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RESUMO 
 

Constantemente, é exposto pela mídia diversos casos alarmantes de violência contra a 
mulher em nossa sociedade. Em meio a constante evolução feminina, a Lei n.º 
13.104/2015 foi uma vitória das mulheres na luta pela sobrevivência. Deste modo, 
pretende-se na presente pesquisa a análise da qualificadora do crime de homicídio 
conhecida como “feminicídio” (art. 121, §2º, inciso VI, Código Penal) juntamente com o 
Princípio da Igualdade (art. 5º - cáput, CRFB/88). A novidade na legislação penal trouxe 
relevância a este delito, desencadeando opiniões diversas sobre o tema. O Princípio 
Constitucional da Igualdade foi uma questão arguida, defendida por alguns que a 
qualificadora aqui tratada é um retrocesso na busca da igualdade. Em contrapartida, outros 
alegam que o crime hediondo “feminicídio” não atenta contra o princípio constitucional 
citado. Ensina Ferreira Filho que “o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida 
que se desigualam, é exigência do próprio conceito de Justiça” (2001, p. 277). 
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ABSTRACT 
 

Constantly, it is exposed by the media several alarming cases of violence against women in 
our society. Amid the constant evolution female, Law nº. 13.104/2015 was a victory for 
women in the fight for survival. Thus, it is intended in the present research, a homicide 
crime qualifying analysis known as "femicide" (art. 121, §2º, item VI, Criminal Code) along 
with the Principle of Equality (art. 5º - cáput, CRFB/88). The novelty in the criminal law 
brought relevance to this offense, triggering various opinions on the subject. The 
Constitutional Principle of Equality was one defendant question, held by some that the 
qualifying this transaction is a step backwards in the quest for equality. In contrast, others 
argue that the heinous crime " femicide " not violates the constitutional principle cited. 
Teaches Ferreira Filho “the unequal treatment of unequal cases to the extent that is 
requirement of the concept of justice” (2001, p. 
277) 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A inferioridade imposta pela sociedade ao gênero feminino não é um fato novo. 

Ao longo da história, a luta das mulheres foi crucial para a concessão de direitos. Contudo, 
a violência contra a mulher ainda é presente nos tempos modernos, trazendo números 
alarmantes. O Mapa da Violência de 2015 expõe que o Brasil, com sua taxa 

 
de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, ocupa o 5º lugar em um ranking de 83 países com 
condições homogêneas, mostrando que os índices de homicídio de mulheres são 
extremamente elevados. (2015, p. 27). Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, em 2013, a cada 1h30m ocorreu uma morte violenta de mulher. Em 2014, a 
Secretaria de Políticas para Mulheres do Governo Federal apontou que 82,82% das 
mulheres que sofreram agressão física tinha relação familiar com o agressor. 

Com as taxas elevadíssimas de assassinatos de mulheres, é de simples 
compreensão a criação da qualificadora do crime de homicídio, através do §2º, inciso VI do 
art. 121 do Código Penal: o Feminicídio. Aos 09 dias do mês de março de 2015, passou a 
vigorar a Lei nº. 13.104/2015 que inclui ao Código Penal o homicídio de mulheres no rol 
dos crimes hediondos, bem como qualificadora agravante do crime tipificado no referido 
artigo. 

Tal inclusão na legislação penal causou diversas discussões acerca do Princípio 
da Igualdade (art. 5º, cáput, CRFB/88). Alguns alegam que esta qualificadora é um 
retrocesso na busca pela isonomia, visto que privilegia uma determinada parcela da 
população pela sua condição física, taxando como uma tipificação “paternalista”. No 
entanto, outros defendem que se trata de igualdade material, que reconhece a condição de 
vulnerabilidade da mulher como vítima, cabendo ao direito atuar nas desigualdades para 
garantir a igualdade. 

O objeto desta pesquisa é ressaltar a importância da criação da agravante 
“feminicídio” e também analisar sua constitucionalidade, visto que se preza a igualdade 
material, reconhecendo as assimetrias fatídicas entre os gêneros e atendendo a 
necessidade de todos através da proteção ao bem jurídico de maior importância: vida. Por 
fim, se faz pertinente a citação do ensinamento do jurista Rui Barbosa, em “Oração aos 
Moços”: “a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à 
desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade” (1999, p. 26). 

 
 
 

2. DISTINÇÃO ENTRE FEMICÍDIO E FEMINICÍDIO E DEFINIÇÕES 
 
 

É de suma importância fixar a diferença entre femicídio e feminicídio. Os 
dicionários ainda não possuem definições para estes verbetes, considerando a recente 
frequência de utilização destas palavras no cotidiano.  Neste sentido, alguns juristas 
afirmam que o termo femicídio significa a morte de pessoas do sexo feminino, 

 
o  que não  se  confunde  com  feminicídio,  que  se  entende  por  homicídio  doloso 
qualificado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ocorrido em âmbito 
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doméstico e familiar. Neste sentindo, nem todas as mortes de mulheres (femicídio) se 
enquadram como feminicídio. 

Para sanar eventuais dúvidas, determinou o legislador, no §2º do art. 121 as 
“razões de condição de sexo feminino”: violência doméstica e familiar; e menosprezo ou 
discriminação pelo sexo feminino da vítima. 

Disposto no art. 121, §7º do Código Penal há aumento de pena de 1/3 (um terço) 
até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 03 (três) meses 
posteriores ao parto; contra a pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 
anos ou com deficiência; ou na presença de descende ou ascendente da vítima. 

 
 

3. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE 
 

O Princípio da Igualdade está expresso no cáput do art. 5º da Constituição Federal 
de 1988. O dispositivo garante tratamento igualitário a todos os indivíduos, sem distinção 
de qualquer natureza. 

A qualificação do homicídio doloso contra a mulher por razões de menosprezo a 
condição de gênero da vítima trouxe polêmicas quanto ao princípio constitucional da 
igualdade. Há quem diga que esta novidade penal viola a paridade resguardada pela 
Constituição Federal de 1988, argumentando que ao se tratar de feminicídio, o bem jurídico 
tutelado é protegido de maneira desigual, como se a referida qualificadora enaltecesse a 
vida da mulher, deixando-a superior a vida do homem. 
Yarochewschy  é  taxativo  quando  o  assunto é  feminicídio: “Isto,  além  de  violar a 
Constituição, pode se transformar em perigosa e odiosa forma de discriminação”. 
(YAROCHEWSCHY, 2015) 

De fato, a Constituição Federal em seu art. 5º, inciso I dispõe que homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações. Formalmente, a isonomia entre os gêneros 
está evidenciada na Carta Magna, entretanto, na prática, as mulheres estão longe de gozar 
de tal igualdade. Segundo o Observatório de Gênero, no Brasil, os homens recebem 
salários 30% maiores que as mulheres. A disparidade salarial entre os gêneros ilustra 
apenas um dos fatores de discriminação, sendo que a remuneração desigual pode 
viabilizar a situação de mulheres dependerem de seus 

 
parceiros. Ora, neste caso, indaga-se: a igualdade expressa na Constituição se faz 
cumprida? 

Assim, se faz necessária a distinção entre a igualdade formal e a igualdade 
material. Rothenburg afirma: 

 
Nessa diferenciação entre igualdade formal (de direito) e 
material (de fato), reproduz-se a distância entre o esperado (no 
plano normativo) e o acontecido (no plano da realidade), e a 
distinção corresponde a uma suposta diferença entre teoria 
(igualdade formal) e prática (igualdade material). 
(ROTHENBURG, 2008, p.85) 

 
 

Deste modo, é possível afirmar que ao criar a agravante do crime homicídio, o 
ordenamento jurídico brasileiro preconizou a igualdade de fato, ou seja, a igualdade 
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material, haja vista que quando a igualdade de direitos não se faz satisfeita, as 
desigualdades presentes na convivência humana devem ser consideradas e amenizadas. 

Os índices de violência de gênero podem claramente motivar a existência da 
qualificadora, que preza pela vida da vítima nitidamente hipossuficiente em relação ao 
agressor. Destarte, se faz necessário buscar não somente essa aparente igualdade formal 
(consagrada no liberalismo clássico), mas, principalmente, a igualdade material. (LENZA, 
2014, p. 1072) 

O próprio dispositivo constitucional, na qual garante a isonomia entre os cidadãos, 
faz a discriminação positiva em favor das mulheres em situações diversas. Ensina Führer 
que “O homem e a mulher tem direitos e obrigações iguais. A Constituição e a lei, contudo, 
fazem alguma diferenciação em favor da mulher, como a aposentadoria antecipada ou o 
foro privilegiado nas ações de separação judicial”. (FÜHRER; 2001, p. 69) 

Conclui-se que a discriminação positiva ocorre quando o constituinte protege 
certos grupos que, a seu entender, merecem tratamento diverso. Araújo e Nunes 
Júnior esclarecem: 

Enfocando-os a partir de uma realidade histórica de 
marginalização social ou de hipossuficiência decorrente de 
outros fatores, cuidou de estabelecer medidas de 
compensação, buscando concretizar, ao menos em parte, uma 
igualdade de oportunidades com os demais indivíduos, que não 
sofreram as mesmas espécies de restrições. (ARAÚJO & 
NUNES; 2001, p. 93) 

 
Ante o exposto, resta afirmar que a inclusão do feminicídio no Código Penal 

não é inconstitucional, uma vez que a agravante busca, exatamente, concretizar a 
efetivação do princípio da isonomia, através da igualdade material. Reconhecer a 
hipossuficiência da vítima e amenizar as diferenças através de tipificação penal é 
um grande passo na busca pela igualdade. 

Esta recente qualificadora trouxe outras reflexões que vão além da 
isonomia. Carvalho Filho atribui ao feminicídio o adjetivo “desastre técnico”, 
afirmando que tal novidade na legislação “conspira contra o equilíbrio, a equidade e 
a lógica do Código Penal” (2015). Também foi questionado por ele o homicídio 
doloso de pessoas pertencentes a outras minorias socialmente excluídas: 

 
Não é a primeira vez que valores "politicamente corretos" 
corrompem a igualdade jurídica. A pena de injúria é mais 
severa (três anos de prisão)  quando  envolve 
raça,  cor,  etnia,  religião  ou  origem.  E  a orientação sexual? 
Ou a ofensa a homossexuais não merece agravamento?” 
(CARVALHO FILHO; 2015, p. 01) 
 

É nítida a ineficácia da lei em diversas áreas da sociedade, o que pode acarretar 
prejuízos em maiores proporções às minorias oprimidas. A agravante criada em casos de 
homicídio de mulheres em âmbito doméstico e familiar é um passo dado em favor das 
mulheres, porém ainda falta muito para que tenhamos uma sociedade justa e igualitária. 

Ocorre que a criação desta agravante não retira a importância de medidas 
urgentes serem tomadas relacionadas a violação da vida e dignidade de outras minorias, 
que também se trata de um clamor social. Não significam meros valores “politicamente 
corretos” quando ainda existam pessoas sofrendo por suas características e condições, e 
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se somente pelo meio jurídico esta situação pode ser apaziguada, medidas devem 
viabilizadas. 

 
 

4.       BIS IN IDEM E O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE 
 
 

A tipificação do crime hediondo feminicídio trouxe dúvidas relacionadas as outras 
qualificadoras presentes nos incisos do art. 121 do Código Penal. Há quem afirme que a 
existência da qualificadora do crime de homicídio por motivo torpe (art. 
121, §2º, inciso I – CP) já abrange os motivos determinantes para a prática do feminicídio, 
sem haver necessidade de incluir esta qualificadora a legislação penal, evitando desta 
forma, a concretização do bis in idem. 

 
Neste sentido, o art. 12 do Código Penal determina o Princípio da Especialidade 

(“lex specialis derogat generali”) que consiste no afastamento da norma geral se existir 
norma especial. A norma se diz especial quando contiver os elementos da norma geral e 
acrescentar pormenores. É definida por Fernando Capez como “especial é a norma que 
possui todos os elementos da geral e mais alguns, denominados especializantes, que 
trazem um minus ou um plus de severidade” (CAPEZ; 2012, p. 83) 

Seguindo esta linha de raciocínio, quando há um homicídio praticado contra uma 
mulher por menosprezo de sua condição de gênero, ocorre o “feminicídio”. A qualificadora 
em questão descreve exatamente a conduta citada, considerada mais completa do que a 
qualificadora por motivo torpe, expressa no art. 121, §2º, inciso I. 

Ora, se há uma norma específica ao crime qualificado “feminicídio” e a esta incidir 
ao agente, não há o que se falar em “motivo torpe” ou outra qualificadora que contenha 
menos exatidão nesta situação hipotética. Com a finalidade de evitar que a punição seja 
aplicada duplamente em face de um mesmo delito, não há, então, bis in idem. 

 
 

4. CONCLUSÃO 
 

A Lei nº. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha criou mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. É considerada um grande 
avanço para a busca da igualdade, porém, tal legislação não prevê os casos de 
assassinato contra a mulher por menosprezo de sua condição de gênero, em âmbito 
doméstico e familiar. Foi necessária a criação da agravante feminicídio, já existente em 
alguns países da América Latina, como Guatemala (2008), México (2012), Peru (2011), 
Nicarágua (2012), entre outros. 

Obviamente, matar mulheres sempre foi crime. A vida da mulher não vale mais ou 
menos do que a vida do homem. Porém, as circunstâncias sociais não são favoráveis as 
mulheres, mostrando através dos dados em pesquisas a necessidade de enfoque 
legislativo no tema. 

O reconhecimento da vulnerabilidade destinada a mulher não significa exaltar a 
vida feminina, tampouco colocá-la acima da vida masculina. Vidas possuem o mesmo 
valor, e exatamente por isto, a criação da agravante feminicídio visa garantir o princípio 
constitucional da isonomia, tratando os desiguais de forma que haja suprimento de suas 
desigualdades. 
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Considerar somente a utópica igualdade formal expressa em lei e ignorar os fatos 

frequentes na sociedade brasileira trata-se, no mínimo, de irresponsabilidade. Os dados 
alarmantes fizeram com que, em 2015, os legisladores olhassem pela vida das mulheres 
brasileiras e destinassem a elas possível diminuição deste crime e contassem com 
sensação de justiça mais evidente. 

É sabido que somente a reação punitiva não possui êxito na erradicação do 
assassinato de mulheres no país, porém, sua qualificadora expressa em lei contribui com a 
visibilidade deste problema social, dando a devida proporção à reprovabilidade deste crime, 
que é tão frequente no Brasil. Detectar o problema, reconhecer o clamor social das 
potenciais vítimas, normatizar a agravante específica, aumentar a pena, e sobretudo fazer 
com que o tema seja discutido socialmente pode ser uma grande mudança na cultura 
machista e violenta enraizada no país. 

 
 

REFERÊNCIAS 
 
ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. 5. ed. Editora 
Saraiva,2001. 
 
BARBOSA, Rui; Oração aos Moços. 5. ed. Edições Casa de Rui Barbosa. 1999 
 
CAPEZ, Fernando; Curso de Direito Penal. Parte Geral. Vol. 1. Saraiva, 2012.  
 
CARVALHO FILHO, Luís Francisco. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015- 
mar-14/luis-carvalho-filho-lei-cria-feminicidio-desastre-tecnico>.  Acesso  em  20  de 
setembro de 2016. 
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves; Curso de Direito Constitucional. 27. ed. 
Editora Saraiva, 2001. 

 
FÜHRER, Maximilianus Cláudio Américo. Resumo de Direito Constitucional. 2. 
ed. Editora Malheiros, 2001. 

 
LENZA, Pedro; Direito Constitucional Esquematizado. 18. ed. Editora Saraiva, 
2014. 
 
WAISELFISZ, Julio Jacobo; Mapa da Violência 2015. Homicídio de Mulheres no 
Brasil. 2015. p. 27. Disponível em: 
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. 
Acesso em 15 de agosto de 2016. 

 
YAROCHEWSKY,      Leonardo      Isaac.      Disponível      em:      <http://consultor- 
juridico.jusbrasil.com.br/noticias/159437715/feminicidio-e-retrocesso-na-busca-pela- 
igualdade-e-no-combate-a-discriminacao>. Acesso em 15 de agosto de 2016. 

 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT,  n 2,  novembro, 2016. 
 
 

 


