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Resumo 

 

Esta pesquisa procurou investigar os fatos sobre a subjetivação das representações sociais das 

mulheres que sofreram algum tipo de violência de seus parceiros, em função de entender os 

prejuízos causados em todas suas esferas: psicológicas, sociais e ocupacionais, com a relação 

direta ao homem e ao seu machismo imperativo, depois da aplicabilidade da Constituição Federal 

de 1988 e da Lei Maria da Penha, como um símbolo do sistema jurídico protecionista brasileiro. 

Buscou-se identificar a violência doméstica, os tipos de agressores e analisar em qual dimensão 

ainda acontece esse tipo de violação dos direitos humanos. Utilizou-se da metodologia 

bibliográfica, com base em suas referências teóricas, livros, artigos científicos, periódicos e 

revistas para analisar os conteúdos referentes ao tema. Tem como objetivo principal interpretar a 

importância da Tutela Penal em função de potencializar os direitos trazidos para o sexo feminino.  
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   Abstract 

 

This research investigates the facts about the subjectivity of the social representations of women 

who have suffered some type of violence from their partners, due to the sense of the damage 

caused in all its spheres: psychological, social and occupational, with the direct relationship to 

men and its imperative machismo, after the applicability of the 1988 Federal Constitution and the 

Maria da Penha Law, as a symbol of the Brazilian protectionist legal system. We sought to 

identify domestic violence, the types of aggressors and to analyze whether this type of human 

rights violation still occurs. Bibliographic methodology was used, based on its theoretical 

references, books, scientific articles, periodicals and magazines according to the content related 

to the theme. Its main objective is to interpret the importance of Penal Guardianship in order to 

enhance the rights brought to women. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 Ao fazer as análises quanto à proteção da mulher no Brasil, pode-se perceber que é uma 

questão fundada em causas múltiplas que tem suas raízes em um modelo social pré-estabelecido e 

configurado através de centenas de anos no estilo patriarcal, consistente em reconhecer a 

dominância do homem. 

 É com o passar dos anos e com a interpretação de novas leis que a profundidade do tema 

tomou mais reconhecimento e modificou-se nas últimas décadas, onde houve a exposição do 

verdadeiro objetivo social que estava em necessidade e demandava mais proteção diante de seu 

alto desígnio.  

 Para cristalizar um consenso a Constituição Federal trouxe a igualdade entre os gêneros, 

mas as leis ainda precisavam contemplar um caminho que pudesse balizar a tutela penal para as 

situações encontradas quando uma mulher sofre violência, assim sendo, deveria haver o 

surgimento de novas leis com esferas de ação que potencializassem a relevância dessas condutas 

delitivas, com a expansão do Código Penal e de Processo Penal.  

 Essa pesquisa tem como objetivo principal trazer essas questões pertinentes à gravidade 

do assunto e a relevância do mesmo na interpretação de uma Tutela Penal mais condizente com a 

Constituição depois de 1998 e com a concepção da igualdade de gêneros, mesmo que ainda seja 

uma noção ainda em construção, pois somente parece verdadeira em sua concepção, contudo 

precisa entrar para a realidade da mulher.  

 Tem como objetivos específicos analisar o histórico das leis brevemente; especificar a 

magnitude das Leis nº 13.718 e nº 13.722; auxiliar no entendimento da tutela penal em relação à 

proteção à mulher, com a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/06.  

 

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Breve histórico da revolução das leis em proteção à mulher 

 

 Na história da humanidade em qualquer civilização houve imposições feitas em relação à 

posição de inferioridade das mulheres, baseadas em leis discriminatórias que consolidavam uma 

desigualdade e geravam a assimetria no que diz respeito à relação entre homens e mulheres. Esse 

reflexo vem se caracterizando desde o começo do mundo e serve de instrumento para a 



 
consolidação da desarmonia que estabeleceu um patamar de submissão para o sexo feminino 

(SANTOS, 2005). 2 

 Não pode ser considerada apenas a seara doméstica como exemplo, mas sim na 

amplificação do direito familiar e no cenário público. Mesmo os movimentos de direitos 

humanos não postulavam, em seu início, as bandeiras de luta do feminismo a favor da 

participação da mulher em todos os setores, como na política, mercado de trabalho, aborto, 

sexualidade das mulheres ou a proteção das mesmas, além de outras petições, tratando destes 

assuntos como forma secundária (OLIVEIRA, 2017). 3 

 Foram muitos anos entrelaçando as conquistas que deveriam ser das mulheres atreladas 

aos direitos dos homens. O homem funcionava como um paradigma dos direitos humanos, como 

se outros não existissem, muito menos os mais vulneráveis, como a mulheres, os idosos, as 

crianças, os negros, índios, deficientes mentais e físicos, homossexuais entre outros e a Tutela 

Penal referente à defesa da mulher ficou defasada (NASCIMENTO, 2019). 4 

Neste contexto, no Relatório dos Direitos Humanos, a ONU no ano de 2000 (PRA; 

EPPING, 2012)5, reconheceu a notoriedade da promoção da igualdade entre os homens e 

mulheres e concluiu que essa discriminação histórica gerava um impacto negativo, mas 

mensurado por indicadores econômicos dos países do mundo, o que, mesmo com a magnitude da 

ação, não considerava a profundidade da situação.  

Faz-se necessário ressaltar o artigo 1º da Declaração Universal da Organização das 

Nações Unidas “... todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

Dotados de razão e consciência, devem agir uns para com os outros em espírito e fraternidade” 

(SARLET, 2002, p. 43-44). 6 

É de grande relevância pautar-se em exemplos de outros países, pois, do mesmo modo, 

podem ser acometidos da percepção errônea acerca da diferença pautada no gênero, como no 

caso da Espanha: 

                                                
2 SANTOS, S. M. de M. “O pensamento da esquerda e a política de identidade: as particularidades da luta pela 

liberdade de orientação sexual”. Recife, 2005. 
3 OLIVEIRA, Tatyane Guimarães. Feministas ressignificando o direito: desafios para aprovação da Lei Maria da 

Penha. Rev. Direito Práx.,  Rio de Janeiro ,  v. 8, n. 1, p. 616-650,  Mar. 2017.  
4  NASCIMENTO, Gerlany Silva. “Processo de revitimização nos crimes sexuais contra a mulher”. 2019. 
5 PRA, Jussara Reis; EPPING, Léa. Cidadania e feminismo no reconhecimento dos direitos humanos das 

mulheres. Rev. Estud. Fem.,  Florianópolis ,  v. 20, n. 1, p. 33-51,  Apr. 2012. 
6 SCARLET, Ingo Wolfgang. “Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal”. 

Livraria do Advogado. 2002. 



 
Em 2012, Ángela apresentou seu caso ao Comitê para a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher, alegando que as ações das autoridades policiais, administrativas e 

judiciais constituíam uma violação do seu direito a não ser alvo de discriminação por 

motivos de gênero. Em 2014, o organismo concluiu que a Espanha havia violado os 
direitos humanos sob a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher. Entre outras recomendações, o CEDAW recomendou 

que a Espanha pagasse uma indenização a Ángela Carreño. O comitê também 

recomendou que o governo adotasse medidas para que atos de violência doméstica 

cometidos no passado fossem levados em conta na determinação dos direitos de custódia 

e visita de crianças (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2019). 7  

 E ainda esclarece que:  

Em sua decisão, o tribunal reconheceu que as cláusulas dos tratados internacionais dos 

quais a Espanha é Estado signatário formam parte da legislação do país e que as 

recomendações do Comitê são de caráter vinculante. Logo, as conclusões do CEDAW 

devem ser efetivamente acatadas e aplicadas para que os direitos e liberdades estipulados 

nos tratados sejam “reais e concretos” na Espanha (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 

2019). 8 

Os direitos da mulher devem ser a consequência da erradicação de todas as formas de 

discriminação e violência que devem ser constituídos pelo compromisso dos Estados 

Democráticos de Direito. Quando um país que se autodeclara democrático, deve ser caracterizado 

por promover o bem-estar de qualquer cidadão, seja ele quem for sem distinção (PRA; EPPING, 

2012). 9 

... a expressão ‘discriminação contra as mulheres' deve ser entendida como ‘toda a 

distinção', exclusão ou restrição fundada no sexo e que tenha por objetivo ou 

consequência prejudicar ou destruir o reconhecimento, gozo, ou exercício pelas 

mulheres, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade dos homens e 

das mulheres, dos direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, 

econômico, social, cultural e civil em qualquer outro campo  (SABADELL, 2010, 

p. 276). 10  
 

A democracia não pode deixar que a desigualdade fosse uma de suas características tanto 

em sua forma histórica, social ou jurídica, procurando estabelecer instrumentos jurídicos para a 

sua proteção, no caso do Brasil contemporâneo, a Constituição Federal de 1988 tornou-se uma 

referência na relevância da proteção da mulher, como titular dos direitos humanos construindo 

uma base até a chegada primordial da Lei Maria da Penha.  

                                                
7 NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL. Disponível em: https://nacoesunidas.org/espanha-estabelece-marco-de-direito-

internacional-em-decisao-sobre-violencia-domestica-diz-comite/ Acesso em: 24 de ago. 2020.  
8 IDEM. 
9 PRA, Jussara Reis; EPPING, Léa. “Cidadania e feminismo no reconhecimento dos direitos humanos das mulheres”. 
Revista Estudo Feminino. 2012. 
10

 SABADELL, A. N. Manual de sociologia jurídica: introdução a uma leitura externa do direito, 5. ed. rev., atual. 

e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.  
 

https://nacoesunidas.org/espanha-estabelece-marco-de-direito-internacional-em-decisao-sobre-violencia-domestica-diz-comite/
https://nacoesunidas.org/espanha-estabelece-marco-de-direito-internacional-em-decisao-sobre-violencia-domestica-diz-comite/


 
 

2.2 O caminho da conquista dos Direitos das Mulheres através da Constituição de 1988 e a 

importância fundamental da Lei Maria da Penha 

 

A Constituição Federal desde 1988 estabelece uma regra que legaliza a igualdade entre 

homens e mulheres, como um princípio, sendo que a isonomia de direitos e deveres é decorrente 

na sociedade conjugal (CAMPOS, CORRÊA, 2012). 11 

O artigo 5º, caput da Constituição Federal serve para assegurar mais do que apenas a 

igualdade formal perante a lei, mas sim uma igualdade material baseada em determinados fatores, 

onde a busca da igualdade deve ser proporcional, pois não devem ser tratados iguais em situações 

provenientes de fatos desiguais, caso que é exemplo do que acontece com as mulheres.  

Para Bulos (2002, p. 79): 12 “O raciocínio que orienta a compreensão do Princípio da 

Isonomia tem sentido objetivo: aquinhoar igualmente os iguais e desigualmente as situações 

desiguais”.  

Contudo, a legislação mesmo que tão clara constitucional ou infraconstitucional, não é 

capaz de mudar o cenário da discriminação e da desigualdade sozinha, todavia, estabelece o 

marco zero para que estratégias de enfrentamento e superação fossem estabelecidas para a 

concretização destes direitos e contra a violência sofrida pelo sexo feminino (IPEA, 2011). 13 

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) trouxe a transparência e a visibilidade essenciais 

ao conhecimento sobre a violência doméstica no Brasil, segundo Campos e Costa (2011) 14dentro 

deste contexto, a sociedade pode ficar mais vigilante e atenta, e em consequência, menos 

tolerante com a violência contra a mulher, que pode por inúmeras vezes não ter condições para 

decidir sobre sua vida e seu papel no exercício de poder. 

Esta Lei é essencial, pois protege a mulher da violência doméstica e familiar em qualquer 

de suas variantes, sejam elas físicas, psicológicas, sexuais, patrimoniais ou morais. Esta Lei 

recebeu este nome para homenagear a sua precursora, uma mulher que foi violentada pelo marido 

durante o seu casamento, por seis anos, até que o mesmo atirou contra ela deixando-a 

paraplégica, sendo o estímulo para que ela o denunciasse, porém o marido, com as leis da época, 

                                                
11 CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA, Lindalva Rodrigues. “Direitos humanos das mulheres”. 2012. 
12 BULOS, Uadi Lammego. “Constituição Federal anotada”. Saraiva, 2002. 
13 IPEA/Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Retrato das desigualdades de gênero e raça. 4° Ed. 2001. 
14 CAMPOS, Amini Haddad; COSTA, Lindalva Rodrigues Dalla. “Sistema de justiça, direitos humanos e violência 

no âmbito familiar”. 2011. 



 
foi punido em dezenove anos, mas em dois anos já estava solto. Por esta ocorrência, o caso foi 

analisado pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos que impetrou ao Brasil a responsabilidade de omissão diante daquela fatalidade 

(SILVA, 2018).15 

Embora seja uma lei que não traga alterações demasiadas no Código Penal, reconhece a 

necessidade da proteção à mulher, com uma tipificação mais abrangente referente ao crime 

sexual, sendo a gênese da citação sobre o conceito de gênero no Brasil em uma lei (OLIVEIRA, 

2012) 16 e a Lei 13.722 inovou ao modificar o inciso II, do artigo 7º da Lei Maria da Penha. 

Foi através desta Lei que houve a repercussão e a amplitude indispensável à efetivação do 

compromisso internacional que o Brasil precisava assumir para combater a violência contra a 

mulher, principalmente referente aos diversos campos legais sob as óticas do direito penal, 

processual penal, da execução penal, civil, processual civil, trabalhista, administrativo e 

previdenciário a fim de encontrar mais conexão com a realidade do direito em sua incumbência e 

não por sua técnica, no encalço das relações humanas embasada no respeito à diferença e no 

repúdio ao preconceito e à discriminação (CARNEIRO; FRAGA, 2012).17 

Dentre destes tópicos, esta Lei conseguiu criar delegacias e unidades de apoio às mulheres 

e a seus filhos, vítimas de abuso, todas destinadas à proteção da mulher. São consideradas de 

interesse vital, pois exercem um trabalho multidisciplinar, que incluem diversos profissionais que 

são colaboradores para a implementação de políticas públicas, no interesse de erradicar, ou 

mesmo, prevenir, a violência contra a mulher (SCHRAIBER et al., 2007). 18 

Para Gonçalves e Lima (2006) 19a Lei Maria da Penha propiciou a criação de estratégias 

diferenciadas, modificou a modalidade da pena, medidas protetivas, rede integrada de suporte, a 

competência para o julgamento e a natureza jurídica da ação penal para os crimes de lesão 

corporal, designados como violência doméstica.  

                                                
15 SILVA, Aline Santos. “Análise da (in)eficácia das medidas protetivas previstas na lei 11.340/06 no combate a 

violência doméstica e familiar contra a mulher”. 2018. 
16 OLIVEIRA MUJALI, Lara Macedo Ribeiro de. “O gênero e os crimes sexuais: analisando crimes sob a 

perspectiva jurídica de gênero”. 2012. 
17 CARNEIRO, Alessandra Acosta; FRAGA, Cristina Kologeski. “A lei maria da penha e a proteção legal à mulher 

vítima em São Borja no RS: da violência denunciada à violência silenciada”. 2012. 
18 SCHRAIBER, L. B. et al. “Prevalência da violência contra a mulher por parceiro íntimo em regiões do Brasil”. 
19 GONÇALVES, Ana Paula Schwelm; LIMA, Fausto Rodrigues de. “A lesão corporal na violência doméstica: nova 

construção jurídica”. Jus Navegandi. 2006. 



 
Os crimes contra a liberdade sexual que estão previstos na Lei Maria da Penha 

concretizam-se através de variados dispositivos que estão dispersos pelo Código Penal, como o 

artigo 213, que trata sobre estupro; o 217 – A, que dispõe sobre estupro de vulnerável; 218 – A, 

comenta sobre a satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente; o 

favorecimento da prostituição ou qualquer forma de exploração sexual de vulnerável (218 – A), 

ou qualquer outro que está disposto dentro dos Crimes contra a dignidade sexual (LIMA, 2014).20 

Desta maneira, esta Lei pretende salientar a proteção dos direitos humanos para aquelas 

que são coagidas, mesmo que no recinto dos seus lares, em tribulações nos seus relacionamentos 

afetivos, quaisquer que sejam, doentios e violentos, que intencionavam ser minimizados através 

da Lei Maria da Penha, mas que ainda sofrem da utopia de sua extinção. Pretende estabelecer 

uma discussão mais acirrada acerca do combate à violência dirigida à mulher, para que sejam 

estabelecidas sua dignidade e igualdade ao sexo masculino, ao causar inclusive espanto para que 

seja capaz de provocar mudanças significativas (CORRÊA, 2010).21 

Dentre as perspectivas mais inovadoras em relação à Lei Maria da Penha está o 

posicionamento em relação ao feminicídio, que é considerado com a morte das mulheres 

simplesmente por questão de gênero, funciona como uma qualificadora no crime de homicídio, 

pois são decorrentes de uma cultura de dominação, desigualdade e inferiorização nas relações de 

poder, existentes entre homens e mulheres, onde o resultado óbito é a forma mais extrema de 

violência contra as mulheres, mas que infelizmente ocorre em uma proporção estarrecedora 

(OLIVEIRA, 2017).22 

Da mesma maneira, com o incentivo da Lei Maria da Penha hoje o entendimento dos 

Tribunais é mais rigoroso e mais compatível com os direitos da mulher como foi publicada pela 

3ª Seção do STJ a Súmula 589:  

É inaplicável o Princípio da Insignificância nos crimes ou contravenções penais 

praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. STJ. 3ª Seção. Aprovada 

em 13/09/2017. DJe 18/09/2017. 
 

                                                
20 LIMA, Renato Brasileiro de. “Legislação criminal especial comentada” Juspodivm. 2014. 
21 CORRÊA, L. R. “A necessidade da intervenção estatal nos casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher” Lumen Juris, 2010. 
22

OLIVEIRA, Tatyane Guimarães. Feministas ressignificando o direito: desafios para aprovação da Lei Maria da 

Penha. Rev. Direito Práx.,  Rio de Janeiro ,  v. 8, n. 1, p. 616-650,  Mar.  2017.  
 



 
 Mesmo com todas essas concepções, como destaca o Jornal Nacional, nas notícias de 07 

de agosto de 2019, esta Lei é necessária, mas infelizmente ainda não tem os propósitos que 

deveria, pois a violência doméstica continua fazendo vítimas fatais: 

 

Em 13 anos da lei Maria da Penha, o Brasil se movimenta para salvar mulheres, mas enterra cada 

vez mais vítimas da violência doméstica. Nos últimos três anos, o feminicídio matou 12 mil 

mulheres e quase 900 mil pediram medida protetiva em todo o Brasil. Só no Rio, em julho, mais 

de 30 mil pedidos de socorro de mulheres, pelo 190 da Polícia Militar. 
 

 

  O mesmo jornal ainda informa sobre os casos em concreto:  

 
O que dizer de um homem que tentou matar a mulher e o filho de cinco anos, em 

Goiânia? Ele atropelou os dois porque não aceitava o fim do casamento. E como 

justificar essas cicatrizes no corpo de uma mulher, no interior do Piauí? Foram as 

respostas do ex-marido, porque ela também queria ir embora. As histórias dessas 

sobreviventes da violência doméstica podem se juntar a milhares de outras, mas muitas 
só podem ser contadas por quem ficou com a saudade. 

 

 

 Os objetivos da Lei Maria da Penha só podem realizar-se se cada um fizer a sua parte, 

para que não haja mais casos como os explicitados ou como qualquer outro ato contra a mulher, 

simplesmente por ser mulher, não é somente a lei que deve ser cumprida, mas a denúncia, a 

colaboração e a concretização da queixa, e mais, a punição.  

  

 

2.3 As violências e suas diferenças estruturais para a realidade feminina 

 

 Para Marcondes Filho (2001)23, a palavra violência tem sua procedência dentre duas 

vertentes, tanto do latim violentia, que tinha como seu significado o abuso da força, como violare 

que seria no sentido da transgressão do respeito referente à outra pessoa. 

 Como exemplifica Locks (2009),24 um puxão de cabelo, por exemplo, ofenderá a 

integridade física da vítima, mas nem sempre, pode deixar marcas que deixem constar a 

gravidade e restar caracterizado o crime de lesão corporal. Em contrapartida, pode chegar a ser a 

decorrência de um fato muito mais grave do que uma lesão corporal, causando o crime de 

homicídio. 

                                                
23 MARCONDES FILHO, C. Violência fundadora e violência reativa na cultura brasileira. São Paulo Perspectiva, 

ISSN 0102-8839 versión impresa. São Paulo, v.15 n.2, abr./jun. 2001. 
24 LOCKS, Barbara Bressan Sônego. “Lei maria da penha.” Trabalho de monografia apresentado à Universidade so 

Sul de Santa Catarina. 2009. 



 
Contudo há a necessidade dessa exposição com a urgência da diferença paradoxal da 

violência para a mulher, de toda forma submetida à tutela masculina. Faz-se imperativo ressaltar 

que o conceito de violência de gênero, compreende-se para:  

 

a sociologia, a antropologia e outras ciências humanas lançaram mão da categoria gênero 

pra demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais existentes entre homens e 

mulheres, que repercutem na esfera da vida pública e privada de ambos os sexos, 

impondo a eles papeis sociais diferenciados que foram construídos historicamente e 

criaram polos de dominação e submissão. Impõe-se o poder masculino em detrimento 

dos direitos das mulheres, subordinando-as às necessidades pessoais e políticas dos 

homens, tornando-as dependentes (TELES, 2012, p. 14).25 

 

Desta feita, a criação do termo gênero teve que ser empregada na função de demonstrar 

com clareza as desigualdades sociais, econômicas e descriminantes sofridas de forma cultural e 

tradicional, devido à opressão dos homens, o que era inserido desde o seu nascimento, dentro dos 

parâmetros estabelecidos pelos sistemas familiares patriarcais. 

 Não obstante, em um entendimento completamente diferente, Scala (2012) 26ressalta que “ 

tudo isso é tão absurdo, que só pode ser imposto com uma espécie de “lavagem cerebral” global 

[...] O gênero destrói a estrutura antropológica íntima do ser humano”.  

 Outra opinião similar, baseia-se em uma corrente mais tradicional, apoiada pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB):  

 

As expressões “gênero” ou “orientação sexual” referem-se a uma ideologia que procura 

encobrir o fato de que os seres humanos se dividem em dois sexos. Segundo essa 

corrente ideológica, as diferenças entre homem e mulher, além das evidentes 
implicações anatômicas, não correspondem a uma natureza fixa, mas são resultado de 

uma construção social. Seguem o célebre aforismo de Simone de Beauvoir: “Não se 

nasce mulher, fazem-na mulher (sic)”. Assim, sob o vocábulo “gênero”, é apresentada 

uma nova filosofia de sexualidade (RIFAN, 2015). 27 

 

 

 Scherer (2015) 28ainda sustenta que essa ideologia de gênero é um caminho arriscado, 

pois traz uma orientação que pode abrir caminho para a legitimação de inúmeras considerações, 

                                                
25 TELES, Maria Amélia de Almeida; MELO, Mônica de. “O que é a violência contra a mulher”. Ed. Brasiliense, 

2012. 
26 SCALA, J. “Ideologia de gênero: o neototalitarismo e a morte da família”. Zenit. 2012. 
27 RIFAN, Dom Fernando Arêas. Bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney (RJ). A 
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inclusive sobre o tipo de gênero para o pedófilo, por exemplo. Além de considerarem que o termo 

gênero pode ser considerado como uma desconstrução do matrimônio, da maternidade e da 

família. Assim sendo, o termo gênero poderia incentivar uma maneira de viver onde todas as 

formas de experimentação sexual poderiam vir desde a mais tenra idade.  

 Para rebater esse entendimento conservador e retrógrado está o objetivo da Convenção da 

ONU que se dá, segundo Barin (2016)29na necessidade de que os direitos da mulher e da 

igualdade de gênero estejam sob o âmbito de todos os países signatários, além de ser a 

representação da repressão de qualquer discriminação. 

 

Andou bem o legislador ao qualificar a conduta de homicídio contra a mulher por razão 

de gênero, cuja pena pode variar de doze a trinta anos, e ser acrescida de 1/3 até a 

metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos três meses posteriores ao 

parto, contra menores de quatorze anos, maiores de sessenta anos ou contra pessoa com 

deficiência, ou a presença de descendente ou ascendente da vítima, pois saímos de um 

momento histórico em que matar a mulher era considerada legítima defesa da honra, 
para um momento em que matar uma mulher por sua condição de gênero é homicídio 

qualificado altamente repreensível pela sociedade (CUNHA, 2018, p. 130). 30 

 

A violência contra a mulher, por consequência, é um dos alvos principais da violência de 

gênero e foi criada por ser a concepção da prática contra a pessoa do sexo feminino, pura e 

simplesmente, pela condição de ser mulher (TELES, 2012).31 

Em uma perspectiva histórica da evolução da violência contra a mulher, no cenário 

brasileiro, para que houvesse a efetivação dos direitos femininos, percorrida pelas leis que 

abordavam os crimes sexuais, tem-se que no Período Colonial, o Brasil ainda não tinha a 

independência para legislar sobre suas próprias leis, por isso os crimes de conjunção carnal “per 

força”, tinham como pena a morte impetrados pelo Código Filipino, e para a mulher não tinha 

nenhum tipo de recomendação, sendo que independia quem era a mulher ofendida 

(NASCIMENTO, 2019).32 

 Como corrobora Nascimento (2019)33, entretanto, desde as Ordenações Reais até antes 

das Leis nº 13.718 e nº 13.722, de 2018 inseridas no Código Penal 1940, a imagem da mulher, 
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mesmo sendo vítima, sempre foi pejorativa. Anteriormente este tipo de crime dependia do estilo 

de vida que a própria mulher levava, pois a mulher deveria ser “honesta” e somente assim a 

graduação da pena aumentava.  

O Código Penal brasileiro foi instituído pelo Decreto-lei n 2.848, de 1940, e ainda é o 

vigente e remarca a vivência daquele tempo, como destaca Borges e Carvalho Neto (2009, p. 

282)34 “no tocante aos crimes contra os costumes, a exposição deixou claro que se tratava dos 

mesmos crimes já contidos na lei vigente à época, sob a rubrica dos crimes contra a segurança da 

honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor”.  

A novidade contida neste Código foi estabelecida na tipificação dos crimes sexuais de 

forma ampla, e não como sendo meros sujeitos das situações, dividindo-o em parte geral, que 

deve cuidar da teoria do crime e da teoria geral da pena, e uma parte especial, em que os crimes 

são descritos em sua espécie (BORGES; CARVALHO NETO, 2009, p. 283). 35 

Antes de tipificar qualquer crime sexual é necessário interpretar a violência sem si, como 

descreve Cavalcanti (2007, p. 29) 36 é:  

 

Um ato de brutalidade, abuso constrangimento, desrespeito, discriminação, 

impedimento, imposição, invasão, ofensa, proibição, sevícia, agressão física, psíquica, 

moral ou patrimonial contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais 

definidas pela ofensa e intimidação pelo medo e terror.   
 

A violência doméstica ocorre em uma relação afetiva em que, na maior parte dos casos, 

precisa de intervenção externa. É raro quando uma mulher consegue se desvencilhar de um 

homem abusador, sozinha, geralmente ela precisa de auxílio. Até que essa ajuda aconteça existe 

uma oscilação entre movimentos de saída e retorno da relação (CAMPOS; COSTA, 2011, p. 28). 

37 

A violência doméstica contra o sexo feminino pode atingir diversos aspectos de sua vida, 

nas relações sociais, em sua saúde, física ou psicológica, no trabalho. Ribeiro e Coutinho (2011)38 

                                                
34 BORGES, Paulo Cesar Corrêa; CARVALHO NETO, Gil Ramos. “Estudo comparado da tutela penal da liberdade 
sexual no Brasil e na Itália”. Revista da EMERJ. 2009. 
35 BORGES, Paulo Cesar Corrêa; CARVALHO NETO, Gil Ramos. “Estudo comparado da tutela penal da liberdade 

sexual no Brasil e na Itália”. Revista da EMERJ. 2009. 
36 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência doméstica. Análise da Lei “Maria da Penha”, 

n°11.340/06. Salvador: Pdivm, 2007. 
37 CAMPOS, Amini Haddad; COSTA, Lindalva Rodrigues Dalla. “Sistema de justiça, direitos humanos e violência 

no âmbito familiar”. 2011. 
38 Ribeiro, C. G. & Coutinho, M. L. L. Representações sociais de mulheres vítimas de violência doméstica na cidade 

de João Pessoa-PB. Psicologia e Saúde, 3(1), 52-59, 2011.  



 
consideram que um em cada cinco dias de falta no trabalho é causado por algum trauma surgido 

pela violência sofrida pelas mulheres em suas casas, a partir desse critério, a cada cinco anos, a 

mulher perde um ano de vida está sofrendo da violência doméstica.  

 

2. 4 Quem são os agressores? 

 

Neste contexto, um dos lugares mais perigosos para as mulheres é a sua própria casa, mais 

da metade das mulheres assassinadas são mortas em sua residência, por seus parceiros, ou 

mesmo, por parentes próximos, como pais ou irmãos, contudo, mais homens são assassinados 

que as mulheres, mas o que é chocante, é que homens são mortos por estranhos, enquanto que as 

mulheres geralmente são mortas por quem mais elas têm consideração e dizem amá-las (IPEA, 

2011). 39 

Como sustenta Bárbara Soares40:  

 

com a criminalização da violência que acontece no espaço doméstico, redefinem-se os 

sentidos de individualidade, dos direitos, das responsabilidade e as fronteiras entre o 

mundo público e o mundo privado. Se estas fronteiras nunca forem estáveis e definitivas 

na história do Ocidente, é certo, também, que o espaço público nunca esteve tão 

confundido com a intimidade e com a vida em família, como nesse início de século, em 

nome de expectativas igualitárias e do amplo acesso aos direitos civis – como tem 

acontecido sobretudo na América do Norte e em alguns países da Europa (SOARES, 

1999, p.32).  
 

 

Sob as expressões e comunicação de expectativas e anseios, valores e intenções, cada 

indivíduo e família compreendem à sua forma as concepções do amor, do casamento ou como 

devem atuar no cotidiano em relação aos outros. Para Magalhães e Féres-Carneiro (2003),41 a 

conjugalidade define-se com sua subjetividade de dimensão psicológica compartilhada que detém 

uma dinâmica impensada ligada a leis e funcionamentos sociais específicos.  

A violência surge de agentes diferentes, assim como abrange qualquer esfera social:  

 

A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a violência o que impõe a necessidade 

de se tomar consciência de que a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorrente 
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da desigualdade no exercício do poder, o qual gera uma relação dominante e dominado 

(DIAS, 2015, p. 24)42.  
 

 

 Segundo a Procuradoria Especial da Mulher: 

  
 

Violência contra a mulher: agressões cometidas por ‘ex’ aumentam quase 3 vezes em 8 

anos. Percentual de mulheres agredidas por ex-companheiros subiu de 13% para 37% 

entre 2011 e 2019, incluindo situações em que os agressores eram ex-maridos e também 

ex-namorados no momento do ataque. Números representam um aumento de 284% 

desses casos. (Dados são da 8ª edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em parceria 

com o Observatório da Mulher contra a Violência).43 

 

 

 

FONTE: PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER 

 

 O discurso social, como um preceito utilizado até o presente momento reforça a violência 

como algo natural, mesmo que não haja o incentivo das leis e a concepção que está errado, é 

existente dentro do âmbito familiar, ademais:  

 

Este fenômeno não se esgota com a ocorrência de episódios violentos, físicos ou 

psicológicos, mas tem também expressão discursiva, que vai no sentido de: I) legitimar a 
ordem patriarcal e as suas instituições; II) justificar a violência contra as mulheres como 
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expressão legítima do poder masculino. Assim, estes discursos são também discursos 

sobre normas, que nos revelam um modelo de normalidade quanto ao funcionamento da 

família e das instituições e nhoque concerne aos papéis respectivos que cabem a homens 

e mulheres (ARTHUR, 2005).44   
 

 

 Importante ressaltar que existe uma imensa dificuldade em produzir provas sobre esse 

assunto, pois o problema se passa encoberto pelo lar, geralmente sem testemunhas, sendo 

insuficiente somente a palavra da vítima contra a palavra do agressor (NUCCI, 2014). 45 

 Provar o estupro dentro de uma relação conjugal ratifica que na maioria das vezes é um 

crime cometido no silêncio do recôndito e nem sempre deixa marcas, ou mesmo, vestígios na 

vítima, pois o crime pode ser praticado de inúmeras maneiras, onde o autor pode usar de 

violência psicológica, ameaças de morte, coação moral, sub-rogar difamação e injúrias.  

 Não obstante, se a prática da violência restar vestígios será indispensável a realização do 

exame de corpo de delito, não podendo ser substituível nem mesmo com a confissão do acusado, 

como expressa o Código de Processo Penal em seu artigo 158.   

 Evidencia-se que mesmo que haja a realização do exame de corpo de delito, para a 

comprovação da prática do crime de estupro por outro meio de prova, se esta prova não for 

válida, tal meio considerar-se-á ilegítimo, e o réu poderá ser absolvido em função da dúvida em 

relação à existência do crime (MENEZES; BARRETO FILHO, 2018).  

 

PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - AUSÊNCIA DE 

LAUDO PERICIAL OU RELATÓRIO MÉDICO COMPROVATÓRIO DAS LESÕES 

SOFRIDAS - DESCLASSIFICAÇÃO - CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO - 

NECESSIDADE. - Inexistindo prova da materialidade do delito de lesões corporais, de 

rigor a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato. (TJ-MG - APR: 
10414140024863001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 

22/11/2017, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 

29/11/2017) 46 
 

 Todavia, nos casos que não restam vestígios de práticas delituosas, ou mesmo quando os 

vestígios desaparecem, o Código de Processo Penal expressa seu parecer pelo artigo 167 que 

prevê a prova testemunhal como forma de suprir a falta do exame de corpo delito, quando a 
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realização do exame foi comprovada impossível na data da denunciação do crime, pois ocorreu o 

perecimento dos vestígios em decorrência do crime em si ter acontecido em outro período.   

 A prova pericial faz-se crucial para a comprovação de crimes que deixam indícios e 

partem da premissa que o depoimento da vítima é de extrema relevância, mas com a mudança da 

ei 13718/18, a denúncia dos crimes contra a liberdade sexual, não precisam mais do 

consentimento da vítima e serão denunciados mediante Ação Penal Pública Incondicionada 

(MENEZES; BARRETO FILHO, 2018).47 

Isso revela, na prática, que as ações contra os crimes de assédio sexual e estupro não irão 

depender mais da vontade da vítima de denunciar, o que, de certa forma, pode ajudar as vítimas a 

serem protegidas por outros. Sem embargo, o processo é sempre doloroso para a vítima que deve 

prestar depoimentos, por mais de uma vez, passar pelos exames, podendo se contradizer em 

algumas declarações, o que pode ser suficiente para absolver o réu, com base no princípio in 

dubio pro reo, o que faz com que a liberdade do agressor possa prevalecer sobre a sua punição, 

pois com a mudança todos os crimes contra a dignidade sexual são crimes são apontados como de 

Ação Pública Incondicionada (SANTOS, 2018). 48 

 

2.5 A relação do Código Civil e a da violência doméstica entre marido e mulher 

 

 No retrocesso histórico, o Código Civil de 1916 veio para revogar as Ordenações 

Filipinas, mas não alterou as leis e as consequências machistas advindas daquele tempo, 

ressaltando os aspectos da sociedade, sendo conservador do princípio ao fim, transformando a 

força física do homem em poder e autoridade (DIAS, 2015). 49 

O homem tinha o papel de chefe da sociedade conjugal, estabelecendo desigualdades 

inclusive nos atos da vida civil, com algumas obrigatoriedades para mulher, como ser virgem, 

adotar o nome do marido quando houvesse o casamento, e no caso de desquite, somente se fosse 

inocente e pobre, somente adquirindo a cidadania em 1932, quando o voto da mulher foi 
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admitido, depois veio a lei do divórcio que tornou facultativa a utilização do nome do esposo e 

alterou os regimes de bens de comunhão universal (CABRAL, 2008). 50 

 Antes do novo Código Civil, depois de contraído o casamento o Código Civil elenca para 

os cônjuges, no artigo 1.566 um rol de deveres de direitos, que são inerentes a ambos, para a 

“vida em comum, no domicílio conjugal”, assim como retrata o inciso II, com obrigações de 

viverem sob o mesmo local.  

 A doutrina não é unânime em seus pareceres em consideração à tutela da mulher, para 

Venosa (2017), a vida em comum é a decorrência da união, e da compreensão do débito conjugal, 

na satisfação recíproca das necessidades sexuais, em que um cônjuge não pode obrigar ao outro 

no cumprimento desse dever, sob pena de violação da liberdade individual.  

Como explica Capez (2008) 51, o marido como autor da questão da violência doméstica e 

familiar contra a mulher, mesmo antes de qualquer menção de lei, se mediante emprego de 

violência ou grave ameaça constrangesse a mulher à prática de relações sexuais estaria 

cometendo o crime de estupro.  

 Na concepção de Noronha (2003)52 manter as relações sexuais é considerado um dever 

recíproco, portanto, a mulher não pode e nem deve se opor, pois a finalidade do casamento é a 

perpetuação da espécie, e, neste ínterim, se o marido empregar de violência quando há a recusa 

da cópula carnal, por meio de capricho, não há a configuração do estupro.  

Hungria e Noronha apud Costa, Diógenes (2004) 53 entendem que marido não deveria ser 

acusado de ser um estuprador contra sua esposa, no dever da coabitação, e que o sexo deveria ser 

entendido como um encargo e acrescenta que o marido poderia obrigar a mulher sem incorrer em 

crime algum.  

 Em um caminho longo e tortuoso, pendente de correntes tradicionais, onde se afirma que 

em virtude do débito conjugal constituído legalmente pelo Código Civil, seria impossível a 

prática do delito de estupro marital, uma vez que há a obrigação de manter relações sempre que 
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for solicitado pelo outro, transcorreu um período de muita luta para a interposição de outros 

pensamentos.  

 Com a instituição do Novo Código Civil com a Lei 10.406 de 2002, houve as alterações 

legais que instituíram o fim da discriminação na legislação cível contra as mulheres, e em acordo 

com a Constituição Federal, somente 14 anos depois, passou a lhes dispensar tratamento 

igualitário entre homens e mulheres, com especial atenção ao Direito de Família concernentes aso 

direitos e responsabilidade de ambos no âmbito familiar.  

Em contraposição ao Código Civil antigo, está o Código Penal que tipifica o estupro, 

dando vasão à concepção moderna, pois caracteriza o sexo forçado como crime, mesmo dentro da 

relação conjugal, quando há emprego de constrangimento, violência ou grave ameaça contra a 

pessoa, e não trazem exigências de suas características particulares, como ser casada ou solteira 

(SILVA, 2011). 54 

Mirabete (2010)55 diz que pode ocorrer o estupro sempre que o constrangimento fizer 

parte da ação e da realização do ato sexual e se a conduta for incompatível com a dignidade da 

mulher e da respeitabilidade do ato, constituindo-se assim abuso de direito.  

A anterior denominação do Título VI – “Dos crimes contra os costumes” – era 

reveladora da importância que o legislador de 1940 atribuía à tutela da moralidade 

sexual e do pudor público nos crimes sexuais em geral, ao lado, e, às vezes, acima da 

proteção de outros bens jurídicos relevantes como a integridade física e psíquica e a 

liberdade sexual. É o que se verificava claramente, por exemplo, na previsão como causa 

extintiva de punibilidade o casamento da ofendida com o autor do crime sexual, por se 

considerar este causa de desonra para a vítima e união em matrimônio uma forma de se 

reparar o mal causado pelo delito, mediante a restauração do conceito que usufruía ela 

no meio social (MIRABETE, 2010). 56 

 

Dentro desses parâmetros entre a doutrina e a jurisprudência travaram uma discussão 

sobre a possibilidade ou não da configuração do crime de estupro inclusive na relação conjugal, 

apesar de já existirem decisões a favor, há o entendimento, segundo Jesus (2015), 57que embora 

dentro o casamento exista o direito do relacionamento sexual, esse mesmo direito não deve ser 

uma autorização ao marido de usar de sua força ou empregá-la em razão de sua mulher negar-lhe 

a vontade, pois assim a configuração do estupro estaria por si só, caracterizada. 
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Assim sendo, seria o estupro marital, uma modalidade de estupro previsto no artigo 213 

do Código Penal, após a alteração pela Lei 12.015/2009, onde haveria meramente a 

particularização do sujeito ativo do crime, onde o próprio marido iria figurar como autor do crime 

da prática de violência sexual em relação à sua companheira ou esposa, mesmo que palavra 

“marido” não conste e sim “alguém”, sendo que a abrangência da mesma pode configurar como 

qualquer pessoa.  

Complementa Greco (2010) 58não remanesce qualquer dúvida sobre esse tipo de estupro 

poder ser praticado pelo cônjuge além de ter perdido o sentido de tal discussão, embora alguns 

queiram argumentar sobre o crédito conjugal do Código Civil, modernamente, não mais a 

aceitação de relacionar-se sexualmente sem o consentimento de sua esposa.  

Neste sentido a Jurisprudência arremata a questão:  

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA OS COSTUMES. RÉU 

DENUNCIADO POR ESTUPRO. ATOS QUE SE ENQUADRARIAM NO 

DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MANUTENÇÃO DA 
ABSOLVIÇÃO. Constou da denúncia que o acusado, mediante o uso de violência e 

graves ameaças, constrangeu a vítima, sua esposa, à conjunção carnal contra a vontade 

dessa, causando-lhe lesões corporais. Os atos de violência praticados pelo réu e 

confirmados pela vítima dizem com a introdução de objetos em sua vagina, causando-lhe 

lesões internas. Relata a ofendida que seu marido passou a exigir que as relações fossem 

mantidas no escuro, não tendo ela condições de afirmar quais objetos eram por ele 

utilizados e que acabaram por feri-la. Número: 70021263470, Tipo do Processo: 

(Apelação Crime. Relator: Naele Ochoa Piazzeta. Tribunal: Tribunal de Justiça do RS. 

Órgão Julgador: Sétima Câmara Criminal. Comarca de Origem: Comarca de Santa 

Maria. Seção: CRIME. Decisão: Acórdão. Data de Julgamento: 04/04/2008. Publicação: 

Diário da Justiça d dia 26/05/2008). 59 

 

 

3.METODOLOGIA 

 

 

 Para Alves (2002, p.16): 60“o senso comum e a ciência são expressões da mesma 

necessidade básica, a necessidade de compreender o mundo, a fim de viver melhor e sobreviver”. 

Desta feita, torna-se essencial que o senso comum tenha o conhecimento científico para utilizar a 

sua expertise e a pesquisa transformar-se-á no papel importante da metodologia científica.  
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 Conforme Lakatos e Marconi (2001)61, com a pesquisa é necessário que haja a elaboração 

de um projeto que irá passar por etapas, como a escolha do título, passando pelas especificidades 

relativas a cada relatório, até a conclusão final, com base segura para sua estrutura.  

 Os dados bibliográficos podem ser encontrados em artigos, livros, sites, para a coleta de 

dados que irão constituir o procedimento básico para os estudos monográficos, como destacam 

Cervo, Bervian e Silva (2006, p. 67): 62 

 
Todas as informações reunidas nos passos anteriores devem ser comparadas entre si e 

analisadas. A análise, a partir da classificação ordenada dos dados, do confronto dos 

resultados das tabelas e das provas estatísticas, quando empregadas, procura verificar a 

comprovação ou não das hipóteses de estudo. 
 

 A pesquisa científica abrange uma área extensa dentro dos estudos e divide-se em campos 

específicos e investigativos como biológicas, exatas e humanas que estabelecem objetivos e 

métodos de pesquisa, e compreendem sua atuação e sua metodologia.  

A pesquisa é uma investigação que produz conhecimentos científicos para atividades 

intelectuais, sistemáticas e intencionais e procura soluções para perguntas fundamentadas 

através das pessoas em geral (KNECHTEL, 2014). 63 

Para Cervo, Bervian e Silva (2006)64 a metodologia bibliográfica é um estudo feito a 

partir de outros materiais já elaborados, como artigos e livros, são importantes por serem 

exploratórios, para que novos caminhos sejam feitos para permitirem ao pesquisador poder 

analisar mais fenômenos interligados.  

 

4. RESULTADOS 

 

 Os maus-tratos sofridos pelo sexo feminino estabelecem perdas relevantes em sua saúde, 

tanto físicas quanto mentais, e a repercussão incrustada na vida de uma mulher que foi violentada 

é enorme (MONTEIRO & SOUZA, 2007).  65Mesmo com a implementação, através dos anos, de 

ações de prevenção e tratamento feitos pelo Ministério da Saúde em consequência dos agravos 
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que são decorrentes da violência contra as mulheres, as repercussões são extremamente sérias, em 

seu estado físico, psíquico e social e são determinantes em seu adoecimento (JANUÁRIO et al., 

2010).66 

 O sofrimento cumulativo pode desenvolver doenças psicossomáticas de espécies 

diferenciadas, como a depressão, por serem eventos estressantes desencadeados e relacionados ao 

dia a dia do ambiente familiar (MEDEIROS & SOUGEY, 2010). 67A violência física e 

psicológica é comprometedora da autoestima, e pode condicionar à autodepreciação, onde a 

mulher desvalorizasse como ser humano, ou referente à sua capacidade, qualidade ou imagem, 

interferindo no seu bem-estar.  

 Sobressai-se que a teoria presente é a visão da mulher como um sujeito social autônomo, 

contudo com influências referentes ao seu histórico vitimado pelo controle masculino em todas as 

esferas da sociedade, através de um conceito embasado do patriarcado abrangente.  

 É um assunto cercado de tanto subjetivismo que consegue se arraigar por diversas 

situações que intentam na dominação e na exploração das mulheres, em sistema de dominação 

dos homens sobre as mulheres, em uma sequência de lugares, como a casa, o trabalho, a política e 

a mídia, por isso que a Tutela Penal e as leis protetivas às mulheres, como a Lei Maria da Penha 

devem ter destaque e serem estudadas com frequência para que o valor intrínseco de seu saber 

seja externalizado.  

 Mesmo que haja o respaldo legal, ainda há muito que se caminhar para que a igualdade 

seja uma premissa na vida cotidiana, para parar de ser constatado empiricamente na realidade da 

violência em detrimento das mulheres, e para não conviverem em um dia a dia de agressões, e 

que a responsabilização dos fatos e suas diretas punições sejam uma constante.  

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A consideração dos direitos fundamentais trazido para a Constituição de 1988 nos artigos 

referentes aos direitos humanos tornou-se a abertura dos caminhos para os novos conceitos 

relativos à proteção das mulheres. Lamentavelmente, a positivação destas garantias não são 
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suficientes o bastante para oportunizar, de modo eficaz, a viabilidade desta lei apenas. É 

necessária a criação de outros mecanismos para a sua real efetivação. Como exemplo 

imprescindível para a garantia da Tutela Penal está a Lei Maria da Penha, pois traz medidas mais 

condizentes com a realidade, além de ser o ponto de partida para o entendimento da eficácia do 

termo gênero e suas especificidades, da execução de medidas previstas, como a Delegacia de 

Polícia especializada, melhoria das estruturas, agentes qualificados, a criação de espaços para a 

proteção das mulheres e de seus filhos, dando olhares mais hodiernos para a vulnerabilidade 

feminina. A elaboração de legislações que sirvam como vias de mudança social, como as 

modificações no Código Penal, de Processo Penal e no Código Civil e nos entendimentos dos 

Tribunais. Exigindo do Estado prestações para a implementação destas leis, para a garantia de 

forma mais dinâmica em função das desigualdades de gênero e sociais como forma basilar. A 

desconstrução da caracterização da mulher como um ser de identidade submissa e oprimida, deve 

encontrar suporte para a conversão desses paradigmas de forma ampla para culminar em uma 

equidade dentro da sociedade, em salvaguarda da dignidade da pessoa humana e da 

conscientização do realmente é a mulher.  
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