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RESUMO
A presente pesquisa visa abarcar o tema do feminicídio, introduzido no Brasil pela Lei n° 
13.104/2015. Inicialmente, se propõe a definir a modalidade criminosa e traçar um 
aparato geral sobre a proteção conferida à mulher pelo direito brasileiro. Logo em 
seguida, demonstram-se os índices de violência de gênero e expõe a misoginia cultural 
presente no país. Por fim, trabalha-se a referida lei e a questão da sua afronta ao princípio 
da isonomia, demonstrando a inexistência de ofensa a qualquer direito ou garantia 
fundamental. A vertente teórico-metodológica a que se filia a investigação é 
predominantemente jurídico-sociológica. É dedutiva quanto ao método de abordagem. 
Em relação aos procedimentos de pesquisa, é preponderantemente bibliográfica e 
documental. 

Palavras-chave: Feminicídio. Lei n° 13.104/2015. Princípio da igualdade.

ABSTRACT
This research aimed to cover the theme of feminicide, introduced in Brazil by Law nº 
13.104/2015. Initially, it proposes to define the criminal modality and outline a general 
apparatus on the protection afforded to women by Brazilian Law. Soon after, it 
demonstrates the rates of gender violence and exposes the cultural misogyny present in 
the country. Finally, it deals with this law and the question of its affront to the principle 
of equality, demonstrating that there is no offense against any fundamental right or 
guarantee. The theoretical-methodological aspect to which research is affiliated is 
predominantly juridical-sociological. It is deductive as to the approach method. 
Regarding research procedures, it is predominantly bibliographic and documentary.

Keywords: Femicide. Law No. 13.104 / 2015. Principle of equality.
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Em março de 2015 fora aprovado pelo Congresso Nacional e posteriormente 

sancionado pela então presidente Dilma Roussef o então Projeto de Lei do Senado de nº 

292 de 2013 (PL 8305/2014), agora entendido como a Lei n° 13.104/2015 (BRASIL, 

2015). Esse instituto jurídico alterou a redação do artigo 121 do Código penal de 1940 

(BRASIL, 1940) para a inclusão do feminicídio como modalidade qualificada do crime 

de homicídio. A inovação legislativa fora definida como o homicídio contra a mulher 

motivado por condição do sexo feminino (BRASIL, 2015). 

Ainda baseando-se em conceitos estritamente legais, considera-se o feminicídio 

um crime hediondo, haja a vista a denominação de homicídios qualificados como tais, 

dada pelo artigo 1°, inciso I da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. (BRASIL, 1990) 

Atuando conjuntamente com a lei de violência doméstica, outra inovação 

legislativa voltada exclusivamente às mulheres, entende-se previamente o escopo 

legislativo em dar ênfase à violência corriqueira sofrida pelas mulheres nem território 

brasileiro, vindas principalmente do seu companheiro ou cônjuge e no âmbito familiar, 

numa sociedade ainda envolta em resquícios patriarcais.  A redação dada pela lei n° 

13.104/2015 ao tipo penal dito define as possibilidades de ocorrência do crime pela 

condição feminina o homicídio ocorrido em âmbito familiar, além do ocorrido contra a 

mulher pelo simples fato da vítima pertencer ao sexo feminino (BRASIL, 2015), sendo, 

indubitavelmente, uma modalidade de crime de ódio.  

Entretanto, essa lei é certamente muito controvertida. Muitos se questionam 

acerca da necessidade de tal, e da eficácia conglobante da norma, admitindo-se a 

possibilidade de tratar-

Sobre esse direito penal simbólico, entende-se que tratar-se-ia de inovação legislativa que 

não fora criada para ser efetivo, para ter efeitos reais, mas para cumprir uma função 

meramente política. (SANTOS apud FIGUEIREDO; HIRECHE,  2015) 

Além disso, muito se debate acerca da inconstitucionalidade da norma, visto 

supostamente ferir o princípio da isonomia ao oferecer uma substancial diferenciação 

relativamente a pessoas em situações similares (MACIEL FILHO, 2014).  Sendo assim, o 

presente artigo se propõe a debater a seguinte questão: de que forma se relacionaria a 

criação de tal norma com o princípio constitucional da isonomia? 

Por tratar-se de recente inovação legislativa, além de vista a relevância social, se 

mostra importante a aferição de um enfrentamento axiológico, social e jurídico acerca da 

questão, a fim de justificar e esclarecer a importância jurídica de tal instituto e a 

necessidade social de uma tipificação diferenciada à prática da conduta. Ademais, a 
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pesquisadora se identifica com o tema em estudo devido principalmente a, como mulher, 

fazer parte do segmento social ao qual o tipo penal visa proteger. 

Para elaboração do artigo, a metodologia utilizada na pesquisa quanto à 

abordagem se dá de forma indutiva, pois busca a ampliação do aparato teórico acerca do 

assunto, partindo de premissas mais restritas e particulares em busca de conclusões gerais 

(DIAS; GUSTIN, 2010). Busca-se a observação dos fatos particulares acerca do 

feminicídio e da violência quanto à mulher no Brasil, com intuito de se chegar a uma 

generalização quanto à necessidade de tipificação da mesma.  

De acordo com a distinção oferecida por Antônio Carlos Gil (2002), podemos 

classificar a metodologia quanto ao objeto da pesquisa como exploratória, pois visa 

promover a familiaridade com o problema em questão, visa tratá-lo e torná-lo mais claro. 

Explora-se aqui o tema em questão principalmente por meio do procedimento 

bibliográfico, pois se utiliza como base para o desenvolvimento da pesquisa material já 

elaborado sobre o tema, constante em livros e artigos científicos sobre o assunto (GIL, 

2002), além de ser também classificada como de levantamento, pois busca recolher 

informações decorrentes da análise de certo grupo de pessoas e assim desenvolver 

conclusões específicas (GIL, 2002). 

Além disso, podemos classificar a pesquisa quanto à vertente metodológica como 

jurídico-social, pois trabalha a análise jurídica em consonância com um ponto de vista 

social, tratando o direito como fenômeno decorrente essencialmente dos parâmetros e 

conceitos da sociedade em que está inserido (DIAS; GUSTIN, 2010). Daí que a 

problemática da tipificação do feminicídio vem a ser trabalhada indissociavelmente com 

o aspecto social a que representa.  

 

2 O FEMINICÍDIO E A TUTELA JURÍDICA DE PROTEÇÃO À MULHER NO 
BRASIL 

 
Inicialmente, nos cabe aqui tentar estabelecer o conceito de feminicídio. Extraído 

da própria letra da lei, o feminicídio pode ser conceituado como o homicídio contra a 

mulher por motivações da condição de gênero (BRASIL, 2015). Encontra respaldo legal 

no ordenamento jurídico brasileiro no 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, conhecida como 

de seu gênero ou, mais especificamente, no parágrafo segundo do artigo 121 do Código 

Penal, como modalidade qualificada do crime de homicídio. 
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Dispõe o mencionado artigo que 
 
Art. 121. Homicídio qualificado. (...) § 2o. Feminicídio: (...)  VI - contra a 
mulher por razões da condição de sexo feminino: (...) § 2o-A Considera-se que 
há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I - violência 
doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  

 

Deve-se, primordialmente, estabelecer uma diferenciação entre o feminicídio e o 

femicídio, duas modalidades parecidas, mas com uma característica essencialmente 

diferenciadora. Comumente confundidos, o feminicídio se diferencia do femicídio pois, 

enquanto aquele se caracteriza como simples homicídio de mulher, este pressupõe o 

homicídio de mulher mas motivado pelo gênero da vítima, envolvendo ódio ou 

menosprezo à condição da vítima de pertencente ao sexo feminino (SILVA, 2015). 

Quantos aos sujeitos, entende-se tratar de crime comum em relação ao autor (pode 

ser praticado por qualquer pessoa, inclusive mulher) e crime própria em relação à vítima 

(apenas mulheres). É daí que surge o questionamento acerca da possibilidade de estender-

se a aplicabilidade de tal norma às mulheres transexuais.  

Parte da doutrina admite tal extensão, visto a necessidade de aceitação social da 

condição de sexo feminino da mulher transexual, como condição satisfativa de dignidade 

(VASCONCELOS, 2015). Por outro lado, entende-se que não se aplica às mulheres 

transexuais, mesmo que constante no seu registro civil, visto visar abarcar a condição de 

vulnerabilidade e hipossuficiência própria de quem nasce biologicamente mulher, o que, 

em regra, não existe na figura da mulher que nasce biologicamente homem (SILVA, 

2015). Filiamo-nos à segunda posição. Apesar da violência contra a classe LGBT 

alcançar índices alarmantes no Brasil, a lei em estudo refere-se estritamente à mulher, 

biologicamente nascida, baseando-nos nos argumentos supramencionados.  

 

2.1 Índices de violência de gênero e a misoginia cultural brasileira 
 

Segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Reforma do Judiciário do 

Ministério da Justiça do governo federal (CHRYSSAFIDIS; COUTO; 

GIANNATTASIO; MACHADO; MATSUDA; PRYZBYLSKI; SILVA; TOZI, 2015), 

além do Brasil, quatorze países da América Latina dispõem de leis reguladoras do crime 

de feminicídio, quais sejam: Argentina (2012), Bolívia (2013), Chile (2010), Colômbia 

(2008), Costa Rica (2007), Equador, El Salvador (2012), Guatemala (2008), Honduras 
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(2013), México (2012), Nicarágua (2012), Panamá (2011), Peru (2011) e Venezuela 

(2014). Também há, em outros países, a discussão acerca da tipificação da lei.  

Registra-se que, no Brasil nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram 

assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. Nas 

capitais das unidades federativas os índices são mais elevados. A taxa média dos estados 

no ano de 2010 foi de 4,4 homicídios cada 100 mil mulheres, a taxa das capitais foi de 

5,1. São Luís ocupa a 12° posição (WAISELFISZ, 2012). 

Estudo realizado por Julio Waiselfisz (2012), mapearam-se os dados sobre 

violência contra a mulher, a partir dos dados obtidos pelo Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SNAN) do Ministério da Saúde. Aponta que dentre os casos de 

atendimentos relativos à violência doméstica, sexual e outras violências, duas entre cada 

três vítimas pertenciam ao sexo feminino.  

Este estudo também apontou para a preponderância do ambiente doméstico como 

principal localidade de ocorrência das violências. No início da vida da mulher, os 

principais agressores são os pais. Após atingida uma certa idade, há uma mudança 

progressiva do sujeito ativo da violência, que passa a ser desempenhado pelo cônjuge ou 

companheiro, em sentido amplo. Após os 60 anos, esse papel passa a ser desempenhado 

pelos próprios filhos (WAISELFISZ, 2012). 

Podemos notar então que, numa sociedade essencialmente paternalista, a situação 

de vulnerabilidade e hipossuficiência da mulher vai mudando de titular. Nas primeiras 

fases da vida, encontra-se na figura paterna. A partir daí, progressivamente é substituída 

pela figura do cônjuge, até atingida a velhice, onde a autoria da violência contra a mulher 

passa a pertencer aos próprios filhos. Isso demonstra a misoginia cultural presente no 

território brasileiro.  

A mulher, desde sempre vista sob ótica de inferioridade se comparada à figura 

masculina, ainda hoje sofre com a segregação. O Brasil apresenta hoje um dos maiores 

índices de feminicídio do mundo, refletindo uma forte tendência do país à tolerância 

quanto à violência contra as mulheres. Essa tolerância, falivelmente encoberta, se mostra 

principalmente com a tendência de culpabilização das vítimas acerca da violência que 

sofreram (WAISELFISZ, 2012). Este fenômeno reflete o arcabouço social em que se 

insere a violência contra a mulher no Brasil, reforçando a posição de vulnerabilidade e 

hipossuficiência que ocupam.   

A mulher, desde sempre vista sob ótica de inferioridade se comparada à figura 

masculina, ainda hoje sofre com a segregação. O feminicídio existe e deve ser tipificado 
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como tal, visto o escopo do direito penal de prevenção. Utopicamente, entende-se que 

pode sim vir a tornar-se uma lei simbólica. Entretanto, hoje se faz necessária tal inovação 

legislativa. 

 

3 A LEI N° 13.104/2015 E A SUA SUPOSTA AFRONTA À ISONOMIA 
 

A edição da Lei 13.104/2015 deu ensejo a uma série de críticas. Dentre elas, pode-

se considerar principalmente três: a afronta aos princípios da taxatividade, da lesividade e 

principalmente, a suposta afronta ao princípio da isonomia. Cabe-nos, então, explanar 

sobre cada um deles. 

Primordialmente, têm-se a noção da legalidade obrigatória dos tipos penais. O 

direito penal teria escopo de trazer seguridade à sociedade. Para isso, o povo transmitiu 

ao Estado o poder punitivo, sob o ônus de privação ao direito fundamental à liberdade 

(GRECO, 2014). Entretanto, justamente por tratar de limitação a direito fundamental é 

que se aduz o princípio da estrita legalidade acerca do tipo penal, de onde o princípio da 

taxatividade é desdobramento óbvio (YAROCHEWSKY, 2014).  

O direito penal deve ser taxativo, ou seja, o legislador deve expressamente 

mencionar as condutas que visa abarcar, não se admitindo fazer uma interpretação 

extensiva dos ditames do legislador penal. Este é o primeiro ponto controvertido acerca 

uma afronta a tal princípio (YAROCHEWSKY, 2014).  Refuta-se, entretanto, essa 

posição visto tratar-se aqui de elemento normativo do tipo penal, ou seja, parte essencial 

da tipificação do crime que requer uma interpretação. Não fere, entretanto, o princípio da 

taxatividade. 

Em segundo lugar, tem-se a suposta não incidência de lesividade (FIGUEIREDO, 

2015). Atente-se que a pressuposição de lesividade da conduta se mostra elemento 

intrínseco das normas de direito penal, o que decorre em uma limitação de sua 

aplicabilidade, visto que condutas que não lesem a nenhum bem juridicamente tutelado 

não podem ser objetos de sanção punitiva penal (GRECO, 2014). O caráter simbólico de 

tal lei redundaria nessa falta de lesividade e, portanto, inconstitucionalidade da 

qualificadora. Entretanto, mostra-se uma crítica falha, pois parece-nos óbvio depreender 

que o bem juridicamente tutelado aqui seria a vida da mulher.  

Por fim, e como tema central deste trabalho, têm-se a suposta afronta à isonomia. 

Inicialmente, cabe destacar que o princípio da isonomia está presente na Constituição da 
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República Federativa do Brasil em várias passagens, como art. 5°, caput; art. 5°, I; art. 7°, 

XXX e XXXI; arts. 170, 193, 196 e 205 (BRASIL, 1988). Dessa forma, a carta maior 

assegura a igualdade entre todos, independentemente de etnia, gênero, religião, etc. 

Assegura a Constituição Federal brasileira que: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos desta Constituição . 

 

Numa primeira ótica a respeito da suposta afronta à isonomia constitucionalmente 

estabelecida trazida pela lei 13.104/2015 e sua consequente inconstitucionalidade, 

entende-se que o texto da lei já traria intrinsecamente uma discriminação à figura da 

mulher ao, supostamente, o texto da lei tratar de oferecer uma concepção inferiorizada da 

mulher em relação à figura masculina (YAROCHEWSKY, 2014).  

distinção oferecida pelo tipo penal. Ora, o crime de homicídio tem como bem jurídico a 

vida humana, não importa o gênero. Não poderia então, haver uma qualificadora sobre a 

vida de pessoa de sexo feminino, pois assemelhar-se-ia a um sobrepeso de um bem 

jurídico sobre o outro, em outras palavras, para os críticos da tipificação do feminicídio, a 

lei passa a considerar que a vida da mulher valeria mais que a do homem (OLIVEIRA, 

2015). 

Além disso, afirma-se ainda que como já fora demonstrado nesse trabalho, o 

 de forma restrita, não se estendendo à transexuais. 

Com isso, a morte de pessoa do sexo masculino, ou mulher transexual, assim como 

demais condições psicológicas de gênero, motivados pela condição do gênero a que 

pertencem não se enquadram no tipo penal, o que geraria uma desigualdade latente e 

desvalor da vida humana (YAROCHEWSKY, 2014). Entretanto, cabe-nos agora 

demonstrar o equívoco presente neste raciocínio.  

O princípio da isonomia trata-se de desdobramento fundamental dos valores 

democráticos. Devido à manutenção do poder sob as classes dominantes, em muitas fases 

da história dos povos esse princípio norteador das relações humanas fora interpretado de 

forma a dar fortalecimento as distinções de classe e em detrimento dos mais abastados 

010). 
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Tal princípio, partindo-se da concepção clássica Aristotélica, não pode ser 

interpretado como similaridade da igualdade crua. A noção da isonomia no nosso estado 

democrático de direito está essencialmente ligada à ideia de promoção da igualdade, a 

partir de medidas efetivas que visem proporcionar a igualdade entre homens e mulheres, 

e outras parcelas distintas presentes no convívio social (FERNANDES, 2015). 

Conforme ensina Bernardo Fernandes (2015, p. 399): 

 
a preocupação do constitucionalismo contemporâneo no tocante ao princípio da 
igualdade tem sido de diferenciar discriminação (ou discriminação arbitrária e 
absurda) e diferenciação (que para alguns poderia ser intitulada de 
discriminação adequada e razoável). Enquanto as diferenciações (ou 
discriminações lícitas, não absurdas) se mostram como mecanismos 
necessários à proteção das minorias, excluídas da condição de participação na 
tomada de decisões institucionais (igualdade procedimental), as discriminações 
(ilícitas) são elementos arbitrários e, por isso mesmo, lesivos à própria 
igualdade. 

 

Desta feita, é baseando-se nesse princípio que se justifica a necessidade da criação 

de tal norma, e não o contrário. Não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, a 

mulher se encontra em uma posição de particular vulnerabilidade, formada pelo meio 

social. A violência contra a mulher por motivação do gênero teria então, uma particular 

notoriedade, o que justificaria a adoção de um aditivo normativo na punição do ato. 

(CENSORI, 2014) 

Segundo Toledo Vásquez (apud CENSORI, 2014, p.27, tradução livre)  
 
 
o argumento subjacente que justificaria o agravamento das sentenças nesses 
casos é que a violência contra as mulheres - cometida por homens - não afetaria 
apenas a vida, a integridade física, psíquica ou a liberdade sexual, mas que 
haveria um elemento adicional que é dado precisamente pela discriminação e 
subordinação implícita na violência de que são vítimas, o que proporcionaria 
uma vantagem aos injustos cometidos pelo agressor.1 

 

Deve-se entender então que, a qualificadora presente na caracterização do crime 

de feminicídio não traz afronta aos princípios constitucionais supracitados. Destarte, se 

online), ao 

ensinar que 

                                                      
1 tos casos, es 
que la violencia contra las mujeres cometida por los hombres-, no sólo afectaría la vida, la integridad 
física, psíquica o su libertad sexual, sino que existiría un elemento adicional que se encuentra dado 
precisamente por la discriminación y subordinación implícita en la violencia de que ellas son víctimas, lo 
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na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcional e desigualdade 

 

 
4 CONCLUSÃO 
 

A violência de gênero é algo que assola nosso país. A sociedade brasileira, de 

raízes extremamente patriarcais, ainda na era pós-moderna encontra espaço para esse tipo 

de segregação baseadas em questões biológicas. O feminicídio é uma importante 

modalidade de conduta típica. Por trazer características específicas ao crime de 

homicídio, deve prevalecer sobre ele na incidência das condições determinantes previstas 

para caracterização (GRECO, 2014, p.30). 

A mulher detém especial atenção conferida pelo direito penal, visto a incidência 

real de crimes com características específicas relacionadas ao gênero, como os descritos 

na Lei de Violência doméstica (BRASIL, 2006). A lei n° 13.104/2015 (BRASIL, 2015), 

entretanto, traz uma proteção a mais e não se confunde com aquela. 

A prática do feminicídio é corriqueira em todo o mundo, entretanto, esse quadro 

se mostra ainda mais preocupante em países sub-desenvolvidos. Estudo recente afirma 

que o Brasil é o sétimo país num hanking de 84 na incidência de feminicídio, além de 

que, também aponta que entre 2001 e 2011 ocorreram mais de 50 mil feminicídios em 

todo o território nacional (WAISELFISZ, 2012). Esse quadro mostra a situação 

preocupante em que se encontra o Brasil acerca da violência contra a mulher. 

Para Rogério Greco, a finalidade da lei penal seria a proteção dos bens jurídicos 

mais relevantes, assim quando não é possível essa proteção por outros ramos do direito 

(GRECO, p.2, 2014). Sendo assim, o direito penal escolheria os temas mais relevantes no 

meio social para, a partir das normas e penas, buscar a proteção do mesmo.  

No contexto brasileiro, entendemos então que a criação de uma modalidade 

normativa especificamente dedicada a alterar o contexto do crime de homicídio na 

situação especial descrita, não fere o princípio da isonomia, ademais, atua em favor da 

promoção do mesmo.   

 

5 REFERÊNCIAS 
 
BRASIL, República Federativa. Código Penal. IN: VADE MECUM Saraiva. 18° Ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013. 
 



136 
 

BRASIL, República Federativa. Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria 
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Disponível em: 
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm> Acesso em: 
10 set. 2015. 
 
BRASIL, República Federativa. Lei n° 13.104, de 09 de março de 2015. Altera o art. 
121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm> Acesso em: 
13 set. 2015. 
 
BRASIL, República Federativa. Lei n° 8.702, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os 
crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e 
determina outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8072.htm>. Acesso em: 13 set. 2015. 
 
CENSORI, Luciano. El delito de femicidio y su constitucionalidad. Disponível em: < 
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20141108_01.pdf> Acesso em: 
19 out. 2015 
 
CHRYSSAFIDIS, Larissa Castro; COUTO, Maria Cláudia Girotto; GIANNATTASIO, 
Arthur Roberto Capella; MACHADO, Marta Rodriguez de Assis; MATSUDA, Fernanda 
Emy; PRYZBYLSKI, Larissa Chacon; SILVA, Mariana Lins do Carli e; TOZI, Thalita 
Sanção. A violência doméstica fatal: o problema do feminicídio íntimo no brasil. 
Disponível em: < http://www.pnud.org.br/arquivos/publicacao_feminicidio.pdf> Acesso 
em: 19 out. 2015 
 
DIAS, Maria Tereza Fonseca. GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. (Re)pensando a 
pesquisa jurídica: Teoria e prática. 3° ed. Belo Horizonte: Editora DelRey, 2010. 
 

Breve análise do princípio da isonomia. 
Disponível em: < http://institutoprocessus.com.br/2012/wp-
content/uploads/2011/12/3_edicao1.pdf> Acesso em: 19 out. 2015 
 
FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 7° ed. Editora 
Juspodivm: Salvador, 2015. 
 
FIGUEIREDO, Rudá Santos. HIRECHE, Gamil Föppel El. Feminicídio é medida 
simbólica com várias inconstitucionalidades. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2015-mar-23/feminicidio-medida-simbolica-varias-
inconstitucionalidades> Acesso em: 10 set. 2015 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4° ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2002. 
 
GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. Vol I. 16° ed. Editora Impetus: 
Niterói, 2014. 

 
*Submetido em 15 out. 2019. Aceito em 04 nov. 2019. 

 
  


