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RESUMO: A violação jurídica e de gênero das mulheres/negras no Brasil, teve 
como agente um ordenamento jurídico machista, racista e patriarcal, que as 
renegou como sujeitos políticos de direitos e cidadania. O Estado foi interventor 
(por ação ou omissão) na formação histórico-legislativa que culminou na 
naturalização da subalternização existencial de mulheres/negras por homens 
brancos, machistas e conservadores, forjados na oligarquia rural, resquício do 
processo de colonização. O Jus-feminismo apresenta-se como teoria de 
resistência democrática nas instituições, atuando como ferramenta preventiva, 
afirmativa e reparativa de garantia de plenitude existencial jurídica e sócio-
política das mulheres/negras, em resposta à violência que perpassa o caráter 
ontológico. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a necessidade de 
institucionalização do feminismo como categoria do conhecimento no âmbito 
jurídico, aduzindo a perspectiva feminista à criação, interpretação e aplicação 
das normativas. Portanto, faz-se necessário conferir caráter técnico normativo 
para a incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro, a fim de conferir-lhe 
legitimidade democrática. As questões centrais foram resultado de pesquisa 
bibliográfica interdisciplinar e documental, que privilegiou autoras negras. No 
primeiro tópico, realizou-se aparato histórico da construção social do racismo e 
machismo estruturados na sociedade brasileira por meio de relações de poder 
historicamente construídas, fundamentais para que homens brancos, 
conservadores e de classe elitizada se utilizem da legislação para promover o 
controle social das mulheres/negras, bem como a manutenção de seus 
privilégios. No segundo tópico, demonstrou-se a visão patriarcal e paternalista 
da legislação brasileira atinentes aos direitos dessas mulheres. Ressalte-se: a 
tardia desconstrução legislativa do pátrio poder; a resistência do legislador na 
regulamentação da atividade doméstica; A resistência à descriminalização 
irrestrita do aborto; a previsão legal para que gestantes atuem em locais 
insalubres e perigosos, dentre outras. Já no terceiro tópico, verificou-se as 
consequências sociais,políticas, econômicas e existenciais decorrentes da 
violência jurídica às mulheres/negras, como: os altos índices de mortalidade 
desse segmento em decorrência do aborto clandestino, a intensificação da 
violência laboral, a sub-representatividade na política orgânica. Finalmente, 
conclui-se que processo de garantismo constitucional da real democracia, dar-
se-á com a efetiva contemplação das mulheres/negras como sujeitos de 
igualdade, liberdade e dignidade, advinda do feminismo como agente político-
legislativo. Em suma, propõe-se um horizonte normativo institucionalizado que 
não reforce o paradigma que tornou os direitos da mulheres/negras uma 
concessão masculina, e sim, ressignifique seus papeis sócio-jurídicos a fim de 
delinear novos horizontes hermenêuticos, superar a naturalização da 
desigualdade e promover a re-existência democrática de tal segmento social. 
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