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RESUMO 
 

 

Desde meados dos anos 90, alterações legislativas vêm sendo promovidas pelo Poder 

Legislativo brasileiro – influenciado, em grande medida, pelas reivindicações e pressões dos 

movimentos feministas – com o objetivo de melhorar a resposta estatal às distintas formas 

de violência de gênero. Nesse contexto, a via penal tem se constituído uma das principais 

ferramentas institucionais utilizadas para traduzir juridicamente tais demandas, o que se 

revela pela crescente criminalização de condutas “em defesa das mulheres”, como a violência 

doméstica, o assédio sexual, o feminicídio, a importunação sexual, o estupro coletivo, entre 

outros. Partindo dos principais referenciais teóricos feministas acerca do conceito de gênero, 

o presente trabalho analisa a trajetória legislativa das aqui denominadas “leis penais de 

gênero” ao longo das três últimas décadas, de forma a identificar possíveis falhas do processo 

de criminalização primária, assim como estabelecer considerações político-criminais sobre o 

uso da via penal no enfrentamento da violência de gênero. 

 

Palavras-chave: Gênero – Direito Penal – Processo Legislativo – Violência Contra a Mulher 

– Feminismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

Since the mid-1990s, legislative changes have been promoted by the Brazilian Legislative 

Power – influenced, to a large extent, by claims and pressures from feminist movements – 

with the aim of improving the state response to different forms of gender-based violence. In 

this context, the criminal law has been one of the main institutional tools used to legally 

translate such demands, which is revealed by the growing criminalization of conducts "in 

defense of women", such as domestic violence, sexual harassment, femicide, sexual 

harassment, gang rape, among others. Starting from the main feminist theoretical references 

about the concept of gender, the present work analyzes the legislative trajectory of here called 

"gender criminal laws" over the last three decades, in order to identify possible failures of 

the primary criminalization process, as well as establish political-criminal considerations on 

the use of the criminal law in coping with gender-based violence. 

 

 

Keywords: Gender – Criminal Law – Legislative Process – Violence Against Women – 

Feminism. 
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INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, a trajetória dos feminismos em busca da positivação de direitos em defesa 

das mulheres tem como uma de suas bandeiras históricas mais relevantes a eliminação de 

todas as formas de violência contra a mulher. Muito embora as reivindicações feministas 

datem de período anterior, foi principalmente a partir de 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal, que a lógica discriminatória com relação à mulher – refletida, inclusive, 

no próprio ordenamento jurídico – começou a ser, de fato, rompida.  

Como consequência das mudanças trazidas no plano constitucional – especialmente 

no que tange o estabelecimento da igualdade entre homens e mulheres em direitos e 

obrigações (artigo 5º, inciso I) – dá-se início a um paulatino processo de revisão da legislação 

infraconstitucional, com o fim de compatibilizá-la aos novos princípios estabelecidos. Dentre 

as diversas alegações de inconstitucionalidade levantadas pelo feminismo, muitas elencavam 

o Direito Penal como foco prioritário de atenção, tendo em vista a significativa quantidade 

de dispositivos penais considerados discriminatórios com relação à mulher, como é o caso 

da expressão “mulher honesta”, que permaneceu no ordenamento jurídico brasileiro até a 

entrada em vigor da lei nº 11.106, em 2005.  

Paralelamente a este movimento de neutralização de dispositivos discriminatórios, 

posicionamentos favoráveis ao uso afirmativo da lei penal também passaram a ganhar força 

dentro de parcelas do feminismo que viam a criminalização de condutas como uma das 

principais formas de enfrentamento à violência de gênero. É justamente a partir desse 

momento que se observa a intensificação do debate público em tono da possibilidade de 

novas tipificações baseadas no gênero, como os crimes de assédio sexual, violência 

doméstica e, mais recentemente, o feminicídio. 

Tendo em vista que a articulação entre gênero e Direito Penal é uma constante da 

dinâmica legislativa nacional pós-constituição de 88, a presente dissertação se propõe a 

analisar de que forma a trajetória das aqui chamadas “leis penais de gênero” vem se 

consolidando no Brasil. Para tanto, o recorte temporal da presente dissertação foi fixado no 

ano de 1988, tendo em vista não só a importância da Constituição Federal na afirmação da 

igualdade de gênero, mas principalmente pelo fato de que, a partir de então, os discursos dos 

movimentos feministas passaram a ser incorporados pela atividade legislativa de forma mais 

ativa e sistemática.  
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Para fins de análise, a identificação e seleção das legislações aqui estudadas se deu 

com base em um critério abrangente, de modo a contemplar todas as propostas legislativas 

de modificação da legislação penal (seja para tipificar novas condutas, seja para revogar 

previsões anteriores) que possuem relação direta com reivindicações historicamente 

defendidas pelos movimentos feministas.  

Respeitados os critérios temporal – iniciativas legislativas posteriores a 1988 que 

foram transformadas em norma jurídica – e material – conteúdo normativo que possui relação 

direta com reivindicações feministas –, foram identificadas nove legislações, a saber: a) Lei 

9263/1996, que, dentre outras medidas, tipificou o crime de esterilização cirúrgica; b) Lei 

10.224/2001, que tipificou o crime de assédio sexual; c) Lei 10.886/2004, que criou o tipo 

especial denominado “violência doméstica”; d) Lei 11.106/2005, que retirou do código penal 

a expressão “mulher honesta”, além dos tipos penais de adultério, sedução e o capítulo 

relativo ao rapto; e) Lei 11.340/2006, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha); f) Lei 12.015/2009, que alterou o crime de 

estupro, revogou o crime de atentado violento ao pudor e modificou o antigo Título VI do 

Código Penal (“Crimes Contra os Costumes”); g) Lei 13.104/2015, que tipificou o crime de 

feminicídio;  h) Lei 13.641/2018, que tipificou o crime de descumprimento de medidas 

protetivas de urgência; e i) a Lei 13.718/2018, que estabeleceu novas modalidades de crimes 

contra a dignidade sexual. 

Tendo em vista a importância do gênero, enquanto conceito sociojurídico, para o 

presente trabalho, o primeiro capítulo se dedica inteiramente ao estudo das diferentes linhas 

teórico-feministas, desde a década de 60 até os dias de hoje. A ideia é, com isso, estabelecer 

um panorama teórico-conceitual que sintetize de forma clara as principais tendências dentro 

do feminismo no que tange à compreensão do gênero e do grupo social do qual pretende ser 

voz – as mulheres.  

Já o segundo capítulo tem como foco o processo de elaboração e aprovação de leis 

penais de gênero. Com o intuito de estabelecer um pano de fundo e ponto de partida para a 

análise, é feita inicialmente uma breve apresentação dos dispositivos contidos orginalmente 

no Código Penal de 1940, sobretudo daqueles que exerceram influência significativa na 

construção jurídica do conceito de “mulher” (e que foram, muito deles, objeto das reformas 

legislativas em discussão). Em seguida, com base nas informações obtidas por meio de 

documentos disponíveis nas plataformas digitais da Câmara e do Senado Federal – como as 

justificativas dos projetos de lei; cópias de possíveis Substitutivos e Emendas; áudios e vídeos 
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das sessões plenárias; e informações gerais sobre a tramitação dos processos – passa-se ao 

estudo dos processos legislativos. Com isso, pretende-se esmiuçar os caminhos percorridos 

na articulação entre gênero e direito penal e evidenciar os discursos envolvidos na 

juridificação de demandas feministas, assim como possíveis falhas ou condicionamentos 

existentes no processo de positivação.   

Por fim, o terceiro e último capítulo estabelece um diagnóstico acerca da consolidação 

de leis penais de gênero no Brasil. Para tanto, são feitas considerações técnico-legislativas 

acerca do processo de criminalização primária, assim como apontamentos político-criminais 

e teórico-feministas sobre a forma como o gênero e a categoria social “mulheres” vem sendo 

traduzidos nas últimas três décadas pelo discurso legislativo e jurídico-penal. 
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pretendia proteger, como colaborou, paradoxalmente, com o avanço do discurso conservador 

contrário à “ideologia de gênero”. 
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CONCLUSÕES 

 

 

1. O gênero não é um conceito de significação estável na história do feminismo e das ciências 

humanas. Partindo das teorizações eminentemente essencialista do feminismo cultural, o 

conceito de gênero e, consequentemente, da categoria mulheres, foi sendo paulatinamente 

ressignificado por autoras críticas pós estruturalistas – contrárias ao binarismo e à 

essencialização de identidades sociais – e pelo feminismo interseccional. Nascido no bojo do 

feminismo negro norteamericano, o feminismo interseccional redefiniu os parâmetros 

tradicionais da análise sobre discriminação, estabelecendo a necessidade de se observar, em 

qualquer fenômeno discriminatório, os diferentes sistemas de opressão interligados. 

 

2. Com relação à violência contra a mulher, a principal contribuição do feminismo 

interseccional foi ampliar a discussão para além da lente exclusiva de gênero. Isso, pois ao 

focar exclusivamente na agressão pontual cometida, as análises unifocais do feminismo 

cultural acabam não endereçando adequadamente a multiplicidade de problemas associados 

a contextos de violência contra a mulher, como a vulnerabilidade social, a dependência 

econômica com relação a parceiros, a falta de políticas públicas voltadas à assistência médica, 

escolar ou habitacional, entre outros fatores de marginalização social. 

 

3. No Brasil, o Direito Penal historicamente contribuiu para a formação do conceito de 

“mulher” e para a sua compreensão enquanto grupo social. Especialmente no que diz respeito 

aos crimes sexuais e à regulamentação da sexualidade, a lei penal foi instrumento 

imprescindível na categorização, controle e classificação moral-sexual de mulheres. Como 

consequência, a revogação de preceitos discriminatórios com relação à mulher passou a ser 

foco de reivindicações feministas a partir da década de 80, com especial destaque para a 

figura “mulher honesta” e demais ofensas contra a moral sexual. Paralelamente às demandas 

pela neutralização penal, diante da invisibilidade social de formas importantes da violência 

de gênero, iniciou-se um movimento favorável à disciplina penal de uma série de novas 

condutas em defesa das mulheres, como o assédio sexual, a violência doméstica, o 

feminicídio, entre outras. 
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4. As legislações resultantes da apropriação, pelo Direito Penal, de reivindicações feministas, 

especialmente com relação à violência de gênero, têm sido enquadradas pela doutrina 

nacional e estrangeira como componentes do chamado “Direito Penal de Gênero”. 

Compreendido enquanto o resultado de um processo de reforma legislativa mais amplo, o 

Direito Penal de Gênero se baseia em duas vertentes principais: i) lato sensu, que contempla 

todas as reformas penais que, independentemente de estabelecerem diferenciações expressas 

de gênero, respondem claramente a interesses e reivindicações feministas; ii) stricto sensu, 

que contempla todas as alterações legislativas que estabelecem tipos penais com base em 

diferenciações expressas de gênero. 

 

5. No caso brasileiro, o Direito Penal de Gênero teve início com a criminalização da 

esterilização forçada, em 1996, seguido por outras oito alterações legislativas resultantes da 

mobilização de pautas tradicionalmente feministas pelas suas representantes do Congresso 

Nacional, apelidada de “bancada feminina”: a tipificação do assédio sexual (Lei 

10.224/2011); a previsão do tipo penal especial de violência doméstica (Lei 10.886/2004); a 

1ª reforma dos crimes sexuais (11.106/2009); a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006; a 2ª 

reforma dos crimes sexuais (Lei 12.015/2009); a qualificadora penal de feminicídio (Lei 

13.104/2015); a criminalização do descumprimento de medida protetiva (13.641/2018); e a 

3ª reforma dos crimes sexuais (Lei 13.718/2018). 

 

6. A trajetória das leis penais de gênero revelou problemas importantes quanto ao processo 

de criminalização primária. Em primeiro lugar, nota-se, com frequência, a ausência do devido 

rigor técnico e científico a respeito da matéria legislada. Não raras vezes, os parlamentares 

justificaram as suas proposições com base em matérias de jornal e revistas, revelando uma 

significativa influência das coberturas midiáticas na formulação das leis penais de gênero. 

Além disso, alguns dos erros técnicos constatados decorreram da necessidade de urgência na 

tramitação das propostas, como é o caso do esquecimento da proposta de alteração do Título 

VI do Código Penal durante a 1ª reforma dos crimes sexuais. 

 

7. Além da ausência de rigor técnico e científico, outra falha constatada no processo de 

criminalização primária foi a preferência do legislador por tipos penais abertos. Sob a 

justificativa de que a “tradição legislativa” impõe ao Judiciário a tarefa de explicar o 
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conteúdo jurídico das formulações legais, o Legislativo elaborou redações demasiadamente 

abertas para alguns dos tipos penais analisados, como é o caso do estupro, assédio sexual e 

feminicídio. O principal problema decorrente da formulação aberta, para além das 

ponderações sobre legalidade e segurança jurídica, é que ela permite uma margem 

interpretativa perigosamente subjetiva ao aplicador do direito, o que, no caso de crimes 

sexuais, se mostra especialmente problemático. 

 

8. Para além das falhas relativas ao processo de criminalização primária, é possível tecer 

considerações político-criminais sobre o uso da via penal para o enfrentamento da violência 

de gênero. Em primeiro lugar, muito embora boa parte das condutas tipificadas pelas leis 

penais de gênero estejam relacionadas a lesões graves a bens jurídicos penalmente relevantes, 

o Direito Penal vem se consolidando como primeira e única resposta ao problema da 

violência contra a mulher. Ao reiteradamente optar pela simples resposta penal em 

detrimento de estratégias mais abrangentes para lidar com o tema da violência contra a 

mulher, o legislador peca em compreender esta última enquanto fenômeno social complexo, 

que exige soluções direcionadas não só aos seus sintomas (a manifestação pontual da 

violência) mas principalmente à transformação das causas primeiras da violência – os 

padrões socioculturais responsáveis por reproduzir visões discriminatórias com relação à 

mulher.  

 

9. A prevalência da estratégia penal se torna ainda mais preocupante pela crescente 

resistência do Poder Legislativo em ampliar a discussão de gênero para além dos limites da 

repressão penal. Enquanto, por um lado, há um alinhamento cada vez maior de ambos os 

polos do espectro político frente ao uso da via punitiva para o enfrentamento da violência 

contra a mulher (especialmente a violência sexual), há um forte bloqueio sendo construído 

com relação à inserção da pauta no plano educacional, respaldado na retórica da “ideologia 

de gênero”. Esta, que vem ganhando força principalmente a partir de 2014, tem como 

principal objetivo impedir a flexibilização do conceito biológico de “homem” e “mulher”. 

 

10. Além disso, a influência do feminismo cultual na produção legislativa gerou 

consequências negativas à compreensão do fenômeno da violência de gênero. Em primeiro 

lugar, a individualização do conflito social gerada pelo recurso à gramática penal acabou 
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reduzindo a violência em termos de agressor e vítima. A cristalização de uma identidade fixa 

de “vítima” é, todavia, especialmente danosa às mulheres, pois impõe a todas elas um lugar 

social de passividade e fragilidade que muito pouco contribui para a superação de 

estereótipos de gênero.  

 

11. A construção de políticas em defesa das mulheres com base na ideia de sua maior 

vulnerabilidade deve ser feita com muita cautela, pois, mesmo que não intencionalmente, 

pode fortalecer noções biologizantes e deterministas (como a da maior fragilidade do sexo 

feminino em comparação ao masculino) e afastar a tutela penal de mulheres que, por 

incidência de padrões discriminatórios para além do gênero, não se enquadram na imagem 

socialmente construída de “mulher frágil”, como é o caso das mulheres transexuais e negras. 

 

12. Por fim, a elaboração legislativa adota, quanto às leis penais de gênero, um referencial 

distorcido sobre as experiências de vitimação femininas. O enquadramento das mulheres em 

uma categoria universal (“vítimas”) gerou não só a desconsideração das diferenças 

intrínsecas ao grupo social, mas a exclusão das parcelas mais vitimadas pela violência de 

gênero, como se pode observar no caso do feminicídio e da própria Lei Maria da Penha.  
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