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Nota da Coordenação:
DIREITO PENAL EM DEBATE
Os próximos três artigos serão dedicados ao debate do Feminicídio. Convidamos juristas que estudam e militam na área dos direitos da 
mulher para manifestar suas ideias sobre as mudanças no Código Penal instituídas pela Lei n.º 13.104/15. As opiniões, divergentes em pontos 
importantes, convidam o leitor a refletir sobre o tema.

DIREITO PENAL EM DEBATE

Feminicídio: o equívoco do pretenso Direito 
Penal emancipador
Juliana Garcia Belloque

Mia Couto reúne no livro de contos O fio das missangas histórias 
de mulheres condenadas a um espaço de sofrimento doméstico, de 
existência diminuta perante as figuras masculinas, em mistura de 
poesia, ficção e realidade que retrata a sociedade patriarcal africana. 
Uma de suas personagens, Amadalena, não sendo muda, optou por não 
falar, não ter voz.

Não há dúvida de que, enquanto as mulheres não estiverem livres 
de um ambiente de desigualdade e violência no âmbito doméstico, não 
poderão desempenhar igual protagonismo ao dos homens nos espaços 
públicos de convivência social. Esse é um círculo de discriminação que 
se retroalimenta.

A violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar 
(aquela que ocorre de forma reiterada e multifacetada, verdadeira 
violência estrutural) é um fenômeno social de horror, de dominação 
e que cala as mulheres.

Sendo inegável que ainda convivemos com essa realidade social – 
não só no Brasil, como em todas as partes do globo, fruto de séculos 
de uma cultura patriarcal que passou a ser compreendida e enfrentada 
há poucas décadas –, a questão que se põe em debate é quais as 
ferramentas que temos e queremos como aliadas em um processo 
(que será evidentemente histórico e complexo, e não pontual ou 
instantâneo) de superação da violência que atinge de modo distinto 
as mulheres e ocorre essencialmente no cenário familiar.

A tipificação do feminicídio, nos termos aprovados pela Lei 
13.104/2015, que prevê como homicídio qualificado e hediondo o 
assassinato de mulheres por “razões da condição de sexo feminino”, é 
uma aposta equivocada no maior rigor punitivo como método de solução 
de um problema visceralmente existente no seio social.

O Poder Público escolheu tratar da questão de modo meramente 
simbólico, o que significa virar as costas para o problema, e o fez – 
neste ponto residirá sempre uma das maiores contradições da lei – com 
suporte no conservadorismo dos costumes, abandonando o conceito de 
gênero que o movimento de mulheres faz tanto esforço para disseminar. 
A novel legislação rechaçou avanços conceituais relevantes construídos 
pela Lei Maria da Penha – que enfrentou a violência de gênero como 
um fenômeno complexo a merecer distintos olhares – para buscar como 
único resultado o aumento de pena.

Se o assassinato de mulheres ocorre no âmbito familiar é porque a 
rede de proteção à mulher, fortalecida formalmente com a Lei Maria 
da Penha, falhou. Em vez de cobrarmos implementação efetiva dos 
mecanismos de proteção (sabedores que somos das ainda precárias 
condições de atendimento das Delegacias da Mulher e dos abrigos, da 
não fiscalização das medidas protetivas e da não instalação dos Juizados 
de Violência Doméstica na maioria das Comarcas), aumentamos a pena 
do ato que representa o fracasso do Estado.

E haverá algum homem que deixará de agir, no cume dramático 
desta relação de violência, levando em conta a punição que lhe 
reservamos? 

Novamente, não alteramos o funcionamento da engrenagem que 
produz e alimenta a violência e buscamos soluções mágicas com o 
incremento das taxas de encarceramento.

Em pesquisa efetuada pela Anis – Instituto de Bioética, 
Direitos Humanos e Gênero –, foram analisados os procedimentos 
instaurados a partir de todas as mulheres que chegaram mortas 
ao IML do Distrito Federal entre os anos de 2006 e 2011. Parte 
significativa dessas mortes foram provocadas em contexto de 
violência doméstica e familiar. Apurou-se que em 97% destes casos 
de violência houve efetiva condenação, com a elevada pena média 
de 15 anos de reclusão. O trabalho transparece que se trata de um 
recorte do sistema de justiça criminal em que não há impunidade e 
as penas já costumam ser altas (mesmo sem contabilização de dados, 
esse é o mesmo cenário que identificamos na atuação da Defensoria 
no júri da capital paulista e, por mais que haja disparidades no plano 
nacional, tende a se repetir em outros locais, a partir de 2006, ano 
de edição da Lei Maria da Penha).

Ocorre que, neste período, houve apenas incremento do número de 
mortes, e não declínio, a despeito das condenações, o que coloca em 
xeque a efetividade desta política. Ressalto a dúvida que lança Debora 
Diniz, do Instituto Anis: deveríamos apostar nesta política punitiva que 
tem se mostrado ineficiente e não protetiva das mulheres, não se podendo 
olvidar que se trata do “mesmo direito penal que coloca as mulheres na 
cadeia por aborto”?(1)

Quando se elege o caminho da punição, parece que o céu é o limite, 
justamente porque não se alcança o resultado almejado e a solução 
acaba sendo ministrar mais daquele remédio que não funcionou. Na 
lei aprovada, além da circunstância qualificadora que insere o crime 
no patamar de 12 a 30 anos de reclusão, foram previstas também 
causas de aumento, na proporção de um terço até a metade, a partir de 
circunstâncias que podem perfeitamente ser consideradas inerentes ao 
contexto de violência doméstica e familiar.

Chama a atenção o fato de que as causas de aumento tradicionalmente 
previstas para o crime de homicídio, no que tange à idade da vítima (art. 
121, § 4.º, do CP), tem um patamar fixo de um terço, enquanto, no tipo 
qualificado de feminicídio, poderão alcançar até a metade.

Percebe-se, assim, que há incoerências no texto aprovado que 
mereceriam observações, mas – nesse aspecto – a lei do feminicídio 
não se distinguiria de nenhuma outra lei penal aprovada nas últimas 
décadas, sendo marca do processo legislativo nesta seara a falta de 
visão sistêmica. 
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O importante no debate é focar em como os movimentos de direitos 
humanos têm buscado o Direito Penal enquanto ferramenta de ruptura 
com a cultura discriminatória que vitimiza as chamadas minorias ou 
grupos vulneráveis.

Mais pena; pior pena. É disso que se trata?
Podemos todos nos olvidar que o Direito Penal foi construído 

justamente como um dos principais instrumentos de controle e repressão 
aos grupos discriminados? O sistema sempre selecionou o pobre, o negro 
e os marginalizados de todas as formas (moradores de rua, usuários de 
droga, homossexuais e travestis, índios...) como seus destinatários. O 
Direito Penal é ferramenta de legitimação discursiva da perpetuação do 
ciclo de violência que atinge principalmente os grupos cujos direitos são 
rotineiramente violados nas relações sociais.

Como transformar um mecanismo de repressão em ferramenta 
emancipatória? 

Se o Brasil vive um cenário de violência institucional muito acentuado 
e ele atinge sobretudo os grupos discriminados, como podem estes eleger 
o próprio sistema repressivo que os vitimiza de modo diferenciado como 
a sua “galinha dos ovos de ouro”?

Cada “grupo” querendo trazer as não-virtudes do sistema 
penal para a proteção de seu “espaço de violações”, contribuindo 
para a formação de um círculo vicioso. Para proteger as mulheres, 
prenderemos por mais tempo os homens pobres e negros, faremos isso 
também para proteger os homossexuais e, no final, com um milhão 
de pobres e pretos presos (estamos chegando lá!), criminalizaremos 
com maior rigor o racismo. E, no meio do processo, serão milhões de 
mulheres (crianças, adultas e idosas) que terão passado pelo estupro 
institucionalizado das revistas íntimas vexatórias para visitar seus 
filhos, namorados e pais nas prisões. Algumas delas serão presas 
como traficantes por levarem droga consigo para dentro dos presídios. 

E assim se alimenta o ciclo de proteção dos grupos discriminados 
pelo Direito Penal.

Com isso o Estado lava as suas mãos em relação à responsabilidade 
de empreender políticas públicas eficientes no desenvolvimento humano 
do país e engrandece as garras de seu aparato repressivo contra o qual 
deveriam estar lutando os movimentos de defesa dos direitos humanos. 
Se nós vencêssemos a violência perpetrada pelo próprio Estado, pelo 
contrário, isso atingiria positivamente todos os grupos vulneráveis.

Não é à toa que a mesma Câmara dos Deputados que tipificou 
o feminicídio poucas semanas depois aprovou a inclusão de nova 
qualificadora para o homicídio praticado contra agentes de segurança 
pública em serviço; ou seus familiares, em razão de suas funções. 
Isso enquanto policiais promovem a matança da população jovem das 
periferias e morros. Os dois projetos de lei andaram de mãos dadas na 
guinada por que passou o Congresso neste semestre. E logo atrás vem 
nada menos do que redução da maioridade penal. Os movimentos de 
direitos humanos que flertam com o endurecimento punitivo precisam 
enxergar que, se jogamos na lógica das leis penais, não podemos apenas 
aplaudir o “nosso espaço de ilusória proteção”, sem abraçar o sistema.

Quem brinca com fogo está disposto a se queimar. E o Direito Penal 
queima sempre os mesmos.

Nota
(1) Disponível em: <www.vozesdaigualdade.org.br>, link “feminicídio”, acesso 

em: 14 abr. 2015.

Juliana Garcia Belloque
Defensora Pública do Tribunal do Júri.

 Membro do Núcleo de Situação Carcerária.
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Sobre o feminicídio
Ela Wiecko V. de Castilho

O texto da Lei 13.104, de 09.03.2015 difere do inicialmente proposto 
pela CPMI da Violência contra a Mulher, de 2012, que constituiu o PLS 
292, de 2013. O projeto inicial incluía no art. 121 do CP um inciso no 
parágrafo relativo ao homicídio qualificado descrevendo o feminicídio 
como uma espécie destacada e diferenciada do motivo torpe, do motivo 
fútil etc. A pena proposta era igual a dos demais casos enquadrados como 
homicídio qualificado.

Não houve questionamento do feminicídio como violência de 
gênero exercida contra as mulheres, a qual, nos termos da Convenção 
do Conselho da Europa para Prevenção e o Combate à Violência contra 
as Mulheres e a Violência Doméstica, adotada e aberta à assinatura em 
Istambul, em 11.05.2011, “abrange toda a violência dirigida contra a 
mulher por ser mulher ou que afeta desproporcionalmente as mulheres”.

O que se discutiu no Senado foram as circunstâncias que deviam 
ser levadas em conta para declarar que a morte ocorreu por razões de 
gênero. Mas, inexplicavelmente, em uma emenda de Plenário, sem 
maior discussão, foram incluídas causas de aumento de pena.

Na Câmara dos Deputados a cláusula definidora do feminicídio: 
“razões de gênero” foi substituída por “razões de condição de sexo 
feminino”. A substituição foi qualificada como emenda de redação, 
para justificar a não devolução do projeto à Câmara. Mas bem sabemos 
que não se trata de mera emenda de redação, pois visou restringir a 
aplicabilidade do feminicídio a transexuais mulheres. Ademais, a palavra 
gênero é perigosa, pois subverte a ordem, dita da natureza, do binarismo 
sexual de machos e fêmeas.

O texto manteve as causas de aumento de pena, no que diz respeito à 
idade e deficiência da vítima, à condição de gravidez ou do período pós-
parto, à presença de ascendente e descendente na cena do crime.

Temos, agora, um novo tipo qualificado de homicídio, saudado por 
uns, principalmente pela visibilidade que dá aos homicídios de mulheres, 
e criticado por outros, pelo agravamento da sanção penal.

Todavia, se a visibilidade poderia ter sido alcançada por lei de 
natureza não penal, há um exagero na leitura sobre o agravamento 
punitivo.

No feminicídio, tal como no homicídio, o Estado dá uma resposta 
à violação do direito à vida das pessoas. Utiliza do aparato penal com a 
finalidade de punir quem mata outrem. O direito à vida é, pois, o objeto 
jurídico do crime. A distinção entre homicídio e feminicídio advém do 
objeto material e do sujeito passivo, constituídos por mulher, bem como 
pela motivação da conduta.

O direito à vida é um direito humano que deve ser protegido pela 
lei penal consoante se extrai do art. 5.º, XXXVIII, da Constituição da 
República de 1988 (competência do júri para os crimes dolosos contra 
a vida) e XLI (a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais). À luz do Texto Constitucional, 
são improcedentes as críticas à tipificação do feminicídio fundadas 
no argumento do Direito Penal mínimo, na suficiência da tipificação 
existente do homicídio qualificado, na violação ao princípio da 
igualdade dos sexos e na ineficácia da lei penal com vistas a prevenção 
de tal conduta.


