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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo tratar do movimento consumerista da pink tax1 como 

forma de propagação da desigualdade de gênero já existente no Brasil. Num primeiro momento, 

é abordado de que forma surge a sociedade patriarcal; como e desde quando as mulheres 

passaram a ser consideradas como seres inferiores aos homens? E mais importante: por quê? 

Em seguida, é abordado o movimento feminista, que nasce como forma de combate à sociedade 

patriarcal, em busca de direitos básicos às mulheres. Apesar das conquistas adquiridas pelas 

mulheres ao longo dos anos, em decorrência do movimento feminista, as mulheres se deparam, 

ainda hoje, em posição de desigualdade quando comparadas aos homens, principalmente na 

esfera econômica. Nesse contexto, destaca-se o fato de que, atualmente, as mulheres que 

ocupam os mesmos cargos profissionais que os homens recebem, em média, de 22% a 30% a 

menos do que eles. Em contrapartida aos salários inferiores, as mulheres possuem gastos 

superiores com produtos destinados especificamente a elas, como consequência do movimento 

denominado de pink tax, originado nos Estados Unidos. O custo elevado dos produtos 

femininos influencia diretamente na tributação que incide sobre eles. Dessa forma, o 

movimento consumerista da pink tax, analisado no último capítulo, se consagra como meio de 

manutenção da desigualdade de gênero. 

 

Palavras-chave: Pink tax. Desigualdade de gênero. Feminismo. Sociedade patriarcal. 

Tributação. 

  

 
1 Taxa rosa, em tradução livre. 



ABSTRACT 
 

The purpose of this work is to analyze the pink tax movement as a means of spreading the 

gender inequality already existing in Brazil. The initial analysis addresses (i) how patriarchal 

society arose; (ii) how and since when women have been considered as inferior beings to men, 

and more importantly, (iii) the reasons for such disparity. This work further analyzes the 

feminist movement, which arose as a form of combat against the patriarchal society, in search 

of basic rights for women. Despite the achievements acquired by women over the years as a 

result of the feminist movement, women are still today in a position of inequality when 

compared to men, especially in the economic sphere. In this context, we highlight the fact that, 

even today, female professionals' salaries are, on average, 22% to 30% inferior when compared 

to males' salaries for the same work/professional positions. In spite of lower salaries, women 

have higher expenses with products designed specifically for them, as a result of a movement 

called pink tax, originated in the United States, which directly influences the taxation over such 

products. Thus, the pink tax consumerist movement, as further analyzed in the last chapter, 

ultimately contributes to perpetuation of gender inequality. 

 

Keywords: Pink tax. Gender inequality. Feminism. Patriarchal society. Tax. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, as mulheres foram consideradas como seres inferiores, de modo que 

ocupavam posições e exerciam funções tidas como menos relevantes do que as desempenhadas 

pelos homens. Por muito tempo, as mulheres exerciam exclusivamente as funções de esposa e 

de mãe. 

Com o surgimento do movimento feminista, no século XIX, as mulheres deram início à 

uma luta que perdura até hoje, por meio da qual pretendiam obter alguns direitos básicos já 

conferidos aos homens. Durante essa luta, as mulheres enfrentaram diversos obstáculos, como 

leis que limitavam seus direitos, a fim de manter o estereotípico de que a mulher seria a dona 

do lar. 

A crescente do movimento feminista fez com que as mulheres conquistassem direitos 

tão almejados, como o direito ao voto, ao estudo e ao trabalho. De forma lenta e gradual, as 

mulheres foram alcançando seu espaço na sociedade e se inserindo, cada vez mais, no mercado 

de trabalho. 

Apesar dos esforços dispendidos e da luta contínua em busca de igualdade de direitos, 

ainda hoje, as mulheres se deparam com grandes diferenças em relação aos homens, 

principalmente no campo econômico. É fato conhecido que as mulheres, mesmo ocupando 

grandes postos profissionais, possuem salários inferiores aos dos homens, simplesmente por 

serem mulheres.2 

Fato menos conhecido que este é o de que as mulheres gastam mais em produtos 

femininos, pois eles são comercializados em preços superiores aos produtos similares 

oferecidos ao público masculino.3 Outro fato também não muito conhecido é o de que produtos 

femininos de primeira necessidade possuem carga tributária elevada4, fazendo com que as 

mulheres tenham um custo maior nesse setor também. O custo elevado dos produtos femininos 

impacta na carga tributária incidente sobre eles, fazendo com que as mulheres sejam as mais 

oneradas com a tributação sobre o consumo. 

 
2 CUT. Mulheres ganham 22% menos do que os homens no País, revela DIEESE. Disponível em: 
https://www.cut.org.br/noticias/mulheres-ganham-22-menos-do-que-os-homens-no-pais-revela-dieese-e98d. 
Acesso em: 20 de maio de 2021. 
3 CNNBRASIL. 'Pink tax': As mulheres gastam mais do que os homens ou apenas pagam mais caro? Disponível 
em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/12/03/pink-tax-as-mulheres-gastam-mais-do-que-os-homens-
ou-apenas-pagam-mais-caro. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
4 JOTA. Tampon Tax: uma questão absorvente. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/women-in-tax-brazil/tampon-tax-uma-questao-absorvente-22112019. Acesso em: 20 de maio de 
2021. 
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Dessa forma, além de possuírem renda inferior à dos homens, as mulheres, em 

contrapartida, possuam gastos maiores, em razão da diferenciação na precificação dos produtos 

femininos, como consequência do movimento consumerista da pink tax.  

O movimento consumerista, conhecido como pink tax, que se originou nos Estados 

Unidos, possui grande influência em diversos países, como no Brasil. Este movimento, que 

ocasiona na alta dos preços dos produtos voltados ao público feminino, atua como uma forma 

de propagação da desigualdade de gênero já existente no Brasil, na medida em que mantém as 

mulheres em posição de inferioridade econômica. 

O presente trabalho busca mostrar de que forma o movimento consumerista da pink tax, 

em conjunto com outros fatores existentes na sociedade brasileira, auxilia na perpetuação da 

desigualdade de gênero.  
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2 CONTEXTO HISTÓRICO DO PATRIARCADO E FEMINISMO 

 

Antes de abordar o movimento consumerista da pink tax como uma forma de 

perpetuação da desigualdade de gênero vislumbrada na sociedade brasileira, faz-se necessário 

explicar alguns conceitos fundamentais à essa discussão, tais como o patriarcado e o movimento 

feminista. 

 

2.1 Patriarcado 

 

2.1.1 Conceito 

 

O patriarcado pode ser definido, de forma simples, como o sistema institucionalizado 

de dominância masculina, tanto nas relações familiares, institucionais e governamentais.  

Sobre o termo, discorre Gerda Lerner: 

 
Em seu significado limitado, patriarcado se refere ao sistema, derivado historicamente 
do direito grego e romano, em que o homem chefe de família tinha total poder legal e 
econômico sobre seus familiares dependentes, mulheres e homens.5 
(...) 
Patriarcado, em sua definição mais ampla, significa a manifestação e 
institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e crianças na família 
e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. A 
definição sugere que homens têm o poder em todas as instituições importantes da 
sociedade e que mulheres são privadas de acesso a esse poder. Mas não significa que 
as mulheres sejam totalmente impotentes ou privadas de direitos, influência e 
recursos.6  
 

Segundo Kate Millett, a ideia de superioridade masculina decorre das diferenças 

biológicas existentes entre homens e mulheres, na medida em que as mulheres são consideradas 

mais fracas, tanto física como psicologicamente, do que os homens. A partir da disseminação 

de tal ideia, o sistema patriarcal passa a ser visto como algo natural.7 

De acordo com Silvia Walby, o patriarcado não é uma constante histórica. A autora 

destaca que o patriarcado se inicia na forma privada, quando as mulheres são excluídas das 

demais áreas da sociedade e respondem diretamente aos maridos ou pais, e passa para a forma 

pública. Nessa esfera, apesar de as mulheres não estarem mais exclusivamente vinculadas aos 

 
5 LERNER, Gerda. A criação do patriarcado. História da opressão das mulheres pelos homens, 1ª edição, São 
Paulo – SP, Editora Cultrix, 2019, p. 289. 
6 Ibidem, p. 290. 
7 MILLETT, Kate. Sexual politics. New York, Simon & Schuster, 1990, p. 58. 
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afazeres domésticos, as mulheres continuam em posição de subordinação em relação aos 

homens e ao Estado.8 

Nota-se que não há, portanto, uma única definição utilizada na doutrina com relação ao 

termo patriarcado. Da mesma forma, não existe um consenso sobre o surgimento das sociedades 

patriarcais. Neste trabalho, o termo patriarcado se refere à definição mais ampla do conceito, 

isto é, à institucionalização da dominância masculina, que acarreta a invalidação da ascensão 

do sexo feminino. 

Nesse contexto, passa-se à análise da obra de Gerda Lerner, “A criação do patriarcado. 

História da opressão das mulheres pelos homens”9, a fim de compreender de que forma se 

originaram as sociedades patriarcais. 

 

2.1.2 O surgimento do patriarcado: uma breve análise sob a ótica de Gerda Lerner 

 

Por não se saber exatamente a partir de quando e por qual motivo a submissão feminina 

passou a existir, o patriarcado é ainda tema controverso. Esse tópico abordará brevemente as 

principais correntes destacadas por Gerda Lerner em sua obra “A criação do patriarcado. 

História da opressão das mulheres pelos homens”10, que teorizam sobre o surgimento do 

patriarcado. 

A primeira corrente abordada por Gerda Lerner é a teoria tradicionalista, a qual 

argumenta que a dominação masculina é algo natural e universal, por acreditar que, por ter a 

mulher recebido por Deus uma função biológica diferente da do homem, também deve possuir 

função social diversa da do sexo masculino.11  

No seu entender, os tradicionalistas diminuem a função social da mulher à reprodução 

e à maternidade, ao passo que aos homens atribuem às tarefas que demandam mais esforços 

físicos, como a caça e a guerra.12 A explicação da superioridade masculina se dá exclusivamente 

pelas diferenças biológicas entre homens e mulheres, vez que os homens assumem o papel de 

provedor e protetor familiar, e, por esse motivo, tal superioridade é considerada como algo 

natural.  

 
8 WALBY, Sylvia. Theorizing patriarchy. Reprinted, Cambridge, Basil Blackwell Ltd, 1991. 
9 LERNER, Gerda. A criação do patriarcado. História da opressão das mulheres pelos homens, 1ª edição, São 
Paulo – SP, Editora Cultrix, 2019. 
10 Idem. 
11 Ibidem, p. 42. 
12 Ibidem, p. 43. 



12 

Lerner destaca que as teorias darwinistas surgiram após o argumento religioso de que a 

mulher é criada por Deus para reprodução perder força no século XIX. Em que pese não 

utilizarem mais de argumentos religiosos, os darwinistas ainda justificavam a dominância e 

superioridade masculina pelas diferenças biológicas.13 

Para eles, as condições biológicas das mulheres, como menstruação, menopausa, 

gravidez e maternidade, impediam que elas tivessem acesso à educação superior e outras 

atividades econômicas, ficando, novamente, responsáveis pelas funções reprodutoras e de 

casa.14 

Para Lerner, a psicologia moderna entendia da mesma forma, pois, ao analisar o sexo 

masculino e feminino a partir de definições pré-estabelecidas de superioridade, reforçava as 

explicações tradicionalistas e darwinistas de dominância masculina. A teoria freudiana é um 

exemplo disso.15 

É o que entende sobre a teoria freudiana: 

 
As aplicações da teoria freudiana à criação dos filhos e à literatura popular de 
autoajuda, não raro vulgarizadas, deram novo prestígio ao velho argumento de que o 
principal papel da mulher é ter e criar filhos. Foi a doutrina freudiana popularizada 
que se tornou literatura consagrada para educadores, assistentes sociais e o público 
geral da grande mídia.16 
 

De acordo com Gerda Lerner, o sociobiólogo E. O. Wilson adotou as ideias propagadas 

pelos tradicionalistas, de que as mulheres possuem função social diversa da do homem, 

contudo, utilizou a justificativa de que o comportamento humano adaptável para a 

sobrevivência é codificado geneticamente. Nesse sentido, Wilson argumentava que o papel da 

mulher de criar os filhos se tornou, ao longo do tempo, parte da herança genética feminina. Por 

esse motivo, sustentava que “a maternidade não é apenas um papel atribuído pela sociedade, 

mas um papel adequado às necessidades físicas e psicológicas da mulher”.17 

Posteriormente, estudiosos como Friedrich Engels romperam com o 

determinismo/tradicionalismo biológico como forma de explicação para a submissão feminina 

e dominância masculina, ao passo que admitiram que a função social da mulher estaria 

relacionada ao surgimento da propriedade privada.18  

 
13 LERNER, Gerda. A criação do patriarcado. História da opressão das mulheres pelos homens, 1ª edição, 
São Paulo – SP, Editora Cultrix, p. 45, 2009. 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Idem. 
17 Ibidem, p. 46. 
18 ESQUERDA DIÁRIO. A origem da opressão às mulheres está na divisão da sociedade em classes. 
Disponível em: https://www.esquerdadiario.com.br/A-origem-da-opressao-as-mulheres-esta-na-divisao-da-
sociedade-em-
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Engels sustentou que, nas sociedades primitivas, havia uma certa divisão do trabalho 

entre os sexos: os homens eram os responsáveis pela obtenção da matéria-prima para 

alimentação, por meio da caça e da pesca, e as mulheres, por cuidar da casa, preparar os 

alimentos e vestuários, bem como por cozinhar. Nessas sociedades, tanto o homem quanto a 

mulher contribuíam, ainda que não de forma igualitária, para o sustento da família, sendo ambos 

proprietários dos bens produzidos.19 

Com o surgimento da propriedade privada, o homem assumiu a autoridade da família, 

reduzindo a mulher à servidão. Engels teoriza que com o desenvolvimento da pecuária, surgiu 

o comércio e a propriedade de rebanhos pelos chefes de família (homens). A propriedade de 

rebanhos, por sua vez, deu origem à propriedade privada, pelos homens, que, posteriormente 

em busca de preservá-la para sua família, instituíram a família monogâmica.20 

A instituição da família monogâmica permitiu que os homens controlassem a 

sexualidade feminina, principalmente, no que diz respeito à reprodução. Ao controlarem a 

reprodução de sua prole, os homens eram capazes de garantir a propriedade aos seus herdeiros, 

assegurando o seu próprio direito à propriedade. Segundo Engels, “a destruição do direito 

materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino. O homem assumiu o comando também 

em casa; a mulher foi degrada e reduzida à servidão; tornou-se escreva do prazer do homem e 

mero instrumento de reprodução”.21 

Partindo do pressuposto de que a função da mulher estava relacionada às condições 

sociais, Claude Lévi-Strauss justificou a subordinação feminina no tabu do incesto.  

A esse respeito, destacou que “a proibição do incesto é menos uma regra que proíbe o 

casamento com a própria mãe, irmã ou filha do que uma regra que obrigue o oferecimento da 

mãe, irmã ou filha a outros. É a regra suprema da doação”.22 

Lerner23 destaca que, para Lévi-Strauss, a possibilidade de escolher para quem a mulher 

seria entregue seria a primeira forma de comércio, em que as mulheres são transformadas em 

mercadorias, caracterizando o começo da subordinação feminina e reforçando a divisão sexual 

do trabalho que institui a dominação masculina. Isso porque, os responsáveis por comercializar 

 
classes#:~:text=Em%201884%2C%20o%20revolucion%C3%A1rio%20alem%C3%A3o,Karl%20Marx%2C%2
0tamb%C3%A9m%20revolucion%C3%A1rio%20alem%C3%A3o. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
19 LERNER, Gerda. A criação do patriarcado. História da opressão das mulheres pelos homens, 1ª edição, 
São Paulo – SP, Editora Cultrix, 2019, p. 49. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 LÉVI-STRAUSS, Claude. The elementary structures of kinship. Beacon Press, 1969. p 481, apud LERNER, 
2019, p. 51. 
23 LERNER, Gerda. A criação do patriarcado. História da opressão das mulheres pelos homens, 1ª edição, 
São Paulo – SP, Editora Cultrix, 2019, p. 51. 
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as mulheres eram os homens, evidenciando a dominância masculina sobre a submissão 

feminina.  

A partir da breve análise ora realizada, pode-se dizer, portanto, que as diferenças 

biológicas entre homens e mulheres sempre tiveram um grande peso na definição das funções 

sociais de cada um deles. Isso porque, ainda que teóricos como Engels e Lévi-Strauss tenham 

trazido novos argumentos com base em mudanças sociais, tal como o surgimento da 

propriedade privada, a função reprodutiva da mulher não deixou de ter um peso importante. 

Nota-se que a dominância masculina surge gradativamente, ao passo que os homens vão 

ocupando funções de maior destaque nas sociedades e as mulheres permanecem responsáveis 

pelos cuidados com os filhos e com a casa. Assim, as mulheres passam a ser cada vez mais 

submissas aos homens, que justamente por possuírem funções de maior destaque (p.ex.: 

exercem as funções de caça), se tornam os responsáveis pelo provento da família. Surge, então, 

o sistema patriarcal.  

Contra esse sistema, surge também o movimento feminista, no intuito de emancipar a 

mulher e desvincular sua imagem da função exclusivamente reprodutiva e materna.24 

Como visto, o sistema patriarcal utiliza as diferenças biológicas entre homens e 

mulheres para justificar a função de dona do lar atribuída às mulheres, de modo a permitir que 

as mulheres não ocupassem cargos complexos e relevantes nas sociedades. A ideia firmada a 

partir do surgimento da sociedade patriarcal perdura até os dias de hoje e traz consequências 

em diversos campos, como, por exemplo, nos campos social, econômico e do trabalho. 

Uma das principais consequências na esfera econômica é a diferenciação na precificação 

dos produtos voltados ao público feminino. Em decorrência do movimento consumerista da 

pink tax, que será abordado ao final deste trabalho, os produtos destinados às mulheres são, 

ainda hoje, comercializados em preço superior aos produtos similares oferecidos aos homens. 

Essa diferença na precificação contribui – e muito -, para a manutenção da desigualdade de 

gênero já existente no Brasil e no mundo. 

  

 
24 HOOKS, Bell. Teoria Feminista. Da Margem ao Centro. 1ª edição, São Paulo, Editora Perspectiva Ltda., 
2019, p. 66. 
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2.2 Feminismo 

 

2.2.1 Conceito 

 

 O movimento feminista é um movimento progressista político-social que busca, em 

suma, a igualdade entre homens e mulheres, a partir da libertação e emancipação feminina.  

 Sobre o movimento, Carla Cristina Garcia discorre: 

 
O feminismo pode ser definido como a tomada de consciência das mulheres como 
coletivo humano, da opressão, dominação e exploração de que foram e são objeto por 
parte do coletivo de homens no seio do patriarcado sob suas diferentes fases históricas, 
que as move em busca da liberdade de seu sexo e de todas as transformações da 
sociedade que sejam necessárias para este fim. Partindo desse princípio, o feminismo 
se articula como filosofia política e, ao mesmo tempo, como movimento social.25 
 

Bell Hooks reconhece que “o objetivo do feminismo global é se estender e alcançar lutas 

globais para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão”.26 

No mesmo sentido assevera Luis Felipe Miguel: 

 
Como corrente intelectual, o feminismo, em suas várias vertentes, combina a 
militância pela igualdade de gênero com a investigação relativa às causas e aos 
mecanismos de reprodução da dominância masculina. (...) Embora um certo senso 
comum, muito vivo no discurso jornalístico, apresente a plataforma feminista como 
“superada”, uma vez que as mulheres obtiveram acesso a educação, direitos políticos, 
igualdade formal no casamento e uma presença maior e mais diversificada no mercado 
de trabalho, as evidências da permanência da dominação masculina são abundantes. 
(...) Formas mais complexas de dominação exigem ferramentas mais sofisticadas para 
entende-las; nesse processo, o pensamento feminista tornou-se o que é hoje: um corpo 
altamente elaborado de teorias e reflexões sobre o mundo social.27 
 

Já Carolina Bastos de Siqueira e Elda Coelho de Azevedo Bussinguer pontuam: 

 
Em outras palavras, o feminismo questiona o papel atribuído à mulher na sociedade 
como naturalmente inferior ao homem e limitada ao espaço privado, colocando em 
xeque as características ditas femininas relativas à passividade, ao cuidado e à 
domesticidade como um todo.28 
 

 
25 GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. 3ª edição, São Paulo, Editora Claridade, 2015, p.13. 
26 HOOKS, Bell. O feminismo é para todo mundo. 10ª edição, Rio de Janeiro, Editora Rosa dos Tempos, 2020, 
p.80. 
27 MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Feminismo e política. 1ª edição, São Paulo, Boitempo Editorial, 2014, 
p.17. 
28 SIQUEIRA, Carolina Bastos de; BUSSINGUER, Elda Coelho de Azevedo. As ondas do feminismo e seu 
impacto no mercado de trabalho da mulher. Revista Thesis Juris – RTJ, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 145-166, 
jan./jun. 2020. Disponível em: https://periodicos.uninove.br/thesisjuris/article/view/14977/8270. Acesso em: 17 
de maio de 2021. 
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O feminismo, portanto, é definido, em suma, como um movimento que questiona a 

posição conferida às mulheres em diferentes sociedades e, a partir de tal questionamento, busca 

desmistificar às imposições sociais, com a consequente emancipação feminina.  

As primeiras ideias feministas surgiram por volta do século XVII, na França e na Itália. 

Na França, merece destaque o movimento conhecido como preciosismo. Apesar de ser mais 

reconhecido como um movimento literário, foi por meio dele que as preciosas francesas 

começaram a questionar o papel dos homens na sociedade.29 

Segundo Carla Cristina Garcia: 

 
O Preciosismo foi um fenômeno complexo que se apresenta ao mesmo tempo como 
um modelo de comportamento, uma corrente literária, um movimento de ideias e um 
movimento sobretudo feminino que afrontava temas que iam muito além do âmbito 
da cultura. (...) A expressão préciuse passa a ser usada para designar as mulheres que 
reivindicavam acesso ao conhecimento e à autonomia.30 
 

É então a partir deste movimento que as mulheres francesas iniciam uma discussão, 

ainda que de forma suscinta, sobre os direitos das mulheres perante a sociedade. 

As preciosas, precursoras do movimento feminista, passaram a clamar por acesso à 

educação, à cultura e à escrita, que, na época, não era oferecido às mulheres, e a questionar 

alguns deveres impostos às mulheres pela sociedade patriarcal.31 

É o que afirma Carla Cristina Garcia sobre o tema:  

 
As preciosas defendiam a capacidade feminina para o pensamento crítico desde que 
às mulheres fossem franqueados a educação, o acesso à cultura escrita e à erudição. 
(...) As preciosas também criticavam a sujeição feminina estabelecida pelos códigos 
sociais, jurídicos e religiosos. Muitas delas expressaram por escrito essas críticas, 
formuladas principalmente contra o casamento, e a maternidade, nessa época, 
interpretados como verdadeiras prisões que impediam o desenvolvimento intelectual 
e a autonomia das mulheres. As demandas e petições por inúmeros motivos 
demonstram a inquietude desse grupo de mulheres, que abarcam, desde a defesa das 
solteiras até o direito de usarem calças (...).32 
 

Ainda que tenha perdido força no final do século XVII, o preciosismo pode ser 

considerado como a faísca inicial do movimento feminista, eis que foi com ele que surgiram os 

primeiros questionamentos sobre o papel dos homens e também das mulheres na sociedade da 

época. 

 
29 GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. 3ª edição, São Paulo, Editora Claridade, 2015, p.31 e 
32. 
30 Ibidem, p. 32 e 33. 
31 Ibidem, p. 36. 
32 Ibidem, p. e 34. 
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Na Itália, quem merece destaque não é um movimento, mas sim, três mulheres de 

Veneza: Moderata Fonte, Lucrécia Marinelli e Arcângela Tarabotti.33 As três venezianas, por 

meio de obras publicadas também no século XVII, questionaram a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, assim como denunciaram a restrição feminina e a inferioridade atribuída 

às mulheres.34 

Em uma época em que as mulheres viviam privadas em suas casas, criadas para servir 

suas famílias e com a função principal da maternidade, Moderata, Lucrécia e Arcângela, 

destoaram como verdadeiras precursoras do feminismo. 

São esses movimentos pré-feministas que dão origem ao movimento feminista, que 

emergiu no século XIX e que será abordado de forma mais detalhada no próximo tópico. 

 

2.2.2 As ondas do feminismo 

 

Como já visto acima, os movimentos pré-feministas do século XVII foram precursores 

do movimento que se consagrou no século XIX. O movimento feminista, que buscava a 

igualdade e emancipação feminina, é comumente divido em ondas35, para que seja 

compreendido de forma mais didática. Teóricas como Sylvia Walby36, Naomi Wolf37, Susan 

Osborne38 e Cathia Jenainati39 utilizam essa denominação. 

As ondas feministas são uma forma de divisão dos acontecimentos históricos e 

reivindicações feministas. Isso porque, as principais reivindicações feministas variavam de 

acordo com a época. Assim, um período marcado por certa demanda feminista ficou conhecido 

como a primeira onda feminista. Já a segunda onda feminista foi marcada por uma nova 

demanda. Na terceira onda, as reivindicações eram outras. Atualmente, se está diante da 

chamada quarta onda, na qual as demandas também diferem das pleiteadas nas ondas anteriores. 

 
33 SAPATISTA. A história das conquistas das mulheres. Disponível em: https://sapatista.com.br/a-historia-das-
conquistas-das-mulheres/. Acesso em: 12 de maio de 2021.  
34 IBAMENDES. Uma breve história do feminismo. Disponível em: http://www.ibamendes.com/2011/02/uma-
breve-historia-do-feminismo.html. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
35 VOX. The waves of feminism, and why people keep fighting over them, explained. Disponível em: 
https://www.vox.com/2018/3/20/16955588/feminism-waves-explained-first-second-third-fourth. Acesso em: 18 
de maio de 2021.  
36 WALBY, Sylvia. Theorizing patriarchy. Reprinted, Cambridge, Basil Blackwell Ltd, 1991, p. 187. 
37 WOLF, Naomi. O mito da beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. 8ª edição, 
Rio de Janeiro, Editora Rosa dos Tempos, 2019. 
38 OSBORNE, Susan. Feminism. Great Bretain, Pocket Essentials, 2011, p. 24. 
39 JENAINATI, Cathia. Feminism. A graphic guide. London, Icon Books Ltd, 2019, p. 335. 
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Apesar da haver essa divisão por ondas, é importante ressaltar que as demandas 

feministas prevalecentes em cada onda estavam relacionadas, de modo que as ondas feministas 

conversavam entre si. 

A primeira onda do feminismo emergiu após a Revolução Francesa, em 1789.40 Como 

bem sabido, a Revolução Francesa foi um movimento revolucionário que surgiu contra o 

absolutismo francês e que possuía como lema liberté, egalité e fraternité (liberdade, igualdade 

e fraternidade).41  

Nesse sentido, a mudança política decorrente da Revolução Francesa deu origem ao 

nascimento do feminismo. As mulheres francesas participantes do movimento revolucionário, 

passaram a defender seus próprios direitos.42 Ao perceberem que não pertenciam a nenhum dos 

três Estados Gerais (nobreza, clero e povo), convocados por Luis XVI, as francesas se 

autointitularam “o terceiro Estado do terceiro Estado” e passaram a registrar suas próprias 

queixas e reivindicações.43  

A esse respeito, Carla Cristina Garcia destaca: 

 
(...) As mulheres que se autodenominavam “o terceiro Estado do terceiro Estado”, 
mostraram sua clara consciência de coletivo oprimido. Nesses cadernos, expressaram 
seu direito a educação, ao trabalho, direitos matrimoniais e ao voto. Também 
reivindicaram que a prostituição fosse abolida bem como os maus-tratos e os abusos 
dentro do casamento.44 
 

A primeira onda do movimento feminista buscava conferir os direitos mais básicos às 

mulheres, que, na época, já eram oportunizados aos homens, como o direito à educação, ao 

trabalho e ao voto.  

Dentro da primeira onda feminista, existem três momentos específicos que merecem 

destaque. O primeiro deles é a “Declaração dos Direitos das Mulheres e das Cidadãs”45, escrita 

em 1791 por Olympe de Gouges, pseudônimo de Marie Gouze, que clamava pela liberdade e 

 
40 GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. 3ª edição, São Paulo, Editora Claridade, 2015, p.40. 
41 MIGALHAS. Os ideais da Revolução Francesa e o Direito moderno. Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/quentes/137338/os-ideais-da-revolucao-francesa-e-o-direito-moderno. Acesso em: 
20 de maio de 2021. 
42 YUKIZAKI, Lizya Marie Gomes. Direito das mulheres e igualdade de gêneros: efetividade até que ponto? 
2014, p.17 e 18. Disponível em: 
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/10081/1/2014_LizyaMarieGomesYukizaki.pdf. Acesso em: 11 de maio de 
2021. 
43 GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. 3ª edição, São Paulo, Editora Claridade, 2015, p.41. 
44 Idem. 
45 GOUGES, Olympe de. Declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Disponível em: 
https://www.scribd.com/book/261207238/Declaracao-dos-Direitos-da-Mulher-e-da-Cidada. Acesso em: 11 de 
maio de 2021. 



19 

igualdade entre homens e mulheres. Olympe sustentava que homens e mulheres nasciam iguais 

e livres e, portanto, possuíam os mesmos direitos inalienáveis. 

O segundo ponto de destaque é a “Reivindicação dos Direitos das Mulheres”, escrita em 

1793 por Mary Wollstonecraft.46 Nessa obra, ao defender a igualdade entre homens e mulheres, 

a independência econômica e a necessidade da participação política e da representação 

parlamentar das mulheres, Mary Wollstonecraft estipula as bases do feminismo moderno.47 

Segundo Elaine Showalter48 , o diferencial proposto por Mary Wollstonecraft é que, 

pela primeira vez, o poder que os homens possuíam sobre as mulheres foi chamado de 

privilégio.49 

Para Garcia, Mary Wollstonecraft trouxe à tona os dois conceitos fundamentais que o 

feminismo ainda almeja nos dias atuais: a ideia de gênero (aquilo que é considerado como 

natural nas mulheres é, na realidade, fruto de repressão e da aprendizagem social) e a ideia de 

discriminação positiva ou ação afirmativa (a ideia de criar mecanismos sociais ou políticos para 

amenizar a inferioridade das mulheres).50 

A primeira onda feminista se alastra até o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. 

Nesse contexto, surge o movimento sufragista, nos Estados Unidos.51 A partir daí, as mulheres 

estadunidenses reuniram-se para clamar por seus direitos à educação, ao trabalho, ao divórcio 

e à participação política.52 Ainda nessa época, as mulheres que participavam do movimento 

elaboraram um documento que serviu posteriormente de modelo para a Declaração de 

Independência dos Estados Unidos, no qual reivindicavam direitos como igualdade, liberdade 

e acesso à política, em que postulavam seus direitos.53 

Sobre o documento, Carla Cristina Garcia faz a seguinte observação: 

 
A Declaração questionava as restrições políticas: não poder votar, nem ser candidata, 
não poder ocupar cargos políticos ou assistir a reuniões políticas. Também se 
colocavam contra as restrições econômicas: a proibição de ter propriedades, uma vez 
que os bens eram transferidos ao marido; a proibição de dedicarem-se ao comércio, 
ou terem seu negócio próprio ou abrirem contas correntes em bancos. Em resumo: a 
Declaração se colocava – e de maneira muito direta – contra a negação dos direitos 
civis e jurídicos às mulheres.54 

 
46 WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher. Edição comentada do clássico feminista, 
1ª edição, São Paulo, Editora Boitempo, 2016. 
47 GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. 3ª edição, São Paulo, Editora Claridade, 2015, p.47. 
48 Idem. 
49 Idem. 
50 Idem. 
51 MOVIMENTO REVISTA. As sufragistas e a Primeira Onda do feminismo. Disponível em: 
https://movimentorevista.com.br/2018/02/sufragistas-primeira-onda-feminismo/. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
52 MUNDO EDUCAÇÃO. Sufrágio Feminino. Disponível em: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/politica/sufragio-feminino.htm. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
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O movimento sufragista é o terceiro ponto de destaque da primeira onda feminista, 

sendo considerado um dos marcos mais importantes, eis que é considerado como o primeiro 

grande movimento pela luta contra o sexismo e as restrições impostas às mulheres.55  

Com a conquista do direito ao voto e com a decadência do movimento feminista em 

razão das Grandes Guerras, a primeira onda feminista perde força. É Simone de Beauvoir, com 

a publicação de sua obra “O segundo sexo”56, em 1949, que dá origem à uma nova fase do 

movimento feminista: a segunda onda.  

Em sua obra, Simone estuda o porquê de as mulheres serem consideradas irrelevantes 

perto dos homens, que seriam o centro de todas as coisas. Ao final da obra, conclui que o lugar 

de inferioridade ocupado pelas mulheres é decorrente de uma construção social e não possui 

nada de biológico ou natural.57  

Nesse sentido, destaca Simone de Beavouir:  

 
Ninguém nasce mulher; torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 
castrado, que qualificam de feminino.58 
 

Simone de Beauvoir dá início então à discussão de gênero, ao feminismo de gênero.  

Com o término das guerras e a volta dos homens às suas antigas funções e trabalhos, as 

mulheres foram reinseridas no ambiente doméstico.59  

Nesse contexto, Betty Friedan, em 1963, nos Estados Unidos, publicou a obra “A 

mística feminina”60, que foi também um importante marco para a segunda onda feminista. Para 

Friedan, a mística feminina identificava as mulheres como mães e esposas, atribuindo a elas as 

verdadeiras funções do lar; às mulheres ofereciam a submissão ao homem e o papel de criação 

dos filhos.61  

Verifica-se que, apesar de terem conquistados alguns direitos, como o direito ao voto, 

durante a segunda onda feminista, no século XX, as mulheres continuavam sendo consideradas 

 
55 MUNDO EDUCAÇÃO. Sufrágio Feminino. Disponível em: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/politica/sufragio-feminino.htm. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
56 BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. Volume 2. A experiência vivida. 3ª edição, Rio de Janeiro, Editora 
Nova Fronteira Participações S.A., 2016. 
57 GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. 3ª edição, São Paulo, Editora Claridade, 2015, p.82. 
58 BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. Volume 2. A experiência vivida. 3ª edição, Rio de Janeiro, Editora 
Nova Fronteira Participações S.A., 2016. p.7. 
59 GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. 3ª edição, São Paulo, Editora Claridade, 2015, p.83. 
60 FRIEDAN, Betty. O livro que inspirou a revolta das mulheres americanas. Mística feminina. Rio de Janeiro, 
Editora Vozes Limitada, 1971. 
61 Ibidem, p. 40. 
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as responsáveis pelos cuidados da casa e da família. Essa ideia começou a mudar apenas com a 

terceira onda feminista, que surge na década de 90.  

A terceira onda feminista surge como uma forma de questionar a feminilidade imposta 

às mulheres ao longo dos anos.62 Naomi Wolf, em sua obra “O mito da beleza”63, denuncia o 

surgimento de novos obstáculos às mulheres como forma de restringir o crescimento feminino 

no mercado de trabalho. Se em 1970 as mulheres ocidentais haviam conquistados direitos legais 

e reprodutivos, haviam alcançado a educação superior e o mundo dos negócios, vinte anos mais 

tarde, as mulheres enfrentavam novas limitações.64  

A autora destaca que a crença de que as mulheres devem ser belas (o mito da beleza) é 

utilizada como forma de aprisionamento feminino. Ela pontua: 

 
A reação contemporânea é tão violenta porque a ideologia da beleza é a última 
remanescente das antigas ideologias do feminino que ainda tem o poder de controlar 
aquelas mulheres que a segunda onda do feminismo teria tornado relativamente 
incontroláveis. Ela se fortaleceu para assumir a função de coerção social que os mitos 
da maternidade, domesticidade, castidade e passividade já não conseguem impor.65 
 

Um dos marcos da terceira onda feminista é, portanto, a luta contra as pressões estéticas 

impostas às mulheres, utilizadas pela sociedade e mídia como forma de controle. As mulheres 

podiam trabalhar e ser bem sucedidas, mas precisavam ser belas. É essa ideologia que a terceira 

onda feminista busca combater. 

No decorrer dos anos, outras vertentes do movimento feminista foram surgindo, como 

o feminismo radical, o feminismo liberal, o feminismo maternalista, o feminismo socialista – 

todos originários das três ondas, que são utilizadas de forma didática para sinalizar os principais 

acontecimentos e reivindicações feministas. 

A variedade de vertentes e correntes feministas é a chamada quarta onda. Essa onda, 

que se está vivendo atualmente, é marcada pela popularização e democratização do feminismo. 

As reivindicações e as demandas são várias; nesse momento, há um aprofundamento de 

discussões sobre identidade, corpo e gênero.66 No Brasil, o consenso é que a quarta onda teve 

início com a Marcha das Vadias em São Paulo, no ano de 2011, e perdura até os dias de hoje.67 

 
62 INFOESCOLA. Terceira onda feminista. Disponível em: https://www.infoescola.com/historia/terceira-onda-
feminista/. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
63 WOLF, Naomi. O mito da beleza. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. 8ª edição, 
Rio de Janeiro, Editora Rosa dos Tempos, 2019. 
64 Idem. 
65 Ibidem, p. 27. 
66 RICOLDI, Arlene Martinez. A quarta onda feminista: interseccional, digital e coletiva. Universidade Federal 
do ABC, 2019. Disponível em: https://alacip.org/cong19/25-perez-19.pdf. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
67 REVISTA CULT. Quarta onda do feminismo. Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/quarta-
onda-do-feminismo/. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
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O movimento feminista, portanto, é mais denso do que uma luta em busca de igualdade 

de direitos entre homens e mulheres. É a busca pelo fim do sexismo, pelo fim da opressão e 

subordinação feminina, pelo fim da dominância masculina, instituída pelo patriarcado. É 

também a tentativa de levar o feminismo a todas as mulheres. É a ideia de que todas elas possam 

fazer suas próprias escolhas e que tenham condições para isso. É a consciência de que o pessoal 

é político e que uma escolha individual atinge o coletivo. É uma luta que não tem fim, mas tem 

começo. E é uma luta que cresce a cada dia. 

O movimento feminista será de extrema importância no combate ao movimento 

consumerista da pink tax, que será abordado no capítulo 04. 
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3 O DIREITO DAS MULHERES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Fixado o panorama geral acerca do conceito e surgimento do movimento feminista, 

passa-se à análise das principais conquistas femininas no Brasil. 

 

3.1 Evolução histórica 

 

 A primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824 por Dom Pedro I, ainda no 

Brasil Império, não mencionava quaisquer direitos inerentes às mulheres. Essa constituição 

trouxe a figura feminina em apenas dois momentos: nas disposições relativas à Família Imperial 

e sua dotação e à sucessão do Império.68 

 O artigo 11269 de referido texto legal dispunha sobre o dote das princesas, membros da 

Família Imperial, quando de seus casamentos. Já o artigo 12070 do mesmo diploma previa 

algumas regras a serem seguidas na ocasião do casamento da princesa sucessora do trono.  

 De acordo com esse artigo, o casamento da princesa herdeira só poderia ocorrer se 

precedido de aprovação do Imperador ou, na falta dessa, de aprovação da Assembleia Geral. 

 Nessa época, as mulheres não possuíam direitos plenos. As princesas, únicas que 

possuíam alguns direitos regulados, precisavam ter seu dote quitado para se casarem e, no caso 

da princesa herdeira, precisava de aprovação de outros homens para que pudesse se casar. 

 Foi apenas em 1827, três anos após a promulgação da Constituição do Império, que as 

mulheres conseguem a primeira grande conquista. A Lei de 15 de outubro de 182771 determinou 

a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do 

Império. 

 
68 BRASIL. Constituição Política do Império do Brazil, de 25 de março de 1824. Constituição Política do 
Império do Brasil, elaborada por um Conselho de Estado e outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em 25.03.1824. 
Coleção de Leis do Império do Brasil, Rio de Janeiro, 1824. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 11 de maio de 2021. 
69 Art. 112. Quando as Princezas houverem de casar, a Assembléa lhes assignará o seu Dote, e com a entrega delle 
cessarão os alimentos. 
70 Art. 120. O Casamento da Princeza Herdeira presumptiva da Corôa será feito a aprazimento do Imperador; não 
existindo Imperador ao tempo, em que se tratar deste Consorcio, não poderá elle effectuar-se, sem approvacão da 
Assembléa Geral. Seu Marido não terá parte no Governo, e sómente se chamará Imperador, depois que tiver da 
Imperatriz filho, ou filha.  
71 BRASIL. Lei de 15 de outubro de 1827. Manda crear escolas de primeiras letras em todas as cidades, villas e 
logares mais populosos do Imperio. Coleção de Leis do Império do Brasil de 1827, Rio de Janeiro-RJ, 31 de 
outubro de 1827. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-38398-15-outubro-
1827-566692-publicacaooriginal-90222-pl.html. Acesso em: 11 de maio de 2021. 
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 O artigo 11º de referida Lei determinava a criação de escolas de meninas nas cidades e 

vilas mais populosas: “Art 11º Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais populosas, 

em que os Presidentes em Conselho, julgarem necessário este estabelecimento.” 

Em que pese ter sido uma importante conquista feminina, o acesso das mulheres à 

educação ainda era limitado e de qualidade inferior quando comparado ao que era oferecido aos 

meninos. 

O artigo 6º da mesma Lei determinava quais disciplinas seriam oferecidas aos alunos, 

como as quatro operações de aritmética, noções de geometria (matemática), gramática da língua 

nacional e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana.72 

O artigo 12º, contudo, determinava que às meninas seriam ensinadas as prendas que 

servem à economia doméstica e as matérias previstas no artigo 6º, com exclusão das noções de 

geometria e limitando a instrução de aritmética às quatro operações.73 

O que se percebe é que desde os primórdios do ordenamento jurídico brasileiro, as 

mulheres eram consideradas como seres responsáveis pelas funções domésticas, como o 

casamento e o cuidado com a casa e a família. 

Outras grandes conquistas femininas só surgiram muitos anos depois, como a Lei do 

Ventre Livre, promulgada em 1871 (Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 187174) pela Princesa 

Isabel, no contexto da escravidão, a qual determinavas que os filhos das mulheres escravizadas 

nasceriam livres75, e o Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 187976, por meio do qual se passou a 

permitir o ingresso de mulheres em instituições de ensino superior.77 

 
72 Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de arithmetica, pratica de quebrados, 
decimaes e proporções, as nações mais geraes de geometria pratica, a grammatica da lingua nacional, e os 
principios de moral chritã e da doutrina da religião catholica e apostolica romana, proporcionandos á 
comprehensão dos meninos; preferindo para as leituras a Cosntituição do Imperio e a História do Brazil. 
73 Art 12º As mestras, além do declarado no art 6º, com exclusão das noções de geometria e limitando a instrucção 
da arithmetica só as suas quatro operações, ensinarão tambem as prendas que servem á economia domestica; e 
serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquellas mulheres, que sendo brazileiras e de reconhecida 
honestidade, se mostrarem com mais conhecimentos nos exames feitos na fórma do art. 7º. 
74 BRASIL. Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871. Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que 
nascerem desde a data desta lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento 
daquelles filhos menores e sobre a libertação annaul de escravos. CLBR, 1871. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm. Acesso em: 11 de maio de 2021. 
75 Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem no Imperio desde a data desta lei, serão considerados de 
condição livre. 
76 BRASIL. Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879. Reforma o ensino primario e secundario no municipio da 
Côrte e o superior em todo o Imperio. Coleção de Leis do império do Brasil de 1879, Rio de Janeiro, 19 de abril 
de 1879. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-7247-19-abril-1879-
547933-publicacaooriginal-62862-pe.html. Acesso em: 11 de maio de 2021. 
77 Art. 20. Nos estabelecimentos de instrucção superior dependentes do Ministerio do Imperio observar-se-hão as 
seguintes disposições: 
§ 1º Mediante prévia inscripção, que se abrirá na Secretaria de cada Escola ou Faculdade nas épocas que forem 
marcadas em regulamento, serão admittidos a prestar exame, de qualquer número de materias do respectivo curso; 
todos aquelles que o requererem, satisfazendo as seguintes condições: 
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 Uma das maiores conquistas femininas veio a ocorrer somente em 1932. O tão esperado 

direito ao voto foi consagrado por meio do Código Eleitoral (Decreto nº 21.076, de 24 de 

fevereiro de 193278). Após a expansão do movimento sufragista, iniciado nos Estados Unidos, 

e mais de anos de luta no Brasil79, o Código Eleitoral previu, pela primeira vez, a possibilidade 

do voto feminino. 

 É o que determinava o artigo 2º, que reconheceu como eleitor o cidadão maior de 21 

anos, sem distinção de sexo.80 

 Trinta anos após a conquista do voto feminino, as mulheres tiveram outras duas grandes 

conquistas. A primeira delas foi a criação do Estatuto da Mulher Casada, por meio da Lei nº 

4.121, de 27 de agosto de 1962.81 O Estatuto regulava a situação jurídica da mulher casada, 

tendo reconhecido alguns direitos importantes - e básicos - à essa categoria de mulheres, tais 

como: a possibilidade de (i) praticar todos os atos inerentes à sua profissão e de manter bens 

em seu nome (aqueles adquiridos com o seu trabalho)82, (ii) requerer a guarda dos filhos, no 

caso de desquite judicial83, (iii) participar da sucessão de bens do cônjuge84, entre outros.  

 Nesse mesmo ano, chega ao Brasil a primeira pílula anticoncepcional, dando início a 

uma discussão sobre os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres.85 

 Passados pouco mais de dez anos, foi sancionada a Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 

197786, que incluiu o divórcio como uma das formas de dissolução da sociedade conjugal. Nesse 

 
78 BRASIL. Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Decreta o Código Eleitoral. Disponível em: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-
publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 11 de maio de 2021. 
79 BRASIL. Voto feminino foi conquistado depois de uma luta de 100 anos. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/noticias/704329-voto-feminino-foi-conquistado-depois-de-uma-luta-de-100-anos/. 
Acesso em: 11 de maio de 2021. 
80 Art. 2º E' eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na fórma deste Codigo. 
81 BRASIL. Lei no 4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sobre a situação jurídica da mulher casada. Diário 
Oficial da União, Brasília-DF, 03 de setembro de 1962. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4121.htm. Acesso em: 11 de maio de 2021. 
82 Art. 246. A mulher que exercer profissão lucrativa, distinta da do marido terá direito de praticar todos os atos 
inerentes ao seu exercício e a sua defesa. O produto do seu trabalho assim auferido, e os bens com êle adquiridos, 
constituem, salvo estipulação diversa em pacto antenupcial, bens reservados, dos quais poderá dispor livremente 
com observância, porém, do preceituado na parte final do art. 240 e nos ns. Il e III, do artigo 242. 
Parágrafo único. Não responde, o produto do trabalho da mulher, nem os bens a que se refere êste artigo pelas 
dívidas do marido, exceto as contraídas em benefício da família. 
83 Art. 326. Sendo desquite judicial, ficarão os filhos menores com o cônjuge inocente. 
84 Art. 1.579. Ao cônjuge sobrevivente, celebrado sôbre regime da comunhão de bens cabe continuar até a partilha 
na posse da herança com o cargo de cabeça do casal. 
§ 1º Se porém o cônjuge sobrevivo fôr a mulher, será mister, para isso que estivesse vivendo com o marido ao 
tempo de sua morte, salvo prova de que essa convivência se tornou impossível sem culpa dela. 
85 LOYOLA, Maria Andrea. Cinquenta anos de anticoncepção hormonal: a mulher e a pílula. Com Ciência, n. 
119, p. 0-0, 2010. Disponível em: http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
76542010000500010&lng=pt&nrm=isso&tlng=pt. Acesso em: 16 de maio de 2021. 
86 BRASIL. Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do 
casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências Diário Oficial da União, Brasília-DF, 27 
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sentido, é importante destacar que, antes da promulgação da Lei do Divórcio, o desquite era 

utilizado como forma de separação dos cônjuges, sem, contudo, desfazer o vínculo 

matrimonial.87 Em outras palavras, ainda que separados, a mulher continuava vinculada ao ex-

cônjuge, permanecendo impossibilitada de contrair novos vínculos conjugais. 

 A Lei do Divórcio surge como quebra da premissa de que o casamento era 

indissolúvel88 e, justamente por possibilitar às mulheres que se separassem verdadeiramente de 

seus cônjuges, é que referida Lei foi considerada como um dos mais importantes marcos 

feministas no Brasil. 

 De forma lenta e gradual, as mulheres foram conquistando cada vez mais direitos e 

proteção. Foi assim que, em 1985, foi criada a primeira DEAM, na cidade de São Paulo, por 

meio do Decreto nº 23.769, de 06 de agosto de 1985.89 A partir da criação da primeira DEAM, 

outras foram surgindo e se dissipando pelo país. Atualmente, existem as conhecidas DDM, 

especializadas no atendimento de mulheres, crianças e adolescentes, que vivenciaram e/ou 

vivenciam situações de violência doméstica. As DDM’s estão presentes em diversos Estados e 

Municípios brasileiros e podem ser localizadas em sites90 de apoio às mulheres e institucionais. 

 Talvez a mais importante conquista feminista, no plano teórico e legislativo, tenha 

ocorrido em 1988. Em que pese ter sido reconhecida a igualdade entre homens e mulheres, em 

1945, por meio da Carta das Nações Unidas, promulgada por Getúlio Vargas, Presidente da 

República à época, por meio do Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 194591, foi apenas em 

1988, que o Brasil, de fato, reconheceu a igualdade formal entre todos os cidadãos. 

 
de dezembro de 1977. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6515.htm. Acesso em: 11 de 
maio de 2021. 
87 BRASIL. Senado Federal. Divórcio demorou a chegar no Brasil. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/divorcio-demorou-a-chegar-no-brasil. Acesso em: 11 de 
maio de 2021. 
88 CONJUR. 40 anos do divórcio no Brasil: uma história de casamentos e florestas. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2017-out-22/processo-familiar-40-anos-divorcio-brasil-historia-casamentos-florestas. 
Acesso em: 11 de maio de 2021. 
89 SÃO PAULO. Decreto n. 23.769, de 6 de agosto de 1985. Cria a Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher. 
Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1985/decreto-23769-06.08.1985.html. 
Acesso em: 11 de maio de 2021. 
90 AZMINA. Mapa das Delegacias da Mulher. Disponível em: https://azmina.com.br/projetos/delegacia-da-
mulher/. Acesso em: 12 de maio de 2021.  
91 BRASIL. Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945. Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte 
integrante o anexo Estatuto da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, 
por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. Coleção de Leis do Brasil de 1945, 
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1945. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-
1949/d19841.htm. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
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 A Constituição Federal de 198892, conhecida como Constituição Cidadã, reconheceu a 

igualdade de todos os cidadãos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O artigo 5º, 

inciso I, da Constituição Federal, constatou, de forma expressa, a igualdade entre homens e 

mulheres em direitos e obrigações: 

 
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; 
 

Com o reconhecimento da igualdade entre os homens e mulheres no final do século XX, 

começam a surgir novas reivindicações femininas, que serão abordadas a seguir. 

 

3.2 Conquistas femininas brasileiras no século XXI 

 

 A primeira grande conquista feminina no século XXI veio com a promulgação do 

CC/2002, por meio da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 200293, em substituição ao Código 

Civil de 1916 (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 191694). 

 Assim como o CC/2002, o Código Civil de 1916 previa algumas hipóteses em que 

poderia ser requerida a anulação do casamento por um dos cônjuges. A principal diferença é 

que o antigo Código Civil reconhecia a ausência de virgindade da mulher casada como um erro 

essencial quanto à pessoa, suscetível de pedido de anulação do matrimônio. 

 O artigo 21895 desse diploma legal determinava que “é também anulável o casamento, 

se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essência quanto à pessoa do outro”. 

Já o artigo 219, inciso IV96, reconhecia que o “o defloramento da mulher, ignorado pelo marido” 

constituía erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. 

 
92 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 05 
de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso 
em: 12 de maio de 2021. 
93 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília-
DF, 11 de janeiro de 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm. 
Acesso em: 12 de maio de 2021. 
94 BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Diário Oficial da 
União, Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 1916. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l3071.htm. 
Acesso em: 12 de maio de 2021. 
95 Art. 218. É também anulável o casamento, se houve por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essência 
quanto à pessoa do outro. 
96 Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: 
(...) 
IV. O defloramento da mulher, ignorado pelo marido. 



28 

 Apesar de também prever hipóteses de anulação do casamento, por meio de seu artigo 

1.55097, o novo Código Civil excluiu o defloramento da mulher em momento anterior ao 

matrimônio como uma delas. 

 Ainda nos anos 2000, mais especificamente em 2006, surge a conhecida Lei Maria da 

Penha (Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 200698), que criou mecanismos para combater a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo, em conjunto com a Lei nº 13.104, de 09 

de março de 201599, que tipificou o crime de feminicídio (homicídio cometido contra a mulher 

por razões da condição de sexo feminino), a principal conquista do movimento feminista no 

Brasil no século XXI.  

 Além das duas Leis acima mencionadas, merecem destaque as Leis nºs 12.737, de 30 

de novembro de 2012100, e 13.718, de 24 de setembro de 2018101. A primeira delas, conhecida 

popularmente como Lei Carolina Dieckmann, dispõe sobre a tipificação criminal de delitos 

informáticos. Essa Lei é considerada uma conquista feminina, pois surgiu após um caso de 

conhecimento público, ocorrido em 2012, em que um hacker invadiu o computador pessoal da 

 
97 Art. 1.550. É anulável o casamento: 
I - de quem não completou a idade mínima para casar; 
II - do menor em idade núbil, quando não autorizado por seu representante legal; 
III - por vício da vontade, nos termos dos arts. 1.556 a 1.558; 
IV - do incapaz de consentir ou manifestar, de modo inequívoco, o consentimento; 
V - realizado pelo mandatário, sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato, e não 
sobrevindo coabitação entre os cônjuges; 
VI - por incompetência da autoridade celebrante. 
98 BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 08 de agosto de 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
99 BRASIL. Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o 
art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Diário 
Oficial da União, Brasília-DF, 10 de março de 2015. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
100 BRASIL. Lei nº 12.737, de 30 de novembro de 2012. Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos 
informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília-DF, 03 de dezembro de 2012. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
101 BRASIL. Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornar pública 
incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra 
vulnerável, estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e definir como causas de aumento de pena o 
estupro coletivo e o estupro corretivo; e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei 
das Contravenções Penais). Diário Oficial da União, Brasília-DF, 25 de setembro de 2018. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13718.htm. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
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atriz Carolina Dieckmann e divulgou fotos íntimas da artista.102 Após grande movimentação 

nacional103, foi sancionada a aludida Lei, que passou a criminalizar a invasão de dispositivo 

informático alheio, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter 

vantagem ilícita.104 

 A segunda Lei foi sancionada em 2018 e passou a tipificar os crimes de importunação 

sexual e de divulgação de cena de estupro, sendo, de igual modo, uma grande vitória das 

mulheres em relação aos seus direitos sexuais.  

Ainda nesse contexto, é importante realçar o Projeto de Lei Mariana Ferrer, ainda 

pendente de sanção, que pretende punir condutas ofensivas de autoridades às vítimas durante 

realização de audiências e julgamentos. O Projeto de Lei nº 5.096/2020105 foi apresentado após 

repercussão nacional do caso da blogueira Mariana Ferrer, vítima constrangida106 em audiência 

realizada para investigação do crime de estupro de vulnerável denunciado por ela, em dezembro 

de 2018107. 

Apesar de o Projeto de Lei ainda não ter sido aprovado no Senado e sancionado pelo 

Presidente da República, o Projeto já é considerado um marco relevante para o movimento 

feminista brasileiro, uma vez que pretende conferir maior proteção às vítimas de crimes 

cometidos contra a dignidade sexual.108 

O artigo 1º do Projeto de Lei nº 5.096/2020 pretende alterar o Decreto-Lei nº 3.689, de 

03 de outubro de 1941, para incluir o artigo 400, o qual determina o seguinte:  

 
102 GLOBO. Dieckmann foi chantageada em R$ 10 mil por fotos, diz advogado. Disponível em: 
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/05/dieckmann-foi-chantageada-em-r10-mil-devido-fotos-diz-
advogado.html. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
103 SÉCULO DIÁRIO. A urgência da Lei Carolina Dieckmann. Disponível em: 
https://www.seculodiario.com.br/colunas/a-urgencia-da-lei-carolina-dieckmann. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
104 Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação 
indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
105 CÂMARA DOS DEPUTADOS. PL 5096/2020. Altera o Decreto – Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código 
de Processo Penal - para dispor sobre a audiência de instrução e julgamento nos casos de crimes contra a dignidade 
sexual. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2265028. 
Acesso em: 12 de maio de 2021. 
106 JORNAL DE BRASÍLIA. Gilmar Mendes afirma que Mariana Ferrer foi humilhada durante audiência. 
Disponível em: https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/gilmar-mendes-afirma-que-mariana-
ferrer-foi-humilhada-durante-audiencia/. Acesso em: 12 de maio de 2021. 
107 UOL. Violência contra a mulher. Disponível em: 
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/11/10/caso-mari-ferrer.htm. Acesso em: 19 de maio de 
2021. 
108 BRASIL DE FATO. Toda mulher tem direito a uma vida sem violência. Disponível em: 
https://www.brasildefatope.com.br/2021/03/23/toda-mulher-tem-direito-a-uma-vida-sem-violencia. Acesso em: 
20 de maio de 2021. 



30 

Art. 400 – A. Na audiência de instrução e julgamento de processos que apurem crimes 
contra a dignidade sexual, todas as partes presentes no ato deverão zelar pela 
integridade física e psicológica da vítima, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do 
disposto neste artigo, sob pena de responsabilização, em caso de omissão. 
§ 1º Nas audiências de instrução e julgamento de processos criminais, em especial nas 
que apurem crimes contra a dignidade sexual, é vedado a qualquer das partes e ao 
magistrado manifestarem-se sobre fatos e provas que não constem nos autos, sob pena 
de responsabilização junto aos órgãos de correição competentes e à Ordem dos 
Advogados do Brasil. 
 
§ 2º O juiz determinará a exclusão imediata de qualquer manifestação que atente 
contra a honra da vítima, devendo oficiar os órgãos de correição competentes ou a 
Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de responsabilidade profissional. 
 

Diante do ora exposto, nota-se que as reivindicações femininas por direitos básicos se 

iniciaram no Brasil Império e perduram até os dias atuais, tendo em vista que as conquistas das 

mulheres ocorreram de forma gradual. Percebe-se, ainda, que as demandas e conquistas até o 

momento são diversas e se relacionam tanto com os direitos da pessoa humana, quanto com os 

direitos educativos, econômicos e até sexuais femininos.  

Em que pese as mulheres terem conquistados grandes feitos, a igualdade formal 

concedida pela Constituição Federal Cidadã ainda não é exercida de forma plena, isto é, a luta 

pela igualdade material continua.  

Como será demonstrado a seguir, uma das mais importantes lutas femininas hoje é a 

igualdade de gênero por meio da tributação. Em que pese a tributação não ser considerada como 

instrumento de redução das desigualdades econômicas e sociais, tributaristas engajadas no 

movimento feminista têm dado início à uma importante discussão: por qual motivo as mulheres 

são mais prejudicadas com a tributação brasileira e de que forma o sistema tributário brasileiro 

pode amenizar a desigualdade econômica vislumbradas entre homens e mulheres. 

O movimento consumerista da pink tax, a ser abordado adiante, atua como meio de 

perpetuação dessa desigualdade de gênero no campo econômico, na medida em que onera de 

forma superior as mulheres em relação aos homens. 
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4 PINK TAX 

 

 Conhecida por ser uma taxa109 invisível incidente sobre produtos femininos, o pink tax 

é, na verdade, um movimento consumerista, que consiste basicamente em atribuir preços 

superiores a produtos destinados ao público feminino. 

 

4.1 Conceito 

 

 O movimento consumerista da pink tax é utilizado por muitos fabricantes e 

comerciantes como uma estratégia de marketing e de venda. Este trabalho não abordará o 

surgimento desse movimento, tampouco o motivo pelo qual continua sendo utilizado 

atualmente. Este trabalho se limitará a analisar de que forma o movimento consumerista da pink 

tax propaga a desigualdade de gênero. 

 Como dito, a pink tax é uma espécie de taxa incidente sobre alguns produtos voltados 

ao público feminino. Isso significa dizer que o mesmo produto oferecido ao público masculino 

possui um custo menor do que o produto oferecido ao público feminino, unicamente em razão 

do público-alvo ao qual é oferecido.110 

 Essa foi a conclusão do estudo realizado pelo Department of Consumer Affairs (DCA) 

com a Prefeitura de Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com esse estudo, as mulheres 

pagam, em média, 7% a mais do que os homens pelos mesmos produtos.111 

 O estudo elaborado pelo DCA também constatou que a diferença de precificação não 

está exclusivamente relacionada aos produtos estéticos, como muitos pensam. Essa diferença 

pode ser verificada em roupas, inclusive infantis, em produtos de saúde e de higiene pessoal, 

como também em brinquedos e acessórios.  

 
109 No presente trabalho, o termo “taxa” é utilizado em tradução livre de tax e não como espécie de tributo. Vale 
lembrar que, no Direito Tributário, a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal direta e imediata. O 
conceito tributário do termo não está sendo utilizado neste trabalho. 
110 COLUMBIA GLOBAL CENTERS. Columbia Women’s Leadership Network in Brasil. 2019-2020. Rio de 
Janeiro. p.6 e 7. Disponível em: https://globalcenters.columbia.edu/sites/default/files/content/CWLN-2019.pdf. 
Acesso em: 19 de maio de 2021.  
111 NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. From Cradle to Cane: The Cost of Being 
a Female Consumer. A Study of Gender Pricing in New York City. New York, 2015. Disponível em: 
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Gender-Pricing-in-NYC.pdf. Acesso em: 15 
de maio de 2021. 
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 No Reino Unido essa diferença é ainda pior. Um estudo realizado pelo jornal The 

Times, em 2016, no Reino Unido, constatou que as mulheres pagam, em média, 37% a mais do 

que os homens em brinquedos, cosméticos e roupas.112 

 Já no Brasil, segundo estudo conduzido pelo Professor Doutor Fábio Mariano Borges, 

em Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor (MPCC), pela Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM), os produtos e serviços destinados ao público feminino são 

12,3% mais caros.113  

 Segundo o Professor Fábio Mariano Borges114, a diferença pode variar de acordo com 

o produto oferecido. Por exemplo, as roupas femininas adultas são 17% mais caras que a mesma 

versão das roupas masculinas. Já as roupas infantis ou destinadas aos bebês de gênero feminino 

são 23% mais caras.  

 Apesar da variação dos preços entre os itens comercializados, fato é que a pink tax 

existe, tanto no Brasil, como em outros países. Alguns comerciantes alegam que a diferença no 

preço final dos produtos decorre dos custos superiores para a fabricação dos produtos voltados 

ao público feminino. No entanto, alguns produtos fabricados com o mesmo material possuem 

preço superior tão somente por serem oferecidos às mulheres, como ficou demonstrado nos 

estudos ora mencionados. 

Consoante será demonstrado no tópico abaixo, essa diferença no preço está relacionada 

à desigualdade de gênero existente em uma sociedade patriarcal. 

 

4.2 O movimento consumerista da pink tax como forma de propagação da desigualdade 

de gênero 

 

Como já visto, o movimento consumerista da pink tax faz com que produtos 

relacionados ao público feminino sejam comercializados por um preço superior aos produtos 

semelhantes oferecidos ao público masculino, simplesmente por serem voltados às mulheres. 

Essa diferença na precificação decorre de alguns fatores, mas principalmente do 

estereótipo de que a mulher é a responsável pelos cuidados da casa e da família. 

 
112 THE TIMES. Women charged more on ‘sexist’ high street. Disponível em: 
https://www.thetimes.co.uk/article/women-charged-more-on-sexist-high-street-3gpwv2ck3qd. Acesso em: 15 de 
maio de 2021.  
113 BORGES, Fábio Mariano. Taxa rosa. Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor (MPCC), 
Escola Superior de Propaganda e Marketing. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2018/07/TAXA-
ROSA-GENERO-1.pdf. Acesso em: 15 de maio de 2021.  
114 Idem. 
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Como abordado no início deste trabalho, desde os primórdios, às mulheres foram 

atribuídas posições menos relevantes nas sociedades. Enquanto os homens ficavam 

responsáveis pelo sustento e proteção das famílias e, consequentemente, pelo fornecimento de 

alimentos (caça), as mulheres tinham duas funções principais: a de ser esposa e de ser mãe. A 

justificativa era que, por diferenças biológicas, as mulheres deveriam ocupar outros postos, haja 

vista serem as únicas capazes de reproduzir.  

Com o desenvolvimento e evolução das sociedades, os homens foram ocupando espaços 

cada vez mais importantes; tornaram-se responsáveis pela propriedade privada, podiam ocupar 

cargos políticos, ao passo que as mulheres permaneciam com as mesmas funções: cuidar do lar 

e da família. 

Antes de que conquistassem os direitos mais básicos, as mulheres permaneciam em 

casa, servindo à família e aos maridos. A função de dona do lar atribuída às mulheres era quase 

que obrigatória. Tal obrigatoriedade foi abordada por Betty Friedan, ainda em 1963, e continuou 

a ser explorada por outras estudiosas do tema. 

Friedan abordou a domesticidade obrigatória em sua obra, “A mística feminina”, em 

que concluiu que as mulheres ocupavam posições inferiores à dos homens, por serem 

responsáveis pelos cuidados do lar e pela criação dos filhos.115 A escritora também ressaltou o 

fato de que a natureza do sexo feminino colocava as mulheres em posição de passividade e 

dominância perante os homens: 

 
A mística feminina afirma que o valor mais alto e o compromisso único da mulher é 
a realização de sua feminilidade. Afirma ainda que o grande erro da cultura ocidental, 
no decorrer dos séculos, foi a desvalorização dessa feminilidade. Diz ainda que esta é 
tão misteriosa, intuitiva e próxima à criação e à origem da vida, que a ciência humana 
talvez jamais a compreenda. Contudo, por mais essencial e diferente que seja, de modo 
algum é inferior à natureza do homem; em certos aspectos pode até ser superior. O 
erro, diz a mística, a raiz do problema feminino no passado, é que as mulheres 
invejavam os homens, tentavam ser como eles, em lugar de aceitar sua própria 
natureza, que só pode encontrar realização na passividade sexual, no domínio do 
macho, na criação dos filhos, e no amor materno.116 
 

Nota-se, portanto, que a ideia de que a mulher era a responsável pelo lar, pelo cuidado 

dos filhos e por servir aos maridos já estava enraizada na sociedade da época. Tal ideia foi 

apenas reforçada ao longo dos anos até os dias atuais. 

 
115 FRIEDAN, Betty. O livro que inspirou a revolta das mulheres americanas. Mística feminina. Rio de 
Janeiro, Editora Vozes Limitada, 1971, p. 40. 
116 Idem. 
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Ainda nesse contexto, nasce o pensamento de que, por serem as responsáveis pelo 

cuidado do lar, as donas de casa precisavam de produtos relacionados à essa função. A esse 

respeito, Carla Cristina Garcia destaca: 

 
De novo reinava a domesticidade obrigatória. As mulheres foram dispensadas de seus 
empregos para dar lugar aos homens que voltavam da guerra. A sociedade do consumo 
que estava nascendo necessitava de muitas mulheres dispostas a comprar. Perfeitas 
donas de casa que necessitavam de perfeitos eletrodomésticos.117 
 

As tarefas relacionadas ao cuidado da casa, como a compra de alimentos, de produtos 

de higiene, de roupas e acessórios para os filhos continuaram sendo atribuídas às donas do lar. 

Segundo Azambuja: 

 
Como, por exemplo, na tarefa de “rainha do lar”, cabiam-lhe muitas decisões de gastos 
diários, desde os fortificantes para a prole, dentifrícios para a família, produtos 
alimentícios, sabonetes de qualidade no apuramento higiênico aos remédios para a 
“saúde da mulher”. A mulher dos anos 30 estava atenta às produções de figurinos 
europeus, que lhe remetia a construção dessa nova mulher, inclusive, até mesmo os 
móveis, os tipos de chás, a maneira de se portar identificavam-se a um estilo europeu 
que era refletido muito bem pela publicidade impressa.118 
 

Dessa forma, a ideia de que as mulheres eram responsáveis pelos lares e, 

consequentemente, por gerir as necessidades da família passou a ser dissipada nas sociedades. 

A esse respeito, é importante destacar que o estereotípico da dona do lar foi reforçado na medida 

em que os homens passaram a adquirir direitos básicos, como a possibilidade de frequentar 

escolas, universidades e, inclusive, de trabalhar. Tais direitos, contudo, não abrangiam as 

mulheres – pelo menos, não à época em que foram inicialmente conquistados pelos homens, 

como já abordado no capítulo 03 deste trabalho.  

Tal realidade se mantém ainda hoje. Em matéria recente publicada pelo jornal Valor 

Investe119, restou demonstrado que 56% das mulheres administram as finanças domésticas no 

Brasil. Isso significa dizer que, atualmente, além de exercerem outras funções no mercado de 

trabalho, as mulheres continuam sendo as responsáveis pelos cuidados do lar. Nesse sentido, a 

ideia enraizada de que são as mulheres as encarregadas pelo consumo dos produtos relacionados 

à função doméstica, é reforçada constantemente.  

Destarte, tendo por base o estereótipo de que as mulheres são mais consumistas, o 

mercado consumidor, em uma estratégia de venda e marketing, acabou por precificar, de forma 

 
117 GARCIA, Carla Cristina. Breve história do feminismo. 3ª edição, São Paulo, Editora Claridade, 2015, p. 83. 
118 AZAMBUJA, Cristina Spengler. O papel social da mulher brasileira nas décadas de 30 a 60, retratada 
através das propagandas veiculadas na revista O Cruzeiro. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, 2003. 
119 VALOR INVESTE. 56% das mulheres administram o orçamento doméstico, aponta Febraban. Disponível em: 
https://valorinveste.globo.com/objetivo/empreenda-se/noticia/2020/07/23/56percent-das-mulheres-administram-
o-orcamento-domestico-aponta-febraban.ghtml. Acesso em: 17 de maio de 2021.  
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mais elevada, os produtos voltados ao público feminino, fazendo com que as mulheres 

pagassem mais por itens básicos, como produtos de higiene. 

Não bastasse as mulheres gastarem mais com produtos femininos – por serem mais caros 

do que produtos similares masculinos – as mulheres também recebem menos do que os homens 

que exercem as mesmas funções no mercado de trabalho. 

Como cediço, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho de forma tardia em 

relação aos homens. Contudo, desde a década de 1970, a participação das mulheres no mercado 

de trabalho cresceu e continua crescendo de forma substancial. No entanto, em que pese estarem 

cada vez mais envolvidas nessa área, as mulheres, ainda hoje, recebem salários inferiores aos 

dos homens.120  

Segundo dados apresentados pelo IBGE, em 2018, o rendimento médio mensal real do 

1% da população com maiores rendimentos era de R$ 27.744,00, o que corresponde a 33,8 

vezes o rendimento dos 50% da população com menores rendimentos (R$ 820,00).121 Já ao 

fazer o recorte por gênero, o IBGE constatou que, em 2018, as mulheres recebiam 79,5% do 

rendimento dos homens. Assim, o rendimento médio das mulheres entre 25 e 49 anos era de R$ 

2.050,00, ao passo que o dos homens era de R$ 2.579,00.122 

Em 2019, um outro estudo promovido pelo IBGE demonstrou que a participação 

feminina no mercado de trabalho tem aumentado significativamente nos últimos anos. Em 

2018, a parcela das mulheres inseridas no mercado de trabalho representava 53,8% e a dos 

homens, 73,3%. Já em 2019, as mulheres representavam 54,5% no mercado de trabalho, 

enquanto os homens representavam 73,7%. O mesmo estudo demonstrou que a remuneração 

das mulheres é ainda 22% inferior à dos homens.123 

Apesar do aumento da participação feminina ter sido maior que a masculina, um novo 

estudo promovido pelo IBGE, também em 2019, constatou que os homens tiveram um 

rendimento médio mensal 28,7% superior ao das mulheres, considerando os ganhos de todos 

 
120 CUT. Mulheres ganham 22% menos do que os homens no País, revela DIEESE. Disponível em: 
https://www.cut.org.br/noticias/mulheres-ganham-22-menos-do-que-os-homens-no-pais-revela-dieese-e98d. 
Acesso em: 19 de maio de 2021. 
121 AGÊNCIA IBGE. PNAD Contínua 2018: 10% da população concentram 43,1% da massa de rendimentos do 
país. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/25700-pnad-continua-2018-10-da-populacao-concentram-43-1-da-massa-de-rendimentos-do-
pais. Acesso em: 16 de maio de 2021. 
122 AGÊNCIA IBGE. Em 2018, mulher recebia 79,5% do rendimento do homem. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23923-em-
2018-mulher-recebia-79-5-do-rendimento-do-homem. Acesso em: 16 de maio de 2021.  
123 G1. Participação de mulheres no mercado de trabalho tem 5º ano de alta, mas remuneração segue menor 
que dos homens, diz IBGE. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/04/participacao-de-
mulheres-no-mercado-de-trabalho-tem-5o-ano-de-alta-mas-remuneracao-segue-menor-que-dos-homens-diz-
ibge.ghtml. Acesso em: 16 de maio de 2021.  
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os trabalhos. Enquanto os homens ganhavam R$ 2.555,00, as mulheres percebiam a quantia de 

R$ 1.985,00.124  

Em matéria recente publicada na CNN Brasil, ficou comprovado que as mulheres ainda 

ganham cerca de 30% a menos que os homens nas mesmas profissões.125 A matéria, que se 

baseou em um estudo produzido pela economista Laísa Rachter, pesquisadora do Instituto 

Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV), demonstrou que essa 

diferença salarial varia também de acordo com a idade. 

Por exemplo, considerando os profissionais com estudo superior, as mulheres que têm 

entre 20 e 29 anos ganham, em média, 11% a menos do que os homens da mesma idade. Já as 

mulheres com mais de 45 anos, recebem 38% a menos do que os homens.126 

Assim, o que se percebe é que, apesar de estarem cada vez mais inseridas no mercado 

de trabalho, e de possuírem qualificação igual ou até mesmo superior que a de homens que 

ocupam os mesmos postos profissionais, as mulheres ainda recebem remuneração inferior, 

simplesmente por serem mulheres. 

Até o momento, conclui-se o seguinte: (i) as mulheres gastam mais com produtos 

femininos, sejam eles de primeira necessidade ou não, tendo em vista o custo superior dos 

produtos destinados às mulheres; e (ii) as mulheres possuem renda inferior à dos homens. 

Esses dois fatores, por si só, já fazem com que as mulheres gastem proporcionalmente 

mais do que os homens. Isso porque, se de um lado, tem-se o fato de que as mulheres possuem 

remuneração inferior, de outro, tem-se a constatação de que os produtos destinados ao público 

feminino são, em média, 12,3% mais caros do que os produtos similares oferecidos ao público 

masculino. 

Essa situação se torna ainda mais grave quando se passa a analisar a tributação de 

produtos femininos de primeira necessidade. Apesar de o movimento da pink tax se definir 

como um movimento consumerista, o preço elevado dos produtos femininos impacta nos 

tributos incidentes sobre eles. Por exemplo, o ICMS incide sobre o valor da mercadoria.127 

Considerando a alíquota de 18%, utilizada para operações internas no Estado de São Paulo128, 

 
124 AGÊNCIA IBGE. Homens ganharam quase 30% a mais que as mulheres em 2019. Disponível em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27598-homens-
ganharam-quase-30-a-mais-que-as-mulheres-em-2019. Acesso em: 16 de maio de 2021.  
125 CNN BRASIL. Mulheres ganham 19% menos que homens –no topo, a diferença é de mais de 30%. 
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/04/02/mulheres-ganham-19-menos-que-homens-no-
topo-diferenca-e-de-mais-de-30. Acesso em: 16 de maio de 2021.  
126 Idem.  
127 JESUS, Isabela Bonfá de; JESUS, Fernando Bonfá de; JESUS, Ricardo Bonfá de. Manual de Direito e 
Processo Tributário. 5ª edição, São Paulo, Thomson Reuterss, Revista dos Tribunais, 2019, p. 313. 
128 SÃO PAULO. Ministério da Fazenda. Regulamento ICMS. Ministério da Fazenda. Disponível em: 
https://legislacao.fazenda.sp.gov.br/Paginas/art052.aspx. Acesso em: 18 de maio de 2021.  
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quanto mais alto o valor do produto comercializado, maior será o valor a ser dispendido a título 

de ICMS. Dessa forma, o preço elevado dos produtos femininos faz com que as mulheres 

paguem mais tributos sobre o consumo.  

As tributaristas Alessandra Soares Freixo e Camilla Cavalcanti Rodrigues Cabral 

asseveram nesse sentido: 

 
Embora o pink tax se trate de um fenômeno mercadológico e não tributário, na medida 
em que os produtos direcionados ao público feminino são mais caros do que os do 
público masculino, as mulheres pagam mais tributos sobre o consumo, já que o preço 
do produto impacta o valor dos tributos incidentes, situação que demonstra uma 
possível violação ao princípio da essencialidade, ao implicar um impacto financeiro 
maior para as mulheres na tributação incidente sobre o consumo, não bastasse o fato 
de possuírem renda inferior aos homens. Outrossim, observou-se que produtos 
tipicamente femininos ou relacionados ao cuidado, a exemplo de absorventes, fraldas 
e bombas de amamentação, são tributados com alíquotas elevadas, como itens 
supérfluos.129 
 

Um estudo realizado pela FGV-SP demonstrou que a tributação elevada de produtos 

essenciais femininos prejudica as mulheres brasileiras.130  

Por exemplo, o estudo constatou que o absorvente higiênico, produto essencialmente 

feminino, possui uma carga tributária de 27,5%, sendo: 18% referente ao ICMS, 1,65% 

referente à contribuição ao PIS e 7,6% referente à COFINS. Assim, um pacote de absorvente 

higiênico que custa R$ 2,28 contém, aproximadamente, R$ 0,62 somente de tributos.  

Apesar de ser um produto de uso essencial de higiene, os absorventes íntimos femininos 

não possuem isenção tributária de PIS, COFINS e IPI, como acontece com outros produtos 

assim considerados, como os sabonetes, papel higiênico e pasta de dente – produtos que 

integram a cesta básica.131  

Sendo um produto evidentemente de uso essencial feminino, em razão de uma 

característica biológica (menstruação), que dura, em média, cerca de 40 anos da vida da mulher, 

o custo tributário dos absorventes recai exclusivamente para pessoas do sexo feminino. Partindo 

da estimativa de que as mulheres possuem cerca de 450 ciclos menstruais ao longo da vida, 

 
129 SOARES FREIXO, Alessandra; CAVALCANTI, Camilla. Trabalho doméstico e mulheres: uma análise 
sobre como a reforma tributária pode contribuir para a redução das desigualdades de gênero. Lex Cult Revista do 
CCJF, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 34-65, abr. 2021. ISSN 2594-8261. Disponível em: 
http://lexcultccjf.trf2.jus.br/index.php/LexCult/article/view/514. Acesso em: 18 maio 2021. 
130 Grupo de pesquisas tributação e gênero. Núcleo de Direito Tributário da Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas. Reforma tributária e desigualdade de gênero. São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/reforma_e_genero_-_final_1.pdf. Acesso em: 16 de 
maio de 2021.  
131 GLOBO. Governo isenta de cobrança de impostos produtos da cesta básica. Disponível em: 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/03/governo-isenta-de-cobranca-de-impostos-produtos-da-cesta-
basica.html#:~:text=A%20partir%20de%20agora%2C%20n%C3%A3o,IPI%20sobre%20a%C3%A7%C3%BAc
ar%20e%20sabonete. Acesso em: 16 de maio de 2021.  
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utilizando, em média, 20 absorventes por ciclo, que custam, em média, R$ 0,60, chega-se ao 

valor total de R$ 6.000,00.132  

Deve ser considerado, ainda, que desses R$ 6.000,00, 27,5% do valor, isto é, R$ 

1.650,00, corresponde aos tributos incidentes sobre os absorventes higiênicos. Nesse caso, fica 

claro como a tributação brasileira, em relação ao consumo, atinge mais significativamente as 

mulheres. Isso porque, é importante frisar, que não há nenhum produto similar oferecido aos 

homens atualmente. Dessa forma, a tributação sobre os absorventes íntimos incide 

exclusivamente sobre as mulheres. 

Um exemplo concreto de como as mulheres são prejudicadas com a elevada precificação 

e carga tributária dos produtos de primeira necessidade feminina é a problemática conhecida 

como “pobreza menstrual”. O termo é utilizado para definir a falta de acesso à produtos de 

higiene específicos, como os absorventes íntimos.133 Em matéria recente publicada pelo jornal 

UOL134, ficou demonstrado que, no Brasil, uma a cada quatro meninas já deixou de ir à escola 

por não possuir condições financeiras de comprar os absorventes. Essa situação impacta 

negativamente no desenvolvimento das meninas, que deixam de frequentar às aulas 

simplesmente por não conseguirem adquirir um produto tão essencial quanto um absorvente. 

Outros exemplos de produtos essencialmente femininos que possuem alta tributação são 

as bombas de amamentação, os adaptadores de silicone para seios durante a amamentação e 

fraldas descartáveis.135 Assim como os absorventes íntimos, os três produtos citados são 

consumidos majoritariamente por mulheres e todos possuem uma alta carga tributária. A título 

exemplificativo, confira-se a carga tributária incidente sobre as fraldas descartáveis. De acordo 

com o “impostômetro”136, a tributação incidente sobre elas é de 34,21%. Novamente, a elevada 

carga tributária incidente sobre tais produtos prejudica as mulheres, suas principais 

consumidoras. 

 
132 KORUI. Quanto custa a menstruação? Disponível em: https://korui.com.br/quanto-custa-a-
menstruacao/#:~:text=Uma%20mulher%20tem%20cerca%20de,m%C3%A9dia%2C%2020%20absorventes%20
por%20ciclo. Acesso em: 17 de maio de 2021. 
133 PONTE. Pobreza menstrual: um problema que afeta desde presidiárias a estudantes. Disponível em: 
https://ponte.org/pobreza-menstrual-um-problema-que-afeta-desde-presidiarias-a-estudantes/. Acesso em: 19 de 
maio de 2021. 
134 PAIS & FILHOS. Pobreza menstrual: 1 a cada 4 meninas já faltou à aula por não ter acesso a absorventes. 
Disponível em: https://paisefilhos.uol.com.br/familia/pobreza-menstrual-1-a-cada-4-meninas-ja-faltou-a-aula-
por-nao-ter-acesso-a-absorventes/. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
135 SOARES FREIXO, Alessandra; CAVALCANTI, Camilla. Trabalho doméstico e mulheres: uma análise 
sobre como a reforma tributária pode contribuir para a redução das desigualdades de gênero. Lex Cult Revista do 
CCJF, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 34-65, abr. 2021. ISSN 2594-8261. Disponível em: 
http://lexcultccjf.trf2.jus.br/index.php/LexCult/article/view/514. Acesso em: 18 maio 2021. 
136 IMPOSTÔMETRO. Relação de produtos. Disponível em: 
https://impostometro.com.br/home/relacaoprodutos. Acesso em: 19 de maio de 2021.  
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O que se verifica, portanto, é que, além de gastarem mais com produtos destinados ao 

público feminino e de perceberem remuneração inferior à dos homens, as mulheres ainda são 

mais prejudicadas com a tributação sobre o consumo.  

Essa seletividade tributária sobre os produtos de uso essencialmente feminino indica 

que os interesses das mulheres são considerados como não essenciais ou supérfluos quando 

comparados aos dos homens.137 Um exemplo disso é o fato de que apenas o Estado do Rio de 

Janeiro, por meio da Lei nº 8.924, de 02 de julho de 2020138, incluiu os absorventes íntimos, em 

conjunto com as fraldas infantis e geriátricas, na cesta básica do Estado, sendo o primeiro a 

reconhecer a essencialidade desses produtos, consumidos majoritariamente por mulheres. 

Se fossem considerados essenciais – como são, de fato, na prática – os itens de primeira 

necessidade de uso feminino teriam uma redução na carga tributária incidente sobre eles, como 

acontece com os itens que compõem a cesta básica.139 

Contudo, por não serem assim considerados, os produtos destinados ao público 

feminino, ainda que essenciais, continuam a ser comercializados com alto custo, que impacta 

diretamente na tributação incidente sobre eles, como ficou demonstrado em relação aos 

absorventes íntimos, cuja carga tributária é de 27,5%, e às fraldas descartáveis, cuja carga 

tributária é de 34,21%. 

Dessa forma, conclui-se que o fato de (i) as mulheres receberem salários inferiores aos 

dos homens que exercem as mesmas funções do que elas; (ii) os produtos femininos serem 

comercializados em preço superior aos produtos similares oferecidos ao público masculino; e 

(iii) ser elevada a tributação incidente sobre os produtos femininos de primeira necessidade, 

contribui para a manutenção da desigualdade de gênero já existente no Brasil. Nesse sentido, 

destaca-se o movimento consumerista da pink tax, responsável pela alta dos preços dos produtos 

femininos, que influencia na carga tributária incidente sobre eles. 

 
137 COLUMBIA GLOBAL CENTERS. Columbia Women’s Leadership Network in Brasil. 2019-2020. Rio de 
Janeiro. p.7. Disponível em: https://globalcenters.columbia.edu/sites/default/files/content/CWLN-2019.pdf. 
Acesso em: 19 de maio de 2021. 
138 LEIS ESTADUAIS. Lei ordinária nº 8.924, de 2 de julho de 2020. Altera a Lei Estadual nº 4.892, de 1º de 
novembro de 2006, que dispõe sobre os produtos que compõem a cesta básica no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, para incluir o absorvente higiênico feminino. Diário Oficial do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ, 02 de 
julho de 2020. Disponível em: https://leisestaduais.com.br/rj/lei-ordinaria-n-8924-2020-rio-de-janeiro-altera-a-
lei-estadual-n-4892-de-1-de-novembro-de-2006-que-dispoe-sobre-os-produtos-que-compoem-a-cesta-basica-no-
ambito-do-estado-do-rio-de-janeiro-para-incluir-o-absorvente-higienico-feminino. Acesso em: 17 de maio de 
2021.  
139 MIGALHAS. Como são tributados os produtos de cesta básica? Disponível em: 
https://www.migalhas.com.br/depeso/318587/como-sao-tributados-os-produtos-de-cesta-basica. Acesso em: 19 
de maio de 2021. 
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Assim, a disseminação da ideia instituída pelo movimento consumerista da pink tax de 

que os produtos destinados ao público feminino devem ser precificados de forma superior 

contribuí para que as mulheres continuem gastando mais do que os homens. Adicionalmente, 

como já mencionado, o fato de um produto possuir custo elevado, faz com que a tributação 

sobre ele seja maior. Assim, em relação aos produtos femininos, conclui-se que as mulheres são 

duplamente prejudicadas (pelo alto custo do produto e sobre a carga tributária incidente sobre 

ele). 

A problemática do movimento se torna ainda mais evidente ao se admitir um cenário 

hipotético em que as mulheres e os homens recebem salários compatíveis com o trabalho por 

eles desenvolvidos, sem qualquer diferenciação em razão do gênero. Mesmo que se admita que 

as mulheres tenham a mesma remuneração que a dos homens, elas ainda continuarão pagando 

mais sobre os produtos destinados a elas e, consequentemente, serão mais oneradas em relação 

a eles. 

Dessa forma, o movimento consumerista da pink tax se mostra como um instrumento 

de suma importância na perpetuação da desigualdade de gênero. Isso porque, enquanto não 

forem instituídas políticas públicas que visem amenizar a diferença na precificação e desonerar 

a tributação de produtos essenciais femininos, como foi sugerido pela tributarista Tathiane 

Piscitelli140 em relação aos anticoncepcionais e à medicação hormonal utilizada no tratamento 

de menopausa ou redesignação sexual, as mulheres permanecerão em posição de desigualdade 

quando comparadas aos homens no setor de consumo.  

Não basta que as mulheres passem a receber a mesma remuneração que os homens – é 

evidente que caso isso venha a ocorrer em um futuro próximo, será considerada uma relevante 

conquista na luta feminista -, mas sim, que deixem de ser oneradas pelo simples fato de serem 

mulheres. 

Assim, enquanto perdurar o movimento consumerista da pink tax, a desigualdade de 

gênero, principalmente no setor econômico e do consumidor, continuará existindo, funcionando 

como instrumento de propagação da desigualdade de gênero. 

  

 
140 FGV. Grupo de Pesquisas Tributação e Gênero. Núcleo de direito tributário da escola de direito de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas. Reforma tributária e desigualdade de gênero. São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/reforma_e_genero_-_final_1.pdf. Acesso em: 18 de 
maio de 2021.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, conclui-se que: (i) as mulheres gastam mais com produtos 

femininos, sejam eles de primeira necessidade ou não, tendo em vista o custo superior dos 

produtos destinados às mulheres; (ii) as mulheres possuem renda inferior à dos homens, eis que, 

ainda hoje, percebem salários ínferos aos dos homens; (iii) o preço elevado dos produtos 

femininos impacta na tributação incidente sobre eles, ocasionando na alta carga tributária de 

alguns desses produtos. 

O movimento consumerista da pink tax ao precificar os produtos voltados às mulheres 

de forma superior aos produtos similares destinados aos homens, ainda que em forma de 

estratégia de venda, auxilia na propagação da desigualdade de gênero. 

Isso porque, se as mulheres ganham, em média, 22% a menos do que os homens e 

possuem um custo superior de 12,3% em produtos destinados ao público feminino, as mulheres 

gastam mais do que os homens simplesmente por serem mulheres. 

Nesse caso, não está sendo considerado se as mulheres são mais consumistas ou não. 

Aqui, leva-se em conta o fato de que as mulheres ainda percebem salários inferiores ao dos 

homens e, no entanto, os produtos destinados a elas possuem custo superior. Destarte, ainda 

que consumam menos ou de forma igual aos homens, as mulheres irão ter custos superiores. 

Soma-se a isso o fato de produtos de primeira necessidade femininos possuírem alta 

carga tributária. Nesse caso, as mulheres que já recebem remuneração inferior e já gastam mais 

com produtos básicos, ainda estão sujeitas à uma tributação elevada de produtos essenciais, 

como ocorre com os absorventes íntimos e com as fraldas descartáveis. 

É nítido, portanto, que o custo elevado dos produtos femininos influencia nos tributos 

incidentes sobre eles, colocando as mulheres em posição mais onerosa. 

Nesse contexto, o movimento consumerista da pink tax representa grande problemática 

para a sociedade brasileira atual, eis que auxilia na manutenção da inferioridade da mulher, 

especialmente no setor econômico. Isso porque, ainda que as mulheres passem a receber 

salários iguais aos dos homens, enquanto os produtos que a elas são destinados continuarem a 

ser comercializados em valor superior, as mulheres permanecerão gastando mais do que os 

homens, simplesmente por serem mulheres. 

O estudo realizado pelo DCA de Nova York141 constatou que as mulheres pagam mais 

que os homens em 45% das ocasiões, sendo que os homens assumem essa função em apenas 

 
141 NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS. From Cradle to Cane: The Cost of Being 
a Female Consumer. A Study of Gender Pricing in New York City. New York, 2015, p.37. Disponível em: 
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13% dos casos. Isso significa dizer que, mesmo com salários compatíveis, as mulheres 

continuarão gastando mais com produtos femininos. O elevado preço desses produtos é 

consequência do movimento consumerista da pink tax e, justamente por esse motivo, é que tal 

movimento pode ser considerado como um instrumento de manutenção da desigualdade de 

gênero. 

Dessa forma, conclui-se que enquanto o mercado do consumo utilizar o movimento da 

pink tax como estratégia de venda e marketing, as mulheres continuarão sendo mais 

prejudicadas do que os homens nas relações de consumo e, consequentemente, continuarão a 

ocupar posição econômica inferior a eles. 

Diante de todo o exposto, percebe-se que o movimento consumerista da pink tax apenas 

auxilia a propagar a desigualdade de gênero que é reafirmada de diferentes formas na sociedade 

patriarcal brasileira. 

  

 
https://www1.nyc.gov/assets/dca/downloads/pdf/partners/Study-of-Gender-Pricing-in-NYC.pdf. Acesso em: 18 
de maio de 2021. 
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