
O FEMINICÍDIO COMO CRIME HEDIONDO 

 

 Sancionada em 9 de março de 2015, uma nova lei veio alterar o art. 121 do 

Código penal  em vigor ( DL n. 2848/40), que tipifica o crime de homicídio ,  bem como 

o art. 1º da Lei n. 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos, para incluir no rol 

dos mesmos uma nova modalidade dessa figura penal, a que se convencionou  

denominar feminicídio . 

 Com essa designação na Lei n. 13.104, de  9 de março de 2015, na verdade foi 

criada apenas mais uma circunstância qualificadora para o crime de homicídio, 

previsto no art. 121 do Código penal, acrescentando-se  ao rol das hipóteses de sua 

forma qualificada, mencionadas no § 2º,  um inciso VI, que nele inclui o que for 

cometido “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”.   

 O legislador considerou,  por óbvio, que a condição decorrente do gênero, já 

tão ressaltada para o estabelecimento de normas de proteção contra a violência 

doméstica e familiar, infelizmente ainda institucionalizada na sociedade, não estava 

suficientemente  abrangida  nos instrumentos de tutela legal existentes. E que 

também  não estava ela  perfeitamente caracterizada nas circunstâncias já previstas e 

mencionadas na nossa lei penal, ao atribuir penalidade mais grave para o homicídio 

qualificado, que é de doze a trinta anos de reclusão, opondo-se à do homicídio 

simples, para o qual atribui seis a 20 anos de reclusão. 

 Com efeito, embora se possa afirmar que no feminicídio seria possível divisar 

uma ou mais das qualificadoras elencadas naquele dispositivo, como seja o motivo 

torpe, o  motivo fútil,  o meio insidioso ou cruel, etc., a intenção evidente do legislador 

foi a de dar-lhe maior abrangência  e facilitar a sua caracterização, como um reforço 

para a prevenção geral e especial que se atribui comumente à norma penal. 

 Para tal fim, a lei explicita o que se deve entender por “razões da condição de 

sexo feminino”, dispondo, como §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.”  

 Portanto, diferentemente do que possa parecer, e do que alguns afirmam, a 

figura recém-criada, o feminicídio , não se identifica com o assassínio de qualquer 



mulher, mas apenas com os que forem cometidos em razão das condições acima 

mencionadas, verificáveis em cada caso concreto. 

 O acréscimo de um §7º no art. 121 determina sensível aumento de pena em 

algumas situações de maior fragilidade da mulher, ao dispor: 

“ §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.”  

 Esse reforço da sanção penal trazido pela nova lei é o resultado dos trabalhos 

desenvolvidos na CPMI – Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra 

a Mulher, concluídos em 2013, e depois consubstanciados numa proposta derivada do 

PL n. 8.305/14, que  justificou a iniciativa considerando  o aumento de assassinatos de 

mulheres no Brasil nas últimas décadas, que motivaram a sua colocação na sétima 

posição mundial nesse tipo de crime, impondo a sua  diferenciação . 

 Além de consagrar a nova figura do feminicídio  na legislação brasileira, 

institucionalizada em 1994 pela Convenção Interamericana para Prevenir, Punir  e 

Erradicar a Violência contra a Mulher, da OEA, e já existente algumas legislações 

estrangeiras, a nova lei também avançou para o campo de sua aplicação ao dispor, no 

seu art. 2º, que essa espécie  seja incluída no art. 1º da Lei n. 8.072/90 – a Lei dos 

Crimes Hediondos – quando enumera as modalidades de homicídio que são 

consideradas crimes hediondos. 

 Os efeitos desse dispositivo situam-se na fase da execução da pena imposta ao 

condenado pelo crime em questão, notadamente quanto à exigência de seu 

cumprimento iniciar-se em regime fechado, com um período maior para a obtenção de 

uma progressão para o regime mais benéfico,  diferenciando-se o apenado primário do 

reincidente. 

 Na esteira da Lei 11.340/2006, a conhecida Lei Maria da Penha, o novo diploma 

legal insere-se entre as ações afirmativas para a defesa da situação da mulher no nosso 

País que, apesar dos avanços e da  melhoria proporcionados pelas normas  de combate 

à violência contra a mulher existentes na atual legislação, e das medidas protetivas 



que se sucederam, ainda não encontrou a solução eficaz para os problemas que 

persistem na nossa sociedade nessa área, desafiando os esforços empreendidos pelo 

Judiciário, pelas Delegacias da Mulher e pelos que militam na área jurídica no sentido 

de anular ou minimizar a reprodução  e perpetuação da violência contra a mulher, 

sobretudo no âmbito doméstico ou familiar, e nas situações de inferioridade no  seu 

relacionamento social, em que frequentemente é menosprezada ou discriminada. 

 Embora festejada pelos movimentos sociais e pelas ativistas feministas, a lei em 

questão suscita  todavia alguma controvérsia pelo tratamento penal diferenciado que 

proporciona à mulher o qual, alega-se, desequilibra o sistema penal abrindo perigosos 

precedentes ao enveredar pela via da criminalização de questões pontuais, 

desvinculadas de políticas educativas e sociais,  ou por sua redundância no tratamento 

de hipóteses já contempladas pela legislação vigente. 

 O objetivo visado, é certo, como em tantas outras questões ultimamente 

contempladas pelas leis penais, não será alcançado apenas pela maior severidade das 

punições, mas sim pela aplicação mais rigorosa das normas já existentes e, sobretudo, 

pela mudança da mentalidade e da cultura vigentes, de menosprezo dos valores 

básicos de sustentação da sociedade, o que só pode ser conseguido pela educação, 

fundamental para a defesa dos direitos humanos e para o enfrentamento da violência 

contra os fracos e indefesos em geral, sem distinção de gênero, raça, idade ou situação 

social. 
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