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RESUMO

Num contexto de fortalecendo de políticas para as mulheres, através de projetos de combate à violência de gênero, foi publicada a lei nº. 
13.104/2015, que prevê a tipificação do feminicídio como crime hediondo. A alteração legislativa trouxe a possibilidade de punição mais grave 
aquele que mata a mulher por razões da condição de sexo feminino. A mudança no Código Penal surge num contexto global de preocupação com 
o crescente número de mortes violentas de mulheres pelo fato de serem mulheres. A Declaração sobre a eliminação da violência contra a mulher, 
adotada em 1993, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a Convenção interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 
mulher e a Resolução da 57ª Sessão da Comissão sobre a situação da mulher (CSW) das Nações Unidas são alguns dos instrumentos da 
comunidade internacional que retratam a necessidade de se avaliar as vítimas de homicídio com motivação de gênero. No Brasil, antes da 
mencionada lei, não havia qualquer punição especial por assassinatos em razão da condição de sexo feminino. O feminicídio era punido, de forma 
genérica, como homicídio (art. 121, CP), e, a depender da hipótese, poderia ser enquadrado como homicídio qualificado por motivo torpe, fútil 
ou, ainda, em virtude de dificuldade da vítima de se defender (art. 121, § 2ª, incisos I, II e IV CP). A lei nº. 11.340/2006, embora traga importantes 
regras processuais voltadas à proteção da mulher vítima de violência doméstica, não trouxe novos tipos penais. Conquanto os casos de crueldade 
às mulheres devam merecer especial atenção por parte das autoridades públicas e, indiscutivelmente, da sociedade, num contexto de igualdade 
de direitos e de oportunidades a homens e mulheres, discute-se: a medida trazida pelo legislador brasileiro não se inclui entre as respostas 
imediatistas do Estado no combate à criminalidade, muito mais motivadas pela pressão popular do que a estudos de política criminal? Decerto, os 
atuais índices de violência, rotineiramente divulgados na mídia, são alarmantes e exigem uma resposta efetiva, capaz de vencer a impunidade e a 
falta de repressão que cercam inúmeros delitos. Ocorre que, não raras vezes, o Estado, desacompanhado de estudos sobre o crime e suas causas, 
acaba por utilizar mecanismos de repressão paliativos ou, ainda que eficientes, são mal aparelhados, conferindo inexpressiva resposta social. O 
inflacionamento legislativo seria, assim, desnecessário, bastando apenas o fortalecimento de mecanismos de promoção da pacificação social já 
existentes. Desta feita, procurou-se identificar com uma pesquisa de cunho crítico, através de um exame bibliográfico, especialmente através de 
estudos de direito comparado, além da análise prática, se a previsão do feminicídio conduz a uma proposta efetiva no combate às mortes por 
questões de gênero. A lei Maria da Penha, embora tenha significado um avanço nas políticas de proteção à mulher, ainda não possui a 
aplicabilidade social que se almejava. Sem a representação da ofendida (mal orientada, amedrontada pelo medo e desassistida de políticas sociais 
inclusivas), muitas ações penais se amontoam nos arquivos do judiciário brasileiro, sem merecer atenção com o grave problema. O feminicídio 
poderá preencher essa lacuna, permitindo-se intimar ainda mais eventuais agressores de mulheres, desestimulando práticas de violência. Embora 
haja diversas críticas à mudança no Código Penal brasileiro, segundo alguns juristas, por representar um direito emergencial, que cede aos 
reclamos populares, tem-se que, sem a criação de instrumentos de repressão mais efetivos, ainda que baseados na ampliação no poder punitivo 
do Estado, a cultura machista, de desprestígio do sexo feminino não são enfraquecidas. As notícias de abusos contra mulheres ainda são 
reiteradas, o que requer do Estado constantemente repensar suas políticas de atuação.
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