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  A Lei nº 13.104, de 09 de março de 2015 criou em nossa 

legislação a figura do feminicídio, que é o homicídio de mulher em razão de seu 

sexo.  

  A nova lei introduziu no § 2º do artigo 121 do Código Penal 

o inciso VI, qualificadora que trata do feminicídio, e o incluiu no rol dos crimes 

hediondos (art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990). 

 

        Feminicídio e femicídio são termos comumente 

empregados como sinônimos, significando o homicídio de mulher pelo simples 

fato de ser mulher, ou seja, por seu gênero. 

 

      Contudo, hodiernamente, tem sido realizada diferenciação 

entre os conceitos. Enquanto femicídio é o homicídio de mulher, feminicídio é o 

homicídio de mulher por motivo de gênero – por ser a vítima do sexo feminino, 

envolvendo ódio ou menosprezo por sua condição. 

 

  Na América Latina, vários são os países que tipificaram o 

feminicídio. Na Costa Rica, no Chile e no Peru as legislações punem o 

homicídio de mulher por alguém que com ela tenha mantido relacionamento 

íntimo (cônjuge, companheiro, ou até mesmo namorado, como no caso do 

Peru). Já em El Salvador, Guatemala e México o crime é punido porque a 

morte da mulher ocorreu em razão de seu gênero. Em todos esses países o 

crime é punido de forma autônoma, dando-lhe especial tratamento.  



  Dessa forma, será qualificado o homicídio quando 

praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 121, § 

2º inc. VI, CP). 

 

  E o § 2º-A do art. 121 do CP dispõe que: “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”.   

 

  Com efeito, não é qualquer homicídio de mulher que será 

considerado feminicídio. O crime deverá se enquadrar nas hipóteses dos 

artigos   5º   e   7º   da   Lei   nº   11.340/2006,   mais   conhecida   como   “Lei   Maria   da  

Penha”,  ou  quando  houver  menoscabo  ou  discriminação  da mulher em razão 

de seu gênero. 

 

       Depreende-se dos citados dispositivos da Lei Maria da 

Penha, que são várias as formas de violência doméstica ou familiar contra a 

mulher. E o artigo 7º diz expressamente que essas formas são meramente 

exemplificativas, podendo existir outras não previstas na lei especial. 

 

      Da conjugação dos artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006 

temos que: 1) a violência doméstica e familiar somente pode ter como vítima a 

mulher, independente de sua condição pessoal ou preferência sexual; 2) pode 

ocorrer em qualquer local em que a ofendida resida, ou mesmo fora dele, 

desde que praticada por pessoa que consigo conviva ou conviveu, com ou sem 

vínculo familiar, por familiares, por pessoas unidas por laços naturais, de 

afinidade ou por vontade expressa, ou, ainda, em qualquer relação íntima de 

afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independente de coabitação e de orientação sexual; 3) as formas de agressão 

podem ser de índole corporal, psicológica, moral, patrimonial ou sexual, 

cometidas por ação ou omissão baseada no gênero. 

 



       Em todas as hipóteses de violência doméstica e familiar, a 

mulher deverá se encontrar em situação de hipossuficiência ou de 

vulnerabilidade, não bastando sua condição de mulher, e que o crime tenha 

sido cometido por alguém com quem ela conviva, tenha convivido,  possua 

parentesco ou relacionamento íntimo de afeto. Como já decidiu a 6ª Turma do 

Superior Tribunal de Justiça: 

 

  “Para a incidência da Lei Maria da Penha, faz-se 
 necessária a demonstração da convivência íntima, bem como de uma 
 situação de vulnerabilidade da mulher, que justifique a incidência da 
 norma  de  caráter  protetivo,  hipótese  esta  configurada  nos  autos”.1 

 

  É certo que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 

firmou posicionamento de que a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher é 

presumida pela Lei Maria da Penha.2 

 

  No entanto, com o devido respeito, nem sempre a mulher 

estará em situação de vulnerabilidade ou de hipossuficiência e a sua 

presunção pura e simples banalizará o emprego da lei. Para a aplicação das 

normas protetivas é exigida relação de poder e submissão do agente sobre a 

vítima mulher, que acaba sendo oprimida em decorrência de seu gênero. Por 

essas razões, não basta o fato de a vítima ser mulher e a existência de relação 

de convivência, intimidade ou de parentesco entre as partes. Nesse sentido já 

decidiu a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

 

   “2.  A  incidência  da  Lei  n.  11.340/2006 reclama situação de 

 violência praticada contra a mulher em contexto caracterizado por 

 relação de poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre 

                                            
1 HC 181246/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, v.u., j. 20.08.2013. 
2 “Esta  Corte  Superior  de  Justiça  tem  entendimento  consolidado  no  sentido  de  que  a  caracterização  

da violência doméstica e familiar contra a mulher não depende do fato de agente e vítima conviverem sob 
o mesmo teto, sendo certo que a sua hipossuficiência e vulnerabilidade é presumida pela Lei nº 
11.340/06”.  – HC 280082, Rel. MIn. Jorge Mussi, v.u., j. 12.02.2015. 



 mulher em situação de vulnerabilidade. Precedentes, 3. No caso não se 

 revela a presença dos requisitos cumulativos para a incidência da Lei n. 

 11.340/06, a relação íntima de afeto, a motivação do gênero e a situação 

 de  vulnerabilidade.  Concessão  da  ordem”.  3 

  

       E é condição para o reconhecimento do feminicídio que o 

delito envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, ou menosprezo à 

condição da vítima, ou seja, de ser mulher.  

 

  Ressalte-se que como a norma não define expressamente 

quem pode ser sujeito ativo do feminicídio, tanto o homem quanto a mulher 

poderão cometê-lo. A mulher pode perfeitamente estar em condição de 

vulnerabilidade em relação à outra mulher com quem ela conviva, tenha 

convivido, ou possua relação de parentesco ou de intimidade. Nada impede, 

igualmente, que a mulher cometa homicídio em razão da condição de gênero, 

nutrindo sentimento de ódio, discriminação ou menoscabo em relação ao sexo 

feminino, o que caracteriza o feminicídio.   

 

                 Não nos convence a argumentação de que, para a 

ocorrência do feminicídio, o inciso I, do § 2º-A, do art. 121 do Código Penal 

deve ser interpretado conjuntamente com o inciso II do mesmo dispositivo. Por 

esse entendimento, somente haverá feminicídio quando o delito envolver 

menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tornando letra morta o 

inciso I da norma.  

 

             Ora, se assim o fosse não haveria necessidade do aludido 

parágrafo 2º-A e do seu inciso I, bastando a descrição prevista no inciso VI do 

§ 2º - “por razões da condição do sexo feminino”,   que   é   justamente   o  

menosprezo ou discriminação à mulher em razão de seu gênero.  

 

                                            
3 HC 175816/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 20.06.2013. 



   O legislador, ao elaborar a lei que tipificou o feminicídio, 

entendeu que a mulher vítima de violência doméstica e familiar se encontra em 

situação de vulnerabilidade ou de hipossuficiência. Por isso, incidindo as 

hipóteses objetivas de aplicação da Lei Maria da Penha e estando a mulher em 

situação de vulnerabilidade ou de hipossuficiência,  seu homicídio caracterizará 

feminicídio. 

               

              A diferenciação sociológica e antropológica entre 

feminicídio (homicídio em razão do gênero mulher) e femicídio (homicídio de 

mulher) não foi encampada pelo legislador, que expressamente diz no que 

consiste  “por  razões  da  condição  de  sexo  feminino”.  

 

               Com efeito, o inciso VI do § 2º deve ser complementado 

pelo § 2º-A, ambos do artigo 121 do Código Penal, para se chegar à definição 

típica do feminicídio.  

 

   Portanto, a qualificadora em comento (inc. VI) tanto pode 

ter natureza objetiva (§ 2º-A, I) quanto subjetiva (§ 2º-A, II), já que o feminicídio 

pode estar presente quando o delito envolver violência doméstica e familiar 

(modo de execução do delito), ou menosprezo ou discriminação à condição de 

mulher (motivo do delito). 

 

            E a diferenciação é importante para se chegar à conclusão 

da compatibilidade entre o privilégio e a qualificadora para o reconhecimento 

do homicídio privilegiado-qualificado, que somente é possível quando a 

qualificadora possuir natureza objetiva.  

 

  Destarte, é possível que o sujeito aja impelido por motivo 

de relevante valor moral e cometa o feminicídio envolvendo violência doméstica 

e familiar. Nessa hipótese, poderá ser reconhecido o homicídio privilegiado- 

qualificado, dada à natureza objetiva da qualificadora. 

 



  Por outro lado, pode ocorrer que o agente mate uma 

mulher sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta 

provocação da vítima. Nessa hipótese, não poderá ser reconhecida a 

qualificadora do crime cometido por menosprezo ou discriminação à condição 

de mulher. Como o privilégio e a qualificadora possuem natureza subjetiva, são 

absolutamente incompatíveis, não podendo coexistir. Portanto, não haverá 

feminicídio por falta de adequação típica, restando apenas o femicídio. O 

quesito, aliás, sequer poderá ser submetido à votação pelos Jurados. 

 

   Observe-se, ainda, que a norma é clara no sentido de que 

o sujeito passivo do feminicídio é o do sexo feminino, não estando englobado o 

transexual, mesmo que obtenha a retificação do seu registro civil. Mulher é 

aquela que nasce mulher, ou seja, que em tese possa procriar e ser mãe. O 

transexual pode até parecer mulher, mas não o é para efeitos do Direito Penal, 

que pressupõe condição de vulnerabilidade do gênero, o que na maioria das 

vezes não ocorre com o transexual, que tem a força e compleição física do 

homem, pelo menos em regra. 

 

      Majora-se a pena do feminicídio de um terço até a metade 

se o crime for cometido: I – durante a gestação ou nos três meses posteriores 

ao parto; II – contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com 

deficiência; III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima (art. 

121, § 7º). 

 

      O inciso I determina o agravamento da pena quando o 

delito for praticado durante o período de gravidez, ou mesmo após o 

nascimento da criança (três meses posteriores ao parto).  

 

       Na primeira hipótese, poderão ocorrer as seguintes 

situações: a) morte do feto (em sentido amplo) e da vítima; b) o feto sobrevive, 

mas a vítima falece; c) o feto morre e a vítima sobrevive; d) tanto o feto quanto 

a vítima sobrevivem.  



 

      Com efeito, independentemente do resultado, ou seja, da 

morte da vítima e/ou do feto, a pena será agravada.  

 

       A norma também determina o aumento da pena quando o 

crime for praticado nos três meses posteriores ao parto, período esse em que a 

criança é mais dependente da mãe. 

 

      O dispositivo igualmente determina o aumento da pena em 

razão da idade da vítima (menor de 14 ou maior de 60 anos), ou por ser ela 

portadora de deficiência. 

 

               No que tange à idade da vítima, o fundamento da 

majorante é que essas pessoas merecem maior proteção penal em face da 

pequena ou da avançada idade, além da conduta do agente ser mais 

reprovável aos olhos da sociedade (culpabilidade). 

 

                   Quanto à deficiência, como a lei é silente, devemos 

entender que se trata de qualquer espécie de deficiência,  mas apta a diminuir 

a capacidade de resistência da vítima. Assim, v.g., não é porque a vítima 

possui pequena deficiência auditiva ou na fala que a pena será aumentada.4 

 

          Essas condições objetivas da vítima deverão ser de 

conhecimento do agente (dolo abrangente). O erro quanto a elas afasta o dolo 

e caracteriza erro de tipo (art. 20 do CP). 

 

                                            
4 O conceito de deficiência está previsto no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que 

regulamentou a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. O artigo 4º do Decreto diz que a deficiência pode 

ser física, auditiva, visual, mental ou múltipla (associação de duas ou mais deficiências), parcial ou 

permanente. O mesmo dispositivo traz os parâmetros pelos quais a pessoa deve ser considerada 

deficiente. 

 



      Por fim, o crime cometido na presença de ascendente ou 

de descendente da vítima também é caso de agravamento da pena, isso em 

razão do trauma psicológico que o ato traz para quem o assiste, notadamente 

quando se trata de parente próximo. 

 

    Mesmo nessa situação, a fim de que não ocorra 

responsabilidade penal objetiva, a presença do ascendente ou de descendente 

da vítima deve ser de conhecimento do agente. A presença pode ser física ou 

virtual, como quando crime é cometido e transmitido pela internet (Skype, 

Facetime, Viber etc). Porém, não basta que o crime seja gravado e 

posteriormente exibido. É  exigência  da  norma  que  o  crime  seja  cometido   “na  

presença”,  o  que  pressupõe  atualidade. 

 

      As situações concretas deverão ser levadas em 

consideração pelo julgador na dosagem da pena. A existência de uma ou mais 

causas de aumento, o resultado em relação ao feto, a maior ou menor idade 

dos que presenciaram o crime, são situações que podem ser levadas em 

consideração pelo Magistrado para dosar o aumento da pena dentro do limite 

legal (um terço até a metade). 

 

       Note-se que há causas de aumento de pena que também 

são consideradas agravante genérica. Isso ocorre com as do crime cometido 

durante a gestação, ou contra mulher menor de 14 ou maior de 60 anos de 

idade, que também encontram adequação na agravante descrita no artigo 61, 

inciso  II,  alínea  “h”, do Código Penal (crime cometido contra criança, maior de 

sessenta anos ou mulher grávida). Nessa situação, aplicada a causa de 

aumento de pena, não poderá incidir a agravante genérica correspondente 

para que não ocorra dupla valoração (no bis in idem).  

 

        Também não é possível aplicar simultaneamente a causa 

de aumento de pena do artigo 121, § 4º, 2ª parte, do Código Penal, quando 

reconhecida a majorante do crime de feminicídio cometido contra mulher menor 



de 14 ou maior de 60 anos. São causas que alcançam as mesmas situações e 

não podem ser aplicadas ao mesmo fato, haja vista não ser possível a dupla 

valoração. A norma prevista no dispositivo em comento é especial e prevê 

acréscimo maior, devendo prevalecer sobre a norma geral, que não pode ser 

aplicada. 

 

          A lei foi fruto de muita discussão no Congresso Nacional e 

na sociedade civil durante vários anos, e vem em momento em que o número 

de homicídios contra a mulher é enorme, podendo contribuir para a diminuição 

desse hediondo delito. 

 


