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Nota de repúdio à proposta de retirada do feminicídio do Código Penal 

 

O Brasil é o 5° país com os maiores índices de feminicídio.  

  

Pode ser impactante iniciar a leitura com um dado tão pesado, mas, mais 

pesado que encarar as estatísticas, é viver diariamente com o medo de se tornar 

parte delas.  

 Nas 4 posições acima do Brasil no ranking do feminicídio, estão El Salvador, 

Colômbia, Guatemala e a Federação Russa. Dessas, 3 são nações latino-

americanas, saqueadas e exploradas por outros países desde o período da 

colonização até os dias atuais, resultando no empobrecimento e em desigualdades, 

com destaque para a desigualdade de gênero. A partir dos anos 2.000, vários países 

latino-americanos incluíram o feminicídio em suas legislações, através da luta 

organizada dos povos, principalmente das mulheres, e de organizações 

internacionais, denunciando a omissão e a responsabilidade do Estado na 

perpetuação do feminicídio. O crime de feminicídio foi incluído na legislação 

brasileira a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.104 em 2015, que alterou o art. 

121 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), o qual considera 

o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, enquadrado na 

lei de crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990), tal qual o estupro, genocídio e 

latrocínio. O alerta para a mudança na legislação se fez mais forte a partir da 

investigação sobre a violência contra as mulheres nos estados brasileiros, realizada 

entre 2012 e 2013, pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência 

contra a Mulher (CPMI-VCM).  



 O conceito de feminicídio surgiu na década de 1970, para dar visibilidade à 

violência sistemática contra as mulheres que culmina no extremo do assassinato, 

sendo o resultado de um processo contínuo de violências, seja patrimonial, sexual, 

física, moral e/ou psicológica, com origens na estrutura patriarcal sob a qual a 

sociedade capitalista se firmou. A maioria dos casos de violência contra mulheres 

acontecem em relações conjugais, sendo tratados como passionais, o que faz com 

que se desvie a atenção dos verdadeiros motivos que levam à violência, que nada 

tem a ver com paixão. Outro dado relevante é o de que em 73,2% dos homicídios 

masculinos são usadas armas de fogo, ao passo que nos feminicídios, o que 

prevalece são os estrangulamentos/sufocações, instrumentos cortantes/penetrantes, 

objetos contundentes, que sinalizam a proximidade entre o assassino e a vítima e o 

menosprezo e crueldade em relação às mulheres.  

 De acordo com o Mapa da Violência de 2015, as mulheres jovens são as 

principais vítimas de feminicídio no Brasil, na faixa etária entre 18 e 30 anos. Aliado 

ao racismo, as mulheres negras são as maiores vítimas, com um aumento de 54% 

nas mortes de 2013 a 2015. São também 58,86% das vítimas de violência 

doméstica, 53,6% das vítimas de mortalidade materna, 65,9% das vítimas de 

violência obstétrica, e 68,8% das mulheres mortas por agressão. O território nacional 

é extenso e diverso, com mulheres vivendo em diferentes realidades, podendo estar 

mais ou menos expostas ao feminicídio. Por exemplo, ao analisar os homicídios 

femininos no Mato Grosso do Sul e no Norte do país, é essencial considerar a 

população indígena desses locais e os conflitos por território. O poder público deve 

reconhecer e se adaptar as diferentes realidades no enfrentamento e combate à 

violência, com olhares sobre as intersecções entre gênero, classe, geração, cor e 

etnia. 

 O extermínio de mulheres tem raízes históricas na desigualdade de gênero, 

nos papéis atribuídos a homens e mulheres, que são variáveis, no tempo e no 

espaço, conforme a classe, raça, etnia, origem, idade, religião, ideologias, cultura, 

sistemas político e econômico no qual a pessoa está inserida. Os papéis de gênero 

vão desde a divisão sexual do trabalho até aos traços de personalidade, 

comportamentos atribuídos a homens e mulheres como características biológicas, 

inatas, o que leva a uma naturalização também das inúmeras formas 

de inferiorização,  discriminação e violência sofridas pelas mulheres.  



 Apenas dois anos após a inserção do crime de feminicídio na legislação 

brasileira, um homem iniciou uma consulta pública pedindo pela sua retirada 

do código penal. Felipe Medina, de Minas Gerais, é o autor da ideia legislativa 

que foi lançada por ele em maio deste ano e, ao atingir 20 mil assinaturas, foi 

formalizada como sugestão legislativa, para em seguida passar pela Comissão 

de Direitos Humanos do senado que emite um parecer a respeito do proposto. 

Este parecer ainda não foi emitido. 

 Vivemos em um país que está passando por um doloroso e sofrido golpe, 

acompanhado de retrocessos inaceitáveis à classe trabalhadora, com retirada de 

direitos duramente conquistados pela luta popular. O feminicídio viola o direito 

fundamental à vida e é inaceitável em uma democracia. A FEAB repudia tentativa 

como essa de aprofundar os retrocessos no atual estado de exceção em que 

vivemos no Brasil, em que as mulheres são historicamente as mais afetadas. 

 Por nenhum direito a menos! 

 


