais ou a conceber estas mortes como o resultado de problemas passionais. (…) 
Isto é, o conceito de femicídio ajuda a desarticular os argumentos de que a violência é 
um assunto pessoal ou privado e mostra seu caráter profundamente social e político, 
resultado das relações de poder entre os homens e as mulheres na sociedade.”

Por sua parte, MONÁRREZ estudou os feminicídios que ocorrem em Ciudad Juárez 
(Chihuahua-México), classificando-os em feminicídios íntimos, feminicídios sexuais 
sistêmicos e por ocupação estigmatizada .
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Como se aprecia, na América Latina são utilizados indistintamente os termos 
“femicídio” e “feminicídio”. Contudo, algumas feministas – como Marcela LAGARDE – 
optam pelo termo feminicídio, pois inclui o fator de impunidade. De acordo com esta 
autora, “o feminicídio conforma-se pelo ambiente ideológico e social do machismo 
e misoginia, de violência normalizada contra as mulheres, por ausências legais e de 
políticas do governo, o que gera uma convivência insegura para as mulheres, põe em 
risco e favorece o conjunto de crimes que exigimos esclarecer e eliminar”.

Na reunião de trabalho da Rede Feminista Latino-americana e do Caribe por uma Vida 
sem Violência para as Mulheres, realizada em Santiago do Chile, em julho de 2006, 
discutiu-se o conteúdo dos termos, e se concluiu que ambos se referem ao mesmo, 
pois tanto feminicídio quanto femicídio diferenciam o assassinato de mulheres da 
neutral palavra “homicídio”.

Na América Latina há consenso em que os femicídios/feminicídios ocorrem tanto no 
âmbito privado como no âmbito público, em circunstâncias e cenários diversos, que 
inclusive podem variar ao interior de um mesmo país.

INTERVENÇÕES:

Inmaculada Montalbán Huertas: Quero felicitar às autoras do documento, e também 
de maneira sintética explicar minha posição. Quanto ao termo femicídio/ feminicídio, creio 
que o importante é encontrar um termo que nos sirva como uma categoria instrumental 
para analisar a realidade da violência de gênero. Em minha opinião, resulta já superado o 
debate sobre a discussão de qual é a diferença entre os dois termos. A segunda, é abordar 
a definição técnica jurídica do feminicídio/femicídio, os elementos que hão de compor 
este tipo penal. Há que desenhar quais são as características específicas da violência sobre 
a mulher que as distinguem de outro tipo de violência para poder, assim, delimitar o que 
é o femicídio/feminicídio em uma lei penal. É muito importante que o tipo seja claro e 
concreto.

Portanto, proponho que se utilize indistintamente a palavra que queiramos, e que 
avançemos sobre o que é em realidade o femicídio.

Yvan Montoya Vivanco: À margem da adoção do termo, eu me sinto mais cômodo com 
feminicídio, mas não tenho problema em usar o outro também. O tema metodológico 
que me preocupa é a adoção de uma definição com vistas a uma tipificação ou não. 
Independentemente disso, creio que uma definição pode ter outro papel, por exemplo, 
para os registros igualmente se requer a precisão. Os observatórios de criminalidade, os 
operadores que vão classificar os casos, necessitam parâmetros mais ou menos fixos. Então, 
uma definição pode servir para a tipificação – neste caso irá requerer maiores precisões – 
ou para monitoramento. Sempre será útil.

Moderadora: A ideia de analisar os pontos 1 e 3 do documento consolidado é com o fim 
de lograr um ponto de acordo para avançar sobre o que entendemos sobre feminicídio/
femicídio. E no caso que se incorpore aos códigos penais, como o incorporamos? Qual 
seria o termo que vamos colocar, e não tanto femicídio ou feminicídio, mas qual é o 
conteúdo desta figura?

Rosario González Arias: Sobre o conceito, remontando-nos às pioneiras Russell e Radford, 
na apresentação que dão sobre o femicídio elas estão incluindo mortes de mulheres que 
não são delitos. Pensam, por exemplo, nas políticas de natalidade de China, no “sati” da 
Índia, ou nas políticas inclusive dos esquimós, etc. Então, se vamos tomar como base estas 
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ideias, temos que ter claro que é uma definição sociológica do problema da violência 
contra as mulheres, mas que não todos os fatos que elas relatam são delitos. 

O que surge claro do conceito é a caracterização social da violência feminicida. Ademais 
é importante para o debate “politizar a violência”, porque a violência contra as mulheres 
não é casualidade. É um fato social, é uma pessoa que sofre uma desigualdade social. E 
então a pergunta vai ser: se esta politização deve ser via códigos penais ou outras vias.

Não sei se deveria incluir também o tema das interseccionalidades, das opressões múltiplas 
ou do essencialismo. Deixar claro que as mulheres são diversas e que ademais sofrem 
múltiplas opressões, não só por ser pobres, mas por ser lésbicas, indígenas, etc.

Liz Ivett Meléndez López: No Peru o termo feminicídio/femicídio se usa indistintamente, 
e também consideramos que é um debate que já teria que ser superado. É mais uma 
questão de forma, porque o fundo é basicamente compartilhado com o que expressa 
Lagarde, como o que expressa também Ana Carcedo. Quanto à conceitualização que se 
organiza na Corte, parecem-me interessantes dois aspectos que têm a ver diretamente com 
a categorização dos termos: um em relação com o contexto de discriminação e violência de 
gênero específico que sofrem as mulheres, e o outro que esta conduta segue um padrão 
determinado e não necessariamente tem a ver com o perfil das mulheres que são vítimas, 
já que elas não têm um único perfil, mas sim há um mesmo padrão de comportamento 
que tem a ver com a evidência de inscrever sobre o corpo das mulheres uma tentativa de 
dominar seu corpo, suas decisões, sua subjetividade.

Yolanda Guirola Vda. de Parada: Em alguns países este tema tem sido muito controverso. 
Em El Salvador – ainda sem se ter chegado a uma discussão – há sim uma diferença substancial 
nos dois termos. Marcela Lagarde esteve em El Salvador e conhecemos o que trabalhou 
sobre o feminicídio e tudo o que para ela envolve; temos visto uma grande diferença no 
sentido dos elementos. Nós cremos que o “femicídio” é a morte de mulheres pelo fato 
de ser mulheres, mas isso pode compreender muitíssimas situações. No “feminicídio”, 
Marcela estabelece elementos que o diferenciam do “femicídio”, no sentido de instaurar 
a impunidade dos Estados como o elemento principal, quando o Estado não estabelece 
políticas públicas. E vai mais além e fala de genocídio; ela assimila o “feminicídio” ao 
genocídio e todos e todas sabemos que genocídio já tem outros elementos. Na legislação 
de El Salvador tipificou-se o feminicídio, mas o único que o texto diz é: “o que causar 
a morte a uma mulher mediando motivos de ódio e menosprezo por sua condição de 
mulher”. Para nós isso é femicídio. Havia outras propostas de outros grupos, como que se 
estabelecesse a responsabilidade do Estado no tipo.

Patsilí Toledo Vásquez: Pensando em termos práticos, considerando que é uma reunião 
de pessoas da América Latina, parece-me que é certo que uma coisa é falar da definição e 
outra do tipo penal. Em termos de conceito, temos um marco comum na Convenção de 
Belém do Pará, que é a definição que temos e aplicamos. Para esta Convenção a violência 
contra as mulheres é “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico, tanto na esfera pública quanto na 
esfera privada”. Para mim, exatamente aí está a definição de femicídio ou feminicídio. Em 
nenhuma lei se incluiu a responsabilidade do Estado. A Convenção dá uma ampla margem 
à “morte da mulher baseada em seu gênero”, para mim isso é “feminicídio/ femicídio”.

Omar Arandia Guzmán: Quando falamos na área penal devemos ter precisão na 
descrição do termo para a sugestão do tipo penal. Creio que não são excludentes os termos 
“femicídio” e “feminicídio”, mas existe uma fundamentação ampla para utilizar o termo 
“feminicídio”. Em matéria penal, rege o princípio de taxatividade ou segurança jurídica. 
Desde esta lógica, existindo ademais definições de Carcedo e Lagarde, e a sentença do caso 
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“Campo Algodonero”, o termo que mais se adequa é o de “feminicídio”, que não exclui 
o “femicídio”. Mas por razão de ordem, da lei escrita, da garantia penal, é importante 
unificar o critério da terminologia, para não ter maus entendidos, metodologicamente há 
que definir.

Vilma Núñez de Escorcia: Na Nicarágua, uma demanda do movimento de mulheres é 
buscar um tipo penal, por causa do crescimento da violência contra as mulheres que é 
preocupante. O Código Penal –que é relativamente novo– não tem nenhuma tipificação 
desta figura penal, então, neste momento se estão discutindo duas leis. Primeiro, uma 
lei apresentada pelo movimento das mulheres, pela organização “María Elena Cuadra”. 
E como reação a este movimento, o governo, através da Corte Suprema de Justiça, 
apresentou outro projeto de lei. Os dois projetos chamaram a figura de “femicídio”. 

Na Nicarágua há uma impunidade da violência em relação às mulheres precisamente 
porque os juízes são muito apegados ao princípio da legalidade; então há muitas limitações 
e tendências quanto à aplicação das leis. Nós estamos nesse processo e a participação aqui 
será muito ilustrativa.

Rocío Villanueva Flores: Na Mesa estamos reproduzindo os problemas que existem nos 
trabalhos sobre “femicídio” ou “feminicídio”: alguns falam no âmbito das ciências sociais 
e outros no âmbito jurídico penal. 

Primeiro, parece-me que nas intervenções desta manhã temos coincidido em fazer 
referência à definição de “feminicídio”, que seria “o homicídio das mulheres por razões de 
gênero”. Mas há que precisar o que significa “homicídio por razão de gênero”, e por isso 
é útil a classificação que existe entre feminicídio íntimo e não íntimo e por conexão. Eu 
proponho utilizar esta definição clássica de “homicídio de mulher por razões de gênero” e 
usar o termo “feminicídio” que é o que usa a CorteIDH. Contudo, há que admitir que na 
América Latina segue-se utilizando a palavra “femicídio”, por exemplo, no Chile. Talvez o 
termo melhor, mais técnico, seja “feminicídio”, mas creio que esta Mesa aceita que se use 
a terminologia, a mais recente, a chilena, isto é, “femicídio”.

Hilda Morales Trujillo: Quero ler a definição que o Comitê de Especialistas de Belém do 
Pará, em Agosto de 2008 – quando ainda não existia nenhuma destas leis–declarou que 
o femicídio/feminicídio é: “a morte violenta de mulheres por razões de gênero, seja a que 
ocorra dentro da familia, unidade doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal; 
na comunidade, por parte de qualquer pessoa, ou que seja perpetrada ou tolerada pelo 
Estado e seus agentes, por ação ou omissão”.

Aqui vemos a explicação do Comitê de Especialistas sobre femicídio: não importa o lugar 
onde se cometa, tanto no público como no privado, o íntimo, o não íntimo e o de conexão. 

No caso da Guatemala, a lei define o que é violência contra a mulher, considerada como 
“toda ação ou omissão baseada no pertencimento ao sexo feminino que tenha como 
resultado imediato ou ulterior o sofrimento físico, sexual, econômico ou psicológico, 
a coação ou a privação arbitrária da liberdade, tanto se produzida no âmbito público 
como no âmbito privado”. Nesta definição há muitos conceitos alheios ao direito penal 
tradicional. Quando se emite esta lei nos vemos na necessidade de definições que possam 
ser ilustradoras aos juízes e juízas, para fazer uma interpretação autêntica sobre a definição 
que faz o/a legislador/a.

Logo, quando fala do femicídio diz que: “comete o delito de femicídio quem, no marco das 
relações desiguais de poder entre homens e mulheres, desse morte a uma mulher por sua 
condição de mulher”. E aqui poderíamos pensar: e isso, como se prova? Como se chega à 
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conclusão que foi pelo fato de ser mulher, e pelo âmbito das relações desiguais de poder? 
Então diz, valendo-se de quaisquer das seguintes circunstâncias: “a. Ter pretendido sem 
sucesso estabelecer ou restabelecer uma relação de casal ou de intimidade com a vítima. 
b. Manter, na época em que se perpetrou o fato, ou ter mantido com a vítima relações 
familiares, conjugais, de convivência, de intimidade ou namoro, amizade, companheirismo 
ou relação de trabalho. c. Como resultado da reiterada manifestação de violência contra 
a vítima. d. Como resultado de ritos grupais usando armas ou não de qualquer tipo. e. 
Em menosprezo do corpo da vítima para satisfação de instintos sexuais ou qualquer tipo 
de mutilação. f. Por misoginia. g. Quando o fato se realiza em presença das e dos filhos 
da vítima. h. Concorrendo qualquer das circunstâncias de qualificação contempladas no 
artigo 132 do Código Penal”.

Dentro da lei fala-se de jurisdições especializadas, prova-se por meio de pareceres 
especializados de gênero, de psicólogos forenses. Há também alguma sentença de 
feminicídio.

Guadalupe Ramos Ponce: Eu proponnho que passemos à discussão da tipificação ou 
não.

Carmen Antony García: É necessário ter presente que há contextos políticos muito 
diferentes. O uso indistinto dos termos é poder de cada país. O importante é entrar na 
análise dos elementos, e saber se esta discussão integrará elementos jurídicos penais ou 
elementos sociais.

Susana Chiarotti Boero: O tema em discussão é se se tipifica ou não, e se for o caso 
de tipificar, como se tipifica? De que maneira construiríamos o tipo penal. Não vamos 
entrar na discussão entre os termos, mas se há algum tipo de acordo quando falamos de 
feminicídio ou femicídio. O mais conveniente talvez seja usar as definições da Corte e da 
Convenção de Belém do Pará: “homicídio da mulher por razões de gênero” e “a morte 
violenta da mulher por razões de gênero”.

Inmaculada Montalbán Huertas: Há que abordar quais são as características deste 
fenômeno penal e algumas vezes coincidirão elementos jurídicos, sociológicos e outras 
não. Isso servirá tanto para estudos sociológicos ou de monitoramento, como para estudos 
jurídicos.

Temos claramente diagnosticada a violência de gênero no âmbito dos casais; os homicídios 
íntimos para nós são femicídios, mas temos dúvidas em ir mais além do âmbito do casal. 
Que características vamos exigir para considerar a morte da mulher por razões de gênero?

Rosario González Arias: A definição de Belém do Pará inclui toda violência no âmbito 
privado e público, se dizemos que vai ser o assassinato por razões de gênero ou pelo fato 
de ser mulher, que é o mesmo. 

Ter claro que aquelas mortes que têm origem na desigualdade de poder entre mulheres 
e varões não são uma casualidade, mas um fato social em que tem que estar incluído o 
público e o privado. Creio que Ciudad Juárez nos colocou claro na Mesa que se matam 
mulheres nas casas, nos domicílios, mas que é um continuum social: mata-se nas casas 
porque no âmbito social político se permitem estas mortes.

Yvan Montoya Vivanco: Como proposta três questões: Uma primeira é o tema da 
taxatividade, que é um princípio do Direito Penal, reconhecido em nossas constituições. 
Sabe-se também que a taxatividade não se pode entender como uma precisão absoluta, 
isso é impossível, a limitação da linguagem não o permite. Desde esta perspectiva, o juíz é 
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um personagem com papel muito protagônico neste sentido, mas tem que julgar sempre 
com los limites da taxatividade.

Por isso, apesar dos problemas de definição, é necessário ter uma mínima clareza sobre 
o que se quer proibir e que não se confunda com outros temas, senão se apresentam os 
problemas de concurso de normas, de arbitrariedade judicial. 

Segunda: É necessária uma tipificação específica, ou os tipos penais atuais com alguns 
retoques ou reinterpretações podem ser suficientes? O único que me vem à cabeça é 
porque na violência sexual, em que 90% das vítimas são mulheres, o tipo penal tem uma 
definição neutral, contudo cada dia os juízes interpretam que é uma proteção para a 
mulher. Isso é uma interpretação com uma perspectiva de gênero. O caminho está em 
conseguir esta perspectiva dos juízes e promotores. Neste fenômeno noto que há dois 
espaços em que a vida da mulher é afetada e é motivo de preocupação: no seio íntimo 
e no contexto público. Creio que para o cenário íntimo, os tipos penais de parricídios – 
ou o de assassinato com algumas hipóteses agravantes, que contemple esta relação de 
parentesco, ou a relação de quase-parentesco, afinidade– é o que poderia absorver todos 
estes casos de “feminicídio íntimo”, como se tem chamado. 

E os outros casos, quando se fala de impunidade, é uma persecução como crime de lesa-
humanidade. As características típicas são: primeiro a reiteração do fato, em um espaço 
geográfico determinado ou mais ou menos delimitado, e segundo a aquiescência do Estado, 
sua tolerância. As três características, a Comissão interamericana sempre o tem dito, que 
isso é a prática sistemática. A esses três elementos agora se lhes chamaria persecução por 
razão de gênero. E creio que se incorporamos esta figura que está no Estatuto de Roma à 
nossa legislação interna, creio que poderia absorver estes dois fenômenos, e o submeto à 
discussão.

Yolanda Guirola Vda. de Parada: Ana Carcedo e Monserrat trabalharam o femicídio 
íntimo, não íntimo e o de conexão. Elas trabalharam este termo sob estas três denominações, 
e Marcela Lagarde começou a nos falar de um termo “feminicídio”, que diferencia do 
“femicídio”. Para ela o “feminicídio” inclui a impunidade, quando o Estado não intervém 
ou é cúmplice. Ela não fala das mulheres por ser mulheres, senão que fala das mortes 
porque o Estado não intervém.

Iván Fabio Meini Méndez: Estamos tentando conceitualizar um fenômeno da realidade 
para discutir se pode ser tipificado ou não. Sob essa premissa, não me preocupa a 
taxatividade, mas sim um conceito amplo que capte a realidade: violência – gênero, abuso 
do sujeito ativo – e a partir daí poder captar uma parcela da realidade e saber se o Direito 
Penal tem que fazer cargo de essa realidade. Creio que há que seguir a metodologia 
do Direito Penal, captar a parcela da realidade que preocupa e depois decidir: se está 
legitimado o Direito Penal para intervir sobre essa realidade.

Ángeles López García: Proponho retomar as definições das Convenções internacionais. 
Penso que é um desafio para o Direito Penal dar uma resposta a esta demanda que foi 
formulada e visibilizada desde a antropologia. Parece-me também importante mencionar 
que o Conselho Centro-americano de Procuradores de Direitos Humanos e o Instituto 
Interamericano de Direitos Humanos, neste mesmo esforço, já definiram o femicídio como 
“a morte violenta das mulheres – assassinato, homicídio, parricídio – pelo fato de ser 
mulheres”. E agregaram um elemento importante: “que constitui a maior violação dos 
direitos humanos das mulheres e o mais grave delito de violência contra as mulheres”. É 
importante notar que é uma violação aos direitos humanos. Também tem importância não 
só o espaço, mas também a forma pela qual são assassinadas as mulheres: são mutiladas, 
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queimadas, estupradas, atadas nos pés e mãos, seus corpos abandonados, arremessados 
como uma mensagem muito clara para as outras mulheres.

Patsilí Toledo Vásquez: A Convenção não deixa fora a impunidade porque contempla 
que a violência contra a mulher pode ser perpetrada pelos Estados. Mas quando por 
ação ou inatividade se produzem as mortes das mulheres, faz-se difícil incorporar à lei a 
responsabilidade do Estado e no fundo há uma impunidade de gênero muito grande. O 
forte é que em todas as discussões fica de fora a responsabilidade dos funcionários. Penso 
que vai ser mais fácil pensar no femicídio íntimo ou cometido por grupo de delinquentes, 
mas me parece que o desafio é pensar qual é a resposta para o sistema de justiça, que está 
incidindo em que estes muitos casos não estejam sendo investigados adequadamente.

Rocío Villanueva Flores: É importante que tomemos o que está estabelecido sobre 
femicídio ou feminicídio no sistema interamericano, porque para a grande maioria 
dos nossos países, a jurisprudência da Corte Interamericana é vinculante, constitui um 
parâmetro relevante para a interpretação de nossas constituições. A Corte interamericana 
fala do “femicídio” como “a morte das mulheres por razões de gênero”.

Graças à Convenção Belém do Pará, creio que é claro para todos nesta Mesa, o femicídio 
excede o âmbito doméstico. Mas a Corte, nas sentenças de “Campo Algodonero”, “Cantu” 
e “Gelman”, tem dito que não toda a violência contra a mulher é automaticamente uma 
violação à Convenção. A realidade de Ciudad Juárez é totalmente distinta da do Peru, os 
padrões são diferentes. Por isso o conceito que dá a Corte pode reunir a heterogeneidade 
de nossos países. A Corte Interamericana, quando interpretou o que significa a violência 
da mulher baseada no gênero, disse duas ideias centrais: “aquelas mortes dirigidas ou 
planejadas contra as mulheres” ou “aquelas que as afetam de maneira diferente ou em 
maior proporção.” Creio que estas duas definições podem reunir os distintos fenômenos 
do femicídio/feminicídio na América Latina, porque creio que aqui não nos vamos pôr 
de acordo sobre a diversidade das características. Então, com estas duas ideias da Corte 
Interamericana podemos ter uma primeira definição que possa responder ao fenômeno do 
feminicídio na América Latina.

Moderadora: Vamos usar indistintamente “femicídio” ou “feminicídio”, ainda que exista 
diferença nos dois conceitos das duas autoras. Não estamos tratando de divorciar o direito 
da sociologia, pretendemos trabalhar com conceitos claros. Não se trata de depreciar 
outros ramos de conhecimento, mas de ser o mais preciso que seja possível.
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DESENVOLVIMENTO DO SEGUNDO MÓDULO:

“Postura a favor da legalização do femicídio - Primeira 
tendência - tipos penais autônomos Costa Rica- Guatemala 
–El Salvador”

Moderadora: GUADALUPE RAMOS PONCE

Abre-se a jornada de trabalho do segundo módulo com a leitura do Ponto 2.1. do 
documento: 

“2.1. Posição a favor e tipificação penal do homicídio de mulher por razões de 
gênero. As pessoas que estão a favor de tipificar o delito de femicídio/feminicídio 
consideram que a incorporação de um tipo penal visibiliza uma forma extrema de 
violência de gênero, garante o acesso à justiça e possibilita que o Estado adote 
políticas públicas para a prevenção e erradicação da violência contra as mulheres. De 
acordo com esta posição, embora aplicando a norma jurídica neutra do homicídio 
pode-se perseguir penalmente a quem tenha privado da vida uma mulher por razões 
de gênero, não se consegue visibilizar o contexto em que ocorrem estas mortes, e 
portanto se impede que exista uma verdadeira política criminal para combater o 
delito.
Por outro lado, afirma-se que o tipo penal introduzirá um novo conceito que 
renovará a justiça, de acordo com os princípios do Estado democrático de direito. 
Finalmente, argumenta-se que o elemento simbólico do direito penal pode contribuir 
a transformações culturais importantes. 
Na América Latina, cinco são os países que tipificaram o “homicídio de mulher por 
razões de gênero”: 
1) Costa Rica (2007), através da Lei Número 8589, Lei de Penalização da Violência 
contra as Mulheres.
2) Guatemala (2008), através do Decreto Número 22-2008, Lei contra o femicídio 
e outras formas de violência contra as mulheres.
3) Colômbia (2009), através da Lei N° 1257, Pela qual se ditam normas de 
sensibilização, prevenção e punição de formas de violência e discriminação contra as 
mulheres, reformam-se os Códigos Penal, de Procedimento Penal, a Lei 294 de 1996 
e se ditam outras disposições”, 
4) El Salvador (2010), através da Lei Especial Integral para uma Vida Livre de 
Violência para as Mulheres.
5) Chile (2010), através da Lei Nº 20.480.
Nestas cinco normas legais se advertem três tendências, na medida em que optaram 
por:
a) Incorporar tipos penais autônomos de femicídio/feminicídio;
b) Incluir uma agravante nas hipóteses de homicídio qualificado; ou,
c) Modificar o delito de parricídio.
A primeira tendência inclina-se por criar um tipo penal autônomo que denominam 
femicídio ou feminicídio (Costa Rica, Guatemala e El Salvador). Não obstante, 
adverte-se que se têm incorporado ou tipos penais muito restritivos ou tipos penais 
muito amplos:
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Costa Rica: Lei de Penalização da Violência contra as Mulheres, Lei Número 
8589:
Artigo 21º.- Femicídio
Será imposta pena de prisão de vinte a trinta e cinco anos a quem dê morte a 
uma mulher com a que mantenha uma relação de matrimônio, em união de fato 
declarada ou não.
Por sua vez, nas figuras penais de Guatemala e El Salvador incorporam-se um 
conjunto de hipóteses de fato que configuram o delito de femicídio/feminicídio, que 
vão mais além dos homicídios de mulheres em mãos do parceiro ou ex-parceiro: 

Guatemala: Decreto Número 22-2008, Lei contra o femicídio e outras 
formas de violência contra as mulheres:
Artigo 6º. Femicídio. Comete o delito de femicídio quem, no marco das relações 
desiguais de poder entre homens e mulheres, der morte a uma mulher, por sua 
condição de mulher, valendo-se de qualquer das seguintes circunstâncias:
a. Ter pretendido sem sucesso estabelecer ou restabelecer uma relação de casal ou 
de intimidade com a vítima.
b. Manter, na época em que se perpetrou o fato, ou ter mantido com a vítima 
relações familiares, conjugais, de convivência, de intimidade ou namoro, amizade, 
companheirismo ou relação de trabalho.
c. Como resultado da reiterada manifestação de violência contra a vítima.
d. Como resultado de ritos grupais usando armas ou não de qualquer tipo.
e. Em menosprezo do corpo da vítima para satisfação de instintos sexuais ou qualquer 
tipo de mutilação.
f. Por misoginia.
g. Quando o fato se realiza em presença das e dos filhos da vítima.
h. Concorrendo qualquer das circunstâncias de qualificação contempladas no artigo 
132 do Código Penal.
A pessoa responsável por este delito será sancionada com pena de prisão de vinte 
e cinco a cinquenta anos e não poderá lhe ser concedida a redução da pena por 
nenhum motivo. As pessoas processadas pelo cometimento deste delito não poderão 
desfrutar de nenhuma medida substitutiva.

El Salvador, Lei Especial Integral para uma Vida Livre de Violência para as 
Mulheres:
Artigo 45º.- Feminicídio
Quem causar morte a uma mulher mediando motivos de ódio ou menosprezo por 
sua condição de mulher, será sancionado com pena de prisão de vinte a trinta e cinco 
anos.
Considera-se que existe ódio ou menosprezo à condição de mulher quando ocorra 
qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Que à morte lhe tenha precedido algum incidente de violência cometido pelo 
autor contra a mulher, independentemente que o fato tenha sido denunciado ou 
não pela vítima;
b) Que o autor houvesse se aproveitado de qualquer condição de risco ou 
vulnerabilidade física ou psíquica em que se encontrava a mulher vítima.
c) Que o autor houvesse se aproveitado da superioridade que lhe geravam as relações 
desiguais de poder baseadas no gênero.
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d) Que prévio à morte da mulher o autor houvesse cometido contra ela qualquer 
conduta qualificada como delito contra a liberdade sexual.
f) Morte precedida por causa de mutilação.”

INTERVENÇÕES:

Carmen Hein de Campos: A discussão entre “feminicídio” e “femicídio” é dos campos 
sociais e não se trasladou às ciências jurídicas. Por isso é necessária uma apropriação do 
uso do termo por parte dos juristas. 

Todos os países têm o problema das estatísticas que poderiam informar: que mortes são 
essas, de que formas se cometem e por quem. 

Sobre a discussão do tipo penal, parece-me que a visão da Guatemala é super restritiva 
porque não permite a substituição da pena, nem a redução por nenhum motivo. Desde 
a perspectiva dos direitos humanos, da criminologia e da mínima intervenção do Direito 
Penal, pensar em um tipo penal como este é quase impossível. Se queremos a mínima 
intervenção punitiva, então isto deve ser interpretado em contextos. Um tipo penal não 
garante automaticamente uma política penal, ou uma mudança da interpretação jurídica. 
Por exemplo, estamos lutando para a interpretação da lei de Maria da Penha e com todos 
os esforços que CLADEM tem feito com o caso, ainda se está discutindo. Há que se pensar 
na política penal desejada. 

Tampouco sei quais são as penas de cada país, mas as penas de 35 anos são super altas e 
no Brasil não podemos fazer isso, porque violam princípios constitucionais garantidos. No 
Brasil, a discussão tem ficado muito em feminicídios de casal, então para a implementação 
da lei de violência há que fazer mais conexões com a Convenção de Belém do Pará.

Celina Berterame: Não estou de acordo com a tipificação autônoma do delito de 
feminicídio. Não creio que seja a resposta à problemática social da violência contra a 
mulher. Neste sentido, creio que se advogamos por um Direito Penal mínimo, não podemos 
conciliar uma norma como a que existe na Guatemala.

Por outro lado, a lei de violência da Costa Rica impõe um mínimo inamovível de 20 anos, 
assim como a impossibilidade de gozar de uma redução de penas. Estas normas não se 
conciliam com um Estado democrático de direito.

Na Argentina temos tido experiências que frente a conflitos sociais tomaram a mão do 
Direito Penal para lhes dar solução; é uma ilusão. Na realidade há outras alternativas 
de políticas públicas que não têm a ver com uma política de punição. Coincido que o 
feminicídio sirva como categoria social de análise, mas não creio que tenha que passar ao 
mundo jurídico como categoria de tipificação.

Inmaculada Montalbán Huertas: Cada país tem autonomia para designar suas políticas 
legislativas, fixar que tipo de infrações criminais se estão produzindo na sociedade, e ajustar 
uma reação legal proporcional. 

O Direito Penal não soluciona conflitos sociais, é certo, mas tem uma função “simbólica”, 
de prevenção geral. As legislações que tratamos fizeram um esforço muito grande e têm 
um valor preventivo simbólico. Na Espanha os juristas não têm incorporado o termo 
“femicídio”, não se usa com frequência porque nossa tarefa diária é que se aplique a lei 
de violência de gênero. Nos países onde se conseguiu uma estrutura administrativa para 
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lutar contra a violência de gênero encontramos que nossa lei integral é humilde no sentido 
de tipificar, porque só tipifica e agrava as penas nas primeiras ameaças, lesões e coações. 

A grande capacidade da lei vai por outros âmbitos que são os educativos, os meios de 
comunicação. Tivemos fortes reações no âmbito jurídico e penal; nossos juízes, em uma 
elevada porcentagem, apresentaram mais de cem questões de inconstitucionalidade contra 
estes tipos penais. Mas mesmo quando o Tribunal Constitucional declarou a desigualdade 
entre homens e mulheres, no momento de aplicar sempre encontram outro caminho 
distinto ao previsto pelo legislador. Alguns hesitam em aplicar estes tipos agravados 
dizendo que não está comprovado que exista relação de poder ou de domínio. Os juízes 
têm uma instrução dogmática muito tradicional, podemos criar leis bonitas, mas temos 
que ter presente o que é a realidade e o que é a prática judicial.

Ana Rosa Lima Núñez: Eu queria compartilhar a situação no Uruguai que vai na mesma 
linha do que dizem Carmen e Inmaculada: A maior resistência viria do âmbito judicial, 
nem sequer se tem conceitualizado o femicídio ou feminicídio. Temos um Código Penal 
de 1934, que goza de muito boa saúde positivista. A academia da Faculdade de Direito 
e defensores de direitos humanos sustentam que as feministas pretendem usar o Direito 
Penal como única resposta. 

Sem dúvidas que o Direito Penal tem uma seletividade estrutural, nem por isso tem que 
ir contra os direitos das mulheres. Estamos em um processo de reforma do Código Penal, 
é muito importante porque ainda não temos delitos contra a liberdade sexual. Então, 
parece-me útil introduzir categorias de análise do femicídio ou feminicídio, que visibilizam 
a existência de violência por razão de gênero. 

No Uruguai os juízes são resistentes à aplicação de instrumentos internacionais, desde o 
caso “Gelman” se está dizendo que essa sentença não obriga. Existe, ademais, uma falta 
de estatísticas sobre violência contra a mulher. O Comitê CEDAW segue exigindo sem êxito 
que desagreguem as formas de violência.

Liz Ivett Meléndez López: No CLADEM Peru tivemos um debate. Estamos por uma 
postura a favor de tipificar o femicídio/feminicídio como delito autônomo. Há uma postura 
minoritária contra, mas majoritariamente apostamos no primeiro. 

Respeitando os processos independentes das organizações de mulheres, durante todos 
estes anos temos trabalhado para organizar um registro – informal a partir das notícias – 
sobre a violência contra a mulher. Isso teve um impacto importante de incidência com as 
autoridades e, graças a estes registros, possibilitou-se visibilizar o problema do feminicídio 
em nível nacional. 

Logrou-se ter dois registros que agora existem no Ministério das Mulheres e no Ministério 
Público. Foi se apostando também para impulsionar a tipificação. É certo que o direito 
não vai sozinho solucionar as coisas, mas, entretanto, o Direito Penal forma parte de um 
conjunto integral de medidas necessárias, tem uma função simbólica e dissuasiva. 

No Peru a violência familiar ainda não está penalizada, por isso creio que o feminismo é 
uma fonte de transformação política importante. Se sustentamos a tipificação, devemos 
colocá-la na agenda pública, pensarmos um debate. Levantar um cenário onde se discuta 
e vá calando no imaginário social, tem a ver com transformações sociais nas quais todas 
apostamos.

Patsilí Toledo Vásquez: Eu sou a primeira a não crer no Direito Penal. Na realidade creio 
que as prisões se teriam que esvaziar, exceto para os graves atentados contra as pessoas, 
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que são os delitos contra a vida. Não creio que a resposta carcerária seja uma resposta 
razoável, nem justificada em nenhum caso. 

Falar de Direito Penal mínimo como ideal é um diálogo interessante, estamos vendo o 
Direito Penal como uma resposta cultural. Na pena vemos uma resposta mais retributiva 
que as outras funções que preferíamos que tivesse, etc. Estou de acordo que a pergunta 
seja: é igualmente grave que se mate por uma questão de um ajuste de contas, ou por 
razões de gênero ou por discriminação racial? Várias sociedades começaram a responder 
que não é o mesmo.

Há assassinatos que se consideram mais graves, por isso em muitos países se pune “o 
crime de ódio”. É mais grave em nossa sociedade contemporânea matar alguém por 
discriminação racial que matar alguém porque me devia dinheiro. 

Há assassinatos de mulheres por razões de discriminação de gênero que não parecem tão 
de gênero, porque não é o marido ou seu companheiro que mata a mulher como ato de 
posse, senão que é outro quem as mata como forma de mandar uma mensagem a seu 
dono. 

As mulheres continuam sendo assassinadas por ser objeto ou propriedade de alguém. Aqui 
o tema de discussão é: se deve se separar o femicídio porque responde a um fenômeno 
diferenciado, um fenômeno que nos parece mais grave em nossa sociedade, e também 
que poderia ser prevenível. Eu creio que esses são os elementos que hoje nos trazem a esta 
discussão, não é simplesmente uma questão de moda regional.

María Garrigos de Rébori: A discussão sobre a tipificação é a mais rica em todo este 
encontro. O tipo penal de El Salvador é um tipo simples, com um único dolo: matar. Os 
outros tipos são complexos, têm duas intenções chamadas “ultra intenções”. O primeiro 
questionamento é que vai ser irracional, se não o justifica não o merece. Pelo tempo da 
pena, trata-se de um tipo doloso e de dolo direto; se não fosse assim, não se poderia 
justificar a pena em nenhuma de nossas legislações. 

Outra coisa para levar em conta: nós na Argentina temos matrimônio homossexual, então 
a pergunta é: quem é o que mata, quem é o sujeito ativo, é só um varão? Porque poderiam 
ser mulheres que matam mulheres, e também poderia ser que fosse um homicídio por 
gênero de um varão, de um fisicamente varão. Parece-me que são coisas que não podemos 
eludir se só falamos dos tipos penais. Queria deixar este aporte para que pensemos: temos 
que estar atentos para que não saia uma norma que não se pode aplicar.

Ángeles López García: No México o debate hoje é: Como tipificar? Não tipificar também 
é uma política criminal. Sobre as propostas que estão aqui, uma das primeiras reações é: 
o reduzem ao feminicídio íntimo. Na lei da Guatemala há elementos subjetivos no tipo 
penal. O inciso f) diz “misoginia”, aí então há que explicar o que significa a misoginia. 
Cuidado com o inciso “f”. 

Há sentenças na Guatemala que conseguiram explicar aos operadores de justiça o que 
são as relações desiguais de gênero e a discriminação. Não ganhamos ainda o tema da 
discriminação, não se coloca sexo às agressões. Às mulheres se lhes tratam por lesões, a 
violência de gênero se expressa como violência familiar. Do tipo penal revisemos o inciso 
a) e o inciso f), que efetivamente deixam à discricionariedade do juiz. Por exemplo, em vez 
de dizer que “havia ódio”, expliquemos a eles como se lê o ódio no corpo das mulheres, 
como se pode traduzir esse ódio.



197

mesA de debATe iNTeRNAcioNAl sobRe femiNicídio/femicídio

Elba Núñez: O preocupante é que vai junto com uma série de propostas conservadoras, 
com a do “direito penal do inimigo”, a tendência do aumento das penas é a ideia da 
eliminação de quem comete o fato punível. O ponto a debater é se o Direito Penal é a 
ferramenta adequada e se adotamos a postura de tipificação autônoma como caminho, 
quais seriam os riscos dos princípios garantistas. O período de 25 a 50 anos de pena e 
a impossibilidade de medidas substitutivas violaria as garantias constitucionais. Ademais 
se agregam requisitos de tipo subjetivo, como a expressão: “no marco de relações de 
poder”, que é uma questão ambígua. Creio que temos que discutir se o aumento das 
penas poderia contribuir a eliminar as relações desiguais de poder. 

É certo que é um tema estrutural e não creio na prevenção geral do Direito Penal. É uma 
perspectiva jurídica e também política saber qual é o papel que cumpre o Direito Penal, ou 
se são outras as políticas públicas requeridas. No caso do Peru: a não tipificação impede 
levar adiante políticas públicas? Formulo esta pergunta.

Bárbara Yllan Rondero: Vejo que há diferentes níveis de discussão: a visão do Direito 
Penal, das reservas de quem tem que interpretar e aplicar o direito e alguns aspectos 
específicos. 

Pensando se é necessário ter um tipo penal autônomo, do que é o homicídio, ou do 
sequestro, me resultaria um pouco estranho que pensássemos em eliminar essas figuras 
do Código Penal e deixá-las no nível da prevenção. Não usar o Direito Penal para estes 
delitos resultaria absurdo. Não nos equivoquemos, estamos falando de violência contra as 
mulheres. Não morreram, as mataram. Quando se estabelecem as agravantes do homicídio 
ou o homicídio qualificado é para punir não quem matou, mas como as mataram. É a 
lógica do mundo penal para poder estabelecer as qualificações. Desde este ponto de vista, 
faz-se necessário um tipo penal que qualifique como estão matando estas mulheres, e em 
que condições – que não são as mesmas que contêm o homicídio qualificado. 

Quando falamos da perda de uma vida, o conceito de intervenção mínima do Direito Penal 
é inadmissível. O direito é um instrumento de defesa para as mulheres. 

É necessário construir um tipo penal claro e preciso. Na construção da Guatemala, retiraria, 
por questão de técnica penal, algumas asseverações de corte adjetivo no que se refere às 
relações desiguais, à satisfação de instintos sexuais, questões de difícil comprovação. A 
pergunta seria: como vou justificar, por exemplo, a misoginia ou o ódio? Este ódio se 
comprova de maneira muito clara com a cena do crime, está muito clara, fica em termos 
periciais. Também está o fato da pré-constituição de provas; como comprovar que temos 
uma relação de fato? Justamente através da pré-constituição de provas. E, neste sentido, 
talvez construindo a estrutura processual poderíamos reforçar a ideia do tipo penal. 

Cada país pode ter, e tem, suas margens de penas, e neste sentido sabemos muito bem que 
o aumento ou incremento das penas não necessariamente tem a ver com a possibilidade 
de que se evitem os delitos, a pena não é o tema. No México, no Estado de Chihuahua, 
logrou-se um tipo penal em que se diz que o que tira a vida de uma mulher terá 60 anos de 
prisão. Isso é uma modalidade de homicídio agravado, mas não “femicídio”, porque não 
contém com clareza como mataram essas mulheres, qual foi o meio de comissão do ato. 
Então aqui é a diferença entre o bem jurídico e o meio de comissão, e o meio de comissão 
vai me dar a diferença com outro tipo de homicídios.

MODERADORA: Propõe a leitura do Documento Consolidado em sua página seis (6). 
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A segunda tendência (agravante ao tipo penal de homicídio qualificado 
(Colômbia). A segunda tendência em matéria de tipificação penal inclina-se por adicionar 
uma agravante ao tipo penal de homicídio qualificado: 

Colômbia, artigo 26º da Lei N° 1257, Pela qual se ditam normas de sensibilização, 
prevenção e punição de formas de violência e discriminação contra as mulheres, 
reformam-se os Códigos Penal, de Procedimento Penal, a Lei 294 de 1996 e se ditam 
outras disposições”, que modificou o artigo 104º do Código Penal:
Artigo 104. Circunstâncias de Agravamento: 
A pena será de quatrocentos (400) a seiscentos (600) meses de prisão, se a conduta 
descrita no artigo anterior se cometer:
(…) 
Se se cometer contra uma mulher pelo fato de ser mulher. 
(…) 

Nesta segunda opção não se modifica a denominação do delito, pois somente se incorpora 
uma agravante às hipóteses de homicídio qualificado. À diferença dos tipos penais citados, 
no caso colombiano o sujeito ativo pode ser uma mulher.

Julieta Montaño Salvatierra: Creio que a discussão está, neste momento, no movimento 
feminista: se estamos preparadas para criar novos tipos penais, que sejam instrumentos 
para aquele objetivo que temos; isto é, para a luta contra a violência. A mim me preocupa 
muito, porque eu fui uma das pessoas que mais lutou pela lei contra a violência doméstica. 

Nessa luta nós havíamos pedido com absoluta clareza que não queríamos que se incluísse 
no Código Penal, porque a experiência nos tinha ensinado que não todas as mulheres 
que denunciam seus maridos queriam vê-los na prisão nem na polícia. Contudo, existe na 
Bolívia uma sanção mínima de detenções de 3 dias por violência doméstica. Se a vítima 
quer, pode recorrer ao Direito Penal por lesões, ou seguir pela via familiar; há sanções de 3 
dias de detenção, multa, trabalho em benefício da comunidade. 

Como litigante, o trabalho desgastante é convencer essa mulher que temos que colocar 
um freio a seu marido. Com base nessas experiências, eu creio que há que ver se estamos 
realmente com possibilidades de aportar desde este ponto de vista teórico, doutrinário. A 
morte sempre gera rechaço. Onde encontro maiores dificuldades é no fato de que se não 
abrimos suficientemente o debate podemos ter respostas simplistas da parte dos poderes 
políticos, já que não é politicamente correto para eles dizer não às mulheres. Isso supõe 
votos, somos mais de 50% da população. 

Ingressar no Direito Penal merece mais cuidado e maiores alertas, porque podemos jogar no 
lixo muitos princípios do Direito Penal, que a dor não nos cegue. O problema não é tipificar 
ou não, o problema é a impunidade. Os Estados têm feito todas as leis maravilhosas, mas 
não se cumprem. Devemos seguir trabalhando no tema do feminicídio, fazendo com que 
a Academia vá incorporando elementos em suas reflexões e nos devolvam instrumentos 
para colocar o Estado contra a parede.

Carmen Antony García: O feminicídio deve ser visibilizado não só por seu valor simbólico, 
mas também pelo tipo de violência que significa. Então, teríamos que examinar que política 
criminal tem cada país. 

Se pedimos maiores punições, temos que considerar que as mulheres também matam os 
homens, não pelos mesmos motivos mas, precisamente, por uma vida de violência anterior. 
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Devemos levar em conta a política criminal, a quantificação das penas e os princípios 
constitucionais. 

Este tema também tem muita relação com o acesso à justiça: as mulheres não têm 
um acesso à justiça igualitário, menos ainda as mulheres pobres, ou as indígenas, ou 
as mulheres deficientes. Então eu me pergunto também se será o mesmo penalizar o 
feminicídio de uma mulher branca que o de uma mulher indígena, ou de uma mulher 
deficiente. Não o tenho claro, seria importante pensar nisso.

Beatriz Ramírez Huaroto: Eu sou a favor de uma sanção penal porém não sexuada, mas 
sim agravada quanto às penas. Não creio que tenha que se recorrer ao valor simbólico do 
Direito Penal; creio que é o que nos prejudica e que é o que se usa quando se penaliza o 
aborto, é contradizer o discurso que temos em matéria de direitos sexuais e reprodutivos. 
Creio sim que deve haver uma sanção penal, porque há um bem jurídico afetado, de tal 
gravidade que afeta os direitos humanos básicos. 

No sistema interamericano de direitos humanos há somente 7 casos de feminicídio, um só 
com resolução: “Campo Algodonero”. Desses 7, 6 são de feminicídio íntimo, e somente um 
não íntimo. O segundo ponto: não creio em uma sanção penal específica, nem sexuada, 
nem no sujeito ativo, nem no sujeito passivo. No sujeito ativo, felizmente não é o caso dos 
tipos penais da Costa Rica, Guatemala e El Salvador, mas creio que nos aproximaria muito 
ao Direito Penal de autor e creio que se trata mais de penalizar condutas. No texto de 
Russel há a ideia de que as mulheres podem ser agentes do patriarcado; o gênero é algo 
que permeia mais além dos sexos, não é somente mulher versus varão. 

No caso de violência sexual, em que nós as mulheres somos vítimas, não tem sido necessário 
sexualizar o sujeito passivo para se dar conta de que há uma afetação que majoritariamente 
se dirige contra as mulheres. 

E terceiro ponto, eu creio em uma pena agravada, sem passar por um tipo penal específico, 
tampouco em um agravante específico sexualizado, creio que há outros olhares, integrais, 
como o de crime de ódio, que poderia ser mais inclusivo e que poderia ajudar; dando uma 
resposta “omni-abrangente”. O feminicídio tem a ver com um padrão discriminatório e 
creio que é a este padrão discriminatório que se haveria que atacar mediante a técnica 
penal.

Rocío Villanueva Flores: O Direito Penal é a forma mais pesada de intervenção estatal 
porque afeta a liberdade individual, e portanto são inconstitucionais as penas simbólicas. 

Os reclamos pela despenalização do aborto partem da argumentação de que estes tipos 
penais são ineficazes e, portanto, estamos falando de tipos penais simbólicos. Há outros 
caminhos para que a sociedade tome consciência do homicídio por razões de gênero. 

É certo que na legislação espanhola se agrava o maltrato de um homem contra a mulher; 
mas na sentença que emitiu o Tribunal Constitucional da Espanha, disse que esta figura 
é incompatível com o artigo 14 da Constituição espanhola que garante o princípio da 
igualdade. Há um parágrafo muito esclarecedor: em primeiro lugar, há que ver “onde 
estão as diferenças nas penas”, não nos mínimos mas nos máximos; e em segundo lugar, 
esta sentença chama a atenção porque o mesmo tipo de maltrato se agrava em relação à 
qualquer pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Então o Tribunal Constitucional 
estabeleceu que o sujeito ativo também poderia ser uma mulher. 

No caso da Costa Rica é um tipo penal restritivo; na Guatemala creio que se quis refletir 
as circunstâncias nas quais o feminicídio ocorre, isso às vezes joga contra. Tem que ficar 
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muito claro que não é tipificar vs. Impunidade, porque como disse Julieta ninguém quer 
que haja impunidade, o que estamos analisando são as formas mais efetivas para evitá-la.

Rosario González Arias: Como feminista o primeiro que me surge é que há que tipificar, 
mas no meu compromisso com a incerteza me pregunto: por quê? “não queremos 
hospitais cheios de mulheres nem prisões cheias de homens”, eu me movo com essa ideia. 
Para mim, estar contra a prisão é uma questão de direitos humanos. Os mesmos direitos 
humanos são os que me levam a não crer na prisão como solução aos conflitos sociais. 

Estas propostas de tipificação vão ser submetidas a um teste de constitucionalidade mais 
severo que qualquer outra lei. Me surge uma dúvida com o tema da participação das 
mulheres na tomada de decisões. Está se debatendo em nível internacional se se tipifica ou 
não e como. Seria interessante fazer referência a que nestes processos políticos se escute 
as mulheres. 

Em relação ao contexto de cada país, existe uma diversidade difícil de homologar. Um caso 
concreto é o México, que desde 1981 é signatário da CEDAW mas não há uma só sentença 
que a invoque. O México também não cumpre as condenações da Corte IDH, mas em suas 
prisões há mulheres condenadas por abortos como assassinatos.

Mercedes Kremenetzky: Este tema é sumamente complexo e eu quero dar um ponto de 
vista totalmente distinto, a partir do seguimento de Belém do Pará. O mecanismo começa 
em 2004, quando a figura do feminicídio ainda não estava presente, era incipiente. A 
partir dos relatórios de seguimento, o Comitê de Especialistas aprecia que os Estados 
partes, sem dar uma definição –e isso é um sério problema–, dão informação quantitativa 
de homicídios como assassinatos de mulheres. Alguns informaram que havia mortes de 
mulheres, mas não disseram nem a idade, nem o estado civil, nem a causa, nem a região 
geográfica. Então, fez-se uma recomendação neste sentido. 

No novo questionário aos Estados perguntamos se há disposições legais que tipifiquem o 
homicídio e a parte de informação estatística. O resultado preliminar desta segunda ronda 
– em que responderam 25 países sobre 32 que ratificaram a Convenção de Belém do Pará─ 
foi que é um problema grave e deve estar registrado. 

Atualmente há duas tendências: tipificar o femicídio de maneira autônoma ou incorporar 
os elementos de femicídio como agravantes de homicídio. 

A estratégia a seguir é que se deveria incluir três áreas para potencializar os resultados: 
a legislativa, qualquer que seja; a inclusão do tema nas políticas públicas e de segurança 
cidadã como responsabilidade do Estado –isto é do artigo 7a) da Convenção de Belém do 
Pará–; e o artigo 7b) que estabelece a obrigação de atuar com a devida diligência. 

De acordo com estes resultados, os governos estão de acordo a que se legisle sobre 
feminicídio. Segundo, estes assassinatos são massivos e estão crescendo. Na Costa Rica, 
quando sai a lei diminuem os femicídios e logo volta ao mesmo, ou seja, que a lei não é 
a grande solução se não vai acompanhada de políticas públicas de responsabilidade do 
Estado e do acesso à justiça, sobretudo das mulheres que não estão nos centros urbanos 
maiores.

Omar Arandia Guzmán: Há que se tomar medidas pré-delitos, porque as pós-delitos 
são traumáticas para ambas as partes. O Direito Penal manda uma mensagem social, mas 
a realidade social deve estar concatenada com a legislativa. Tratamos de que exista uma 
tutela judicial efetiva, que não seja uma ficcão, mas que tenha um impacto. 
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É difícil ter tipos penais descritos de maneira subjetiva. É necessário estabelecer linhas, 
eixos orientadores e políticas gerais que de uma ou outra maneira ajudem o legislador.

Yvan Montoya Vivanco: A jurisprudência marca o sentido preventivo do Direito Penal. 
Se pensamos que o Direito Penal não tem utilidade para o sistema, isso não se sustenta, 
prescindir do Direito Penal a curto prazo é impensável. 

Em relação à tipificação guatemalteca, a viabilidade que possa ter na Guatemala é uma 
coisa, mas trasladar isto ao Peru seria praticamente inviável pela inclusão de elementos 
subjetivos no tipo. Geraria problemas sistemáticos com as teorias de concursos, e o desvio 
para tipos penais mais benignos, ademais dos problemas probatórios. 

O tema dos juízes. A lei às vezes vai mais adiante que a interpretação dos juízes. Por exemplo, 
o tema das esterilizações forçadas tipificadas como lesões culposas é grosseiríssimo, são 
lesões dolosas, o fato é maligno e não se tipifica como lesão de direitos humanos.

A terceira tendência inclina-se por modificar o delito de parricídio, (Chile) 
incorporando novos sujeitos ativos (ex-cônjuge e ex-convivente) e estabelecendo que, 
quando a vítima do homicídio seja quem é ou tinha sido a cônjuge ou convivente do autor, 
o delito terá o nome de femicídio:

Procede-se à leitura da página 7 do documento:

Chile, Lei Nº 20.480, cujo artigo 1º modificou o artigo 390º do Código Penal:
Artigo 1°.- São introduzidas as seguintes modificações no Código Penal:
(…)
6) No artigo 390: 
a) Substitui-se a expressão “a seu cônjuge ou convivente” pela seguinte: “a quem é 
ou tenha sido seu cônjuge o seu convivente”. 
b) Incorpora-se o seguinte inciso segundo: “Se a vítima do delito descrito no inciso 
precedente é ou tenha sido a cônjuge ou a convivente de seu autor, o delito terá o 
nome de femicídio”.

Inmaculada Montalbán Huertas: No processo de debate sobre violência integral na 
Espanha, uma possibilidade era criar uma agravante por motivos machistas, por motivos de 
gênero, que pudesse atuar em qualquer tipo de delitos. Contudo, o Parlamento espanhol 
optou por penalizar mais gravemente as primeiras ameaças, coações e maus tratos, e 
foram os únicos tipos penais que resultaram aceitos.

Isto serviu para apagar a sensação de impunidade que existia antes. Nos estudos resultava 
que 80% das ameaças, coações e maus-tratos eram qualificados como faltas leves. Com 
a mudança normativa, agora 70% das ameaças, coações e lesões tiveram sanção penal, e 
esta sensação de impunidade desapareceu. Os tribunais estão atuando, havendo-se ditado 
entre 70 e 66 % de condenações. 

Em mortes por feminicídio, na Espanha não se sente a necessidade de introduzir tipos penais 
específicos, porque nossos estudos nos dizem que 29% dos acusados são condenados 
e, ademais, que os tribunais estão rechaçando a diminuição de penas. Não se admitem 
os atenuantes por alcóol ou drogas, os quais são aceitos em muitos poucos casos. São 
analisados a crueldade e os abusos de autoridade. 

A média das penas é entre 18 e 20 anos. Uma agravante genérica é muito operativa, por 
motivos machistas ou por questão de gênero, tem a virtude de operar e funcionar em 
todos os campos, não só no homicídio.
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Carmen Hein de Campos: É importante fazer uma diferença sobre a mínima intervenção 
penal e nenhuma intervenção penal, são coisas diferentes. A mínima intervenção é a 
necessária e garantista e a partir deste entendimento podemos defender o aumento de 
pena da lei de violência doméstica sobre crimes de lesões corporais. 

Por isso, o tipo penal da Guatemala não permite nada, não é muito garantista, mas os 
contextos são muito diferentes. O México tem um contexto de violência e homicídio 
distinto do Brasil. Parece-me que o México pode caminhar nessa linha. Também deve ser 
considerada a resistência dos operadores jurídicos e, por fim, para ressaltar, parece-me 
importante uma categoria de análise jurídica, isso não significa um tipo penal, significa 
introduzir a discussão desde a perspectiva do campo jurídico; é necessário o debate jurídico 
desta categoria. 

Em relação ao tipo penal de El Salvador, parece-me que não é igual ao de Guatemala 
porque dizem “quem”, então pode ser homem e mulher. E no caso da Guatemala fala-se 
de “homens e mulheres”, não da relação de poderes entre homens e mulheres. No inciso 
”f”, há que discutir porque se trata de mortes por causas de mutilação. Não sei no caso 
de El Salvador porque não o conheço, mas em outros contextos as mutilações são feitas 
por mulheres, e isso é uma questão cultural que deveria mudar. Então não sei em que 
medida temos que trabalhar unicamente desde o campo penal, porque a criminalização 
de mulheres pode ser maior do que pensamos.

Patsilí Toledo Vásquez: O que se está buscando é a distinção, não mais penalização. O 
que buscamos é contribuir à erradicação da violência contra as mulheres e à erradicação 
dos feminicídios. Está comprovado que o aumento das penas não gera uma diminuição 
dos delitos; o que contudo se comprovou é que, ao parecer, a aplicação efetiva das penas 
sim tem um efeito de redução. 

Quando Mercedes mencionava que na Costa Rica houve uma diminuição da taxa de 
feminicídio no ano que se sancionou a lei, tem a ver com o que se comentou nos meios 
de comunicação. Isso trouxe como consequência uma redução. No segundo ano já não foi 
tão difundido e, por isso, se eleva o nível de feminicídio. 

O que disse o estudo na Espanha é que quando se informam os assassinatos de mulheres, 
nos dias posteriores há um aumento das denúncias de violências, mas quando as notícias 
abordam as medidas judiciais de proteção, o efeito é contrário, produz-se uma redução 
das denúncias. Sim, há um efeito de imitação e repressão quando veem que há um sistema 
que está funcionando. Por outro lado, nunca se releva a responsabilidade dos agentes do 
Estado na investigação dos delitos. 

É necessária uma visão sistemática da ordem jurídica do que se está falando; a pena de 
35 anos é a mesma se é o homem a vítima do delito, igual no Chile; na Guatemala é 
a mesma que de homicídio qualificado e assassinato. Na Guatemala há um problema 
de impunidade gravíssimo: há 166 denúncias e 10 sentenças, é um problema falar de 
impunidade em termos gerais. Há muitos femicídios, e particularmente os íntimos não têm 
problemas de investigação, são os mais fáceis para investigar porque normalmente o autor 
tentou cometer suicídio ou os vizinhos sabem, ou a família sabe quem matou, então não 
há problemas de investigação, há problemas de sanção. Mas os femicídios cometidos por 
desconhecidos, esses sim têm problemas de altas taxas de impunidade e estigmatização, 
muitas vezes, das vítimas. O que se buscou na Costa Rica e Chile simplesmente é uma 
norma objetiva. Em Chihuahua, desde 2003 há uma norma que agrava ou aumenta o 
mínimo quando a vítima é mulher. Sem nenhum outro elemento, elevou-se o mínimo.
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Iván Fabio Meini Méndez: Creio que desde o Direito Penal mínimo é necessário que 
o Direito Penal intervenha, é necessário o racionalismo. Assumir este método valorativo 
obriga a que o Direito Penal intervenha frente a este fenômeno de violência por razão 
de gênero. A pergunta é como deve fazê-lo. Nem o femicídio, nem uma agravante ao 
homicídio, nem explicitar o parricídio que poderia haver cometido o cônjuge, ex-cônjuge, 
convivente, terminam de englobar o fenômeno em sua verdadeira dimensão. 

Eu sou partidário de seguir o modelo espanhol. Creio que a melhor técnica legislativa é uma 
circunstância agravante na parte geral, ver os elementos que costumam estar presentes 
nestes casos – crueldade, traição, brutalidade, abuso de autoridade –Basicamente são 5 as 
razões que me levam a postular isto: em primeiro lugar, qualquer das alternativas que se 
apresentam como metodologia servem para o autor e não para o partícipe; se o partícipe 
não tem o elemento subjetivo não se pode aplicar. Segundo, se é um agravante geral pode-
se aplicar a qualquer tipo de participação. Em terceiro lugar, são elementos que mais ou 
menos podem ser objetiváveis, o que permitem ser provados. Em quarto lugar, os juízes já 
estão acostumados a trabalhar com conceitos de crueldade, de traição, de superioridade, 
de brutalidade; não só porque na maioria dos sistemas jurídicos se incorporam como 
circunstâncias para algum tipo de assassinato, de homicídio qualificado. Isto é, são 
categorias que não é necessário explicar ao juiz, senão fazê-las extensíveis à violência 
de gênero. E em quinto lugar, poderiam ser evitados questionamentos constitucionais. 
Quanto tem que se agravar a pena? dependerá de cada sistema jurídico. O Direito Penal 
é totalmente insuficiente para dar resposta cabal a este fenômeno. A resposta penal terá 
que vir acompanhada de políticas públicas, da incorporação da perspectiva de gênero nos 
currículos, da sensibilização dos estudantes.

Susana Chiarotti Boero: Creio que o modelo de Chile é politicamente insuficiente. Isto 
é, busca-se cumprir com o mandato de legislar neste tema mas não se cobre em absoluto 
a situação de todas as mulheres, já que se limita às que estão casadas ou vivendo em 
união de fato. Isso mostra a tendência do Chile de não avançar no cumprimento real da 
Convenção de Belém do Pará. 

Quanto à possibilidade de desenhar um agravante coincido em algumas das coisas que 
disse Iván, é uma intervenção penal mínima como agravante na parte geral, mas creio que 
talvez haveria que se estimular a incorporar algum agravante que contemple o “ódio de 
gênero” ou algo similar. Isso não vai ser mais subjetivo que “brutalidade”, “crueldade” ou 
outro termo. Se os juízes aprenderam isso, também podem aprender o outro. 

Por um lado, há que reconhecer a tensão entre querer transformar o direito dando-lhe um 
rosto de mulher e, por outro, tratar de garantir que esse processo não se volte contra nós. 
O desafio é sermos rigorosas, evitar introduzir definições antropológicas no Direito Penal. 

A segunda tensão, vejo-a com o famoso Direito Penal mínimo, que creio que a estas 
alturas já é um mito. Desde todos os movimentos sociais, como o dos direitos humanos 
ou o movimento ecologista, pedimos mais figuras penais que punam atentados que antes 
não eram considerados relevantes, mas que agora queremos que sejam considerados 
delitos. Por exemplo, as mulheres reclamam que se regule o ataque das mulheres por 
internet; que se incorpore a gravidez forçada que figura no Estatuto de Roma em nossas 
legislações locais, etc. Ou seja, todos os movimentos sociais estão recorrendo ao Direito 
Penal, enquanto, contraditoriamente, seguimos falando de que promovemos o Direito 
Penal mínimo. 

Resta-nos outra tensão, se fazemos uma figura mal desenhada corremos o risco de que os 
assassinatos de mulheres fiquem impunes. Aqui na Argentina o índice de impunidade é 
muito alto, mas em relação aos femicídios há que diferenciar, já que nos íntimos o índice 
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é exatamente o inverso do da violência sexual. Enquanto na violência sexual há um índice 
de impunidade superior a 90%, no femicídio é exatamente o revés. Ou se sabe quem é 
o autor, porque ele mesmo se entrega, ou comete suicídio. Isto é o que ocorre com os 
femicídios íntimos. 

No caso dos femicídios não íntimos, a impunidade é alta. Temos o mesmo problema que 
para provar a violência sexual. Nos casos de femicídios de Mar del Plata, que ocorreram na 
década de 90 e onde morreram mais de 25 mulheres em situação de prostituição, nunca 
se encontraram culpáveis. 

María Garrigos de Rebori: A taxa de condenações historicamente tem sido de 3%. Na 
atualidade há uma taxa de sentenças condenatórias de 2,83%; estou falando de taxa de 
condenação global por qualquer delito na Argentina. 

Nós temos penalizado como delito o descumprimento dos deveres de assistência familiar, e 
em nosso país é delito não prover alimentos. Contudo, para o pai divorciado (é geralmente 
o pai), não há sentenças condenatórias há 60 anos. Faz 10 anos que se penaliza o 
impedimento de contato com o pai não convivente: não há sentença sobre estes delitos, 
aos que se chamam “delitos do divórcio”. 

O conflito familiar se resolve em uma audiência de conciliação, os juízes não gostam de 
retirá-lo da esfera civil e levá-lo ao foro penal. A probabilidade de absolvição é muito alta 
em qualquer delito. Frente a uma destituição ou absolvição, o destituído sente-se gozando 
de indenidade e o denunciante sente-se mal porque recorreu à via mais grave, à última 
ratio e o que obteve foi uma indenidade para a outra parte. O direito penal tem um valor 
simbólico, mas é um instrumento muito perigoso, porque se não vai dar resultados é uma 
espada de dois gumes, é pior.

Hoje existem em nosso país 4 projetos para punir o femicídio: um que se refere ao assunto 
como “feminicídio” e 3 que falam de “femicídio”. O primeiro agrava o marco de homicídio 
agravado, estende o parricídio ao concubinato. Os outros reformam o sistema do código. 
Também uma lei que pune a discriminação por sexo mas não lhe atribui uma pena, assim 
que é inaplicável; ademais, no caso de discriminação exclui-se o sexo. Poderíamos bem 
incluir uma agravante por gênero, seria uma proposta de meio caminho, parece-me a 
menos arriscada.

Yolanda Guirola Vda. de Parada: Em alguma ocasião do debate discutia-se se podíamos 
tipificar o feminicídio ou femicídio no código, ou deixar a figura do homicídio. Então, o 
que se comentava em El Salvador é que várias das situações apresentadas no caso do 
homicídio coincidiam com o feminicídio, e alguém fez aqui uma chamada de atenção no 
sentido de que a figura diz “quem causar”, e assim no Código Penal nos vamos encontrar 
com “o que matar”. Então, com esta mesma tendência de “o que matar”, isto é, quem 
fora homem ou mulher, é uma das situações em que quisemos pôr atenção, porque então 
não seria congruente com a terminologia do femicídio ou feminicídio. Resta que quem 
causar a morte a uma mulher poderia ser outra mulher. 

As penas do feminicídio são maiores que as do homicídio, mas contudo, na lei aprovada, o 
delito do “feminicídio agravado” será de 30 a 50 anos de prisão, igual à pena de homicídio 
agravado.

Mas também há outra figura na lei aprovada que é “feminicídio/femicídio por indução ou 
ajuda” para quem induzir uma mulher ao suicídio, ou lhe prestar ajuda para cometê-lo, e 
então a pena por indução ao suicídio no Código Penal é de até 5 anos.
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Vilma Núñez de Escorcia: As diferentes posturas me geram contradições, entre minha 
posição como ativista de direitos humanos ou como seguidora de Alessandro Baratta, 
integrante da corrente de criminologia crítica. Há que priorizar, analisar qual é o interesse 
mais importante como ativista e defensora de direitos humanos, defender os direitos 
humanos das mulheres a viver livres de violência. Então não podemos de nenhuma maneira 
perder a oportunidade de contar com este instrumento. Depois virá outra luta que será 
romper as barreiras em nosso sistema de justiça, o acesso à justiça onde efetivamente vai 
se medir a efetividade, as dificuldades que pode ter esta legislação. 

Na Nicarágua há dois projetos de lei apresentados o ano pasado. Um pelo movimento de 
mulheres “María Elena Cuadra”, junto com outras organizações de mulheres e de direitos 
humanos que entrou na Assembleia Nacional no mesmo dia que outros movimentos 
introduziram um projeto sobre a defesa dos animais. 

Aos homens não lhes interessa entrar na discussão destes projetos. Temos que analisar 
bem os contextos em que estas leis podem se produzir ou aplicar. Não pode haver uma 
figura única para todo o mundo, porque independentemente de que há debilidade no 
sistema judicial da Nicarágua, e que sabemos que a justiça é para os pobres, no imaginário 
público o fato de discutir uma lei que vai penalizar de forma mais forte converte-se em 
atitudes de reprovação. Esse é meu ponto de vista frente a tudo isto. A lei que preparou o 
movimento “María Elena Cuadra” é uma cópia integral da lei da Guatemala.

Bárbara Yllan Rondero: A debilidade do próprio sistema penal em nossos países e 
as racionalidades do direito são o tema. Não vai ser fácil enfrentar toda a estrutura do 
operador legal: desde o que está como julgador, o que integra os expedientes, até os 
defensores. Mas me parece que vale a pena tentá-lo, ter uma resolução em termos do 
que pode lograr o feminismo. A mim coube impulsar a primeira lei de violência familiar no 
Distrito Federal, que depois serviu de modelo para outras entidades federativas no México.

Minha pergunta é: no caso da Colômbia, o que é que se agrava? Se é que são mulheres, é 
absolutamente um tema de sexo, não contempla gênero nem nenhum meio de comissão, 
não importa se a envenenou ou a destroçou. Pergunto-me, então, se no caso da Colômbia 
isso de que estamos falando realmente é femicídio. E me parece que não, é como o 
caso do México, de Chihuahua: está agravado com a máxima pena, mas finalmente, para 
efeitos pragmáticos, não é realmente o feminicídio. 

No caso da terceiroa tendência, do Chile, é mais grave ainda, ademais de um problema de 
técnica jurídica. Então, qual é a diferença entre um tipo penal autônomo e uma agravante? 
Não a vejo, porque ainda que seja uma agravante temos que ponderar como vamos prová-
lo. Ao se pensar que efetivamente tê-lo na parte geral poderia ser mais enriquecedor, já 
não falamos de feminicídio mas de violência feminicida. 

A melhor forma é ter um meio de comissão justificável e provável, e que por suposto 
não tenha problemas de impunidade. Há que se chegar, ademais da investigação, a uma 
sentença e, além da sentença, a uma reparação do dano. Então, a conclusão é que temos 
que ter um tipo autônomo.

Rosario González Arias: Sobre o tema da proteção das mulheres quando acedem à justiça 
por meio da denúncia, o relatório de 2007 do Observatório comprova estatisticamente 
que denunciar aumenta o risco da mulher. 

Tamar Pitch diz que o alcance normativo do direito depende de como se entende e como 
se pratica; não o podemos separar, no sentido de que o direito depende da prática social. 
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E creio que há que insistir um pouco sobre como vamos definir as coisas, mas tendo claro 
também como vão transcender.

Celina Berterame: A respeito da tendência a incluir um agravante, eu chego a uma 
conclusão contrária: não é necessário tipificar o delito nem gerar uma agravante nova, 
não é a forma de prevenir o delito, devemos ser sinceras. Nego-me a crer que um homem 
vai pensar em uma norma antes de matar uma mulher. O Direito Penal é um instrumento 
de violência, embora exista e é grave atentar contra a vida, em nossos direitos temos 
agravantes que podem captar este fenômeno, não creio que uma agravante por ódio de 
gênero ou feminicídio gere redução deste tipo de delitos.

Liz Ivett Meléndez López: Efetivamente, o direito não é um instrumento preventivo, mas 
se não tem algum tipo de função dissuasiva, para quê temos as leis que temos. Com o tema 
do direito mínimo, estou de acordo com o que mencionou Susana há alguns momentos. 
Creio que é um mito que o Direito Penal seja a última ratio. Se uma sociedade considera 
uma conduta o suficientemente grave para tratar de ter um mecanismo para evitar esta 
conduta, o feminicídio é uma conduta o suficientemente grave, cruel, indignante, como 
para que o direito se esqueça de que deve ser mínimo e decida sancionar esta conduta. 
Porque é algo sistemático em nossa sociedade, porque continua evidenciando que a 
violência contra as mulheres é um problema histórico e global.

Estou por uma postura de tipificar autonomamente, porque vejo a possibilidade de 
considerar a mulher como sujeito de direito nesta oportunidade. Não há uma lei que 
proteja as mulheres como gênero em si, há porque são esposas, porque são conviventes, 
mas não que lhes proteja como mulheres da violência. 

Moderadora: Aqui o que se tem colocado em discussão são os obstáculos que se 
apresentam para que o acesso à justiça das mulheres seja real, são obstáculos que devemos 
ter muito claros no momento de visibilizar um tema como este.

Susana Medina de Rizzo: Na Argentina, a partir da incorporação da Dra. Carmen Argibay à 
Corte Suprema de Justiça da Nação, criou-se a Oficina da Mulher, que está fazendo seminários 
de conscientização na perspectiva de gênero em todos os poderes judiciários do país. 

A Oficina de Violência Doméstica da Corte, única em seu tipo no mundo inteiro, foi criada 
pela Dra. Elena Higthon, atende os 365 dias do ano, nas 24 horas e recebe as mulheres. 
Essas também são ações positivas que vem de parte dos juízes, quando normalmente 
deveria ser uma política pública do Estado, e contudo o fazemos. 

Desde a Associação das mulheres juízas, quero mencionar a importância de incluir nos 
currículos universitários a questão de gênero. Os juízes então não são tão maus como 
lhes fazem parecer, e creio que este é o ambiente onde acredito que devo dizê-lo. Muito 
obrigada.
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SEGUNDO DIA

DESENVOLVIMENTO DO TERCEIRO MÓDULO:

“Posição contra a tipificação do femicídio/feminicídio como 
delito autônomo”

Moderadora: ROCÍO VILLANUEVA FLORES 

Susana Medina de Rizzo: Antes de começar queria pedir um minuto de silêncio pela 
tragédia que sofreu nosso país, particularmente a cidade de Rosario, que nos acolheu 
calorosamente, porque o acidente aéreo que ocorreu ontem, deixando tantos mortos, 
foi com um avião de uma empresa que é de Rosario e a aeromoça é rosarina. As mortes 
sempre são dolorosas e particularmente esta quando é tão imprevista. Por favor, um 
minuto de silêncio. 

Muito obrigada.

Moderadora: Dá-se a leitura ao Ponto 2.2 do Documento Consolidado, página 7:

“2.2. Posição contra a tipificação do femicídio/feminicídio como delito 
autônomo

As pessoas que estão contra a tipificação do femicídio/feminicídio apontam que os 
homicídios de mulheres por razões de gênero podem ser subsumidos nas hipóteses 
de homicídio qualificado regulados nos códigos penais, aplicando-se aos responsáveis 
as punições estabelecidas em tais tipos penais. Afirmam que nem o problema da 
violência contra as mulheres nem as dificuldades no acesso à justiça se solucionam 
com a criação de novas figuras penais ou com o aumento das penas. Segundo esta 
posição, a visibilização dos homicídios de mulheres por razões de gênero pode se 
obter através de medidas extra penais, por exemplo, criando registros estatais de tais 
homicídios, como ocorre na Espanha ou no Peru. Nestes dois países conta-se com 
uma informação muito detalhada sobre os homicídios de mulheres por razões de 
gênero, o que permite adotar políticas públicas – sobre a base de estatísticas oficiais 
– para combater a violência contra as mulheres. 

Por outro lado, os que defendem esta posição advertem os problemas de técnica 
legislativa dos tipos penais de femicídio/feminicídio, alguns dos quais poderiam 
originar uma declaratória de inconstitucionalidade da norma. Argumentam que, em 
um estado constitucional de direito, o direito penal não deve ter só uma função 
simbólica mas deve ser eficaz, e que deve prevalecer o princípio da mínima intervenção 
em matéria punitiva (o direito penal é última e não primeira ratio)”.

Moderadora: Vamos dar início às intervenções e recordar o uso do tempo. Seria 
recomendável que nos centremos na análise daqueles princípios que pudessem ser 
vulnerados com a tipificação deste delito.

Rosario González Arias: Sou contra a tipificação. No caso de violência feminicida 
sabemos, pela prática e pela jurisprudência sobre as mulheres maltratadas, que os homens 
quando estão na prisão saem com a ideia da revanche, da vingança contra a “má mulher” 
que o meteu na prisão.
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Ademais, na justiça de classe, sabemos que a prisão recruta a população com menos 
recursos. Tamar Pitch diz também que o Direito Penal, por sua linguagem e sua cenografia, 
não passa do aspecto simbólico, não é efetivo. Ela fala da justiça penal como uma cultura 
da emergência, que reduz tudo a uma lógica binária de culpáveis e vítimas, simplifica a 
cena social a uma ideia muito básica.

Para mim a tipificação não vai ser uma solução. É reconhecer nosso fracasso como 
sociedade, não somos capazes de resolver os conflitos através de meios não violentos. Os 
EUA é um exemplo claríssimo de que aumentar as penas não vai acompanhado de uma 
redução do delito, todo o contrário. Prefiro o âmbito dos direitos humanos e políticas 
públicas.

Patsilí Toledo Vásquez: Em um tempo havia esboçado as vantagens e desvantagens de 
uma tipificação, porque efetivamente me parece que a realidade de cada país é distinta, 
requer muitas distinções. Quanto mais investigo me dou conta de que há vantagens e 
desvantagens nos dois âmbitos, que se adaptam às realidades dos distintos países. Naquela 
época por exemplo, eu critiquei bastante a lei da Guatemala porque me parecia muito 
ampla a forma na qual se tipificava. 

Tipificar ou não é uma opção política, é uma resposta política mais fácil. Esta opção não 
sempre significa seguir uma demanda do movimento das mulheres. O Chile é um dos 
casos mais paradigmáticos; trata-se de uma iniciativa que não era dos movimentos das 
mulheres. O movimento se mobilizava por uma denúncia do femicídio porque as medidas 
de proteção do Ministério Público não estavam funcionando e, finalmente, o que fez o 
Estado? O Estado disse: “vamos editar uma lei, com muita publicidade de todos lados”, 
uma lei como nos casos da Guatemala e Espanha. Este é o tema da utilização política 
da tipificação, deixa-nos em uma posição muito complicada, porque creio que é muito 
complicado ser feminista contra a lei de femicídio. 

Ademais, está o tema da utilização geral da violência contra as mulheres. Guanajuato é 
outro dos Estados do México que pune por aborto as mulheres e são os primeiros a legislar 
sobre femicídio.

Na Costa Rica, quando se aprovou a lei de femicídio, por exemplo, foi no meio da discussão 
sobre o TLC (Tratado de Livre Comércio entre República Dominicana, Centro-américa e 
EUA). Então, creio que há muitos fatores políticos e outros que coincidem neste tema. 

Sobre as leis em particular creio que há tipos penais de construção, em termos de amplitude, 
e isso depende de cada país. Os tipos restritivos deixam de fora um monte de casos de 
femicídios ou feminicídios. Há que definir a política criminal para decidir que tipo de 
feminicídios são os que se busca “punir de maneira diferenciada em um país ou em outro”, 
e isso sim depende da realidade de cada país. Creio que nos países com leis mais amplas, 
como Guatemala e El Salvador, se incluem na mesma figura distintas realidades, que para 
mim são distintos tipos de femicídios; não se pode tomar juntos femicídios íntimos e 
não íntimos, porque são fenômenos criminais distintos que não se podem considerar na 
mesma figura, com a mesma gravidade.

Julieta Montaño Salvatierra: Eu creio que chegar a este ponto é importante porque nos 
ajuda a ver o que é que queremos dentro do movimento de mulheres. Por exemplo, até 
agora estamos em discussões muito sérias, para que no mundo político como no mundo 
jurídico se entenda o que é a palavra “gênero”. O primeiro que fazem é usar “gênero” 
igual a “mulher” e tudo o que tem a ver com as particularidades fica invisibilizado. 
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Então, quando falamos de feminicídios, de uma nova figura penal, qual é o objetivo 
da criação deste novo tipo penal? Temos escutado que é visibilizar a especificidade dos 
homicídios de mulheres; outro, que é lutar contra a impunidade. 

Pergunto-me se existe um Código Penal em que não se identifique o homicídio ou se exclua 
as mulheres deste delito. Ao contrário, são os preconceitos patriarcais os que fazem com 
que os homicídios de mulheres não sejam devidamente punidos. Os governos são mais 
flexíveis a aceitar novos tipos penais ou o aumento de penas, frente a casos que provocam 
comoção social. Óbvio que a gente se indigna, que sai às ruas. Mas aos defensores de 
direitos humanos cabe dizer, não queremos a pena de morte, o que queremos é que 
julguem com as normas que existem, que se dote de recursos econômicos a quem tem a 
obrigação de investigar, e queremos que se capacite os juízes e os promotores para que 
façam o trabalho adequadamente. 

São muito receptivos para aceitar a pena de morte, para aumentar as penas, ou para 
tipificar novos delitos, mas em uníssono dizem: “por meu cadáver, antes de aceitar uma 
lei de direitos sexuais e reprodutivos”. Não há que cair nas armadilhas que existem no 
Direito Penal. Com o tempo chegamos à dolorosa conclusão que uma mulher pobre, por 
mais que no código existam as penas mais altas, pela forma do sistema não vai alcançar a 
justiça. Creio que a ferramenta que está no Código Penal vai servir mais para cumprir um 
trabalho político que para cumprir com o acesso à justiça. Então, há que pensar: para que 
queremos un tipo penal específico? Para visibilizar? Não poderíamos visibilizar de outra 
maneira?

Celina Berterame: Minha pergunta é: por que vai o feminismo colocar tantas energias 
em algo que não vai gerar nenhuma mudança, nem vai prevenir as matanças e mortes de 
mulheres?

Quanto ao poder simbólico, crer que o Direito Penal tem essa função é uma questão 
de fé ou religião se creio nas políticas públicas. De fato, a CorteIDH disse que se deve 
investigar e punir, porém, ademais ordena fazer um monte de coisas mais. O Direito Penal 
chega tarde e não vai gerar mudanças na sociedade. Inclino-me por uma política criminal 
não repressiva, recorrer ao Direito Penal como solução é legitimá-lo, e obstaculiza que 
coloquemos as energias em outras questões como o desenho de políticas públicas.

Yvan Montoya Vivanco (Peru): Eu penso em um Direito Penal de última ratio, racional, 
necessário e eficaz. Não tipificar não é sinal de impunidade. Para tipificar um delito é 
necessário analisar princípios do Direito Penal e Processual. Há que ver se é viável e medir 
o impacto que terá nos operadores de justiça. 

Não sei se é possível uma só política para todos os países. Por exemplo, eu analiso 
propriamente o Peru, e em minha opinião, embora houvesse sido desejável uma agravante 
genérica, creio que a temos basicamente nos delitos; temos o parricídio, o assassinato 
com distintas qualificações, a associação ilícita, se detrás das mortes se encontraram 
organizações delitivas. 

Creio que são necessárias outras reformas penais para depurar e fazer efetivo o sistema 
penal, isto é, pelo menos mínimamente efetivo. Uma: adotar o delito autônomo de violência 
familiar que pelas constatações que eu tenho é necessário, ou ao menos o protocolo, que 
permite que o delito de lesões possa se aplicar integralmente, e não como agora que exige 
quantificação de lesões físicas e termina minimizando o assunto da violência familiar, ou 
não punindo ninguém.
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Creio que necessitamos fortalecer esta parte, suprimir o delito de homicídio por emoção 
violenta; incorporar o Estatuto de Roma para todos os delitos em massa ou em escala. Mas 
creio que, neste caso, as figuras mais conhecidas como parricídio e assassinato podem ser 
traduzidas mais facilmente e o caminho seria o contrário à proposta de tipificação, isto é, 
ensinar-lhes que nessas figuras se podem encontrar, cobrir e subsumir os fenômenos de 
femicídio e feminicídio.

Omar Arandia Guzmán: Os tipos penais de assassinato, homicídio, homicídio agravado, 
homicídio qualificado, homicídio simples, nos diferentes países têm merecido uma 
qualificação jurídica, mas não tem desaparecido a morte da pessoa. Desde essa lógica é 
importante divisar os princípios jurídicos vinculados ao desenho constitucional de nossos 
Estados.

Creio que toda América Latina está com um sistema acusatório no qual a carga da 
prova corresponde a quem acusa. A morte sempre é dolorosa, nestes Estados em vias 
de desenvolvimento, o que passa com a vítima secundária? O Estado se ocupa dos filhos 
que ficam? Não. A cultura da jaula está muito arraigada em toda América Latina mas não 
devem esquecer que as políticas públicas, a prevenção e a necessidade, segundo o caso, 
de incluir a extrema violência de gênero, deve ser a exceção não a regra.

Na Bolívia está se gerando um projeto de feminicídio porque se aproximam as eleições. 
Concretamente não sou partidário de incluir um tipo penal, exceto que a realidade do país 
o faça necessário.

Beatriz Ramírez Huaroto: Inclino-me por uma agravante genérica e creio que deveria ser 
na parte geral do Código Penal, que não só aumente as penas do homicídio mas também 
de outros delitos, por razão do motivo discriminatório. Esta proposta se pode encaixar em 
uma figura que já está mais ou menos reconhecida, que é a de “crimes de ódio”. Creio que 
deveria se incluir o gênero como uma das tantas variáveis de discriminação estrutural que 
têm nossas sociedades. É uma discriminação que se arraiga e se cruza com outras formas 
de discriminação porque a discriminação é múltipla. 

A sentença de “Campo Algodonero” põe ênfase em que é o motivo discriminatório o 
que define um femicídio e creio que, dado que esta figura penal [homicídio por gênero] 
acolhe já o agravamento de penas para um motivo discriminatório, poderia ser uma 
boa saída. Inclino-me a defendê-la por 4 ideias que são as que quero compartilhar: Eu 
creio que uma cláusula geral agravante como a de “crime de ódio” cumpre a função 
de agravar as penas. O que temos visto em alguns sistemas, por exemplo o parricídio, 
quando se reforma, ou quando se criam tipos penais para eludir o choque com o 
princípio da igualdade e da não discriminação, deixa-se a mesma pena; então, é o 
mesmo que um homem mate uma mulher ou que uma mulher mate um homem? Eu 
creio que isso está mal. Isso é uma vantagem desta cláusula. A segunda: que não tem 
os problemas de tipicidade comentados. A terceira: é o raio de ação, aplica-se para 
todos os delitos, por exemplo, também se aplicaria às lesões, e cobre os dois tipos de 
feminicídio, o íntimo e o não íntimo. Se o caminho é eliminar o delito de parricídio, 
uma cláusula deste tipo é uma fórmula que pode nos ajudar a uma punição maior por 
este motivo.

Katherine Mendoza Bautista: A intervenção do Direito Penal legitima-se por um 
princípio de fragmentação ou essencialidade, em que se autoriza a intervenção, porque 
se atenta da maneira mais grave contra valores ou contra bens jurídicos muito relevantes 
para a sociedade. 
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Outro argumento que escutei é que provavelmente vamos ter problemas em relação com o 
concurso de leis. Eu creio que este argumento também é muito discutível, porque com uma 
descrição muito específica isso pode se evitar, e em tal caso, no direito há uma regra que 
diz que a lei especial prima sobre a lei geral e vai subsumir condutas que são indicativas em 
diferentes países, de homicídio por razões de gênero. Na cidade do México, concretamente 
no Distrito Federal, está se tentado uma fórmula que diz: “Comete o delito de feminicídio 
quem prive da vida uma mulher, por razões de gênero, entender-se-á que há razões de 
gênero quando concorra qualquer das seguintes circunstâncias”. As hipóteses são muito 
objetivas, que podem ser não tão difíceis de provar para os operadores de justiça. Por 
exemplo, “que exista relações de parentesco, civil, de casal, etc.”, isso é uma hipótese. 
Seguinte, “que haja dados de lesões infamantes, degradantes; que se abandonou ou se 
expôs o corpo da mulher em um lugar público; que a vítima apresente sinais de violência 
sexual; que existem dados de ameaças, assédios, etc.”. Todos estes argumentos entendo 
que salvam este problema de que, se se incluem no tipo penal muitas hipóteses, complica-
se a persecução desta conduta.

Carmen Hein de Campos: Pode-se defender a criação de tipos penais em relação a 
bens jurídicos relevantes, como a vida, a integridade física. Mas quando se passa à análise 
prática, vamos verificar que a criação de um tipo penal ou a existência de tipos penais 
(como por exemplo, o homicídio) em crimes violentos, onde estão envolvidos muitos 
fatores, por exemplo a corrupção policial, a resolução destes conflitos é mínima. 

Então, a utilização da tipificação para resolver a impunidade não é o caso. Como transitar 
a atual complexidade que vivemos? Com as realidades da prisão: cada vez há más pessoas 
nas prisões, que são pobres. Em nossos países os tipos penais de corrupção têm penas 
alternativas para evitar que se vá para prisão. 

Então, creio que temos que pensar um pouco mais em relação às possibilidades. Hoje 
cada vez mais o Direito Penal está nas mãos dos políticos e é usado para fazer política; aos 
criminólogos ninguém escuta, como evitar que isto seja uma armadilha política para nós?

Carmen Antony García: Tipificar o feminicídio como figura autônoma é sumamente 
arriscado. No Panamá o órgão legislativo está sequestrado pelo Poder Executivo, seja para 
nomear a Defensora do Povo ou para outros postos de responsabilidade. 

No Panamá há dois projetos de lei sobre feminicídio que passarão sem pena nem glória e um 
será aprovado porque dá créditos políticos. A pergunta é: vai terminar com a impunidade? 
A lei de violência familiar não tem servido para terminar com a violência, há só 5 ou 6 % 
de sentenças condenatórias.

É necessário pressionar com políticas públicas de prevenção. Pensemos que as mulheres 
que são vítimas de feminicídio são de estratos sociais baixos, sozinhas, com maior grau 
de vulnerabilidade. Creio que a ênfase deve estar em uma maior proteção do acesso à 
Justiça. Uma campanha forte de sensibilização e capacitação contínua. Há que se colocar 
ênfase em criar mecanismos que punam os operadores judiciais que não cumprem com 
sua função. 

Outra transformação substancial é mudar o olhar sobre a segurança cidadã; quando se 
fala de segurança cidadã só se pensa na violência das ruas e nisto os Municípios têm 
muito que fazer para introduzir o tema da questão de gênero na segurança privada das 
mulheres, dentro de suas casas, porque às vezes é mais perigoso estar em casa que na rua. 
Cada governo tem que analisar sua situação, e ver se é conveniente ou não tipificar; não é 
necessário criar outros novos tipos à luz das Convenções Internacionais.
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Iván Fabio Meini Méndez: Creio que um coletivo como o de vocês, vinculado aos direitos 
humanos, por coerência, correria risco invocando o abolicionismo. É certo que o Direito 
Penal não previne. Mas se é necessário reprimir, do que se trata é de racionalizar essa 
repressão. 

Sim, creio que o Direito Penal está legitimado e os princípios que devem ser guardados 
são os da mínima intervenção e racionalidade. A solução mais viável hoje em dia seria uma 
cláusula na parte geral que agrave. O Direito Penal servirá na medida em que se inserte em 
um mecanismo mais amplo de políticas públicas.

Hilda Morales Trujillo: O fato de tipificar não exclui as políticas públicas. Creio que, ao se 
optar por uma agravante por razões de ódio ou de gênero estaríamos com a dificuldade 
de contar com um corpo normativo geral que carece de enfoque de gênero, chocaria com 
as outras normas gerais do Direito Penal, dos códigos penais. 

Para mim, o fato de que na Costa Rica, Guatemala, tenham optado por estas leis específicas 
é precisamente para buscar que a forma de aplicação da lei não se divorcie do enfoque de 
gênero. Na Guatemala cria-se uma jurisdição específica, e se faz ênfase em que se devem 
criar promotorias especiais. O impacto da lei é pouco mensurável porque tem pouco tempo 
de vigência. Mas já se produziram sentenças e se capacitaram juízes e juízas. Eu chamaria 
à reflexão de que a lei da Guatemala deve ser vista como uma contribuição.

Vilma Núñez de Escorcia: Nas poucas intervenções que tive espero haver transmitido a 
ideia da necessidade de não discutir em abstrato, como receita única. Estou completamente 
de acordo em que a problemática contra as mulheres em todos os países não vai se 
resolver com a tipificação. São necessárias políticas públicas adequadas ao contexto. Vocês 
acreditam que todos nossos governos estão interessados em desenhar políticas públicas 
para prevenir a violência contra as mulheres?

Guadalupe Ramos Ponce: O que estamos fazendo aqui, em dois dias, é um processo que 
em nossos países tomou muitos anos. Começamos a discutir primeiro todas as questões 
de conceitualização e tratar de definir o femicídio, para depois passar a isto da tipificação. 

Primeiro, nisto de discutir se sim ou se não, deu-se a criação do Observatório Cidadão 
Nacional do Femicídio que agrupa organizações de 15 Estados do país para discutir estes 
temas. E lá nesse processo, finalmente depois de alguns anos de analisar a conceitualização 
e se tipificamos ou não, chegamos à conclusão que, ademais de fazer os registros dos 
assassinatos de mulheres para demonstrar que sim, que estão assassinando as mulheres 
por razões diferentes que aos varões, que esses são assassinatos em razão do gênero e 
que não podem chegar a ser visibilizados no neutro do homicídio. Têm que ter sua própria 
denominação, e aprender da experiência dos países que tipificaram. Nós estamos em uma 
campanha nacional para uma tipificação adequada. Ver quais elementos são justificáveis, 
e que não terminem em controvérsias constitucionais. Nestes processos de longo tempo, é 
uma necessidade diferenciar o homicídio destes assassinatos de gênero.

Ángeles López García: Sim, estamos de acordo de que o feminicídio é uma violação aos 
direitos humanos, o consenso penalista é que estas violações devem estar nos códigos 
penais.

Então me aparece um ponto, primeiro, de coerência. Justamente, na sentença da CorteIDH 
se diz ao Estado mexicano que os assassinatos violentos de mulheres são cometidos por 
misoginia, discriminação e ódio; estes homicídios não são casuais, mas fruto de uma 
situação estrutural e uniforme de enorme enraizamento cultural. Que fazemos no México 
com a recomendação do CEDAW, que diz ao México: tem que tipificar o feminicídio e a 
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Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF) também diz ao Estado mexicano: deve 
tipificar o feminicídio. 

No caso da prevenção e atenção de mulheres estamos diante de um cenário onde tudo 
tem falhado. A outra é a geração de transparência e o tema do acesso à justiça.

Lidia Gregoria Giménez: No Paraguai, recentemente em novembro de 2010, o Estado 
tomou a sério o problema e realizou um seminário no qual se concluiu que o feminicídio 
é uma questão de caráter social, político, tolerado e minimizado pelo Estado e esta é a 
parte mais preocupante. Nota-se que não estamos por conseguir nem tão sequer uma lei 
de violência contra as mulheres, na qual poderíamos haver incluído o tema do femicídio. 

Não estou nem contra nem a favor da tipificação. O mais importante seria recomendar 
que os países façam um esforço para uma campanha de segurança a favor da mulher. 
Resumindo, como disse Mercedes Kremenetzky, haveria que incluir dentro das preocupações 
dos Estados o tema de assegurar o castigo dos homens que dão morte às mulheres por 
razões de violência de gênero. Em todos nossos códigos penais o maior bem jurídico 
protegido é a vida. Embora o Código Penal no seja a solução, creio que nestes momentos 
não há outra saída. Vamos ter que utilizá-lo para proteger a vida das mulheres.

Yolanda Guirola Vda. de Parada: Estou de acordo em que este tipo de resoluções têm 
muito a ver com o momento que se vive nos países e com uma utilização. E o digo por 
experiência própria, totalmente envolvida. 

Em El Salvador, o ano passado, um grupo de parlamentares apresentou uma proposta; 
algumas organizações de mulheres apresentaram outra e, ademais, a Comissão da Família 
–que é a que vê todos estes assuntos no Congresso– pediu a organizações de mulheres 
que estudássemos, analisássemos, e déssemos nosso ponto de vista. Contudo, dentro do 
Congresso há técnicas e técnicos que nem sempre são as melhores pessoas para conhecer 
estes assuntos. Então, o que fizemos em um momento foi uma mescla das propostas, 
que sabemos que não é o mais adequado. O resultado foi um projeto de lei, realmente 
uma combinação um tanto curiosa, que nos permitimos –algumas que o trabalhamos e o 
analisamos– expor. 

O problema é que na hora de revisar um documento e aprová-lo, prevalecem outras coisas; 
posso mostrar-lhes alguns dos documentos da Comissão da Família nos quais estava 
tipificado o “femicídio”, terminologia acordada diferente do feminicídio. Contudo, no 
momento da aprovação resulta um documento da lei de El Salvador em que se tipifica o 
“feminicídio” como o que contempla ou conhecemos como “femicídio”. Se vocês tivessem 
escutado os deputados e deputadas de nosso país nas entrevistas de televisão, no dia 
que se aprovou, não sabiam nem sequer quais eram os termos da lei, aprovaram porque 
vinham as eleições. Para esta lei não houve muita ação por parte das mulheres, houve sim 
movimento para a lei da igualdade.

Bárbara Yllan Rondero: Revisando o documento que nos está servindo de base, quero 
fazer uma pequena precisão. Aqui se fala de que a figura autônoma poderia ter problemas 
de técnica legislativa. Eu creio que é inadequado este conceito, é mais de técnica jurídica, 
porque a técnica legislativa é parte desta técnica, não necessariamente como uma questão 
global, mas como acessória. 

Argumenta-se a necessidade de ter políticas públicas extra penais. Devo aclarar que a 
promulgação de uma lei é política pública. Dentro da teoria de construção de políticas 
públicas é: a descrição de um fenômeno, mais a vontade política e a disposição de 
orçamento. Não há um campo mais fértil para os lucros políticos que as políticas públicas. 
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Os avanços não se dão por si só na sociedade civil, lamentavelmente, senão que às vezes 
têm que se dar esses nichos de oportunidade política que há que aproveitar. Então eu 
chamaria à ideia de não sermos reféns de questões políticas pensando os riscos. Não há 
que passar do questionamento do Direito Penal à cultura do medo. 

Neste cenário de negação de usar o Direito Penal, a proposta de utilizar uma agravante é 
a menos grave. Mas eu não concebo que pensem que vai haver um registro de feminicídio 
sem um tipo penal de feminicídio. Esse é o caso do México, onde há organizações que 
dizem “estes são os feminicídios íntimos ou não íntimos” e o sistema penal que tem seus 
indicadores não vai coincidir com os que eu, como ONG, considero que devem ser os 
feminicídios.

Rocío Villanueva Flores: A possibilidade é que estes homicídios possam ser punidos como 
de fato ocorre no Peru e na Espanha, sem necessidade de haver tipificado o feminicídio. 
Não significa que somos abolicionistas, mas que se vê que os promotores subsumem estes 
fatos como homicídios qualificados. Se pensamos em uma agravante geral, há que pensar 
qual seria esta agravante e como se aplicaria às figura penais. 

No Peru há um delito de discriminação e é absolutamente ineficaz, isto é, não se denuncia, 
não há maiores denúncias por delitos de discriminação, apesar de que no Peru há um 
problema de discriminação racial muito forte. Então, haveria que analisar as figuras que 
se aproximam; de fato queremos que o sistema penal funcione. Quando se revisa na 
legislação comparada um determinado tipo penal, se é excessivamente aberto, portanto é 
violatório do princípio da igualdade. Parece-me que aí não se pode dizer que é assim, porque 
depende do contexto. Se uma norma é excessivamente aberta, parece-me gravíssimo que 
se aplique. 

Em terceiro lugar, creio que a aplicação da perspectiva de gênero não supõe criações de 
tipos penais –nos quais as vítimas são as mulheres– ou de um direito, um sistema jurídico 
especialmente para as mulheres.

Patsilí Toledo Vásquez: No plano teórico as distinções são necessárias e, desde esse 
plano, é justificado. Em todos os delitos contra as pessoas é necessário distinguir os que 
se cometem contra as mulheres por razões de gênero. Isto é, por que o discutimos no 
homicídio e não o discutimos nos crimes sexuais? Na realidade porque é a manifestação 
extrema. 

O registro de homicídios de mulheres por razões de gênero é o único indicador objetivo 
e comparável de violência contra as mulheres com o qual contamos. Há certas condutas 
que se tem que diferenciar e, em particular, há condutas em homicídios cometidos por 
desconhecidos que têm características particulares. Por exemplo, no Chile puniu-se a 
violação seguida de homicídio. É considerada particularmente grave, o que não foi 
questionado – neste tipo de homicídios em que a maioria são mulheres–, não deu lugar 
a controvérsias jurídico-penais nem constitucionais. Creio que a discussão está no uso 
político e sei que a situação no Chile é particular. Contudo, creio que o uso político do 
feminicídio/femicídio responde a uma lógica que não necessariamente tem a ver com o 
objetivo dos movimentos de mulheres. 

Na Costa Rica apoiou-se um projeto e saiu outro. A questão é como evitar o uso político, 
e o tema fundamental é a responsabilidade dos funcionários. A lei penal da Guatemala é 
uma lei penal com uma margem de discricionaridade muito grande e, ademais, inclui em 
um mesmo tipo penal outras figuras. Como não é igualmente grave, não se pode punir 
igual: matar a mulher que é tua companheira, que sequestrar, estuprar e depois fazer 
desaparecer o corpo de uma mulher. Para mim não é o mesmo, não tem que ter o mesmo 
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nível de penas. Então creio que há outros temas que deveriam se incluir, como o que 
passa com a atenuante da emoção violenta? Por suposto, tudo isso dentro do marco que 
sabemos que este tipo de leis não tem servido para reduzir a violência contra as mulheres.

Celina Berterame: Parece que a Mesa entendeu que sou abolicionista. Não é assim, 
mas não creio que tenhamos que levantar a bandeira de criminalização de tipos penais 
autônomos de feminicídio. Como organização de direitos humanos, não podemos 
somente pensar em uma norma penal para visibilizar; não pode ser o único fim de uma 
norma penal. 

Por exemplo, na província de Buenos Aires, a Comissão Provincial pela Memória conseguiu 
que perante cada denúncia de tortura, tratamento cruel ou desumano, comuniquem à 
Suprema Corte e à Defensoria Pública da província para que eles façam estatísticas. Isto 
permite saber que quantidade de denúncias há, se há sentenças ou não. Esta pode ser 
uma forma de visibilizar, uma alternativa: obrigar a todos os juízes, operadores da justiça 
que informem em cada oportunidade que há uma mulher vítima de assassinato, para que 
depois se avalie se foi por razões de gênero, de ódio. Creio que qualquer argumento tem 
que ser desenvolvido sempre desde a perspectiva dos direitos humanos. 

Não creio justo equiparar leis de violência com leis penais. Não é o mesmo pedir ao Estado 
que intervenha para reprimir, que para prevenir. Eu trabalho atendendo mulheres vítimas 
de violência; hoje se falou da necessidade de controlar os operadores de justiça em um 
sentido estrito; dizer que se as mulheres foram à promotoria não há que mandá-las à 
policía, há que tomar a denúncia com todas as garantias. Incorporar uma perspectiva de 
gênero não implica incorporar delitos autônomos. 

O CLADEM está fazendo uma investigação de violência sexual nos Centros clandestinos de 
detenção durante a ditadura militar passada e este tipo penal existiu sempre e recém hoje 
as mulheres estão se animando a contar que sofreram violência, que foram estupradas, 
não o fizeram antes. Os processos se reabrem a partir das políticas públicas, que são 
anteriores e estamos convencidas de que tem a ver com um contexto cultural. A mudança 
não virá junto com uma sanção, das normas do Direito Penal.

Rosario González Arias: O debate é se se introduz ou não o tipo penal. Creio e discrepo 
com Ángeles, que seja um tema que esteja consensuado, mas as dúvidas não são más e 
nos fazem avançar. Eu entendo os argumentos teóricos e os posso compartilhar, mas não 
posso evitar ir à prática social. O que mais me dói e me gera desolação é a sentença de 
Campo Algodonero; há passado um ano e meio e não cumpriram nada. Há que reclamar 
políticas públicas, queremos orçamentos com perspectiva de gênero, tipificar é um tipo de 
política pública. Estamos esquecendo que as políticas públicas podem ser penais e sociais. 
Nas primeiras a mulher já foi assassinada, inclino-me pelas sociais. Para o setor político o 
que lhes custa é fazer orçamentos, destinar recursos humanos, econômicos. Não quero 
mais mortas e o Código Penal não me garante isso.
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QUARTO MÓDULO:

Desenvolvimento de Políticas Públicas para prevenir o 
feminicídio/femicídio e a mudança de paradigma em matéria 
de segurança cidadã.

Moderadora: CARMEN ANTONY

Procede-se à leitura do Ponto 4 do documento, página 9/10. 

“4. Políticas públicas para prevenir o feminicídio/femicídio e a mudança de 
paradigma em matéria de segurança cidadã:
Existem nos países muito poucas, parciais e fragmentadas políticas públicas que 
tendam à prevenção, atenção, punição e erradicação do femicídio/feminicídio. Como 
exemplos isolados de tais políticas podem ser citadas a metodologia implementada 
pela Corte Suprema de Justiça da Argentina para a revisão do risco das mulheres 
vítimas de violência ou o Registro de Feminicídio do Ministério Público do Peru. 
Os artigos 7° e 8° da Convenção de Belém do Pará contêm um conjunto de obrigações 
que devem cumprir os Estados para prevenir, punir e erradicar a violência contra as 
mulheres. Sem prejuízo destas, deseja se enfatizar a necessidade de implementar as 
seguintes políticas públicas:
Em matéria de proteção:
•	 Melhorar	a	resposta	estatal	frente	às	denúncias	de	violência	contra	as	mulheres,	

garantindo o cumprimento das medidas de proteção que –dependendo da 
legislação– ditam os juízes e promotores em casos de violência contra as mulheres.

•	 Criar	serviços	especializados	de	atenção	às	vítimas,	aos	quais	se	deve	dotar	dos	
recursos materiais e humanos necessários.

•	 Contar	com	uma	base	de	dados	confiável	e	atualizada	sobre	o	estado	da	tramitação	
das medidas de proteção a favor das vítimas, com o fim de dar seguimento à sua 
execução.

•	 Supervisionar	a	atuação	da	polícia	na	recepção	e	investigação	das	denúncias	de	
violência contra as mulheres, assim como na execução das medidas de proteção.

•	 Reforçar	ou	criar	casas	de	acolhida	para	as	mulheres	em	situação	de	risco	vital	
por violência intrafamiliar, assim como para seus filhos e/ou dependentes. Estes 
albergues devem ser um lugar seguro de residência e de atenção psicossocial, a 
fim de favorecer a reelaboração do projeto de vida das vítimas de violência.

Em matéria de educação, capacitação e sensibilização:
•	 Fortalecer	a	educação	escolar	não	sexista	e	antidiscriminatória.
•	 Realizar	campanhas	de	sensibilização	e	educação	dirigidas	a	toda	a	população,	

destacando os custos humanos e sociais da violência contra as mulheres, 
enfatizando o risco de morte que elas enfrentam.

•	 Capacitar	e	 sensibilizar	os	operadores	do	 sistema	de	 justiça	 (juiz,	promotores,	
defensores, polícias) sobre a violência contra as mulheres e sobre a necessidade 
de não permitir a impunidade dos responsáveis desta violência.

•	 Fortalecer	 as	 campanhas	 dirigidas	 a	 modificar	 os	 padrões	 socioculturais	 de	
homens e mulheres a fim de contrarrestar as práticas e costumes que legitimam 
ou exacerbam a violência contra as mulheres. 
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Em matéria de estatística
•	 Dispor	de	Observatórios	de	Criminalidade	ou	de	Violência	contra	as	Mulheres,	

através dos quais se monitore a situação da violência contra elas.
Por outro lado, o debate sobre o femicídio/feminicídio revelou que os homicídios 
de mulheres por razões de gênero ocorrem tanto no âmbito privado como no 
âmbito público. Contudo, quando se fala de segurança cidadã não se faz nenhuma 
referência à violência contra as mulheres, a qual pode conduzí-las à morte em suas 
próprias casas.
Por isso, é preciso mudar o paradigma sobre a segurança cidadã, rompendo a 
dicotomia público/privado. Esta mudança de paradigma não só supõe garantir a 
segurança das pessoas dentro do lar, mas recuperar os espaços públicos para as 
mulheres (ruas, praças, estádios, centros desportivos, artísticos, etc.), prevenindo 
que sejam vítimas de violência. Por sua vez, isso requer iluminação e desenhos 
urbanísticos adequados, sistemas de transporte público seguros, etc.

INTERVENÇÕES:

Inmaculada Montalbán Huertas: O dispor de dados estatísticos viáveis e objetivos, por 
organismos públicos independentes, é fundamental para organizar um diagnóstico de 
violência contra as mulheres em qualquer sociedade. Isso nos permitirá fazer propostas 
concretas dirigidas a dar resposta para a prevenção. Na Espanha os juízes comunicam cada 
caso de violência contra a mulher com resultado de morte e desde esse momento já temos 
registrado o caso e começamos a trabalhar. Analisamos se essa mulher fez denúncias antes 
e como respondeu o sistema. De 10 mulheres mortas nas mãos de seus parceiros, entre 
7 ou 8 não haviam denunciado; estas cifras se repetem apesar das campanhas contínuas. 

É positivo conhecer os fatores que incidem nestes índices. Por exemplo, na Espanha o fator 
imigração é muito elevado: 38% são mulheres não espanholas. Em 2010 eram marroquinas 
a maior quantidade de mulheres mortas. Estamos enfrentado uma sociedade global nova, 
por isso são importantes os dados. Os deslocamentos de mulheres de culturas muito 
distintas apresentam novas necessidades. É uma boa prática coletar dados e processá-los 
como faz o Peru. 

Em relação à efetiva proteção dos agentes estatais também temos identificadas aquelas 
mulheres que morreram apesar de ter ordens de proteção. No ano 2010, das 73 mulheres 
que morreram, 13 tinham ordens de proteção e morreram apesar dessa ordem: entre elas 
podemos dizer que 9 não retomaram a relação e o restante, 4, tinham voltado a conviver 
e acabaram mortas. Estamos trabalhando para aperfeiçoar o risco de uma nova agressão 
por parte dos agressores. Ou seja, que algumas mulheres morreram apesar de denunciar. 
Há que insistir nas fases das primeiras denúncias. Nos preocupa poder dar a informação 
mais completa possível e, em segundo lugar, a assistência legal desde o primeiro momento. 

O segundo caso, é que há que melhorar a valoração do risco. Nossas polícias têm um 
sistema de valoração do risco médio, alto ou extremo. Majoritariamente se fala de risco 
baixo, porque as primeiras denúncias não são valorizadas como graves, logo resulta que 
sim são graves e são antecipações da morte. Estamos tentando completar com relatórios 
esta desvalorização do risco; porque do grau de risco dependerá a medida de proteção que 
se deva adotar, é importante que se garantam as ordens de afastamento, que se cumpram.

Liz Ivett Meléndez López: Nós, as pessoas que estamos a favor da tipificação, a vemos 
como parte de uma política pública geral. Como feminista considero que é fundamental 
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demandar o cumprimento das políticas públicas que salvaguardem o direito das mulheres 
a uma vida livre de violência, sobretudo no plano da segurança cidadã.

A mensagem dos feminicídios é para que as mulheres voltem ao âmbito privado, ou a ser 
fiéis, creio que essa é a mensagem que dão os meios de comunicação. É necessário romper 
com esta dicotomia do público e do privado. Como se inserta a tipificação neste marco? 
É injusto dizer que a tipificação serve para visibilizar o fato, não é o único argumento que 
se disse aqui, mas sinto sim que pode ser uma ferramenta no meu país e efetivamente o 
acesso à justiça é um problema principal. O feminicídio não soluciona o acesso à justiça, 
abre-se uma porta à exigibilidade.

Celina Berterame: A respeito deste módulo, o que passa na Espanha é totalmente avançado 
em relação ao que passa aqui. O certo é que o Ministério Público tem a informação mais 
qualificada, é o que começa a tramitar. Está bem que haja um Observatório com gente 
capacitada e sensibilizada para analisar estes casos. 

Na Defensoria de San Nicolás, a partir de um projeto que apresentei há 3 anos mais ou 
menos, criou-se uma Oficina de Violência “machista”, que se encarrega de atender todas 
as mulheres vítimas de violência com um protocolo de atuação para lograr padrões e obter 
dados. A respeito das causas penais temos dado ênfase no patrocínio legal destas causas, 
porque os/as defensores/as públicos/as não estão autorizados para patrocinar as mulheres, 
ou seja as vítimas, já que patrocinamos os acusados. São importantes as estatísticas e 
políticas públicas que tenham a ver com a educação e a religião. Excluir a religião pode 
ajudar para uma maior visibilização da violência contra a mulher.

Patsilí Toledo Vásquez: A lista de medidas que estão propostas sobre toda a primeira 
parte, que se chamam “de proteção”, creio que estão falando de proteção, não levam em 
consideração os fenômenos graves de femicídio que estão passando em certas regiões 
de nosso continente, especialmente na Centro-américa e algumas regiões do México, 
que não respondem aos femicídios íntimos e que respondem a outras dinâmicas que 
temos que pensar, por exemplo, o tema de controle de armas, porque em grande parte 
dos países centro-americanos as mulheres morrem –quase todas– pelas armas ilegais que 
existem, tanto as que morrem por femicídios íntimos como as que morrem por causa da 
criminalidade organizada, e isso é um tema que se está deixando fora do debate. 

Logo, para mim, estatísticas e prevenção estão vinculadas. Necessitamos estudar os casos das 
mulheres que morrem, para saber como prevenir, identificar onde falha o sistema. Em cada 
mulher morta há uma falha. A maior parte das assassinadas na Costa Rica são estrangeiras, 
que não chegam a denunciar antes. Muitas das mulheres não querem denunciar, porque 
fazê-lo aumenta seus riscos. Outro tema é a ausência de responsabilidade dos funcionários/
as públicos/as e a outra é que as Casas de Acolhidas devem ser erradicadas, já que as 
mulheres não querem ir. A medida de proteção seria retirar os homens.

Hilda Morales Trujillo: Sobre o tema das políticas públicas ninguém vai se opor e consiste 
em contar com medidas de caráter geral desde o Estado, uma política criminal especializada: 
como prevenimos apoiando a vida das que estão vivas, das que se atrevem a denunciar. 
Na Guatemala contamos com pouco orçamento e isso tem a ver com a vontade política 
do Estado. Contamos com centros de apoio integral que dão acompanhamento integral 
desde o médico, psicológico e legal. No Ministério Público trata-se de evitar a revitimização 
para que as mulheres não narrem outra vez seus problemas de violência. As medidas de 
segurança se transmitem por via eletrônica ou fax. Ademais, conta-se com Câmara Gesell; 
isso se faz para resguardar a intimidade da vítima, já que permite a privacidade da pessoa 
que declara. Também se iniciou um processo –para além dos esforços que por anos e anos 
e desde muitíssimo tiempo se tem implementado– da transversalização do tema de gênero 
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nos organismos judiciais. São realizadas capacitações incluindo a sensibilização, tanto no 
Poder Judiciário como no Ministério Público. 

Onde podemos destacar que ainda há uma falência é na relação com as denúncias na 
Polícia, em que predomina o manejo de um estereótipo sexista em relação às mulheres 
vítimas. Outra prova a partir da lei de femicídio é a prova pericial, temos pareceres 
psicológicos, culturais e de gênero, que abrem a possibilidade de que o Juiz conte com 
uma visão completa do fato que ocorreu e como afeta a vida das mulheres.

Rocío Villanueva Flores: Há políticas públicas que não geram gastos extras. O registro 
de feminicídio do Peru é um bom exemplo. Os resultados são evidência do que se pode 
fazer com recursos que já existem nas instituições. No Peru a maior parte de feminicídios 
são íntimos e há que melhorar a resposta estatal da denúncias. Os promotores não eram 
conscientes de que as mulheres morriam apesar de ter uma denúncia. Antes ditavam uma 
medida generalizada de “cessar a violência” e não é uma piada, está na lei! 

Depois do registro do femicídio, de cruzar essa informação, temos revisado os processos 
daquelas mulheres que apresentaram uma denúncia de violência familiar e foram 
assassinadas: as 11 mulheres que morreram apesar de ter feito denúncia, na grande 
maioria dos casos havia se ditado o “cessar de violência”. Já está proibida essa medida. 
Outro problema é que as vítimas não têm patrocínio legal.

Yvan Montoya Vivanco: Ademais das unidades de monitoramento no Ministério 
Público é necessária a especialização do sistema judicial nos temas de mulher, em violência 
sexual, física, familiar. O tema do conflito armado no Peru foi enfrentado com os tipos 
penais comuns e assim o resolvemos, fazendo mudanças no funcionamento do sistema: 
alargaram-se as prescrições, estabeleceram-se unidades especializadas de auxílio e apoio 
no Ministério Público. Algo parecido teria que surgir, um sistema especializado dentro 
do sistema penal, que não passe por novas tipificações, mas que se criem unidades de 
proteção para vítimas, para testemunhas, que se proceda a valorizar estes crimes em casos 
de conflito armado como crimes de sistema e, nos outros que se produzem em âmbitos 
fechados, abordar os problemas probatórios.

Julieta Montaño Salvatierra: Vale a pena alertar sobre quais são as armadilhas que 
nos coloca o Estado cada vez que logramos algo. Uma vez que se aprova um plano não 
há dinheiro, os recursos econômicos sempre são insuficientes. Na América Latina temos o 
relatório de acesso à justiça para as mulheres de 2006, contudo, não vejo que os Estados 
tenham avançado a respeito. No caso boliviano temos o caso “MESETAS”, em que el 
Estado se comprometeu a fazer tudo o que estamos dizendo aqui e tampouco se cumpre. 
Mas se pedimos contas ao Estado, o Estado nos vai dizer que tem absolutamente tudo. 
Como revertemos isso? Com estudos sistemáticos, com informação sistemática estatística. 
Não há outra forma de comprovar se se está cumprindo ou não. 

Por outro lado, não há que descuidar o que ontem Yolanda analisou quando nos dava 
uma visão mais geral sobre o femicídio: quando falamos das mortes das mulheres, falamos 
daquelas mortes que são ocasionadas por parceiros, ex-parceiros, ou estranhos, mas não 
fazemos referência ao como dessas mortes. Em muitos países da América Latina estão 
voltando a disparar as taxas de mortes maternas por causas relacionadas com a reprodução. 
E isso não torna o Estado feminicida? A Bolívia tinha 190 mortes maternas até o ano de 
2005, cifra que subiu agora a 600. Faz dois dias que o Fundo de População publicou esse 
dado, dizemos: o que está passando? Fez-se um relatório da Pesquisa Nacional de Saúde, 
o governo proibiu sua publicação, começaram a dar pequenos informes mas nos falavam 
de 250/270 mulheres e ao final o Fundo de População consegue publicar seu relatório há 
dois dias, e nos diz que são 600, então, o Estado não é feminicida?
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Carmen Hein de Campos: Sobre a temática de políticas públicas há que falar de 
segurança, prevenção, educação e investigação. Temos que melhorar a investigação judicial, 
os mecanismos de controle. Em relação ao Observatório de criminalidade, preocupa-
me como se alimentará esse Observatório, quais serão as fontes. Temos que melhorar a 
qualidade dessas denúncias. Muitas vezes essas fontes primárias não são desagregadas, 
não se pode saber o motivo, as instituições não se comunicam entre si. Estou fazendo um 
trabalho no Mercosul sobre indicadores de violência e vemos que os dados de violência 
não são comparáveis entre os 4 países do Mercosul.

Rosario González Arias: E: relação à cultura da denúncia, por que tantas mulheres não 
denunciam? Em parte é pela desconfiança no aparato de justiça e o aumento do risco, e o 
“iter jurídico”, a rota jurídica que tem que atravessar uma mulher, tem tantos obstáculos 
que com frequência não responde a suas expectativas, a sua esperança de proteção efetiva. 
Quando uma mulher denuncia está colocando em causa a normalidade de séculos.

Sobre cômputos e registros é necessário ter critérios homogêneos claros, que permitam ser 
comparáveis. Na Espanha, por exemplo, há cômputos e registros, mas tampouco se estão 
reduzindo as taxas de mulheres assassinadas. As taxas seguem igual apesar de que a lei 
está muito bem desenhada. O fenômeno tem uma raiz cultural, as respostas institucionais 
têm que ir nesse sentido, têm que ser medidas integrais, a longo prazo e que tratem 
de reverter a situação estrutural de discriminação. Creio que já temos algo: as sentenças 
da CorteIDH de “Campo Algodonero”, “Cantu” e “Fernández” estão dizendo: primeiro 
educação, campanhas educativas. 

Dois: tema de urbanismo, por exemplo, o desenho de caminhos seguros etc., estão 
falando de estatísticas, estão falando de ter arquivos e registros, de protocolos de atuação 
homogeneizados, estão falando também de mais oficinas de assessoramento sobre os 
direitos das mulheres. 

O tema da morte materna é fundamental, o aborto, a despenalização do aborto, medidas 
laborais, participação política, meios de comunicação e a economia de novo. Sem a resposta 
econômica pode ficar em uma declaração de boa intenção, é dizer, em uma retórica. São 
umas pinceladas por onde podem ir as políticas públicas, para além da questão penal.

Ángeles López García: Há que melhorar a resposta estatal, não só frente às denúncias 
de violência, mas também frente aos desaparecimentos das mulheres. A supervisão da 
Polícia na recepção e investigação das denúncias de violência, parece-me que há que fazê-
la sem esquecer o tema dos desaparecimentos. O que há que perguntar é como vai se 
realizar esta supervisão, qual é a proposta de protocolo. Ademais, há que ter um marco 
conceitual, uma posição ética, política e jurídica frente a estes 3 conceitos que aqui se 
mesclam. Em matéria de educação, capacitação e sensibilização, faz falta o tema dos 
direitos humanos das mulheres, ou pelo menos um direito a uma vida livre de violência, 
que as mulheres conheçam seus direitos. Os Estados têm uma responsabilidade muito 
clara frente à discriminação e violência que vivem as mulheres.

Bárbara Yllan Rondero: No México, a partir da recomendação da CEDAW houve um 
avanço, em 2006, em políticas públicas. Seguindo o paradigma de Belém do Pará, gerou-
se uma quantidade de serviços. Contudo, fala-se de três níveis de atenção, mas todos os 
serviços ficam em um primeiro nível de simples aconselhamento ou ajuda, não se passa 
a um assessoramento. A prevenção eu a engancho com a educação; há três níveis. Creio 
que muitas das políticas públicas ficaram na transmissão de informação, os outros níveis 
são a detecção de risco e o terceiro nível a prevenção; são as políticas públicas de maior 
envergadura. 



221

mesA de debATe iNTeRNAcioNAl sobRe femiNicídio/femicídio

Há Estados com verdadeiros avanços interessantes, como Aguas Calientes cujos mediadores 
têm que se certificar e passar por um processo de capacitação e comprovar seu enfoque 
de gênero. No México somos uma república federal com 32 unidades federativas, tem o 
problema de ser um dos berços do tráfico de pessoas; houve uma revisão de pelos menos 
18 ordenamentos de seus códigos penais e civis. E também temos o Estado de Querétaro 
que tem uma lei de igualdade muito interessante. Só falta nisso a avaliação da prevenção, 
não há uma medida para os agressores domésticos.

Moderadora: Estou começando uma investigação no Panamá sobre o tema do 
desaparecimento de mulheres. O Estado não dá dados e não sabemos o que passou com 
as mulheres desaparecidas. Neste tema fazer uma atenção oportuna e eficaz é muito 
importante, não só para evitar o femicídio, mas também para analisar outros delitos: por 
exemplo o tráfico de pessoas, o turismo sexual, a prostituição. Então, creio que não há que 
esquecer todo o tema de registro, investigação das mulheres desaparecidas.

Susana Chiarotti Boero: Propõe a divisão do primeiro grupo de trabalho em dois. Grupo 
Um A: trabalhará na tipificação como delito autônomo, e Grupo Um B: a tipificação como 
agravante. O Grupo Dois, trabalhará os problemas na investigação do delito.
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DESENVOLVIMENTO DO QUINTO MÓDULO

Conformam-se os grupos de trabalhos que abordarão a seguinte temática:

GRUPO UM A: Tipificação penal como delito autônomo. Integrantes: Guadalupe 
Ramos Ponce, Katherine Mendoza Bautista, Yolanda Guirola Vda. de Parada, Bárbara Yllan 
Rondero, Ana Rosa Lima Núñez, Liz Ivett Meléndez López, Mercedes Lea Kremenetzky, 
Ángeles López García, Hilda Morales Trujillo.

GRUPO UM B: Tipificação penal como agravante. Integrantes: Beatriz Ramírez 
Huaroto, Iván Fabio Meini Méndez e Omar Arandia Guzmán.

GRUPO DOIS. Análise dos problemas que surgem na investigação dos delitos. 
Integrantes: Celina Berterame, Rocío Villanueva Flores, Julieta Montaño Salvatierra, Patsilí 
Toledo Vásquez, Carmen Antony García, Carmen Hein de Campos, Yvan Montoya Vivanco, 
Elba Núñez, Lidia Gregoria Giménez; Vilma Núñez de Escorcia, Rosario González Arias.

Após o prazo acordado para o trabalho em grupos, procede-se à apresentação das 
conclusões. Pactuou-se como modalidade o debate em forma individual sobre cada tema.

Moderadora: CELINA BERTERAME

Grupo Um A: Reformas na legislação penal: (leem-se as conclusões). Os participantes 
do grupo propõem o seguinte tipo penal: 

“Comete o delito de feminicídio/femicídio quem por razões de gênero, prive da vida uma 
mulher. Existem razões de gênero quando:

- Se mantém ou se mateve com a mulher relações de convivência, de fato, conjugais, de 
intimidade, namoro ou amizade. 

- Tenha existido ou exista um parentesco por afinidade ou exista consanguinidade.
- Exista ou tenha existido com a mulher uma relação laboral, docente ou qualquer outra 

que implique confiança, subordinação ou superioridade. 
- Tenham se infligido lesões infamantes, degradantes ou mutilações, prévia ou 

posteriormente à privação da vida.
- Existam antecedentes de ameaça, assédio, lesões ou qualquer outro tipo de violência 

do sujeito ativo contra a mulher. 
- O corpo da mulher seja exposto ou arremessado em um lugar público.
- A mulher tenha estado previamente incomunicada ou desaparecida.
- Sejam realizados atos de ódio ou misoginia.
- Tenha construído uma cena delitiva degradante e humillante contra a mulher.
- A eleição da mulher seja a partir de sua preferência/identidade sexual, sua ocupação, 

seja trabalhadora sexual ou ofereça seus serviços em lugares públicos.
- Como resultado de ritos grupais ou vingança contra ela ou uma terceira pessoa, se use 

ou não armas de qualquer tipo.

Nota: Não se inclui a pena e falta a definição e clarificação de misoginia e ódio”.
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INTERVENÇÕES:

Carmen Antony García: Uma relação esporádica, em que a mulher engravidou e o 
companheiro depois a a mata, entra aí ou não entra aí?

Moderadora: Tua consulta é se entra na tipificação, você o vê como uma problemática 
se inclui ou não.

Susana Chiarotti Boero: Me incomoda a palavra “razões de gênero” para envolver uma 
série de fatos que vem depois como agravante, apresentá-lo como razões de gênero não 
me parece adequado. Não me parece adequado que tenham posto o tema da eleição 
sexual e de identidade sexual com o tema da situação de prostituição, parece-me que são 
duas coisas diferentes. 

Hilda Morales Trujillo: É precisamente na parte que observa Susana, tivemos uma 
discussão ampla para ver a idoneidade de incluir ou não a palavra “gênero”, tudo isso que 
esta aí não se pode dizer que seja a única razão de gênero.

Rosario González Arias: Não sei porquê se coloca preferência ou identidade. E se mescla 
o tema das trabalhadoras sexuais, o que requer um debate mais profundo.

Patsilí Toledo Vásquez: Isto é muito parecido ao que há hoje no México, são tipos 
que têm como um problema de estrutura, estamos metendo toda uma série de situações 
distintas; algumas têm a ver com o motivo, outras com certos atos, ou quando falamos de 
mulheres incomunicadas ou desaparecidas, ou de lesões de um certo tipo, são figuras que 
são concursos de delito, então se está colocando tudo junto. Na realidade tem a ver, por 
exemplo, com a eleição da vítima a partir de certas considerações. O tema dos ritos grupais 
também, muitas vezes do que se trata é de concurso de delitos, porque há sequestro, há 
mutilações, etc. Para mim é muito complicado que tudo isso seja um mesmo delito, ainda 
que coloquemos um espectro de pena “mais amplo”. Então, isso faz que o tipo penal seja 
muito pouco equilibrado e coerente. É complicado dizer que são as “razões de gênero”, 
inclusive quando se descreve, o tipo penal necessita de clareza. O tema dos vínculos: há 
muitos países onde há agravantes pelos vínculos.

Elba Núñez: Uma observação: quando se fala de lesões infamantes, levando em conta o 
princípio da taxatividade, isso não é possível. E a outra: o ponto que tem a ver com o corpo 
da mulher exposto ou arremessado em um lugar público.

Liz Ivett Meléndez López: Estou de acordo que há que separar o tema da eleição 
sexual. Na realidade, a princípio o grupo o tinha separado da identidade sexual, como 
separado com a ocupação, as mulheres em prostituição. Eu tampouco falo de trabalho 
sexual, particularmente falo de mulheres em prostituição, mas isso é outro debate e sim, 
inicialmente estavam separados.

Yvan Montoya Vivanco: O problema da tipificação específica está dado pelo 
encabeçamento que marca “por razões de gênero” e quando exemplificam taxativamente 
todas estas condutas, porque por si mesmo pode ser outro delito perfeitamente. Por 
exemplo, o tema de que a tenham sequestrado ou desaparecido. Pode ser um sequestro 
para cobrar um dinheiro porque se trata de uma família rica. Sempre o tema da descrição, 
há que conectá-lo com a razão de gênero e aí é o problema, a especificidade com outros 
tipos penais que estão presentes, o problema concursal é grosseiro.

Julieta Montaño Salvatierra: Neste caso, o que queremos punir é o homicídio de uma 
mulher, mas quando há mais elementos se faz mais difícil. Não só demonstrar que a 
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mataram –o fato de privar a vida de outra pessoa é um delito gravíssimo– aumentar a 
especificidade nos leva a um concurso de delitos, antes que a uma aclaração do que é o 
feminicídio.

Patsilí Toledo Vásquez: Em Chihuahua o tema é que se defenda esta redação muito 
simples para só punir o homicídio quando a vítima seja do sexo femenino. Aí não há 
tampouco discussão sobre o que quer dizer, nem como se interpreta, a aplicação é direta, 
não tem havido questionamentos. Claro, aí está totalmente amplo porque entram todos 
os homicídios de mulheres que não são femicídios. Contudo, pensava: uma norma assim 
é como deixar que a princípio se constitua uma figura de femicídio/feminicídio, a menos 
que se comprove que mataram também 5 outras pessoas que não eram mulheres. Porque 
em todos os outros casos que temos visto é determinante que seja o corpo de uma mulher.

Omar Arandia Guzmán: O tipo penal deve descrever de maneira concreta e exata a 
adequação da conduta para que exista tipicidade. Deve ser como um colete, um suéter, 
tem que ser exato, preciso. A imprecisão do tipo vai gerar um problema maior; aqui 
encontro mais de dez tipos penais, sequestros, delitos contra a honra. Minha obrigação 
como profissional é dar-lhes meu critério.

Katherine Mendoza Bautista: Creio que a preocupação fundamental que escutei é o 
concurso de leis, ou de delitos. Mas, que problema há, qual é o argumento de fundo 
contra, se com uma só conduta há um concurso real de delitos? Qual é o problema que 
com uma conduta se possam implicar várias posições?

Iván Fabio Meini Méndez: Quiseram abarcar tantas hipóteses de fatos que, ao final, não 
há uma situação de um homem que matou uma mulher que não esteja aí tipificado. Isto 
é, creio que o risco que se corre, portanto, é que tenha que aplicar isto: ou o aplica sempre 
ou não o aplica nunca, o espaço que existe, se isso foi direito positivo para punir sempre 
o homicídio de uma mulher pelas mãos de um homem, o vejo como muito reduzido ou 
nulo. Preocupa-me também que se recorra com demasiada frequência a predicados de 
valor: “infamante”, “degradante”. Há termos cuja prova é bastante perniciosa. O tema do 
concurso real não depende da vontade do juiz, mas da forma de como se realize o fato e 
estes delitos são de um único momento, isto é, concurso ideal. O código não pode dizer 
isto é concurso real ou ideal.

Omar Arandia Guzmán: Como exemplo, por sua vez não se pode castigar duas vezes 
pelo mesmo fato, o non bis in ídem, coincido com Iván. Não por agravar o delito, podem 
se buscar outros tipos penais. Pelo geral estes casos dão um concurso real, o que vulnera 
todo princípio da segurança jurídica.

Julieta Montaño Salvatierra: É certo que nos tratados e convenções internacionais 
se usam as palavras “penas cruéis”, não esqueçamos que são guias de condutas, como 
orientações que devem dirigir os Estados e que em seus direitos internos os Estados têm 
que ir adequando. Uma norma que está na CEDAW pode se converter em norma civil, 
norma familiar, penal, de trabalho, pode se converter em tudo isso, mas as normas da 
CEDAW são guias, orientações que vinculam os Estados, que por sua vez estabelecem 
normas para regular a conduta de seus cidadãos/ãs.

Procede-se à leitura do trabalho correspondente a grupo Um B: “Tipificação 
agravante”.

Proposta do grupo: Incorporar uma circunstância agravante genérica na Parte Geral dos 
Códigos Penais com uma redação que cubra um amplo raio de condutas, que abarque as 
diferentes expressões de violência contra as mulheres, nas diferentes formas que esta se 
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configura. O último parágrafo se incorpora para evitar vulnerações ao princípio de non bis 
in idem.

“São circunstâncias agravantes:

1. Executar o fato com traição.
2. Executar o fato mediante abuso de superioridade ou aproveitando as circunstâncias 

de lugar, tempo ou auxílio de outras pessoas que debilitem a defesa do ofendido ou 
facilitem a impunidade do delinquente.

3. Cometer o delito por qualquer classe de discriminação referente a seu sexo, orientação 
ou identidade de gênero, assim como à ideologia, religião ou crenças da vítima, à 
etnia, raça ou nação a que pertença, à enfermidade que padeça ou sua deficiência.

4. Aumentar deliberada e desumanamente o sofrimento da vítima, causando a esta 
padecimentos desnecessários para a execução do delito.

Não será aplicável o disposto no presente artigo quando a circunstância agravante esteja 
prevista ao punir o tipo penal ou quando esta seja elemento constitutivo do fato punível”.

INTERVENÇÕES:

Hilda Morales Trujillo: Não vejo nenhuma novidade nisto, salvo quando diz que se 
comete por discriminação. Mas todos os outros incisos já estão contemplados no caso do 
homicídio qualificado.

Liz Ivett Meléndez López: Nesta figura não se fala de feminicídio, vamos subsumí-lo em 
algo e não vamos enfrentar o tema. Se o feminicídio é algo específico, por que colocá-lo 
todo em um mesmo pacote? Se vai ser assim, que de alguma maneira se especifique que 
estamos falando de feminicídio.

Patsilí Toledo Vásquez: Isso é o que temos na maior parte de nossos países: a cláusula 
de discriminação não está tão disposta, jamais se aplicou em casos de violência contra as 
mulheres, com dificuldade se aplica em casos de racismo.

Ana Rosa Lima Núñez: Eu creio que isto reconfirma o debate e o situa: se a resposta é 
desde o Direito Penal incluir ou não no Código a figura específica. E se o vamos incluir, 
primeiro deve ir precedido de estudos, dados e informação. Aproveitar também as 
contribuições para não incorrer em erros no tipo. Parece-me que o sistema penal está 
chamado a responder.

Rosario González Arias: Não sei quais são as raças, não entendo a referência à raça, não 
sei em que raças se está pensando.

Bárbara Yllan Rondero: Dois temas: Um é o dos concursos de delitos, eu coincido em 
que não há que ter temor a este tema; e o segundo ponto é que há hipóteses que não têm 
nada a ver como ideologias, religião ou crenças. E outro tema é que pode ser subjetivo 
ou de difícil prova algumas questões: “deliberadamente”, “desumanamente”, creio que 
temos que discutir muito mais os tipos. Teremos que amadurecer muito estas ideias, mas 
sigo crendo que o caminho está em contar com um tipo autônomo ou agravar algumas 
circunstâncias.

Inmaculada Montalbán Huertas: A agravante genérica não vem contribuir para a 
solução ao problema que aqui tratamos, que é revelar a violência sobre a mulher que 
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termina em feminicídio. É necessário que se lhe some alguma particularidade. Assim, tal 
como está formulada, não vejo novidade na formulação, não aporta nada novo.

Omar Arandia Guzmán: Em matéria penal, quando falamos do social não é o que 
se quer escutar. O princípio da legalidade regula, temos coincidido no debate, é difícil 
somar um tipo penal específico. Há que fazer políticas públicas, melhorar a assistência 
à vítima e demais situações. Há que aprovar uma lei respeitando as garantias e o Direito 
Constitucional. Urgem debates mais detalhados, com maior meditação e maior doutrina e 
dar prioridade às políticas governamentais.

Susana Chiarotti Boero: Coincido em que estes agravantes já estão em nossos códigos 
penais e o quarto é pouco feliz, não é um agravamento adequado. Pode entrar no que 
já está consagrado penalmente como crueldade, traição por exemplo? A parte 3, não em 
todos os códigos está a agravante “por discriminação”, aí haveria que trabalhar um pouco 
mais, porque aí poderia estar um nó da agravante que necessitaríamos. Eu sinceramente 
esperava que o grupo que trabalhou o tipo penal trabalhasse um tipo de não mais de 
três ou quatro linhas uma agravante de duas linhas. Não imagino a descrição de uma 
agravante de uma extensão de meia página.

Beatriz Ramírez Huaroto: Eu quero reforçar duas ideias, que são a base das diferenças. 
Nós, que temos optado pela agravante, pensamos que não é necessário especificar 
femicídio, mas que é possível generalizar a penalização. Partimos de uma visão diferente, 
cremos que o fenômeno da violência contra as mulheres deve se subsumir a um fenômeno 
maior de discriminação, essa é a visão de fundo. Deve-se atacar a conduta sem um tipo 
sexuado. O segundo ponto: é certo que há uma série de items que já existem nos códigos 
penais, isso não negamos, mas a ideia destas quatro situações nos parece que são as 
quatro mínimas que reúnem o tipo de condutas que usualmente são as que afetam as 
mulheres em situação de violência, não só no femicídio mas em outros tipos de maltrato. 
As feministas devem insistir muito em que não é só criar o tipo, mas lutar pela aplicação. 
Nós cremos que a traição dá garantia a uma série de casos, assim como a crueldade e o 
abuso de autoridade. Estes critérios poderiam ser utilizados no litígio para uma série de 
casos de feminicídios íntimos e não íntimos.

Ángeles López García: O feminicídio é um delito pluriofensivo, como é o tráfico ou o 
desaparecimento de pessoas. Não se trata de feminizar o homicídio, trata-se sim de punir 
a forma em que as mulheres estão sendo assassinadas, esse é o tema. Um caminho é dar 
elementos objetivos aos operadores para que dêem um tratamento específico.

Yvan Montoya Vivanco: São usadas cláusulas e termos desenvolvidos e conhecidos. 
A premissa parte do que disse Beatriz, estão os temas de crueldade, traição, o abuso da 
posição prevalente, reúne-se um contexto de dominação. O tema de discriminação é a 
nota peculiar, a cláusula de discriminação é difícil para operá-la juridicamente. Teria-se 
que fazer um esforço para dizer que coisa é um evento delitivo (neste caso, a morte) com 
agravante por motivos discriminatórios.

Julieta Montaño Salvatierra: Tomemos como um diagnóstico do “estado da arte” de 
como estamos na discussão; ainda não temos clareza total sobre o que é exatamente o 
feminicídio em termos que uma norma seja compreensível; que cumpra com as regras 
dos princípios do Direito Penal, que seja compreensível por qualquer cidadã/ão que queira 
utilizá-la para seus direitos. Sugiro que passemos ao outro ponto.

Iván Fabio Meini Méndez: Não pretendamos prevenir. Participei em processos legislativos 
no meu país. Quando o que se quer é expressar a nominação, por mais legítima que esta seja 
está condenada ao fracasso. Sou partidário de incorporar conceitos amplos, mas certeiros, 
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que permitam ao juiz com o passar do tempo subsumir os fatos que se pretendem captar. 
É mais simples que os grupos dominantes admitam uma sistematização de agravantes 
desta natureza, que pensar em um delito de feminicídio particular. Haveria que distinguir 
qual é a possibilidade real do movimento feminista de incorporá-lo no Código.

Procede-se à leitura correspondente ao trabalho do grupo DOIS: “Identificar problemas 
na investigação do delito, que impedem a aplicação de sanções aos homicídios 
de mulheres por razões de gênero”.

CONCLUSÕES:

Em primeiro lugar ampliamos a margem de atividades estabelecidas, dado que temos 
analisado a problemática da resposta estatal diante da necessidade de proteger a vida 
das mulheres vítimas de violência, não só no que diz respeito à investigação e sanção de 
homicídios perpetrados.

As dificuldades em geral na resposta estatal são de três tipos:

1. Legal/normativa
2. Técnica
3. Política

Dentro das dificuldades de tipo legal/normativa:

1. Reformas processuais penais que não incorporam o tratamento da violência de gênero 
conforme padrões internacionais. Proposta: avaliações de reformas que incluam análise 
da violência contra as mulheres.

2. Falta de protocolos normatizados, claros e obrigatórios para que os e as operadores/as 
do sistema judicial e policial atuem em casos de violência e feminicídio.

3. Exclusão do foro militar em casos de violência contra as mulheres.
4. Dualidade na investigação (polícia/ministério público).
5. Falta de monitoramento aos/às funcionários/as. Aplicação de punições aos/

às funcionário/as. Há impunidade quando estes/as não cumprem com padrões 
internacionais. Controle por parte do Estado, transparência, publicidade.

6. Falta de defesa gratuita das mulheres no momento de denunciar violência. Propomos 
a designação de defensores/as públicos para garantir seu acesso efetivo à justiça.

7. Existência de possibilidade legal de mediação em matéria de violência. Proibição de 
mediar casos de violência.

8. Falta de legislação adequada para a intervenção em casos de desaparecimento de 
mulheres durante as 72 primeiras horas. Resulta necessário estabelecer um protocolo 
de atuação de urgência nestes para evitar na medida do possível o homicídio da mulher.

Dentro das dificuldades técnicas:

1. Falta de profissionais capacitados/as no sistema judicial. Isto inclui juízes/as, promotores, 
defensores/as, peritos (psicólogos/as, médicos/as; antropólogos/as; sociólogos/as). 
Sistema de eleição de funcionários/as: o critério deve se basear nos conhecimentos em 
matéria de direitos humanos das mulheres e análise de gênero.
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2. O feminicídio pressupõe diferentes desafios de investigação. Necessidade de diferenciar 
entre feminicídio íntimo e não íntimo, que geram diferentes problemas no momento 
de ser investigados e demandam diferentes respostas e procedimentos.

3. Falta de materiais (químicos, reativos, espéculos, luvas para médico/as, etc.) para as 
investigações criminais. Necessidade de fazer um maior uso da prova de DNA, que não 
é custosa e que gera um alto grau de certeza.

4. Falta de estabilidade dos que já foram capacitados/as, tanto no sistema judicial como 
na Polícia e no Poder Executivo. Estabilidade no posto e território dos que já foram 
capacitados/as para obter algum impacto da capacitação.

5. Falta de seguimento da capacitação. Propomos um seguimento permanente da 
capacitação, de seu impacto. A capacitação deve ser permanente, obrigatória.

6. Falta de pessoal especializado para capacitar.
7. Nomeação de funcionário/as não por mérito, mas por amizade política. Exigência para 

operadores/as do sistema obrigatória, permanente e oferecida por pessoal qualificado 
em violência de gênero e direitos humanos das mulheres.

Dentro das dificuldades políticas:

Falta de orçamento. Deve se estabelecer com perspectiva de gênero.

Corrupção, falta de independência de juízes/as, promotores e polícias. Conivência para a 
não investigação e arquivo. Problema específico das pequenas localidades onde todos se 
conhecem. Necessidade de controle externo à cidade.

Falta de estatísticas. Propomos a realização de estatísticas sérias, e realizadas por parte do 
Estado. 

INTERVENÇÕES:

Hilda Morales Trujillo: Há outros problemas que podem ser destacados como a falta 
de proteção a testemunhas, as provas antecipadas podem desaparecer ou ser objeto de 
represalhas. Parece-me muito bom o que fizeram.

Iván Fabio Meini Méndez: Estava pensando no mecanismo das universidades, têm 
implementado o sistema pro bono, isto é, comprometer estudos privados bons com a 
defesa de casos de interesse social gratuitos. Ver a possibilidade de incorporar a empresa 
privada no sistema pro bono.

Celina Berterame: Eu sou defensora oficial; na província de Buenos Aires a Defesa Pública 
é muito forte. Creio que pode ser perigoso que estudos privados intervenham. Penso que é 
uma responsabilidade do Estado que tem que garantir defensores sérios, comprometidos 
e especializados.

Patsilí Toledo Vásquez: Na Guatemala a mesma defesa penal que defende os acusados 
defende as vítimas, parece-me complexo agrupar na mesma entidade a defesa de mulheres 
e dos imputados.

Carmen Hein de Campos: A mesma Defesa Pública faz as duas coisas e funciona.
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Hilda Morales Trujillo: Em meu país se usa e se divide quem são os defensores dos 
acusados e das mulheres. Têm capacitação constante, armam estratégias para o litígio, vão 
com ganas de ganhar o caso.

Beatriz Ramírez Huaroto: A existência de um mecanismo de fiscalização no Ministério 
Público otimiza a defesa do delito. O problema do desuso, não é problema da fórmula mas 
operativo, que se combate com mecanismos de monitoramento como se faz no Peru, seja 
com um agravante genérico ou um tipo especial. Eu creio que há um consenso no Peru de 
que o Observatório contribiu nesse aspecto.

Inmaculada Montalbán Huertas: O fato das renúncias e retratações das mulheres é um 
problema, na prática está provocando a não aplicação de muitas normas, o que faz com 
que tenhamos um alto nível de destituições antes de chegar ao julgamento. Na prática, 
quando ocorre este fato é difícil continuar com o procedimento, e aplicar a norma.

Hilda Morales Trujillo: Inmaculada refere-se a casos de violência contra a mulher e não 
femicídios. Isso também se confunde na Guatemala, é preciso ter toda a prova para fazer 
a acusação forte. Mesmo no caso que a mulher disse: “não aconteceu nada, eu caí”, 
conseguiram sentenças condenatórias.

Deu-se por finalizado o debate em torno ao segundo grupo.

CIERRE: A cargo de Susana Chiarotti Boero: Primeiro agradecer a todos e a todas 
os/as que vieram, pelas contribuições dadas a esta Mesa. Creio que fizemos um esforço 
importante. Sabíamos que não íamos chegar a uma solução única, uma fórmula definitiva. 
Este é um tema complexo e suas possibilidades de solução são também complexas; requer 
aportes de vários tipos como aqui estivemos apresentando. Entretanto, pudemos colocar 
sobre a mesa os principais obstáculos que se encontram na hora de enfrentar o dilema 
de se se deve ou não tipificar o femicídio/feminicídio e de que maneira. A memória deste 
debate, junto aos documentos que serviram de base para a discussão, serão publicados 
pelo CLADEM e serão distribuídos a cada um/a de vocês.
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