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FEMINICIDIO: A EFETIVIDADE DA LEI DO FEMINICÍDIO COMO MEIO DE 

PROTEÇÃO À MULHER 

 
Andréa da Fonseca Thompson 

RESUMO: O presente estudo pretende analisar aspectos importantes e 
fundamentais a compreensão do feminicídio que foi inserido ao ordenamento jurídico 
brasileiro no ano de 2015 através da lei 13104 no dia 9 de março, enquadrando 
como homicídio qualificado. Utilizando, para isto, uma metodologia qualitativa, 
exploratória, bibliográfica com o contraste e comparação de teses doutrinárias para 
uma melhora absorção do assunto enunciado. Está é uma inovação jurídica no 
Brasil. De início analisa-se o conceito de feminicídio por meio de doutrinas e 
instrumento normativos de proteção a mulher. Após está primeira etapa, analisa-se 
os principais motivos que levaram o Brasil a tipificar a conduta do feminicídio no 
Código Penal brasileiro. Por fim, serão abordadas as discussões e problemáticas no 
que se refere a eficiência da lei do feminicídio como instrumento de proteção à 
mulher.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Lei Maria da Penha. Feminicídio. Violência 
doméstica e familiar.  

 

1 INTRODUÇÃO  
 

          É notório que ao longo dos anos da história do Estado Brasileiros as 
praticas de abuso e agressões por parte dos homens contra mulheres sempre foi 
uma realidade em nossa sociedade patriarcal. Numerosos casos de agressão em 
que mulheres são vítimas dos mais diversos tipos de violência são observados 
diariamente. 

Diante desta triste realidade, podemos observar que o país coleciona vítimas 
e possui muitos prejuízos sociais enraizados culturalmente, podendo ser observados 
em nosso cotidiano.  

Por este motivo o Estado passou a intervir muito mais ativamente no 
enfrentamento desta triste realidade no nosso país, criando leis, promovendo ações 
e politicas publicas de conscientização que visam coibir comportamentos machistas 
e conter o crescimento da violência contra a mulher.  

         A presente pesquisa tem por objetivo tratar sobre o feminicídio que é o 
assassinato praticado por homens contra mulheres pela razão de serem do sexo 
feminino, envolvendo também a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
dando ênfase aos efeitos devastadores sobre a dignidade humana e a saúde pública 
no que tange a efetividade das medidas públicas que são tomadas para reprimir esta  

conduta, onde a violência contra a mulher e perpetuada no âmbito do seio 
familiar e o agressor é quase sempre o próprio parceiro de vida. 

         Analisando também, os pequenos avanços legislativos alcançados como 
a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicidio que o objeto de estudo principal desta 
pesquisa. 
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        Podemos observar ao falarmos deste tema que os casos de violência 
contra a mulher não param de crescer e por esse motivo é inevitável comparar se a 
referida lei tem sido efetiva no enfrentamento de tal crime.  

         Ao observar essa problemática acerca da efetividade da referida lei, faz 
se necessário trazer a tona essa discussão, pois, ainda hoje, milhares de mulheres 
morrem todos os anos no Brasil, onde são assassinadas apenas pelo fato de ser 
mulher. Mulheres são mortas por seus companheiros que não aceitam a separação 
conjugal, ou por problemas de ordem financeira, pela educação dos filhos, etc. 

O crime de feminicídio é considerado uma qualificadora dolosa de um crime 
hediondo em virtude do homicídio contra a mulher. O feminicídio é conceituado 
como qualquer ato de ação ou omissão de violência contra a mulher baseado no 
gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. 

A violência contra as mulheres infelizmente tornou-se rotineira em nosso 
cotidiano, é uma questão bastante denunciada em todas as mídias de nosso país. 
Essa realidade decorre de vários fatores: costumes patriarcais trazidos ao longo do 
tempo pela maneira como nossa sociedade se constituiu, relação de hierarquia entre 
a figura do homem em relação à mulher, fictícia relação de posse do homem para 
com a mulher e até mesmo problemas financeiros e com o álcool. O que devemos 
nos questionar é se as medidas de políticas públicas e de conscientização que são 
tomadas para a repressão dessas condutas estão sendo efetivas para diminuir os 
casos de feminicídio em nossa sociedade. 

À lei do feminicídio e a lei Maria da Penha traz a possibilidade aos órgãos 
fiscalizadores de combater e visualizar de forma concreta esses crimes além de 
obter dados para uma correta abordagem desse crime por razões de gênero no 
Brasil. Segundo dados da Organização mundial da saúde o Brasil está em quinto 
lugar com a mais alta taxa de feminicídio no mundo com cerca de 4,8 mulheres 
mortas a cada 100 mil. A lei 13.104 de 2015 é considerada um passo importante 
para o reconhecimento e para o combate aos casos de feminicídio no país.  

As estatísticas mostram que nos últimos anos esse tipo de crime vem 
aumentando de forma considerável em nosso país, porém, antes do feminicídio 
ocorrer acontecem outros crimes que são cometidos contra a mulher de forma 
permissiva pela sociedade que abriga a vítima e o agressor.   

        Está pesquisa tem por objetivo analisar aspectos relevantes quanto a 
aplicabilidade da lei do feminicídio com os resultados esperados pela sociedade.  A 
necessidade de erradicação do feminicídio é um problema crônico vivenciado por 
nossa sociedade e vai muito além de penalizar o agressor e culpar a vítima que teve 
sua vida ceifada cruelmente por um bárbaro crime.  

De modo geral esse crime é produzido pela sociedade que reproduz de forma 
sistemática o agressor e culpa a vítima por viver com o agressor como se a mesma 
desse motivo a tamanha crueldade. 

O tema em questão é de extrema importância tendo em vista o crescimento 
substancial da violência contra a mulher no território nacional. E não se trata apenas 
de violência física, mas de violência moral e psicológica que degradam o papel da 
mulher na sociedade, apesar da instituição da Lei Maria da Penha em 2006, que 
teve por objetivo coibir os crimes praticados contra as mulheres, os números 
continuam alarmantes, inclusive com casos que se chega ao extremo da violência, a 
morte da mulher.  

Deste modo, considerando o atual contexto de violência contra a mulher e a 
aplicabilidade da legislação atual, verifica-se a extrema importância da aplicabilidade 
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de políticas públicas de conscientização da sociedade e mais eficiência na 
aplicabilidade da ei penal no combate ao feminicídio.  

 
 

 2. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER  
 

Desde a antiguidade a mulher sempre foi alvo de violência, muito dessa 
violência era decorrente da religião Conforme apontam Ana Célia Parodi e Ricardo 
Rodrigues Gama (2010), cerca de dois mil antes de Cristo, em idade núbil, as 
mulheres eram comercializadas em um mercado na Mesopotâmia. 

Na Grécia antiga já existia a desigualdade entre homens e mulheres, de 
acordo com Tânia Panfi (2007), enquanto as mulheres não possuíam direitos, os 
homens podiam exercer todos os direitos, do mesmo modo com a existência da 
cultura judaico-cristã, a mulher passou a ser vista como culpada e pecadora por ter 
influenciado o homem a provar do fruto proibido no paraíso, desobedecendo assim a 
determinação de Deus. Em razão disso, a mulher tinha a característica de ser 
submissa e obediente aos homens. Importante ressaltar que a medicina no século 
XVI, difundiu a ideia da existência de apenas um único sexo, sendo o  órgão genital 
da mulher invertido ao do homem, reiterando a visão de dependência do sexo 
feminino ao masculino. 

Durante a Revolução Francesa em 1789, as mulheres participaram 
ativamente mesmo não sendo consideradas cidadãs, porém elas tinham o objetivo 
de obter o seu reconhecimento perante a sociedade predominantemente masculina, 
buscavam alcançar a liberdade e a igualdade. Após a Revolução, as mulheres 
tiveram seus objetivos pretendidos frustrados, determinando a exteriorização da 
desigualdade social. No Século XIX por meio da consolidação do capitalismo, surgiu 
a necessidade de mão de obra na produção das fábricas, desta forma muitas 
mulheres passaram a exercer atividades laborais e isto despertou na categoria a 
vontade de provar que poderiam exercer as mesmas funções que os homens, 
buscavam obter seu reconhecimento e a igualdade entre os gêneros. Assim foram 
surgindo o interesse em participar de manifestações e de protestar contra o real 
cenário de vulnerabilidade em que estavam inseridas, passando assim a se unir e 
iniciar o longo processo de movimentos feministas, em busca de seus direitos 
(PANFI, 2007). 

O movimento feminista surgiu no Brasil em 1970 e, em 1970 as denuncias de 
violência domestica contra a mulher começaram a surgir, tendo em vista o 
surgimento da lei do divórcio em 1977 meio pelo qual as mulheres passaram a 
informar os maus tratos e violências que sofriam de seus maridos.  

O SOS mulher surgiu em São Paulo no ano de 1982, em razão dos 
movimentos feministas no Brasil, e por meio disso pode se verificar um crescimento 
estrondoso nos índices de violência contra a mulher que assustava a todos. 
Impulsionando assim, o Estado brasileiro a desenvolver o primeiro programa de 
ploitica publica voltado para a diminuição das agressões à mulher.  

A primeira delegacia da mulher foi instaurada em São Paulo somente no ano 
de 1985, com a finalidade de dar tratamento adequado a esses crimes. Em 1993 na 
Convenção de Viena, a violência contra a mulher foi trazida novamente como pauta 
no cenário internacional, que reconheceu esta pratica como violação dos direitos 
humanos. Com a aprovação da Convenção Interamericana para Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher pela Assembleia Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), e foi ratificado pelo Brasil em 1995. (GAMA; PARODI, 2010). 
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Desta forma, essas situações de violência contra a mulher foram gerando 
grande repercussão na sociedade brasileira e dia a dia ganhando mais força e 
encontram-se até os dias atuais movimentos em busca de uma sociedade justa e 
igualitária. Para atender a demanda de um grande clamor social, o legislador inseriu 
no ordenamento jurídico brasileiro, num primeiro momento a Lei Maria da Penha e 
posteriormente a Lei do Feminicídio.   
  

3 LEI DO FEMINICIDIO E LEI MARIA DA PENHA E SUA IMPORTANCIA NO 
CONTEXTO SOCIAL E AS CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS FEMINISTAS NA 
CONSTRUÇÃO DO DIREITO. 

A conscientização sobre preconceitos existentes em relação ás mulheres é 
uma tarefa muito árdua e exige bastante senso crítico somado a persistência e 
compromisso, além de outras características, é muito importante para construir uma 
nova visão de direitos e novos valores na sociedade mundial. 

A primeira Conferência Mundial sobre a mulher, no México, no final da década 
de 70, as Nações Unidas aprovam a Convenção sobre a eliminação de todas as 
formas de discriminação contra a mulher, onde o Brasil se tornou signatário em 
1984, sendo este o primeiro tratado internacional que dispõe sobre os direitos 
humanos das mulheres.  

Entretanto, coibir práticas discriminatórias contra as mulheres não é suficiente 
para promover a igualdade. Para isso, é necessária a adoção de ações afirmativas 
que visam melhorar e equilibrar as desvantagens históricas em desfavor das 
mulheres. 

É importante destacar que a Convenção Interamericana para prevenir, punir e 
erradicar a violência contra a mulher, que foi ratificada pelo Brasil em 1995, ou 
Convenção do Belém do Pará, representou um grande avanço na proteção dos 
direitos humanos das mulheres, tendo em vista que trouxe visibilidade a este 
problema social que viola direitos fundamentais explícitos na Constituição Federal de 
1988. 

 
Sob a perspectiva de gênero, a Convenção elenca um importante 
catálogo de direitos a serem assegurados às mulheres, para que 
tenham uma vida livre de violência. (PIOVESAN, 2012). 

 

Nossa Constituição Federal em seu capitulo primeiro, artigo 5° versa sobre os 
direitos e deveres individuais e coletivos.   

   

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes; (BRASIL, 1988). 

                                                                                            

Encontramos no inciso I do artigo 5° da Constituição Federal, a garantia de 
igualdade entre homes e mulheres, com a seguinte redação: “I -  homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;” 

Ainda em seu artigo 5°, inciso III, a Constituição diz que: “III - ninguém será 
submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante;”  
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3.1 Criação da Lei Maria da Penha  

Contrariando tudo o que diz a Constituição Federal de 1988, podemos observar 
o numero crescente de casos de violência contra a mulher em todo o território 
nacional. Na tentativa de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher foi 
decretada a Lei 11.340 em 07 de março de 2006, pelo então presidente da 
Republica Luiz Inácio Lula da Silva a Lei Maria da Penha, nos termos do § 8° do 
artigo 226 da Constituição Federal que diz: “§ 8º O Estado assegurará a assistência 
à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 
a violência no âmbito de suas relações”.  

Com o objetivo de erradicar todos os tipos de crimes e violência contra a 
mulher foi criada a Lei Maria da Penha, com o mesmo objetivo foi criado os juizados 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar 
que configura para efeitos da lei como:  

 Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial:  (BRASIL, 2006) 

A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger as mulheres de 
qualquer forma de violência, como qualquer forma de agressão física, sexual, 
psicológica ou moral, que são praticadas em ambiente doméstico, familiar ou em 
qualquer outro lugar, desde que seja baseado no gênero.  

A criação da lei Maria da Penha também decorreu do artigo 226, § 8° da CF/88, 
o qual menciona: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 8ºO Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 
suas relações.    

Dentro desta visão, a própria Lei estabeleceu o conceito de violência doméstica 
e familiar, conforme se verifica em seu artigo 5°: 

Art. 5. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: 

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 

II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 
de orientação sexual. 

 

Desta forma, podemos observar que a adoção da lei Maria da Penha é muito 
mais que um avanço, trata-se de uma conquista histórica das mulheres, conforme: 



11 
 

Ao repudiar a tolerância estatal e o tratamento discriminatório concernente à 
violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha constitui uma conquista 
histórica na afirmação dos direitos humanos das mulheres. (PIOVESAN, 
2012). 

A Lei Maria da Penha foi o passo inicial para que as mulheres pudessem 
ganhar atenção do Estado e, sem duvida, muito importante para o cenário de 
violência em que a mulher esta inserida no Brasil, entretanto esta lei não foi 
suficiente para diminuir o numero de vitimais assassinadas do sexo feminino. 

 

3.2 Lei do Feminicídio 

Com o crescente numero de homicídios praticados contra mulheres em razão 
de sua condição do sexo feminino, o Estado, com a finalidade de erradicar os crimes 
de violência praticados contra mulheres criou a Lei do Feminicídio.   

O Feminicídio é definido como assassinato de uma mulher cometido por razões 
do sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, 
menosprezo e discriminação da condição do gênero feminino. 

Deste modo, o Estado instituiu a Lei 13.114/2015 com a finalidade de trazer 
maior visibilidade na dimensão do contexto de violência mais severa contras 
mulheres, bem como diminuir a impunidade em razão do crime de feminicidio.  

A Lei do Feminicídio alterou o Código Penal em seu artigo 121, inserido o 
feminicidio como uma qualificadora do crime de homicídio. Segundo o dispositivo 
legal, considera-se como qualificado o homicídio praticado contra mulher em razão 
da vítima pertencer ao sexo feminino, conforme se verifica:  

 
Homicídio simples 
Art. 121. Matar alguém: 
Pena – reclusão, de seis a vinte anos. 
 
Homicídio qualificado 
§ 2° Se o homicídio é cometido: 
 
Feminicídio 
VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 
Pena – reclusão, de doze a trinta anos. 
§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 
crime envolve: 
I – violência doméstica e familiar; 
II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

 

Nesta senda o Senado Federal aprovou a PEC 75 de 06 de Novembro de 2019 
que torna imprescritível e inafiançável o crime de feminicídio. Na PEC, a então 
senadora Rose de Freitas determina que o feminicídio possa ser julgado a qualquer 
tempo, independente da data em que tenha sido cometido o crime.   

 
O Senado aprovou nesta quarta-feira (6), por unanimidade, a 

proposta de emenda à Constituição (PEC) 75/2019, que torna o crime de 
feminicídio imprescritível e inafiançável. O texto, que começou a ser 
discutido pelo Plenário na terça-feira, teve a análise facilitada após acordo 
entre os líderes, que permitiu a dispensa dos prazos de discussão e 
garantiu a votação em primeiro e segundo turno no mesmo dia. A PEC 
seguirá para a Câmara dos Deputados.  
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A PEC, da senadora Rose de Freitas (Podemos-ES) determina que o 
feminicídio poderá ser julgado a qualquer tempo, independentemente da 
data em que tenha sido cometido. Pela lei brasileira, feminicídio é o 
homicídio cometido contra mulheres, motivado por violência doméstica ou 
discriminação à condição feminina. Atualmente, esse tipo de crime 
prescreve após 20 anos.  

— Estamos lutando por essa PEC. Não é a luta de um dia, mas a luta 
de um país. É o clamor das mulheres do país que está nas mãos dos 
senhores — disse Rose de Freitas.  
  A Constituição já determina que o racismo e a ação de grupos 
armados contra o Estado são inafiançáveis, imprescritíveis e sujeitos a pena 
de reclusão. Além de votar pela inclusão do feminicídio nessa lista, o 
senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que relatou o texto na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), acatou emenda da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) pela qual o estupro também passará a fazer parte desse rol. 
Para ele, a aprovação do texto é um recado para os agressores.  
  — É urgente. As mulheres continuam sendo vitimadas 
constantemente no país. Ao colocar na Constituição que o feminicídio passa 
a ser um crime imprescritível, estamos garantindo, com certeza, o recado 
para o agressor: esse crime não será esquecido, essa vítima não será 
abandonada e o Estado brasileiro vai tomar as providências adequadas — 
explicou.  
Dupla punição  

Ao defender a aprovação do texto, o senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES) afirmou que a prescrição é uma sanção imposta ao Estado 
quando, pela ineficiência, deixa transcorrer o prazo para o julgamento. O 
problema, segundo o senador, é que quem acaba sendo punida duas 
vezes, com o crime e com a impunidade do criminoso, é a vítima.  

— Essa é uma resposta muito positiva do Senado para corrigir essa 
injustiça, essa impunidade. Não é crível, razoável, aceitável alguém violar 
principal bem jurídico, que é a vida humana, a vida humana de uma mulher, 
e ainda assim ser atingido pelo instituto da prescrição — argumentou o 
senador.  
  A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) disse considerar que a 
estrutura para a investigação e a punição desse tipo de crime é, muitas 
vezes, precária. Para ela, a aprovação da PEC é um elemento que contribui 
para a punição do feminicídio.  
  — É inaceitável que nós continuemos a ver dia após dia mulheres 
sendo assassinadas sem termos efetivamente a punição deste crime. 
Tornar o feminicídio imprescritível é mais um elemento fundamental para 
que essa barbaridade e essa covardia de fato possa ser punida à altura, 
com os rigores da lei.  
  Kátia Abreu (PDT-TO) afirmou que 87% dos crimes contra a mulher 
não são julgados e, na prática, é como se os assassinos tivessem sido 
perdoados.  
  — A partir de agora, com essa PEC, será imprescritível. Não adianta 
a Justiça demorar 200 anos para julgar, porque esse crime não vai vencer. 
Esse criminoso será julgado, condenado e preso.  
  Plínio Valério (PSDB-AM), por sua vez, lembrou que, além de punir 
com mais rigor a violência contra a mulher, é preciso educar a sociedade 
para que esse tipo de ação se reduza no futuro. Ele é autor do PL 598/2019, 
que inclui a prevenção da violência contra a mulher como tema transversal 
nos currículos da educação básica.  
  — Não adianta trabalhar só na consequência. A gente tem que ir lá 
na causa, na origem, ensinando para o garoto que mulher não é e não deve 
ser propriedade de ninguém — defendeu o senador, ao afirmar que as duas 
iniciativas são complementares.  
  Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da 
Agência Senado) Fonte: Agência Senado Resultados da pesquisa: 
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Resultados da Web Senado aprova PEC que torna feminicídio e estupro 
crimes www12.senado.leg.br › noticias › matérias › 2019/11/06  

 

Conforme elencado no dispositivo legal, este prevê expressamente o que 
seria o crime de feminicídio, bem como o que pode ser considerado violência em 
razão das condições de gênero feminino, ou seja, no caso de violência domestica e 
familiar ou por razão do menosprezo ou discriminação ao fato de estar na condição 
do sexo feminino. 

Assim, devemos tratar o feminicidio como um crime especifico, é um delito 
que se origina da constatação de que a violência baseada no gênero antes era 
ignorada pelo Código Penal, que não oferecia uma proteção adequada as mulheres.  

Com o intuito de resolver este problema foi sancionada a lei 13.104 de 2015 
Lei do Feminicídio com a finalidade de instituir uma circunstância  qualificadora ao 
crime de homicídio, além de incluir o crime no rol dos crimes hediondos. 

A Lei 13.1014/2015, Lei do Feminicidio, oferece proteção primordialmente à 
vida da mulher e oferece proteção contra os abusos, constrangimentos e 
humilhações e busca eliminar o medo da mulher de fugir dessas atrocidades.  

Ainda hoje no Brasil, podemos observar que há uma “cultura’’ impregnada na 
cabeça de muitos homens que acreditam que podem praticar atos de violência 
contra a mulher tendo como motivo o ciúme, problemas financeiros, crises de 
relacionamento, problemas com os filhos e etc. 

 

3.3 A importância das teorias feministas na construção do Direito 

O movimento feminista traz em sua trajetória grandes conquistas, porém a 
caminhada ainda é muito grande quando se pensa em respeito aos direitos da 
mulher e igualdade entre os gêneros. 

Ainda hoje no Brasil, podemos observar que há uma “cultura’’ impregnada na 
cabeça de muitos homens que acreditam que podem praticar atos de violência 
contra a mulher tendo como motivo o ciúme, problemas financeiros, crises de 
relacionamento, problemas com os filhos e etc. 

Com o objetivo de mudar essa realidade as mulheres foram à luta através de 
movimentos e reivindicações para terem resguardados os seus direitos. 

Segundo a ótica feminista, a violência contra a mulher acontece por dois 
motivos: poder e controle. Essa perspectiva foi desenvolvida por mulheres que 
através de diversos estudos tiveram a coragem de militar em busca de uma 
sociedade menos injusta. 

A ótica feminista é fundada na experiência compartilhada e baseia-se no 
pressuposto da dominação, onde o homem é necessariamente o dominador. Desta 
forma, este movimento se dedica à relação com o outo. Requer muito dialogo e 
alteridade para entender o mundo social em que a mulher está inserida. É um 
movimento que traz consigo como fundamento o diálogo e a exigência de olhar o 
mundo sob a perspectiva do outro. 

Sem dúvidas o Feminismo é um dos movimentos sociais que mais contribuem 
para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres e também para diminuir a 
violência sofrida por mulheres na sociedade. 

 
Nesse sentido, uma das recorrentes formas de poder e violência 
simbólica é a dominação masculina. Trata-se do exemplo por 
excelência da submissão paradoxal da violência simbólica – violência 
suave, insensível, invisível – a suas próprias vítimas, que se exerce 
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essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e 
do conhecimento, ou está no princípio não só da realidade como 
também da representação da realidade (BOURDIEU, 2002, p. 1-2). 

 
O movimento feminista leva algumas bandeiras que devem ter atenção 

particular, como é o caso da violência contra a mulher, a diferença salarial entre os 
gêneros, pouca inserção feminina no meio político, casos de assédio e preconceito 
contra a mulher, necessidade de exames preventivos e maior informação, acesso a 
métodos contraceptivos gratuitos e amamentação em lugares públicos. 

Uma grande parte do movimento feminista luta também pela 
descriminalização do aborto, entendendo que muitas mulheres perdem a vida, 
submetendo-se a procedimentos clandestinos executados por pessoas que poucas 
vezes possuem formação profissional adequada para realizá-los. 

O feminismo não é um movimento que busca enfatizar o ódio aos homens, é 
um movimento que surgiu para lutar por direitos sociais e políticos iguais para 
homens e mulheres. 

É inquestionável que o movimento feminista teve influencia significante na 
conquista dos direitos alcançados pelas mulheres, em sua incessante busca por 
igualdade de gênero, pois não é somente por uma igualdade econômica e política, já 
que as mulheres conquistam seu espaço, mas também para libertar-se das 
imposições de uma moral construída pela cultura machista, que perpassa no 
cotidiano de todas as mulheres até os dias atuais, bem como defendem uma 
sociedade livre de todas as formas de preconceitos e discriminações. 

 
 

4. A TIPIFICAÇÃO DA LEI DO FEMINICÍDIO E SEUS EFEITOS APÓS SUA 
ENTRADA EM VIGOR  
 

De acordo com o Código Penal, o crime de feminicídio é definido como 
assassinato de uma mulher cometido por razões do sexo feminino, quando o crime 
envolve violência doméstica e familiar, menosprezo e discriminação do condição do 
sexo feminino, ou seja, é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do 
fato de ela ser mulher, e também é considerado um crime hediondo.   

A alteração do artigo 121 do Código Penal com a lei n° 13.104 de 2015, com 
a finalidade de instituir o crime de feminicidio como uma circunstância  qualificadora 
do crime de homicídio. A inovação da legislação se deu pela criação do inciso VI do 
§ 2° e do § 2-A do artigo 121 do Código Penal. 

Simultaneamente houve também a alteração do da Lei de Crimes Hediondos, 
a lei 8.072/90 incluindo o feminicidio ao rol desses crimes que tem como vítima a 
mulher em situação de violência de gênero.  

Abaixo, o texto do art. 121, §2º, VI, do Código Penal: 
 

   Art. 121: Matar alguém:  

    Pena – Reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.  
    Homicídio qualificado: 
    § 2º: Se o homicídio é cometido:           
    VI – “Contra mulher por razões da condição de sexo  feminino.”. 
                                                                  

Homicídio simples 
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Art. 121. Matar alguém: 
Pena – reclusão, de seis a vinte anos. 
Homicídio qualificado 
§2° Se o homicídio é cometido:                                                                  
Feminicídio 
VI – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 
 Pena – reclusão, de doze a trinta anos. 
§2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 
crime envolve: 
I – violência doméstica e familiar; 
II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher 
Aumento de pena 
§ 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 
crime for praticado: 
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos 
ou com deficiência; 
III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” (NR) 
Art. 2º O art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte alteração: 
“Art. 1º 
I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado 
(art. 121, § 2o, I, II, III, IV, V e VI); 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Antes de a referida lei entrar em vigor era muito difícil identificar a tipicidade do 
crime de feminicidio, pois este não era um crime de fácil visualização, tendo em vista 
este ser um crime que por muitas vezes ocorre dento do próprio ambiente doméstico 
da mulher. 

A fim de esclarecer sobre a visibilidade do crime, temos: 
 

A violência contra as mulheres é um dos fenômenos sociais mais 
denunciados e que mais ganharam visibilidade nas últimas décadas 
em todo o mundo. Devido ao seu caráter devastador sobre a saúde e 
a cidadania das mulheres, políticas públicas passaram a ser 
buscados pelos mais diversos setores da sociedade, particularmente 
pelo movimento feminista. Trata-se de um problema complexo e seu 
enfrentamento necessita da composição de serviços de naturezas 
diversas, demandando grande esforço de trabalho em rede. A 
integração entre os serviços existentes dirigidos ao problema, 
entretanto, é difícil e pouco reconhecida. (DAMÁSIO, 2015). 

 

Conforme descrito expressamente pela norma, esta prevê o que seria o crime 
de feminicídio, a norma também esclarece quando pode ser considerada violência 
baseada nas questões de gênero feminino, no caso de violência doméstica e familiar 
ou em razão de menosprezo e discriminação ao fato de estar na condição de 
mulher. 

No que diz respeito à qualificadora do crime de feminicídio, existe uma 
discussão a respeito de considera-la objetiva ou subjetiva, pois o art. 121 §2° inciso 
IV do Código Penal, seria subjetiva, vez que a razão para o cometimento do crime é 
o fato da vítima estar na condição do sexo feminino, isto é, o sujeito mata a vítima 
por ela ser mulher. Contrariamente, afirmam Aline Bianchini e Luiz Flávio Gomes 
(2014), que não poderia ser caracterizada como objetiva, uma vez que a 
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qualificadora não está ligada com o modo de executar o crime, por isso seria tão 
somente subjetiva. 

Contudo, entende-se que o crime seria de natureza mista, vez que quando o 
crime fosse praticado em razão do menosprezo ou discriminação ao fato da vítima 
estar na condição feminina, estaria caracterizada como subjetiva, uma vez que o 
motivo, a razão do delito seria o gênero da pessoa. No entanto seria objetiva quando 
o Feminicídio fosse praticado por meio de violência doméstica ou familiar, pois aqui 
não seria a violência de gênero que caracterizaria a qualificadora, mas sim o modo 
de execução do crime. 

Importante destacar que a pena prevista para o crime de feminicidio será de 
doze a trinta anos de reclusão, e está inserido ao rol dos crimes hediondos, 
conforme artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, por isso, inafiançável e 
insuscetível de graça ou anistia conforme determina o art. 5º, inciso XLIII da 
Constituição Federal XLIII:  

a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem.  

 
Portanto, com o advento desta lei a violência contra a mulher deverá ser 

tratada com maior rigor, tendo em vista a severidade do crime e a gravidade da 
pena. 

O dispositivo também trouxe as causas de aumento de pena, como 
verificaremos a seguir: 

 
Aumento de pena 
§ 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se 
o crime for praticado: 
I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 
II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos 
ou com deficiência; 
III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima.” 

 
O § 7° foi acrescentado pela Lei 13.104/2015 como causa de aumento de 

pena do crime de feminicídio, a qual poderá ser elevada de 1/3 até a metade. Se o 
crime for cometido durante a gravidez da mulher, o autor do delito deverá estar 
ciente da condição em que a vítima se encontra. Sendo assim o crime se configura 
quando o autor age com dolo direto ou eventual, para assim haver a incidência do 
aumento da pena. Também é aplicado o aumento da pena quando o crime for 
praticado três meses após o parto. 

Vale salientar que a variação do aumento de pena de 1/3 até a metade, Nucci 
(2016) explica que o grau de elevação da pena deve guardar correlação com o caso 
concreto e não ao número de causas de aumento, ressaltando que quando apenas 
um dos incisos do §7º for preenchido, aplicar-se-á 1/3 de aumento de pena, no 
entanto se os três incisos forem aplicados ao crime, aplica-se o aumento da pena 
pela metade. Ainda na mesma perspectiva exemplifica o autor que o juiz poderá fixar 
o aumento da metade se o agente matar a gestante no final da gestação, 
provocando aborto de gêmeos, ou então, concede 1/3 de aumento de pena se for 
efetuado no início da gravidez, ou ainda podendo aplicar o mesmo aumento caso 
ocorra o crime após o parto, quando não afete o recém nascido. Assim, vale dizer 
que o aumento de pena não está relacionado a quantidade dos incisos preenchidos 
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pelo crime, mas tão somente, ao caso concreto, sendo relevante a fundamentação 
da situação ocorrida. 

Se a vítima do Feminicídio for maior de 60 (sessenta) anos de idade ou menor 
de 14 (quatorze) anos de idade, aplica-se o aumento de pena relatado no inciso II, 
este inciso tem a finalidade de atribuir expressamente a possibilidade da incidência 
do aumento de pena de 1/3 até a metade, tendo em vista, que em razão da idade, 
pode-se considerar pessoas mais fragilizadas, então, na ocorrência do crime de 
Feminicídio contra mulher menor de 14 anos ou maior de 60 anos, deverá ser 
aplicado o aumento da pena. 

O último inciso visa tratar do feminicídio cometido na presença de ascendente 
e descendente acarretando traumas psicológicos. De acordo com Nucci (2016), para 
a incidência do aumento de pena neste caso, o ascendente ou descendente 
presenciam o momento da conduta lesiva que causaria a morte da mulher, não 
necessariamente envolvendo o momento em que o resultado morte ocorreu, pois o 
resultado poderá ocorrer tempo depois da realização da agressão. 

Diversos os motivos que levam a pratica deste crime, como as drogas ilícitas, 
o álcool, o ciúme, e neste último caso os as decisões dos tribunais estão pacificadas 
não aceitando o ciúme como justificativa para a prática do crime de feminicídio.  

O crime de feminicidio só estará devidamente configurado nos casos de 
extrema violência que a leve a vítima até a morte, desde que a situação fática esteja 
inserida a um contexto baseado em violência de gênero, em que o agressor pratique 
a ação baseado em um sentimento de direito de posse ou de domínio pleno da 
vítima. 

 
4.1 Discussão de Feminicídio contra transexual 

 
O crime de Feminicídio foi um instituto criado unicamente para punir e 

erradicar os índices de homicídio praticados contra mulheres em razão de violência 
doméstica e familiar ou por mera discriminação ou menosprezo ao fato da vítima 
pertencer ao sexo feminino. 

Sendo assim vale dizer que os dispositivos legais criados no ordenamento 
jurídico brasileiro, buscou unicamente atingir pessoas pertencentes ao sexo 
feminino. 

Estão inseridos na sociedade atualmente os LGBT, isto é, Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e os Transgêneros que envolvem Transexuais e Travestis. 

A discussão que vem a tona sobre este tema, é a possibilidade de aplicação 
da Lei de Feminicídio em caso de crimes contra mulheres transgêneros. Essas 
mulheres transexuais ainda enfrentam muito preconceito e discriminação por parte 
da sociedade. 

O Feminicídio e a Lei Maria da Penha são dispositivos legais que visam a 
proteção de vítima pertencentes ao sexo feminino e por esta razão cumpre ressaltar 
qual seria o conceito atualmente mais adequado e juridicamente aceito em nosso 
ordenamento jurídico. 

A doutrina mostra-se divergente nesse respeito, conforme apontou Rogério 
Greco (2015) um dos critérios defendidos para essa conceituação é aquele que leva 
em consideração o aspecto psicológico da pessoa, alguém pertencente ao sexo 
masculino, mas psicologicamente reconhecendo-se como do sexo oposto, seria 
reconhecida como mulher. 
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Atualmente existem duas vertentes a respeito desse tema. A 
primeira, um pouco mais conservadora entende que o sujeito 
passivo é a mulher, e por força do princípio da legalidade 
estrita, a tutela do feminicídio não protege o transexual, pois 
não caberia analogia in malam partem.  (CAPEZ e PRADO, 
2015). 

 
A segunda corrente, um pouco mais moderna, os doutrinadores apoiam o 

critério que reconhece como mulher aquela que portar um registro oficial que as 
demonstre claramente o sexo feminino, como identidade ou certidão de nascimento 
constando como pessoa do sexo feminino, ou seja, aquela que passa pela cirurgia 
de mudança de sexo e também a mudança no documento de identificação, 
passando daí, a ser tutelada pela Lei 13.104/15. 

Podemos perceber que existe muita divergência de opinião entre os 
doutrinadores que ainda não chegaram em um posicionamento consolidado a 
respeito deste debate.  

A respeito das Lésbicas é pacífico o entendimento de que tanto a Lei Maria da 
Penha quando o Feminicídio poderia ser aplicado aos casos de violência doméstica 
e familiar entre elas, uma vez que embora possuam orientação sexual homossexual, 
ainda estão inseridas ao conceito de pessoas pertencente ao sexo feminino, pois os 
dispositivos legais protegem vítimas mulheres, podendo o autor da agressão ser 
tanto pessoa do sexo masculino quanto do sexo feminino. Nesse sentindo entende-
se que está lei não se baseia pela orientação sexual da pessoa, mas faz tão 
somente pelo gênero. 

Os dispositivos legais visam a proteção de vítima mulheres, não há que se 
falar em aplicação dessas leis aos casos de violência entre Gays, tendo em vista 
que tanto o autor da agressão quanto a vítima são pessoas pertencentes ao sexo 
masculino, não estando dessa forma abrangidos pela proteção legal. 

Alguns Tribunais sobre essa questão de alteração de Registro Civil de 
Transexuais têm divergido, alguns entendem que é necessária a cirurgia de 
mudança de sexo para consequentemente obterem a alteração, enquanto outros 
julgam desnecessário tal procedimento cirúrgico, alegando que o sexo não se limita 
somente aos aspectos anatômicos do indivíduo, conforme poderá ser observado a 
seguir: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO. MUDANÇA 
DE PRENOME E DE SEXO. CIRURGIA DE 
TRANSGENITALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. É cabível a alteração 
do prenome e do designativo de gênero/sexo no registro civil, 
independentemente de realização de cirurgia de Transgenitalização, 
quando comprovada cabalmente a identidade de gênero diferente do 
denominado quando do nascimento. Identificação psicológica que se 
sobrepõe à morfológica, em atenção ao comportamento e à 
identificação existentes, e em afirmação à dignidade da pessoa 
humana. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. (RIO GRANDE DO SUL, 2016)” 

 
“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. 

TRANSEXUALISMO. ALTERAÇÃO DO GÊNERO. AUSÊNCIA DE 
CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL OU 
TRANSGENITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. O sexo é físico-
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biológico, caracterizado pela presença de aparelho genital e outras 
características que diferenciam os seres humanos entre machos e 
fêmeas, além da presença do código genético que, igualmente, 
determina a constituição do sexo – cromossomas XX e XY. O 
gênero, por sua vez, refere-se ao aspecto psicossocial, ou seja, 
como o indivíduo se sente e se comporta frente aos padrões 
estabelecidos como femininos e masculinos a partir do substrato 
físico-biológico. É um modo de organização de modelos que são 
transmitidos tendo em vista as estruturas sociais e as relações que 
se estabelecem entre os sexos. Considerando que o gênero 
prepondera sobre o sexo, identificando-se o indivíduo transexual com 
o gênero oposto ao seu sexo biológico e cromossômico, impõe-se a 
retificação do registro civil, independentemente da realização de 
cirurgia de redesignação sexual ou Transgenitalização, porquanto 
deve espelhar a forma como o indivíduo se vê, se comporta e é visto 
socialmente. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (PARANÁ, 
2015). (Grifo nosso).” 

 
De acordo com o entendimento dos tribunais, o posicionamento mais 

adequado e juridicamente mais seguro é o adotado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, uma vez que trata-se de uma situação que exige um critério mais 
rigoroso tendo em vista, a fé pública que tais documentos necessariamente 
representam. 

Contudo, vale dizer que uma vez alterado o registro civil da Transexual para 
pessoa pertencente ao sexo feminino, esta estaria inserida ao conceito jurídico de 
mulher, restando assim abrangida pelo disposto na Lei Maria da Penha e pelo 
Feminicídio. 

 
 
4.2 A Lei do Feminicídio e sua efetividade no controle e combate aos crimes de 
homicídios contra mulheres 
 

Os assassinatos contra mulheres por condição de gênero são ainda muito 
elevados ainda hoje. Analisaremos agora, porque este amparo legal ainda não esta 
sendo suficiente para acabar ou ate mesmo estagnar este crime. 

Podemos observar de antemão que apesar de existir uma lei proibindo tal 
conduta criminosa, esta lei não consegue se sobrepor a cultura machista e patriarcal 
do cenário social brasileiro. Ademais, a referida Lei 13.104/2015 contem falhas, pois 
a mesma não contempla todas as mulheres (cisgênero e transexuais) e também é 
limitada quanto à prevenção do crime de feminicidio. 

Independentemente de suas falhas quanto à prevenção de crimes e proteção 
as mulheres, através da Lei do Feminicidio se tornou possível um processo de 
desconstrução simbólica, imprescindível a conjuntura social da mulher, incentivando 
para ascensão e difusão de politicas publicas, apontando que este também é um 
problema do Estado e da sociedade. 

A aplicação da Lei 13.104/2015 possibilitou também ter um maior 
conhecimento sobre os dados relevantes e quantificar os casos de feminicidio e a 
partir desses dados o Estado pode perceber e avaliar a necessidade de politicas 
públicas para combater essa problemática. 

A morosidade estatal também é um problema na condenação deste crime, 
mesmo o Estado ter mudado sua abordagem frente ao combate a violência contra a 
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mulher, esta morosidade possibilita muitas vezes que o agressor/criminoso fique 
sem punição por um longo tempo até seu julgamento acontecer. 

Dizemos que para a uma norma jurídica ser efetiva ela deve ser do tipo 
técnica, social ou jurídica. Para ser técnica, ela deve preencher todos os requisitos 
exigidos pelo Estado para que produza seus efeitos. Para verificarmos a efetividade 
jurídica, devemos comparar seus efeitos ao que se pretende atingir com a norma. E 
a efetividade social, se verifica quando os resultados pretendidos com a norma 
podem ser observados no contexto social. 

Ou seja, em uma conjuntura onde a sociedade reconhece a norma jurídica e a 
respeita quanto ao seu cumprimento, alcançando, desta forma, os efeitos sociais 
esperados com a sua criação, cumprindo assim a sua finalidade.   

 
Só uma ação política que leve realmente em conta todos os 
efeitos de dominação que se exercem através da cumplicidade 
objetiva entre as estruturas incorporadas (tanto entre as 
mulheres quanto entre os homens) e as estruturas de grandes 
instituições em que se realizam e se produzem não só a ordem 
masculina, mas também toda a ordem social (a começar pelo 
Estado, estruturado em torno da oposição entre sua “mão 
direita”, masculina, e sua “mão esquerda”, feminina, e a Escola, 
responsável pela reprodução efetiva de todos os princípios de 
visão e de divisão fundamentais, e organizada também em 
torno de oposições homólogas) poderá, a longo prazo, sem 
dúvida, e trabalhando com as contradições inerentes aos 
diferentes mecanismos ou instituições referidas, contribuir para 
o desaparecimento progressivo da dominação masculina” 
(BOURDIEU, 2002, p. 129) 

 
Portanto, somente a tipificação de um crime não basta para a diminuição nos 

índices de criminalidade, é necessária a atuação do Estado de forma abrangente, 
adotando medidas para combater a prática criminosa e desenraizar tal conduta.   
Assim, o Estado precisa focar, sobretudo, em políticas públicas e desenvolver 
estratégias educacionais e informativas, buscando promover profundas mudanças 
sociais. 

Somente deste modo será possível mudar o contexto social atual, tendo em 
vista que se trata de um modelo histórico embasado no machismo, onde a mulher é 
vista como um objeto de propriedade masculina. O sistema patriarcal este muito 
arraigado no cotidiano social, trazendo consigo enorme tensão social e individual. 

Está realidade está mudando e aos poucos se esvaindo, os papeis sociais de 
gênero se modificando. Podemos observar como exemplos, apesar de ainda 
poucos, mulheres ocupando papéis de destaque no mundo. 

 
 

4.1 O que dizem os números após a entrada da lei 13.104/2015 em vigor 
 

 Ao analisarmos os números levantados e publicados por institutos de 
pesquisas governamentais, vemos um aumento significante no numero de registros 
de feminicidio após a entrada da lei em vigor. 

Os dados são alarmantes: No Brasil, entre março e abril, os casos de 
feminicídio cresceram 22,2% em 12 estados, em comparação com o mesmo período 
do ano passado, de acordo com relatório produzido pelo Fórum Brasileiro de 
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Segurança Pública (FBSP), a partir de solicitação do Banco Mundial. Publicado no 
começo de junho, o estudo intitulado “Violência doméstica durante a pandemia de 
Covid-19” mostra que, no Acre, o aumento desses crimes foi de 300%, seguido pelo 
Maranhão (166,6%) e Mato Grosso (150%). Exacerbada no âmbito da atual crise 
sanitária, grande parte dessas agressões já ocorria dentro de casa, indicam 
pesquisas sobre o tema. Com o confinamento, mulheres e crianças que vivem com 
familiares violentos acabaram expostas a uma situação de maior vulnerabilidade. 

Elaborado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 
Paulo (NEV-USP) em parceria com o FBSP e o portal G1, o levantamento constatou 
que no Brasil esses assassinatos cresceram 7,3% em 2019, em comparação com o 
ano anterior, e custou a vida de 1,3 mil mulheres. 

Segundo dados da 13a edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 
produzido pelo FBSP, em 2018 foram 1.206 os casos de feminicídio no Brasil – um 
crescimento de 11,3% em relação a 2017. O anuário também revelou a ocorrência 
de mais de 66 mil casos de agressões sexuais no período, um aumento de 4,1% se 
comparado com 2017. 

Diante desses dados alarmantes, podemos verificar que a violência domestica 
é uma realidade muito presente da sociedade brasileira, que precisa ser preterida 
com energia e vigor. 

Observando essas informações assustadoras, é contestável que a Lei do 
feminicidio estaria sendo eficaz e cumprindo seu papel na sociedade, porem, mesmo 
que a lei não tenha cumprindo seu papel social na diminuição dos números de casos 
de feminicidio, a referida serve ao menos para que o Estado possa levantar dados e 
criar politicas públicas de combate à violência contra a mulher que na maioria das 
vezes deixa marcas irreparáveis. 

Ilusório pensar que uma norma poderá prevalecer sobre a cultura machista e 
patriarcal impregnada na sociedade brasileira, tendo em vista diversos fatores que 
dificultam sua aplicação de forma efetiva, dentre elas está a morosidade estatal na 
aplicação da lei, a falta de contemplação da lei para todas as mulheres (mulheres cis 
e trans), a limitação de medidas preventivas para o crime de feminicidio. 

A despeito de suas falhas quanto à prevenção de crimes e proteção as 
mulheres, esta lei tornou possível o inicio de uma desconstrução simbólica, 
imprescindível a conjuntura social da mulher, impulsionando discussões para que 
evolua a difusão de politicas publicas, tendo em vista este ser um problema tanto do 
Estado quanto da sociedade. 
 

“Enquanto o texto das leis” não for um livro familiar, uma espécie de 
catecismo, enquanto forem escritas numa língua morta e ignorada do 
povo, e enquanto forem solenemente conservadas como misteriosos 
oráculos, o cidadão, que não puder julgar por si só as consequências 
que devem ter os seus próprios atos sobre a sua liberdade e sobre 
os seus bens, ficará na dependência de um pequeno número de 
homens depositários e intérpretes das leis. (BECCARIA, 2001). 

A efetividade de uma norma só encontrara sua finalidade no momento em que 
toda a sociedade internalizar seu texto, ou seja, quando toda a população se tornar 
consciente de seu comportamento delitivo:  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A violência contra mulheres trata-se de uma questão histórica e que está 
enraizada na cultura do povo brasileiro, tendo em vista, todas as questões que foram 
levantadas ao longo dos anos. As mulheres estão investidas pela marca do 
preconceito, inferioridade e fragilidade que a elas foram empregadas durante o 
período do patriarcal. O homem sempre esteve à frente, considerado o chefe da 
família, enquanto as mulheres eram vistas e tratadas como meras empregadas. 

Como podemos observar no decorrer desta pesquisa, a violência contra a 
mulher é algo enraizado na cultura social e vinha sendo validada pelo Estado em 
uma época onde a mulher era vista como objeto e subjugada como um ser menos 
importante que os homens. A aprovação masculina era necessária para tudo, caso o 
patriarcado não autorizasse determinada conduta, a mulher sofreria as 
consequências com seus abusos e agressões. 

De fato, os índices analisados nesta pesquisa evidenciam a ascensão deste 
tipo de crime, colocando o Brasil como o 5° pais que mais comete feminicídio no 
mundo. Esses números só constatam a necessidade da intervenção mais efetiva do 
Estado para combater com mais rigor a violência contra as mulheres. 

Com o passar do tempo, estas transformações vem se apresentando de 
forma lenta e gradativa e a Constituição Federal de 1988 trouxe algumas mudanças 
significativas no âmbito social, porém ainda não são suficientes. Após isso, foram 
criadas algumas legislações especificas para o controle e combate deste tipo de 
crime, com isso, criou-se espaço para discussões mais profundas sobre essa 
temática. Assim como a Lei Maria da Penha, uma importante legislação que almejou 
paralisar os atos de pratica de violência contra a mulher e mais recentemente, a Lei 
do Feminicídio que surgiu da necessidade de combater atos mais reprováveis como 
o homicídio de mulheres pelo fato de serem mulheres. 

Com o desenrolar desta pesquisa, o desfecho a que se chega é que embora o 
Estado o estado tenha avançado com politicas publicas voltadas para erradicar este 
crime, ainda não está sendo suficiente e nem efetivo o seu esforço. Para isso, é 
necessário investir em conscientização e uma real mudança do contexto social, que 
só ser4á possível através da educação e informação no cotidiano das mulheres. 

Importante destacar que a coercitividade das leis é importante para que 
crimes como este sejam desencorajados e não fiquem impunes e que os seus 
autores sejam responsabilizados pelos seus atos. 

Desta forma, é importante o Estado criar meios de detectar e denunciar e 
conscientizar a sociedade sobre os crimes de gênero no país, além de tentar 
influenciar a mulher na busca de ajuda e em não permanecer calada quando puder 
expor toda a situação e receber a ajuda necessária.  

Assim, o trabalho de divulgação, juntamente com a prevenção e informação e 
conscientização da sociedade, tudo isso ligado a educação das crianças, teremos 
um país com menos casos de feminicidio até sua total erradicação.  

Por fim, é importante esclarecer que a Lei do Feminicidio não é uma lei 
inválida, ao contrario por intermédio desta lei, o poder público pode contabilizar os 
danos e criar estratégias e medidas efetivas de combate á violência contra a mulher. 
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