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Introdução: O presente artigo tem por finalidade a análise da Lei 13.104/2015, que 
inseriu a qualificadora do art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, o feminicídio. 
Apresentará a origem, além de conceitos básicos e inovações do Ordenamento 
Jurídico do Brasil com a inclusão do presente crime no rol de crimes hediondos, 
regulados pela Lei 8072/2015. Destaque-se que a violência de gênero, na forma de 
crime praticado contra o sexo feminino, além da construção da inferioridade da mulher 
nos contornos da Lei 11.340/2006. Objetivo: Traçar um conteúdo histórico e 
estabelecer as motivações que resultam o feminicídio, buscando orientações que 
possam ter um efeito prático. Metodologia: Pesquisas bibliográficas em livros, artigos 
científicos, pesquisa documental em jurisprudência, legislação brasileira, além de 
materiais jornalísticos. Resultados e Discussão: Deve-se salientar que o crime de 
feminicídio possui dados alarmantes face à violência praticada contra mulheres, fato 
de tal gravidade que o legislador se viu obrigado a tomar providências drásticas como 
tornar o homicídio baseado no gênero, um crime hediondo, qualificado por sua 
repugnância. Conclusão: Importante mencionar que a Lei é extremamente válida para 
trazer à tona uma discussão mais aguda acerca da violência de gênero, fazendo com 
que, tanto a sociedade quanto os aplicadores do Direito discutam acerca do tema, 
consolidando posicionamentos e inserindo políticas públicas de conscientização. 
Assim, dadas as considerações, tem-se que o inciso VI, do § 2º do art. 121, do Código 
Penal, inserido pela Lei 13.104/2015, trouxe pouca efetividade aos casos concretos, 
pois, apesar do nobre intuito do legislador, a ausência de cultura, educação e 
consciência da população brasileira ainda são sofríveis, de modo que, o que prevalece 
sobre a população é a falsa sensação de impunidade. 
 
Palavras-chave: Feminicídio. Origem. Violência Contra a Mulher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


