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RESUMO  
O presente artigo objetiva ampliar a compreensão do feminicídio no 
Brasil a partir de uma análise dos seus aspectos conceituais, legais e 
sociais. A morte de mulheres em razão do gênero consiste na mais grave 
e cruel expressão da violência contra as mulheres. Este fenômeno 
ganhou maior visibilidade no Brasil com a advento da Lei nº 
13.104/2015, que inseriu a qualificadora no art.121 do Código Penal. A 
partir de então, sempre que o crime envolver violência doméstica e 
familiar contra as mulheres e menosprezo ou discriminação à condição 
de mulher será considerado feminicídio. Apesar dos inúmeros ganhos 
com esse instrumento legislativo e com a implementação de serviços 
voltados para o enfrentamento do feminicídio, as taxas de feminicídio 
no Brasil ainda são muito elevadas, demonstrando a necessidade de 
buscar novos mecanismos que atuem de forma efetiva na prevenção e 
enfrentamento dessa problemática. 
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ABSTRACT 
This article aims to broaden the understanding of femicide in Brazil from 
an analysis of its conceptual, legal and social aspects. The death of 
women because of their gender is the most serious and cruel expression 
of violence against women. This phenomenon gained greater visibility in 
Brazil with the advent of Law No. 13,104/2015, which inserted the law 
into article 121 of the Penal Code. From the time that the crime of 
violence against women, domestic and family violence as female 
discrimination or against the condition of woman will be considered. 
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Despite the gains with this implementation of legislative mechanisms to 
combat femicide, such as measures to implement effective women's 
services, it also demonstrates the need for legislative mechanisms that 
are very high for Brazil. 

 
Keywords: Femicide; Women; Brazil 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo se insere no campo da violência contra as mulheres, mais 

especificamente, na perspectiva do feminicídio e possui como principal objetivo ampliar a 

compreensão do feminicídio no Brasil a partir de uma análise dos seus aspectos conceituais, 

legais e sociais.  

Para tanto, faz-se o uso da pesquisa bibliográfica com a conjugação de dados estatísticos 

relacionados à realidade do feminicídio no Brasil, desde a vigência da Lei nº 13.104/2015, que 

inseriu a qualificadora feminicídio no art.121 do Código Penal, até os dias atuais. Este estudo 

foi desenvolvido com base em materiais já elaborados, constituídos por artigos científicos, 

livros, teses e dissertações. Com isso, foram utilizadas as bases de dados Google Acadêmico, 

Scielo (Scientific Electronic Library Online), Claves (Centro Latino-Americano de Estudos de 

Violência e Saúde Jorge Careli) através dos descritores feminicídio, violência e violência contra 

as mulheres. Para Gil (2008), a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 

permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. 

O assassinato de mulheres por razões de gênero consiste na mais grave e cruel 

manifestação da violência perpetrada contra as mulheres. De acordo com Meneghel e Portella 

(2017), os diferentes tipos de violências contra as mulheres compreendem um amplo leque de 

agressões de caráter físico, psicológico, sexual e patrimonial que ocorrem em um continuum 

que pode culminar com a morte por homicídio, fato denominado de feminicídio. 

 A expressão feminicídio ganhou força e visibilidade no Brasil com a vigência da Lei nº 

13.104/2015, que tipificou este crime como uma nova modalidade de homicídio qualificado, 

punido com pena de reclusão de 12 a 30 anos, etiquetado como delito hediondo, sofrendo os 

consectários da Lei. A partir de então, considera-se feminicídio sempre que o crime envolver 

violência doméstica e familiar; e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  
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Na medida em que esta expressão adentra a legislação penal, aumentam as 

possibilidades de que seus significados sejam acolhidos no meio social. Neste sentido, a 

importância política de tipificar o feminicídio como o assassinato de mulheres em razão da 

condição de sexo feminino e inseri-lo na esfera do saber jurídico, traz a possibilidade de 

aumentar os mecanismos que favoreçam a inteligibilidade e reconhecibilidade das violências 

praticadas contra mulheres, uma vez que as normas jurídicas são dispositivos de controle dos 

comportamentos sociais.  

Apesar dos inegáveis avanços obtidos com esse instrumento legislativo, os dados 

mostram o recrudescimento dos casos de feminicídios tentados e consumados no Brasil, no 

período de 2015 a 2020.  Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021), em 2016 

foram registrados 929 feminicídios, em 2017 foram 1075 casos, no ano de 2018 foram 

notificados 1229 feminicídios, em 2019, o número aumentou para 1330, e em 2020, houve um 

número ainda maior de 1351 casos de feminicídios e 1943 tentativas de feminicídios no Brasil. 

Em 2020, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021), 61,8% dos 

casos de feminicídios eram de mulheres negras. O crescimento superior da violência letal entre 

mulheres negras, quando comparado com o crescimento do mesmo crime entre as mulheres 

brancas, revela a ineficiência do Estado brasileiro em assegurar a aplicação de suas políticas 

públicas de maneira universal para todas as mulheres. Nessa lógica, as mulheres negras sofrem 

uma dupla violência, por seu gênero e por sua raça. 

Nesse sentido, a análise do feminicídio deve ser feita a partir de uma perspectiva 

interseccional, visto que é um conceito que ajuda a entender a complexidade da situação de 

pessoas e grupos, “afirmando a coexistência de diferentes fatores como: vulnerabilidades, 

violências, discriminações; também chamados como eixos de subordinação, que acontecem de 

modo simultâneo na vida dos sujeitos” (PERPÉTUO, 2017, p.4). 

Visando atender o objetivo proposto, o presente estudo encontra-se organizado em 

quatro seções além desta introdução. A primeira seção analisa as notas conceituais sobre o 

feminicídio; a segunda nos traz o feminicídio e a legislação penal brasileira, com foco na análise 

da Lei nº 13.104/2015; a terceira sessão compreende a atual realidade do feminicídio no Brasil, 

e na quarta apresentamos as considerações finais. 
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2 NOTAS CONCEITUAIS SOBRE O FEMINICÍDIO 

 

A expressão “femicídio” foi registrada pela primeira vez no livro de John Corry (1801), 

chamado A Satirical View of London, no qual o historiador mencionou o assassinato de uma 

mulher. Esse termo foi ressignificado e adotado pela advogada Diana Russel, que o teria 

prolatado pela primeira vez, em 1976, no Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, 

para qualificar o crime cometido por um homem contra uma mulher, resultando na sua morte. 

Em 1992, Diana Russel e Jill Radford lançam o livro Femicide: the politics of woman 

killing, formado por uma série de artigos escritos por pesquisadoras e ativistas dos direitos 

humanos das mulheres sobre o tema dos femicídios, entre os anos 1980 e 1990. Esta 

compilação de artigos tornou-se um marco conceitual no estudo, cujo objetivo consistiu “em 

nomear o femicídio e o identificar como um tema urgente tanto para feministas como para 

pessoas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres” (ROMIO, 2017, p.44).  

Segundo o pensamento de Russel e Radford (1992), esse conceito foi utilizado para 

designar os assassinatos de mulheres que teriam sido provocados pelo fato de serem mulheres. 

Para as autoras, as mortes classificadas como femicídio resultariam de uma discriminação 

baseada no gênero. Essas mortes têm suas causas atribuídas ao fato de as mulheres não 

estarem desempenhando adequadamente seus papeis de gênero, e quando, na concepção 

masculina ela não cumpre o que foi determinado, o homem se sente no direito de penalizá-la. 

Posteriormente, em outro texto da coletânea Femicide (1992), Jane Caputi e Diana 

Russel, definiram o femicídio como: 

 
Assim como o estupro, muitos assassinatos de mulheres por maridos, amantes, pais, 
conhecidos e estranhos, não são produtos de algum desvio inexplicável, eles são 
femicídios, a forma mais extrema do terrorismo sexista, motivado pelo ódio, desprezo, 
prazer, ou um senso de propriedade sobre a mulher (CAPUTI; RUSSEL, 1992, p. 15). 

 
Deste modo, para Caputi e Russel (1992), os femicídios são resultados de um continuum 

de terror contra as mulheres, que incluem uma variedade de formas de violências, como abusos 

psicológicos, físicos, sexuais, torturas, entre outros. “Sempre que estas formas de terrorismo 

resultam em morte, eles se tornam femicídios” (CAPUTI; RUSSEL, 1992, p. 15).  

Em 2012, a Declaração de Viena sobre Femicídio (Vienna Declaration on Femicide) 

publicada pela Organização das Nações Unidas (ONU), reconheceu o assassinato de mulheres e 

meninas em razão de seu gênero, resultante de:  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2737 

 
1) violência doméstica/violência praticada pelo parceiro íntimo; 2) tortura e misoginia 
contra mulheres; 3) práticas em nome da “honra”; 4) prática no contexto de conflitos 
armados; 5) práticas relacionadas a dotes de mulheres e meninas; 6) assassinato de 
mulheres e meninas por causa de sua orientação sexual e identidade de gênero; 7) 
práticas contra indígenas por causa de seu gênero; 8) infanticídio e feticídio por 
seleção sexual baseada em gênero; 9) mutilação genital; 10) acusações de feitiçaria, e 
11) outras situações relacionadas a gangues, crime organizado, traficantes de drogas, 
tráfico de seres humanos e proliferação de armas de pequeno porte (CAICEDO-ROA et 
al., 2019, p. 6). 

 

De acordo com Caicedo-Roa (2019), após a utilização da expressão femicídio por Russell, 

essa foi traduzida para língua espanhola como “feminicídio” pela deputada mexicana Marcela 

Lagarde. A mesma enfatizou a importância de inserir na expressão, a responsabilidade do 

Estado na ocorrência de crimes contra as mulheres, decorrentes do silêncio, da omissão e da 

negligência das autoridades do México sob premissas sexistas e misóginas. 

 
Há feminicídio quando o Estado não dá garantias para as mulheres e não cria 
condições de segurança para suas vidas na comunidade, em suas casas, nos espaços 
de trabalho e de lazer. Mais ainda quando as autoridades não realizam com eficiência 
suas funções. Por isso o feminicídio é um crime de Estado (LAGARDE, 2008, p. 217). 
 

A expressão feminicídio obteve expressiva aprovação e visibilidade na América Latina e 

diversos países passaram a adotá-la oficialmente, inclusive na sua legislação. O Brasil adotou e 

utiliza o termo feminicídio. No estudo, são utilizados os termos femicídio e feminicídio, pois 

seguimos a linha de pesquisa que os consideram sinônimos, uma vez que ambos versam sobre 

o assassinato de mulheres por razões de gênero. 

 

3 O FEMINICÍDIO E A LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DA LEI 13.104/2015 

 

No que nomeia de vertente judicializadora, Gomes (2018) analisa a relação entre 

feminicídio e legislação penal, reconhecendo a importância da tipificação específica do 

feminicídio diferenciando-o do homicídio, ainda que qualificado por outro agravante. Nesse 

sentido, a recognição da prática de feminicídios e sua identificação dentre as mortes de 

mulheres é de grande relevância “porque apropriar-se do vocabulário ‘feminicídio’ implica em 

apreender um conjunto de concepções teórico-políticas que localizam a violência de gênero, 

suas características e seu contexto de reprodução” (GOMES, 2018, p. 3). 

Em 2013, foi instaurada no âmbito legislativo e jurídico, a Comissão Parlamentar Mista 

De Inquérito da Violência contra as mulheres (CPMIVC), com o propósito de “investigar a 
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situação da violência contra as mulheres no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do 

poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as 

mulheres em situação de violência” (CPMIVC - SENADO FEDERAL, 2013, p.8).  

Seu principal objetivo consistia em tipificar o feminicídio de acordo com as 

recomendações internacionais, a fim de fortalecer as políticas públicas de enfrentamento à 

violência contra as mulheres e efetivar o papel do Estado na proteção das mulheres. Dentre os 

argumentos apresentados para a tipificação, tem-se o entendimento que “tais assassinatos não 

são incidentes isolados que surgem repentinamente e inesperadamente, mas sim o último ato 

da violência contra as mulheres, experienciada como um contínuo de violências” (CPMIVC - 

SENADO FEDERAL, 2013, p. 2). 

A princípio, o projeto da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou a 

violência contra as mulheres, propôs a inserção de um parágrafo 7° no tipo do homicídio 

qualificado, com a seguinte composição: 

 
Denomina-se feminicídio a forma extrema de violência de gênero que resulta na morte 
da mulher quando há uma ou mais das seguintes circunstâncias: I – relação íntima de 
afeto ou parentesco, por afinidade ou consanguinidade, entre a vítima e o agressor, 
no presente ou no passado; II – prática de qualquer tipo de violência sexual contra a 
vítima, antes ou após a morte: III – mutilação ou desfiguração, antes ou após a morte. 
(BRASIL, 2013, p. 1003). 

 
No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça ratificou um substitutivo ao projeto, 

que estabeleceu o feminicídio como homicídio cometido "contra a mulher por razões de 

gênero", na ocorrência de quatro circunstâncias: “(I) violência doméstica e familiar, nos termos 

da legislação específica; (II) violência sexual; (III) mutilação ou desfiguração da vítima; e (IV) 

emprego de tortura ou qualquer outro meio cruel ou degradante” (BRASIL, 2013. P. 1004).  

Ao final, a Procuradoria da Mulher do Senado Federal “apresentou um novo substitutivo 

sintetizando as circunstâncias do feminicídio em dois aspectos: a violência doméstica e familiar 

e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher” (CAMPOS, 2015, p. 103). Após o envio 

para a Câmara dos Deputados, a expressão "razões de gênero" foi substituída por "razões da 

condição de sexo feminino", sendo aprovado e sancionado nestes termos. De imediato, a 

alteração da redação do projeto trouxe inúmeras críticas.  

Diante da pressão de grupos conservadores do Congresso Nacional, os autores do 

projeto, para viabilizar a sua aprovação e a posterior sanção pela chefe do Poder Executivo, 
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descartaram a possibilidade de abarcar demais sujeitos também constantemente alvos da 

violência de gênero e dos valores da sociedade sexista, como as mulheres trans e as travestis. 

Em relação às mulheres trans, que possuem identidade de gênero feminina e, que 

chegaram a realizar cirurgia de transgenitalização, a sua equiparação à mulher para todos os 

fins de direito é plenamente legítima, menos para agravar a situação do réu. Isto porque, no 

direito penal, apenas se admitem equiparações que sejam feitas pela lei, em obediência ao 

princípio da estrita legalidade. Desse modo, a expressão “por razões da condição de sexo 

feminino” exclui as mulheres trans, pois apesar da mesma ser do gênero feminino, seu sexo 

biológico é o masculino. 

A exclusão das mulheres trans e travestis dos debates políticos sobre o feminicídio, 

evidenciam a incapacidade do Estado em proteger todas as mulheres. “O binarismo e a 

heteronormatividade na sociedade brasileira determina de um certo modo os indivíduos que 

devem ter seus direitos garantidos, excluindo assim os que não seguem esse sistema” 

(BARBOSA, 2015, p. 170). 

Nesse sentido, apesar de corroborar com a ideia do assassinato de mulheres em razão 

de gênero, ao nos ater sobre a Lei nº 13.104/2015, utilizaremos a expressão conforme se 

encontra no presente mecanismo legal: assassinato de mulheres por razões de sua condição de 

sexo feminino. 

A preocupação com o feminicídio e, sobretudo, com sua criminalização e o suporte 

jurídico-estatal às mulheres são fenômenos recentes no Brasil. Com o advento da Lei nº 

13.104/2015, o Estado reconheceu a gravidade do homicídio das mulheres em razão da 

condição do sexo feminino, e tipificou este crime como uma nova modalidade de homicídio 

qualificado, punido com pena de reclusão de 12 a 30 anos, etiquetado como delito hediondo, 

sofrendo os consectários da Lei.  

Este dispositivo legal ainda estabeleceu o aumento de 1/3 (um terço) até a metade se o 

crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. O aumento vale 

também quando o crime for praticado contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou 

com deficiência; e quando cometido na presença de descendente ou de ascendente da vítima.  

Entretanto, nem todo o homicídio praticado contra mulheres se constitui em 

feminicídio. Uma mulher morta em um roubo, a priori, não é vítima de feminicídio, visto que 

faltam as duas características exigidas pela lei: a violência doméstica e familiar, que diz respeito 
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ao feminicídio praticado nas relações íntimas de afeto, e o menosprezo ou discriminação da 

condição de mulher, que alude a outros tipos de comportamentos misóginos que geralmente 

se camuflam nas demais qualificadoras como as de motivo torpe ou fútil. Lembra-se que 

somente se configura como feminicídio quando comprovadas as razões. 

Após a vigência da Lei nº 13.104/2015, os feminicídios passaram a ser tipificados, o que 

culminou no recrudescimento das taxas de mortes de mulheres em razão da condição de sexo 

feminino. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021), em 2016 foram 

registrados 929 feminicídios, em 2017 foram 1075 casos, no ano de 2018 foram tipificados 

1.229, em 2019, o número aumentou para 1330, em 2020, houve um número ainda maior, de 

1.350 casos de feminicídio no Brasil. 

Do mesmo modo, analisar os feminicídios ocorridos no Brasil exige um olhar mais atento 

para todos os homicídios femininos, pois, conforme o Anuário de Segurança Pública (2021), 

14,7% dos homicídios femininos tiveram como autor, o parceiro ou ex-parceiro íntimo da 

vítima, o que deveria torná-los automaticamente um feminicídio. Isto significa dizer que cerca 

de 377 homicídios de mulheres praticados em 2020 são, na realidade, crimes de feminicídio. 

Com isso, percebemos que o número de feminicídios ocorridos no Brasil, de 2015 a 

2021, tende a ser muito maior do que os registrados na base de dados, visto que o número de 

subnotificações ainda é bastante expressivo no país. Em muitos casos, devido à falta de provas 

ou de indícios que comprovem as motivações, eles são tipificados como homicídios femininos, 

e não como feminicídios. 

A partir dessas informações a respeito da Lei nº 13.104/15, iremos na próxima sessão, 

abordar a realidade do feminicídio no Brasil com base nos dados estatísticos presentes na 

literatura brasileira a respeito da temática. 

 
4 A REALIDADE BRASILEIRA DO FEMINICÍDIO: A VIDA DE TODAS AS MULHERES IMPORTA? 

 

Villa (2018), em sua brilhante análise, considera o feminicídio um tema contemporâneo, 

especialmente na comunidade latino-americana, onde se constata maior número de casos e, 

por conseguinte, a prevalência de estudos, pesquisas e reivindicações dos movimentos de 

mulheres. O Brasil, segundo o Mapa da Violência (2015), ocupa o quinto lugar com maior 

número de assassinatos de mulheres no ranking de 83 países.  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2741 

Para Segato (2016), nunca houve tantas leis protegendo os direitos das mulheres, tanta 

literatura publicada, capacitações específicas, prêmios e reconhecimentos por conquistas no 

campo dos direitos femininos. No entanto, as mulheres continuam sendo assassinadas. “Seus 

corpos nunca estiveram tão vulneráveis à violência doméstica e nunca receberam tanta 

intervenção médica buscando a forma de felicidade ou beleza socialmente imposta” 

(ROICHMAN, 2020, p. 359). 

Sabemos, que a maioria dos feminicídios no Brasil, são feminicídios íntimos, perpetrados 

por homens que possuíam com a mulher uma relação de intimidade, seja ele seu marido, 

companheiro, namorado ou ex. De acordo com os dados do Anuário (2021), 81,5% das vítimas 

foram mortas pelo parceiro ou ex-parceiro íntimo, mas se levarmos em consideração os demais 

vínculos de parentesco, temos 9 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio que morreram 

pela ação do companheiro, ex companheiro ou de algum parente.  

Em relação a faixa etária das vítimas, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública (2021), constata-se a distribuição mais igualitária entre as faixas de 18 a 24 anos 

(16,7%), de 25 a 29 anos (16,5%), 30 a 34 anos (15,2%), 35 a 39 anos (15,0%), com poucas 

vítimas entre crianças e adolescentes. 

No tocante ao local do crime, 54% dos casos de feminicídio ocorreram na casa das 

mulheres, portanto, no espaço privado. Já em relação ao período do ocorrido, a noite e a 

madrugada concentram mais de 50% dos casos.  

Ainda conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2021), a diferença mais 

relevante na comparação entre os feminicídios e os demais homicídios femininos se dá em 

relação ao instrumento utilizado. Enquanto armas de fogo respondem por 64% de todos 

assassinatos de mulheres, a maioria dos crimes de feminicídio ocorrem com a utilização de 

armas brancas como facas, tesouras, canivetes, pedaços de madeira e outros instrumentos 

(55,1%). 

No que diz respeito ao perfil racial das mulheres, segundo dados do Anuário (2021), em 

2020, 61,8% das vítimas de feminicídio eram negras. No entanto, a porcentagem de mulheres 

negras aumenta ainda mais, quando voltamos nosso olhar para os homicídios femininos, que 

concentrou 71% dos casos no ano de 2020. Nessa perspectiva, não há como negar a existência 

do racismo no Brasil, mulheres são discriminadas e alvos de preconceitos por ostentarem a cor 
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e os traços físicos típicos de pessoas negras. Nessa lógica, elas sofrem uma dupla violência, por 

seu gênero e por sua raça.  

Para Collins (2020), os estereótipos construídos ao longo de séculos têm influência na 

construção das identidades que vulnerabilizam a mulher negra, ao autorizarem violações contra 

elas. É o que a autora denomina de imagens de controle, ideias que são aplicadas às mulheres 

negras e que permitem que outras pessoas as tratem de determinada maneira. 

Romio (2017), ao voltar seu estudo para as condições de vida das mulheres negras, 

identificou como a raça traz particularidades na vivência da violência contra as mulheres e do 

feminicídio. A autora observa como a análise dos alarmantes índices de feminicídio e violência 

doméstica entre mulheres negras se torna mais relevante quando abordada como uma questão 

que não é só de gênero, raça ou classe, mas de todas juntas.  

Com base nos dados apresentados, foi possível constatar que mulheres negras são 

mortas – proporcionalmente e em termos absolutos – em números muito maiores que as 

mulheres brancas, o que revela a ineficácia do Estado brasileiro em assegurar a aplicação de 

políticas públicas de maneira universal para todas as mulheres. Diante dessa realidade, urge a 

necessidade de criar e implantar políticas públicas e serviços especializados voltados para o 

atendimento de necessidades específicas da mulher negra, o que pressupõe a existência de um 

real e eficaz conjunto de ações voltados para a sua defesa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecer a realidade do feminicídio para alterá-la. Foi com base nesse pensamento, que 

o presente artigo trouxe para análise, os dados conceituais do feminicídio, a legislação penal 

brasileira que versa sobre a temática (Lei nº 13.104/2015) e a realidade do assassinato de 

mulheres em razão da condição de sexo feminino no Brasil. 

A categoria analítica feminicídio passou a ser pauta de debate na realidade brasileira em 

1998, com o lançamento do livro Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado, escrito por 

Sueli Almeida. No livro, a autora desenvolveu uma argumentação teórica sobre o feminicídio 

íntimo, e utilizou o conceito para explicar “o caráter sexista dos crimes conjugais, 

desmascarando a aparente neutralidade dos termos homicídio e assassinato” (ALMEIDA, 1998, 

p.112). Durante os anos posteriores, ocorreram muitas lutas promovidas pelos movimentos 
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sociais de mulheres, com o objetivo de fazer a transição da discussão dos crimes conjugais para 

os feminicídios, com foco no acesso à justiça. 

Desse modo, o advento da Lei nº 13.104/2015 consagrou a luta desses movimentos, ao 

servir como um instrumento essencial para tirar o problema da invisibilidade e apontar a 

responsabilidade do Estado na permanência destas mortes, consideradas evitáveis. Sabemos, 

que a presente Lei, por si só, não cessará as violências contra as mulheres e os feminicídios; no 

entanto, almejamos que ela possa servir, a longo prazo, para gerar mudanças sociais e culturais 

na realidade brasileira. 

Nos dias atuais, apesar dos inúmeros ganhos com esse instrumento legislativo e com a 

implementação de serviços voltados para o enfrentamento do feminicídio, as elevadas taxas de 

mortes femininas em razão do gênero e o alto índice de mulheres negras vítimas desse crime, 

sinalizam para a importância de implementar mais políticas públicas voltadas para o combate 

do feminicídio bem como de estruturar e organizar os serviços especializados voltados para a 

proteção das mulheres, assegurando assim, os direitos de todas viverem uma vida livre e sem 

violência.  
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