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RESUMO: Este artigo científico trata da Lei 13.104 de 2015, também conhecida como Lei do 

Feminicídio, que alterou o artigo 121 do Código Penal, incluindo o feminicídio como circunstância 

qualificadora, bem como tornando-o um crime hediondo. O objetivo geral deste artigo é analisar os 

reflexos trazidos por esta lei ao ordenamento jurídico brasileiro, tendo como objetivos específicos: 

esclarecer o que significa dizer que o feminicídio é uma qualificadora; compreender as consequências de 

ser um crime hediondo; e por fim examinar sua aplicação prática pelos Tribunais brasileiros, averiguando 

se de fato há eficácia em sua aplicação. A pesquisa será bibliográfica e qualitativa, embasada na 

legislação, na doutrina e na jurisprudência, enfatizando sempre a proteção às mulheres e a punição aos 

agressores, chegando ao resultado final, no qual será possível demonstrar que a Lei do Feminicídio 

representa um grande avanço legislativo no combate ao genocídio das mulheres brasileiras que se arrasta 

por séculos. 
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ABSTRACT: This scientific article deals with Law 13,104 of 2015, also known as the Feminicide Law, 

which amended article 121 of the Penal Code, including feminicide as a qualifying circumstance, as well 

as making it a heinous crime. The general objective of this article is to analyze the reflexes brought by 

this law to the Brazilian legal system, having as specific objectives: to clarify what it means to say that 

femicide is a qualifier; understand the consequences of being a heinous crime; and finally, to examine its 

practical application by the Brazilian Courts, examining whether there is any effectiveness in its 

application. The research will be bibliographic and qualitative, based on legislation, doctrine and 

jurisprudence, always emphasizing the protection of women and the punishment of aggressors, reaching 

the final result, in which it will be possible to demonstrate that the Feminicide Law represents a major 

legislative advance in the combating the genocide of Brazilian women that has been going on for 

centuries. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há séculos as mulheres brasileiras vêm sofrendo todos os tipos de violência, 

havendo quase que uma completa banalização desses fatos em vários momentos da 

história. Contudo, o movimento feminista ganhou força ao longo do tempo e aos poucos 

os direitos das mulheres foram sendo reconhecidos, alcançando assim os mais altos 

níveis da sociedade, que antes eram totalmente exclusivos do sexo masculino. Todavia, 

a violência em si não deixou de existir e a cada ano cresce o número de assassinatos de 

mulheres por razões de gênero, não havendo uma explicação claro de quais motivos 

levam a tais fatos. 

Em meio há milhares de mortes anuais, mesmo com a existência de uma 

legislação para coibir e erradicar a violência contra mulheres, no ano de 2015 foi 

aprovada e sancionada a Lei 13104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio, 

buscando meios de enrijecer as punições para os feminicidas e consequentemente 

proteger a vida de quantas mulheres for possível. Dessa forma, justifica-se a 

necessidade de um estudo dessa lei tão importante para o ordenamento jurídico 

brasileiro, tanto do ponto de vista social, dadas as mudanças de comportamento 

esperadas, quanto do ponto de vista acadêmico, em face dos reflexos gerados no Direito 

Penal, Processo Penal e até mesmo da Execução Penal. 

A pesquisa terá como fontes a doutrina, a jurisprudência e a legislação vigente, 

todas atualizadas, para que possa ser possível responder o problema levantado: Quais 

motivos levaram à criação de uma lei que tornasse o feminicídio uma qualificadora, e 

consequentemente um crime hediondo? No mesmo sentido, a hipótese levantada é que o 

legislador criou a Lei do Feminicídio para agravar todas as formas de punir o 

feminicida, na tentetiva de coibir e erradicar os feminicídios do nosso país, visto que a 

legislação anterior, apesar de ter gerado seus efeitos, não foi o suficiente para alcançar 

os resultados desejados, uma vez que era necessário que os agressores temessem mais as 

consequências de seus atos e assim oferecer mais proteção às vidas das mulheres 

brasileiras. 

 

1.1 Lei 13.104/2015, a Lei do Feminicídio 

 

A lei 13.104 de 9 de março de 2015, também conhecida como Lei do 

Feminicídio alterou o artigo 121 do Código Penal tornando o feminicídio uma 



circunstância qualificadora, assim como incluiu este crime ao rol de crimes hediondos 

na Lei 8.072/1990. Dessa forma o artigo 121 do Código Penal que trata da tipificação 

do crime de homicídio passou a ter regras mais duras para os casos de feminicídio, tanto 

em relação ao quantitativo da pena, quanto nas questões processuais e de execução da 

pena. Inicialmente pode-se ver este endurecimento nas penas mínima e máxima para o 

tipo penal, pois para homicídio simples as variam entre 6 e 20 anos de reclusão, já nos 

casos de homicídios qualificados a pena de reclusão sobe para 12 a 30 anos, 

resguardadas as demais hipóteses de fixação da pena estabelecidos no Código Penal e 

de Processo Penal. (BRASIL, 2015) 

Um ponto importante a se destacar é que nem toda morte de mulher, ou 

homicídio praticado contra mulher será considerado como um feminicídio, já que nem 

todos os casos são praticados nas circunstâncias previstas no texto da lei do artigo 121 

do Código Penal e da Lei 13.104/2015. Ademais, mesmo com tantas discussões 

filosóficas e sociológicas acerca do conceito de feminicídio e da insatisfação 

interdisciplinar do uso deste termo, do ponto de vista prático, jurídico e diante da atua 

legislação, o feminicídio pode ser conceituado como o homicídio violento praticado 

contra mulher em razão da condição de gênero, ou seja, trata-se de um crime de ódio 

gênero e misoginia. (NUCCI, 2020) 

Esse termo foi inicialmente utilizado para definir o assassinato de mulheres 

cometido por homens como um tipo de violência sexual, indo além da atual definição 

legal. Tais assassinatos eram historicamente muito naturais até a segunda metade do 

século XX, mas o intenso trabalho de movimentos feministas, de ONGS nacionais e 

internacionais, somados à sociedade, deu origem ao termo feminicídio (ou femicídio) 

como é utilizado juridicamente nos dias de hoje evidenciando a violência pela qual as 

mulheres padecem e padeceram em todas as épocas da história humana. (NUCCI, 2020) 

Dessa forma, pode-se afirmar que a Lei 13.104/2015 veio como um 

complemento da legislação penal na prevenção dos crimes de homicídios praticados 

contra mulheres e dos vários tipos de violência que têm como resultado a morte dessas 

vítimas, sendo esta lei o fruto de uma evolução social e jurídica baseada na luta histórica 

das mulheres por seu espaço e direitos básicos em igualdade com os homens e pelo fim 

do patriarcado. Essa concepção de luta e conquistas sociais envolve vários elementos 

que devem ser analisados de forma mais clara e objetiva para que se entenda qual o 

envolvimento da sociedade e quão importantes são as transformações possíveis com 

esta lei. 



 

2.1 O feminicídio como uma qualificadora e crime hediondo 

 

2.1.1 Qualificadora da figura delitiva do feminicídio 

 

Como já abordado anteriormente, o feminicídio não é um crime autônomo e de 

gênero comum, mas que envolve característica específicas para que se enquadre como 

tal, não bastando a morte ou assassinato de uma mulher. Temos como exemplos disso 

uma mulher que vem a óbito por causa de um câncer, bala perdida ou acidente de 

trânsito, vítima de um latrocínio tipificado no artigo 157, §3º, II, do Código Penal, ou 

ainda assassinada em um homicídio simples conforme o caput do artigo 121 do Código 

Penal, não pelo fato de ser mulher, mas por uma desavença qualquer. 

O feminicídio apresenta-se como uma qualificadora que torna as consequências 

do homicídio ainda mais severas quando praticado contra uma mulher nas condições do 

inciso VI e do §2º-A, que foram incluídos no artigo 121 do Código Penal pela Lei 

13,104/2015. Esses dispositivos legais estabelecem que o homicídio será um 

feminicídio, ou seja, um tipo de homicídio qualificado quando cometido contra a 

mulher por razões da condição de sexo feminino, considerando-se tais condições 

quando o crime envolver violência doméstica familiar (conforme prevê os artigos 5º e 7º 

da Lei Maria da Penha), ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

(BRASIL, 2015) 

Diante disso, faz-se necessário questionar: O que é uma qualificadora e quais os 

efeitos gerados pelo homicídio qualificado? Guilherme Nucci (2019) explica que 

qualificadoras são circunstâncias legais específicas ligadas diretamente ao tipo penal 

incriminador, que produzem uma elevação abstrata da faixa de aplicação da pena, 

aumentando o mínimo e o máximo previsto para o crime comum, como por exemplo o 

homicídio comum cuja pena de reclusão vai de 6 a 20 anos, mas com a qualificadora do 

homicídio para 12 a 30 anos, por ser uma forma qualificada do crime. Em outras 

palavras, a qualificadora torna a aplicação da pena mais grave visto que há um aumento 

considerável no quantitativo da pena além de outras consequências processuais e na 

execução da pena. 

Ao iniciar o estudo sobre essa qualificadora Luiz Regis Prado destaca dois 

pontos importantes que podem determinar se o homicídio contra uma mulher será 

simples ou qualificado, enquadrando-se como feminicídio: 



 

A Lei 13.104/2015 insere no ordenamento jurídico brasileiro mais uma 

circunstância qualificadora do delito de homicídio, promovendo também a 

extensão do rol dos crimes hediondos delimitado pelo artigo 1º, inciso I, da 

Lei 8.072/1990. O artigo 121, § 2º, inciso VI qualifica o delito de homicídio 

quando este é praticado “contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino”. A circunstância em apreço, que recebe o nomen iuris feminicídio, 

sanciona mais severamente o assassinato de mulheres decorrente de uma 

cadeia progressiva de agressão, verificada no âmbito doméstico e familiar, 

ou, ainda, quando provém de um ato discriminatório relacionado à específica 

condição de ser mulher. Passada uma década da promulgação da Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o legislador brasileiro ainda precisa fazer 

uso da criminalização para conter a violência doméstica, visto que os 

instrumentos estatais disponíveis para prevenção e repressão de tais condutas, 

embora representem significativo avanço, revelam-se ineficazes. Na 

expressão “razões da condição de sexo feminino”, de acordo com o que 

determina o § 2º-A (norma penal explicativa), são abarcadas situações em 

que o delito envolve violência doméstica e familiar (I), ou menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher (II). (PRADO, 2019, p.28) 

 

A primeira dessas definições encontra sua base em outra lei, o artigo 5º da Lei 

Maria da Penha estabelece que a violência doméstica e familiar fica configurada quando 

qualquer mulher for vítima de ação ou omissão baseada em seu gênero que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual, ou psicológico ou ainda dano moral e 

patrimonial. Outro critério é que essas formas de violência ocorram no âmbito da 

unidade doméstica em que haja convívio permanente de pessoas da família ou não 

(casa, apartamento, chácara); no âmbito da família, formada por parentes naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; e nas relações intimas de afeto, em que haja 

convívio entre a vítima e o agressor. 

Ressalta-se que essas relações pessoais entre a vítima e o agressor independem 

da orientação sexual, conforme prevê o parágrafo único desse artigo, o que vem sendo 

refletido na doutrina e nas decisões dos nossos Tribunais, uma vez que se entende que 

mulheres transexuais ou transgêneros incluem-se nas hipóteses de violência contra 

mulheres, sem acepção de gênero ou orientação sexual. Segundo Victor Eduardo Rios 

Gonçalves pode ser considerada como mulher na aplicação da qualificadora do 

feminicídio, não só aquela nascida com anatomia de mulher, mas também aquelas 

transformadas cirurgicamente, ou pelo simples critério de natureza psicológica, isto é, 

uma pessoa que mesmo nascida biologicamente do sexo masculino acredita e se sente 

como do sexo feminino, conhecidas como mulheres transexuais (GONÇALVES, 2019). 

Neste mesmo sentido tem decidido nossos Tribunais: 

Recurso em sentido estrito. crimes de homicídio qualificado pelo recurso 

que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, furto e resistência (art. 121, 

§ 2º, incisos iv e vi, art. 155, § 1º e 329, na forma do art. 69, todos do 

código penal). sentença de pronúncia. recurso defensivo. preliminar de 



nulidade. pretendida impronúncia. impossibilidade. indícios probatórios 

acerca da autoria e materialidade presentes. teses antagônicas que devem 

ser levadas à julgamento pelo conselho de sentença. aplicação do princípio 

do in dubio pro societate. requerimento de afastamento das qualificadoras 

do motivo do recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. 

inviabilidade. provas carreadas que demonstram que o recorrente teria 

praticado o delito enquanto a vítima dormia, mediante o uso de uma barra 

de ferro contra sua cabeça. incidência da qualificadora do feminicídio para 

vítima transgênero. possibilidade. interpretação extensiva da norma penal. 

procuradoria-geral de justiça que opinou pela manutenção da sentença de 

pronúncia. recurso conhecido e desprovido. (brasil, tjsc, 2020) 

 

Neste primeiro caso, o feminicídio ocorreu na cidade de Florianópolis-SC, no 

apartamento da vítima, por volta das 05:00 (cinco da madrugada). O agressor desferiu 

vários golpes com uma barra de ferro no rosto da vítima, que apesar de ainda ter em 

seus documentos um nome masculino, era conhecido por um nome social feminino, 

levando esta à morte de forma covarde. Agressor e vítima mantinham um 

relacionamento amoroso, o que facilitou as agressões, dado o ambiente doméstico e 

familiar, pois o assassino aproveitou da relação amorosa e atacou a vítima em sua 

própria moradia, enquanto dormia, não lhe dando chance de reagir pois foi surpreendida 

com uma agressão totalmente inesperada. 

Segundo a denúncia do Ministério Público o crime configura-se como 

feminicídio por envolver violência doméstica e familiar contra uma mulher transexual. 

Neste mesmo sentido a Relatora Desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho 

votou pela manutenção da qualificadora de feminicídio, por ser a vítima transgênero e 

por entender que a proteção legal à mulher deve ser estendida às pessoas que se 

identificam como do gênero feminino, garantindo-lhes direitos fundamentais pelo livre 

desenvolvimento da personalidade, igualdade, à vida e pela dignidade da pessoa 

humana. Além disso a relatora apresenta uma vasta jurisprudência que admite o 

feminicídio contra transgêneros e que o fato de não haver a mudança do prenome nos 

documentos não desabona a transexualidade da vítima. 

 

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. 

Feminicídio tentado. Vítima mulher transgênero. Menosprezo ou 

discriminação à condição de mulher. Materialidade e indícios de autoria 

presentes. Pedido de desclassificação. Improcedente. Teses a serem 

apreciadas pelos jurados. Princípio in dubio pro societate. Exclusão da 

qualificadora. Improcedente. Recursos conhecidos e desprovidos. 1. A 

decisão de pronúncia dispensa a certeza jurídica necessária para uma 

condenação, bastando o convencimento do Juiz acerca da materialidade do 

fato e da existência de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa 

fase, o in dubio pro societate. 2. No âmbito do Tribunal do Júri, as 

possibilidades de desclassificação, absolvição sumária e impronúncia são 

limitadas, sendo admitidas apenas quando a prova for inequívoca e 



convincente, no sentido de demonstrar que o réu não praticou crime doloso 

contra a vida, pois mínima que seja a hesitação, impõe-se a pronúncia, para 

que a questão seja submetida ao júri, ex vi do art. 5º, inciso XXXVIII, da 

Constituição Federal c/c art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. 3. 

Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes e sem qualquer 

apoio na prova dos autos podem ser afastadas. 4. Recursos conhecidos e 

desprovidos. (BRASIL, TJDF, 2019) 

 

Já o segundo caso ocorreu na cidade de Taguatinga-DF, por volta das 04:00 

(quatro da madrugada, em uma lanchonete, quando dois homens e um adolescente 

agrediram uma transexual munidos da intenção de matá-la com chutes, pauladas, 

pedradas e cadeiradas. Os agressores abordaram a vítima nas proximidades da 

lanchonete, onde ela fazia ponto de prostituição, e por ódio à sua condição de transexual 

começaram a lhe agredir aos gritos de que esta deveria “virar homem”. A vítima buscou 

abrigo na lanchonete o que não adiantou e vendo-se encurralada pelos 3 tentou sair 

daquele local, mas mesmo já estando fora do estabelecimento continuou a ser 

espancada. 

Assim como no primeiro caso, a defesa dos réus em questão também requereu o 

afastamento da qualificadora do feminicídio sob o argumento que a vítima 

biologicamente não era do sexo feminino e que a previsão do inciso VI, §2º do artigo 

121 do Código Penal é de natureza objetiva exigindo que o sujeito passivo do homicídio 

seja mulher no sentido estrito da designação biológica, associada a um vínculo pretérito 

entre vítima e agressor. Contudo os argumentos não foram aceitos, uma vez que a 

vítima adotava a identidade de gênero feminina, com alteração em seu registro civil 

sendo portanto uma mulher transgênero, sendo tal fato superior à conceituação do sexo 

biológico. 

Contudo os nobres Desembargadores votaram de forma unanime pela 

manutenção da qualificadora, já que o gênero feminino advém da autodeterminação 

individual, apresentando-se socialmente pelo nome adotado pela vítima, como ela se 

comporta e como se identifica na sociedade como pessoa e que apesar do fato da 

violência não ter ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, o feminicídio decorreu 

por ódio à condição de transexual da vítima, havendo o menosprezo ou discriminação à 

condição de mulher trans desta. 

Em cada um dos dois julgados acima havia um tipo de razão de condição de 

sexo feminino envolvido no crime. No caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina houve violência doméstica e familiar, já no outro, julgado pelo Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal a tentativa de feminicídio ocorreu por menosprezo ou 



discriminação à condição de mulher da transexual. Este último caso enquadra-se na 

hipótese do inciso II do §2º-A, artigo 121 do Código Penal tratada anteriormente aos 

julgados citados acima, na qual não é necessário haver qualquer relação especial entre o 

agressor e a vítima, apresentando-se em um contexto muito mais amplo originando-se 

de uma motivação específica que é o menosprezo ou a discriminação pela vítima por ela 

ser mulher. 

Neste Sentido, Cezar Roberto Bitencourt entende que o menosprezo e a 

discriminação à condição de mulher são motivados pela visão de vulnerabilidade da 

mulher estabelecida pela cultura social machista de que as mulheres são mais frágeis 

física e psicologicamente, encorajando a violência por homens covardes, que presumem 

que a vítima terá dificuldade de se defender ou oferecer qualquer resistência. Dessa 

forma o sujeito passivo do feminicídio via de regra é uma mulher cujos critérios de 

definição podem variar muito na atual conjuntura social e jurídica (BITENCOURT, 

2019). Além disso, o renomado doutrinador traz um entendimento um pouco diferente 

daquele citado nos julgados dos Tribunais: 

 

Vários critérios poderão ser utilizados para uma possível definição, com 

razoável aceitação, de quem pode ser considerada mulher para efeitos da 

presente qualificadora. Assim, por exemplo, pelo critério de natureza 

psicológica, isto é, alguém mesmo sendo do sexo masculino acredita 

pertencer ao sexo feminino, ou, em outros termos, mesmo tendo nascido 

biologicamente como homem, acredita, psicologicamente, ser do sexo 

feminino, como, sabidamente, acontece com os denominados transexuais. 

Há, na realidade, uma espécie de negação ao sexo de origem, levando o 

indivíduo a perseguir uma reversão genital, para assumir o gênero desejado. 

De um modo geral, não apresentam deficiência ou deformação em seu órgão 

genital de origem, apenas, psicologicamente, não se aceitam, não se 

conformando enquanto não conseguem, cirurgicamente, a transformação 

sexual, isto é, transformando-se em mulher. Segundo Genival Veloso de 

França, “As características clínicas do transexualismo se reforçam com a 

evidência de uma convicção de pertencer ao sexo oposto, o que lhe faz 

contestar e valer essa determinação até de forma violenta e desesperada”. Por 

essa razão, consideramos perfeitamente possível admitir o transexual, desde 

que transformado cirurgicamente em mulher, como vítima da violência 

sexual de gênero caracterizadora da qualificadora do feminicídio, como 

demonstraremos adiante. (BITENCOURT, 2019, p.100) 

 

Esse entendimento de Bitencourt se alinha a de outros doutrinadores que 

também defendem essa vertente, e a outros menos radicais que consideram apenas a 

necessidade de se alterar o prenome no registro civil da transexual para que seja 

considerada mulher para a aplicação desta lei. Vale ressaltar que diferente do que se tem 

na Lei Maria da Penha, que na prática estende-se por analogia à proteção nas relações 

homoafetivas, inclusive em decisões dos nossos Tribunais superiores, em nenhum 



momento considera-se a aplicação do feminicídio para o homossexual masculino que 

assumir na relação homoafetiva o “papel ou a função de mulher”, pois a qualificadora 

deve ser aplicada quando o homicídio for cometido em razão de gênero, havendo o 

claro objetivo de proteger a pessoa do sexo feminino em face do menosprezo e da 

discriminação de ser mulher. (BITENCOURT, 2019) 

Ademais a Lei 13.104/2015 não se direciona aos homossexuais, a coibir a 

homofobia, ou a ampliar alguma proteção a estes, até mesmo por que o homossexual 

masculino seja ele “ativo ou passivo”, via de regra, não pretende ser mulher, não se 

sente mulher, nem tampouco se comporta como mulher, ou quer mudar seu nome e 

vestir-se como mulher, apenas tem atração física, estética ou emocional por outra pessoa 

do mesmo sexo ou gênero. Ressalta-se neste sentido que a discriminação sofrida por 

homossexuais e a violência injustamente infligida ocorrem por motivos diferentes 

daqueles das mulheres, devendo ser tratado em uma lei especial diversa, por ser 

completamente incompatíveis com o que pretende com os endurecimentos da Lei do 

Feminicídio. (BITENCOURT, 2019) 

Com todas essas características e requisitos apontados, demostra-se também 

necessário adentrar nas demais consequências do feminicídio, uma vez que, a pena de 

reclusão mais dura não é a única consequência dessa qualificadora, que faz do 

homicídio um crime hediondo, o que representa dizer que os resultados processuais e de 

execução da pena serão muito mais graves que nos casos de homicídio simples, 

conforme analisado a seguir. 

 

2.2 Feminicídio, um crime hediondo 

 

Ao tratar dos crimes contra a vida o Código Penal trouxe no caput do seu artigo 

121 o homicídio simples, com pena de reclusão de 6 a 20 anos, estabelecendo penas 

mais graves a partir do §2º, dando-se neste caso o nome de homicídio qualificado, já 

amplamente abordado, destacando-se a figura do feminicídio no inciso VI, combinado 

com o §2º-A deste mesmo artigo, cuja pena de reclusão é de 12 a 30 anos. Porém o fato 

de ser um homicídio qualificado não se limita ao Código Penal, mas também à Lei 

8.702 de 1990 que dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 

XLIII da Constituição Federal de 1988 e determina outras providências, as quais se 

iniciam no próprio texto constitucional. 



Neste sentido tratando também de outros crimes, o inciso XLIII do referido 

artigo 5º traz a seguinte redação: “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.” Retira-se então a seguinte 

informação: além de inafiançáveis, os crimes definidos como hediondos são 

insuscetíveis de graça e anistia. Mas o que é graça e anistia?  Ao tratar dos detalhes da 

Lei de Crimes Hediondos Fernando Capez explica essas formas de extinção de 

punibilidade, incluindo o indulto previsto no artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, da 

seguinte forma: 

 

Sabemos que a anistia, graça e indulto são espécies de indulgência, clemência 

soberana ou graça em sentido estrito. Trata-se de renúncia do Estado ao 

direito de punir. Estão previstas no art. 107, II, do CP. Vejamos cada uma 

delas: (i) Anistia: é a lei penal de efeito retroativo que retira as consequências 

de alguns crimes praticados, promovendo o seu esquecimento jurídico; na 

conceituação de Alberto Silva Franco, “é o ato legislativo com que o Estado 

renuncia o jus puniendi”. É de competência exclusiva da União (CF, art. 21, 

XVII) e privativa do Congresso Nacional (CF, art. 48, VIII), com a sanção do 

Presidente da República, só podendo ser concedida por meio de lei federal. 

(ii) indulto e graça em sentido estrito: a graça é um benefício individual 

concedido mediante provocação da parte interessada; o indulto é de caráter 

coletivo e concedido espontaneamente. Na conceituação de José Frederico 

Marques, “o indulto e a graça no sentido estrito são providências de ordem 

administrativa, deixadas a relativo poder discricionário do Presidente da 

República, para extinguir ou comutar penas. O indulto é medida de ordem 

geral, e a graça de ordem individual, embora, na prática, os dois vocábulos se 

empreguem indistintamente para indicar ambas as formas de indulgência 

soberana. Atingem os efeitos executórios penais da condenação, permanecem 

íntegros os efeitos civis da sentença condenatória”. São de competência 

privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII), que pode delegá-la 

aos ministros de Estado, ao procurador-geral da República ou ao advogado-

geral da União (parágrafo único do art. 84). (CAPEZ, 2019, p.260) 

 

Já neste primeiro momento é possível perceber que o feminicídio passou a ser 

tratado com muito mais severidade, por ser um crime tão bárbaro, culturalmente aceito 

pela sociedade e que há décadas tentava-se combater sem sucesso, necessitando de 

equipara-lo no que tange às suas consequências, aos crimes mais perversos como 

estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, exploração de prostituição 

infantil, genocídio, entre outros previstos no artigo 1ºda Lei de Crimes Hediondos. Tal 

gravidade fica evidente ao perceber que o impedimento dessas formas de “perdão legal” 

encontra-se no próprio texto constitucional que é tão humanizado e que preza pelos 

direitos e garantias fundamentais, no artigo 5º que é a principal referência em nosso 

ordenamento jurídico de liberdades e proteções da condição humana. 



Apesar da proibição do acusado por crime hediondo utilizar-se da fiança para 

não permanecer preso (crime inafiançável), há a possibilidade da concessão de liberdade 

provisória desde que cumpridos alguns requisitos. A liberdade provisória tem como 

objetivo garantir ao acusado o transcorrer do processo, havendo a possibilidade de se 

exigir deste o cumprimento de medidas cautelares como o comparecimento periódico 

em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca, o recolhimento domiciliar no período 

noturno, ou ainda a monitoração eletrônica, conforme previsto no artigo 319 do Código 

de Processo Penal. 

A liberdade provisória encontra-se no artigo 321 deste mesmo código, onde se 

lê: “Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz 

deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares 

previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste 

Código.” Porém a redação original da Lei de Crimes Hediondos também proibia a 

concessão deste benefício aos que cometessem algum desses crimes, o que foi revogado 

com a edição da Lei 11.464/2007, possibilitando a concessão da liberdade provisória 

aos crimes hediondos e assemelhados, sob grandes dissídios doutrinários e 

jurisprudenciais. Ricardo Antônio Andreucci explica a origem do não acordo de 

opiniões acerca do tema: 

 

Efetivamente, com a nova redação legal, os crimes hediondos e assemelhados 

permaneceram insuscetíveis de fiança, nada impedindo, por consequência, 

segundo nosso entendimento, a concessão de liberdade provisória sem fiança. 

Essa posição, entretanto, não é pacífica nos tribunais superiores, havendo 

recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça entendendo que, não obstante a alteração introduzida pela Lei n. 

11.464/2007, continuam os crimes hediondos e assemelhados insuscetíveis de 

liberdade provisória, com ou sem fiança. A propósito: “A proibição de 

liberdade provisória, nos casos de crimes hediondos e equiparados, decorre 

da própria inafiançabilidade imposta pela Constituição da República à 

legislação ordinária (Constituição da República, art. 5o, XLIII)” (STF – HC 

104862/SC – Rel. Min. Cármen Lúcia – 1a T. – DJe, 22-8-2011). Outrossim, 

o argumento utilizado em algumas decisões é o de que o inciso II do art. 2o 

da Lei n. 8.072/90, quando impedia a “fiança e a liberdade provisória”, de 

certa forma incidia em redundância, dado que, sob o prisma constitucional 

(inciso XLIII do art. 5o da CF/88), tal ressalva era desnecessária. Tal 

redundância teria sido, segundo sustentam as decisões do STF, reparada pelo 

legislador ordinário (Lei n. 11.464/2007), ao retirar o excesso verbal e 

manter, tão somente, a vedação do instituto da fiança. (ANDREUCCI, 2019, 

p.190) 

 

O autor ainda destaca que divergência se dá dentro mesmo do próprio STF, já 

que existem decisões concedendo liberdade provisória a pessoas que praticaram crimes 

hediondos e assemelhados fundamentando-se na supressão da vedação pela Lei 



11.464/2007 e nos excessos de prazos por parte do Poder Judiciário, pela Súmula 697 

do STF que estabelece que “a proibição de liberdade provisória nos processos por 

crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo.” 

(ANDREUCCI, 2019) 

No sentido contrário à proibição da concessão da liberdade provisória nos crimes 

hediondos e assemelhados, Fernando Capez (2019) ensina que apesar do STF se 

manifestar que a alteração do texto não modificou a norma proibitiva de concessão da 

liberdade provisória aos crimes hediondos e equiparados, continuando vedada aos 

presos em flagrante por quaisquer daqueles delitos, e continue o crime sendo 

inafiançável, o condenado por crime hediondo, tal como o feminicídio, estando preso 

provisoriamente poderá obter o benefício da liberdade provisória, caso não estejam 

presentes os pressupostos para a manutenção de sua prisão, previstos nos artigos 312 e 

313 do CPP. (CAPEZ, 2019) 

Dessa forma, o autor afirma que se não ocorrer qualquer dessas hipóteses não se 

pode manter o réu preso e que este entendimento já vinha sendo utilizado pelos 

Tribunais Superiores,  que com a entrada em vigor Lei 11.464/2007, fez tal previsão se 

aplicar a todos os processos em andamento, não que devessem ser expedidos mandados 

de prisão em todos os processos, ou que nenhum réu que estivesse respondendo preso 

pudesse reclamar o direito à liberdade provisória, mas que a partir daquele momentos 

haveriam regras mais claras e objetivas para assegurar os direitos do réu. Além disso a 

Súmula 697 do STF, já mencionada, teria perdido sua razão de existir com o advento da 

Lei 11.464/2007, pois a liberdade provisória para os crimes hediondos já não é mais 

proibida. (CAPEZ, 2019) 

Neste sentido pode-se inferir que há a possibilidade de agressor conseguir a 

liberdade provisória caso cometa um feminicídio, ou ainda que seja uma tentativa, desde 

que não estejam presentes as causas dos artigos 312 e 313 do CPP. Contudo chama a 

atenção o fato dos Tribunais não facilitarem a concessão da liberdade provisória, uma 

vez que o crime é gravíssimo e por si só demonstra que o agressor tende a oferecer 

risco, tanto à vítima que sobrevive aos casos tentados, quanto à população em geral, sob 

vários aspectos relevantes demonstrado nas justificativas das decisões dos magistrados 

em não conceder tal benefício e substituí-lo por medida cautelar alternativa. Assim tem 

entendido os nossos Tribunais, inclusive os Superiores, não concedendo a liberdade 

provisória indiscriminadamente conforme a seguir: 

 



Habeas corpus. Feminicídio qualificado. Artigo 121, § 2º, inciso I, IV e VI, 

e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Pedido liberdade provisória. 

Impossibilidade. A liberdade do agente, neste momento, é apta a causar 

risco à ordem pública. Crime imputado ao paciente é grave. Circunstâncias 

pessoas favoráveis que não afastam a necessidade de resguardo da ordem 

pública. Ordem denegada. (BRASIL, TJSP,2020) 

 

Neste primeiro caso o paciente do Habeas Corpus alega estar sofrendo 

constrangimento ilegal por parte do MM Juiz que decretou sua prisão. O impetrante 

sustenta que o paciente foi preso por ter cometido homicídio qualificado (feminicídio) 

previsto no artigo 121, §2º, inciso VI do Código Penal, mas que após assassinar a vítima 

aguardou na calçada a chegada dos policiais e confessou prontamente a autoria, 

reunindo também atributos pessoais positivos, por ser primário, possuir atividade lícita e 

residência física. Com esses fundamentos foi requerida a expedição de alvará de soltura 

e a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que foi negada. 

Ao denegar o habeas corpus, justificou-se que o réu havia agido de forma 

violenta com o uso de arma de fogo própria, cuja numeração havia sido suprimida, 

sendo este o meio que dificultou a defesa da vítima, tendo também assassinado a vítima 

por motivo torpe e em razão de sua condição de sexo feminino, envolvendo violência 

doméstica. Sob os argumentos desses graves fatos, bem como dos indícios de autoria e 

materialidade, a prisão preventiva foi considerada a medida proporcional ao crime e 

certa para a garantia da ordem pública pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 

 

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO 

PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. 

MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES 

DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM 

DENEGADA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre 

sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a 

mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e 

com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a 

liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser 

suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e 

jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e 

II, do Código de Processo Penal. 2. O acórdão impugnado salientou a 

gravidade concreta e a acentuada reprovabilidade da conduta em tese 

perpetrada - diversos golpes de faca contra a vítima, com quem convivia 

maritalmente há cerca de vinte anos, por motivos de ciúmes -, 

circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte 

Superior, a fundamentar a cautela extrema. 3. As declarações firmadas pela 

ofendida, anexadas aos autos, não permitem concluir, sem ampla dilação 

probatória, pela alteração da moldura fática que ensejou o restabelecimento 

da ordem de prisão, sobretudo porque o acórdão combatido menciona 

outros elementos para justificar a medida - como as declarações da filha do 

casal. 4. Não se identifica ausência de contemporaneidade dos motivos 

adotados pela Corte estadual para restabelecer a prisão provisória do réu. 

Isso porque o decurso de cerca de seis meses entre a prolação de decisão 

pelo Juízo singular e o julgamento do recurso interposto contra esse 



decisum é inerente à atividade jurisdicional. 5. Da mesma forma, a adoção 

de medidas alternativas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da 

conduta em tese perpetrada. 6. Ordem denegada. (BRASIL, STJ, 2019) 

 

Neste último caso, agora julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), traz 

um habeas corpus de uma tentativa de feminicídio, pela qual o paciente teve sua prisão 

preventiva decretada, mas alega sofrer constrangimento ilegal diante do acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que o mantem preso. 

Ainda segundo a sua defesa, na primeira instância foi concedida liberdade provisória 

permanecendo o paciente cerca de 7 meses em liberdade, sem fugir ou oferecer risco à 

vítima, o que é motivo suficiente para que fosse colocado em liberdade novamente. 

Contudo não foi esse o entendimento do STJ, já que agressor e vítima conviviam 

maritalmente há cerca de 20 anos, vindo ele a tentar assassiná-la com diversos golpes de 

faca na região do tórax, abdômen, mãos e braços, por motivo de ciúmes, o que seria 

suficiente para fundamentar a cautela extrema. Segundo a vítima, no momento da 

tentativa de feminicídio ele dava as facadas com vontade de matá-la, tanto que na última 

facada teria encostado a faca no umbigo da vítima e empurrado, cessando as facadas 

apenas quando a vítima falou de seus filhos. A vítima ainda relata que só não morreu 

por receber socorro de um enfermeiro que estancou o sangramento. 

Diante da gravidade concreta dos fatos, da forma que o agressor tentou ceifar a 

vida da vítima por um motivo torpe, utilizando meios que impediu a defesa da vítima e 

em ambiente doméstico e familiar e acima de tudo pelo tempo de convivência que 

tinham (20 anos), concluiu o STJ que tais declarações não permitiam entender que o 

restabelecimento da prisão foi inadequado e diante da gravidade extrema da conduta, 

que as medidas alternativas não seriam adequadas devido a elevada periculosidade do 

agente. Novamente neste caso o pedido de habeas corpus foi negado e a liberdade 

provisória não reestabelecida. 

A análise destes julgados mostra-se indispensáveis para a compreensão do 

quanto a liberdade provisória nos casos de feminicídio podem representar a 

possibilidade de impunidade para o assassino, que é justamente o caminho contrário da 

luta contra este crime bárbaro e de toda a evolução social, normativa e jurisprudencial 

conquistada ao longo do tempo, visto que não adianta elevar o feminicídio ao mais duro 

padrão de penas e consequências, se na prática o feminicida sair livre por uma questão 

meramente processual. Além disso, nos casos de tentativa de feminicídio, deixar o 



agressor livre pode ocasionar uma nova chance para que este volte e ceife a vida 

daquela sobrevivente, o que mostra estar sendo observado pelo Judiciário. 

Outra previsão que dá mais rigor a tratativa dos crimes hediondos está no artigo 

2º, §1º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece que a pena por esses crimes deverá 

ser cumprida inicialmente em regime fechado, fugindo a regra geral determinada pelo 

artigo 33 do Código Penal, na qual o início de cumprimento de pena no regime fechado 

se daria apenas aos condenados à pena superior a 8 anos, sendo nos demais casos, 

iniciada em regime semiaberto (superior a 4 e inferior a 8 anos) e no regime aberto 

(inferior a 4 anos). Nesta mesma linha de cumprimento de pena, segundo o §2º do artigo 

33 do Código Penal as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma 

progressiva, obedecendo aos percentuais do artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP). 

(ANDREUCCI, 2019) 

Recentemente o artigo 112 da LEP foi alterado pela Lei 13.964/2019 redefinindo 

os percentuais para os crimes hediondos: 40% da pena, se o apenado for condenado pela 

prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 50% da pena, se o apenado 

for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se 

for primário, vedado o livramento condicional; 60% da pena, se o apenado for 

reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 70% da pena, se o apenado for 

reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o 

livramento condicional. A título de conhecimento a Súmula 471 do STJ determina a 

progressão para os crimes hediondos cometidos antes da vigência da Lei 11.464/2007, o 

que não se aplica ao feminicídio. 

A prisão temporária regulada pela Lei 7.960/89 também foi tratada com mais 

dureza nos crimes hediondos, de modo que a prisão poderá ser decretada pelo prazo de 

30 dias, prorrogável por igual período no caso de extrema necessidade, conforme o §4º 

do artigo 2º da Lei 8.072/90. Este prazo é muito maior que o previsto para a regra geral 

que é de 5 dias, também prorrogável pelo mesmo período em caso de extrema 

necessidade, nos termos do artigo 2º da Lei 7.960/89. Dentre as hipóteses de cabimento 

de prisão temporária na lei, encontra-se o homicídio doloso (artigo 1º, inciso III, a) que 

engloba todas as espécies de homicídios em que o agente tem a intenção de matar, 

contudo, se o homicídio for simples a prisão poderá ser decretada por 5 dias, 

prorrogável por mais 5, mas se for um feminicídio esse prazo sobe para 30 dias, 

prorrogável por mais 30dias. 

 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se afirmar, portanto que muitas foram as mudanças trazidas pela Lei do 

Feminicídio, representando grande evolução nesta seara do direito, não apenas como 

forma de punir mais severamente o agressor e feminicida, mas com o escopo final de 

proteger a vida das mulheres brasileiras. Todavia, durante a pesquisa foram relatadas as 

trágicas histórias de violência e morte de várias mulheres, porém, algumas com um 

pouco mais de sorte que fugiram à regra e sobreviveram as agressões de quem 

geralmente lhes deveria amar e cuidar. Todas essas histórias falam de mulheres que 

foram assassinadas ou quase assassinadas, cujos agressores agiram motivados pelos 

sentimentos de inferioridade, menosprezo e ciúmes, ou seja, apenas por serem do sexo 

feminino. 

Contudo, esses agressores foram mais severamente punidos do que seriam na 

legislação anterior, gerando consequências mais graves para eles em todos os sentidos, 

desde a aplicação inicial da pena, como do afastamento da possibilidade da liberdade 

provisória e até mesmo do que ocorrerá no momento da execução e progressão do 

cumprimento da pena. Ou seja, o Poder Judiciário está cumprindo com o seu papel e 

aplicando a Lei do Feminicídio nos moldes esperados, causando vários reflexos nas 

diversas áreas do Direito, como o Direito Penal, o Processo Penal e mesmo na Execução 

Penal. 

Além disso, foi possível confirmar a hipótese inicialmente levantada, pois de 

fato o legislador buscou na criação da Lei do Feminicídio formas para agravar as 

punições para aqueles que cometem essa forma de homicídio que agora é qualificado e 

um crime hediondo, na tentativa de coibir e erradicar os feminicídios no Brasil, já que a 

legislação anterior não era o suficiente para alcançar esses resultados. Ademais, com a 

Criação da Lei do Feminicídio, buscou o legislador dar ainda mais proteção para as 

mulheres, para erradicar de vez essa prática cruel, desumana e covarde, na esperança de 

que fosse o bastante para finalmente mudar trágico cenário no país. 

Percebe-se, portanto, que a Lei do Feminicídio em conjunto com as demais leis 

especiais tratam o feminicídio com muito mais rigor que os demais crimes “comuns” 

destacando-se algumas consequências: prisão preventiva geralmente mantida, regime 

inicial fechado, progressão de pena com percentuais muito maiores que os demais 

crimes, decretação de prisão temporária com prazo maior que os crimes comuns, entre 

outros. Ou seja, o feminicídio já é tratado da pior forma possível, junto aos crimes 



hediondos, com penas mais duras, com ausência total de possiblidade de perdão ou 

extinção da punibilidade, com regime inicial mais pesado no fechado, prisão temporária 

com 6 vezes mais prazo. Dessa forma, resta a esperança de seus efeitos alcançarem os 

resultados esperados, acabando de vez com o feminicídio no Brasil. 
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