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1. Introdução: o efeito cadáver

Os índices de violência contra mulher causam abalos sísmicos 
mundo afora, mas não geram sequer tremores no Brasil, justamente 
o quinto país mais violento do mundo para as mulheres. 

Apenas um exemplo: em outubro de 2016, Buenos Aires 
parou para protestar o feminicídio de uma jovem adolescente, e essa 
mobilização se alastrou pela Europa e parte da América Latina. No 
nosso Brasil, há mais comoção pelo aumento de passagem do ônibus 
do que pela violência.

Notícias e mais notícias de mulheres mortas trazem a 
falsa sensação de que o feminicídio só acontece lá, na televisão e 
em locais distantes, e de que as instituições – Poder Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública- não têm 
responsabilidade sobre esses índices. Afinal, devem atuar em causas 
relevantes e mais importantes como crime organizado, ações civis 
públicas, improbidade administrativa, e não em processos nos quais as 
próprias vítimas desistem da proteção. Lamentavelmente, este ainda é 
o pensamento de parte das autoridades de ambos os sexos. 
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A resposta “formal” de que todas e todos merecem proteção não 
corresponde à atuação efetiva em todos os inquéritos e processos de 
feminicídio. Existe um vácuo entre o discurso de defesa da mulher e 
a prática processual. 

Por que isso acontece?

Como pessoas inseridas na sociedade, as/os profissionais de 
todas as instituições não estão imunes a repetir conceitos machistas e 
sexistas. Não estão isentos de sofrer violência em suas vidas pessoais 
ou mesmo repetir inconscientemente esses padrões nas audiências, 
nos inquéritos e processos. Por isso, o conhecimento e a formação 
específica em gênero tornam-se fundamentais para uma atuação justa 
e efetiva.

Os números revelam que não se trata de problema de “menor 
importância” ou relevância, mas de uma questão complexa que exige 
um olhar atento e muito perspicaz por parte do/da profissional.

Este é o cronômetro da violência contra a mulher no Brasil, 
realizado pelo Instituto Patrícia Galvão, em relação a todas as 
modalidades de violência no Brasil:

Violência contra a mulher A realidade do brasil

Fonte: Dossiê Feminicidio.

Outra recente pesquisa revelou como as violências atingem as 
mulheres no seu dia a dia. São as cantadas, os assédios nos transportes 
públicos, beijos e abordagens forçadas. Essas condutas corriqueiras, 
toleradas e mantidas pela sociedade mandam uma mensagem: 
coisificam a mulher, tornam-na objeto, um corpo sem voz. 

É essa coisificação – um CORPO SEM VOZ – que causa o 
feminicídio, pois um corpo não tem vontade, não tem desejo, não 
pode dizer não. A mulher deixa de ser uma pessoa, é um bem 



47

Feminicídio: da invisibilidade à incompreensão. O papel do Ministério Público

apropriado, um corpo destinado a servir, prover bem estar ou 
satisfazer sexualmente o homem.

Seguem os dados:

Visível e invisível, a vitimização de mulheres no 
Brasil (2016, DataFolha) Índices

29% de todas as mulheres do Brasil
Relatam alguma 

forma de violência

503 mulheres agredidas/hora (2016) 4,4 milhões no ano

3% espancamento/tentativa de estrangulamento 1,4 milhões

40% das mulheres já sofreram assédio Transporte público

1% sofrem disparo de arma 257 mil

5% agarradas/beijadas sem consentimento 2,2 milhões

10,4% assediadas em transporte público 5,2 milhões

Fonte: Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2017)

Uma das características mais marcantes da violência contra a 
mulher é a invisibilidade, que se mantém por meses ou anos. Mas 
quando a violência se torna visível, há a incredulidade por parte das 
autoridades, porque essa não é uma violência comum: agressor e 
vítima não agem como agem nos outros processos.

Duvida-se da vítima. Questiona-se. Duvida-se novamente. 
Questiona-se novamente. E assim por diante. Até que ela desiste 
e todos ficam convencidos de realmente mentia. Afinal, por que a 
vítima demorou tantos anos para noticiar a violência? Por que ela 
se retratou? Há autoridades que demonstram inconformismo por 
“perder tempo” com vítimas que se retratam. Um homem primário 
não teria motivos para agredir a esposa...Esse raciocínio é o resultado 
do desconhecimento quanto ao que é – e como acontece – a violência 
contra a mulher.

Como já afirmado em artigo anterior, no prelo, lamentavelmente 
a violência contra a mulher ainda depende do “efeito cadáver” para 
ser levada a sério. Com a morte, não há como se negar que as ameaças 
relatadas pela vítima eram sérias, que ela dizia a verdade e desejava 
proteção ao procurar a Justiça. 
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2. Por que uma lei de feminicídio?

A Lei 13.104, de 08 de março de 2015, trouxe para o Código 
Penal uma nova qualificadora do homicídio: o feminicídio, que 
consiste em matar a mulher justamente por ser mulher. 

Essa categoria traz em sua origem histórica um componente 
político, pois foi criada em razão da omissão do Governo do México 
em apurar as sistemáticas mortes de mulheres em Juarez. Significa: 
a morte de mulheres por omissão do Estado. Assim, ao empregar 
“feminicídio”, o Brasil assume sua responsabilidade e o compromisso 
de evitar a morte de mulheres. 

Seguem os termos da lei:

Feminicídio 
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo 
feminino: 
§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo 
feminino quando o crime envolve: 
I - violência doméstica e familiar; 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

Logo após a vigência, dividiram-se as opiniões. 

Os argumentos contrários à criação do feminicídio foram os 
seguintes:

a. Não havia necessidade da alteração legislativa, pois o 
homicídio de mulheres já era qualificado;

b. O feminicídio é discriminatório, pois também homens 
sofrem violência em casa, tal como as mulheres;

c. A lei mais gravosa não soluciona questões sociais ou 
“resolve a criminalidade” e o Brasil está na contramão da 
evolução da política criminal e direito internacional.

Vejamos:

1ª CRÍTICA: desnecessidade da lei porque o homicídio de 
mulheres já era qualificado.

REALIDADE: a inclusão de qualificadoras dependia do 
entendimento individual de cada Promotor ou Promotora e, 
nos julgamentos, era comum a desclassificação para homicídio 
simples ou privilegiado com penas brandas.

Em razão do princípio da independência funcional, o/a 
representante do Ministério Público tem liberdade para oferecer 
denúncia por crime qualificado ou simples (Lei Orgânica Nacional 



49

Feminicídio: da invisibilidade à incompreensão. O papel do Ministério Público

do Ministério Público art. 1º, parágrafo único, da Lei 8625/93) nos 
processos envolvendo as mortes de mulheres. Antes da criação da 
qualificadora, a denúncia estava atrelada ao entendimento individual, 
mesmo que a vítima estivesse em situação de evidente vulnerabilidade.

Nos crimes de feminicídio, em comparação com os homicídios, 
há o risco de análise subjetiva e julgamento baseado na honra e 
valores morais. Ainda se julga o crime pela conduta da mulher e 
postura social do homem.

Na pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça sobre o 
feminicídio constatou-se:

Se os discursos sobre as mulheres tendem majoritariamente 
a inverter sua posição no processo (de vítimas a agressoras 
ou provocadoras), no atinente aos homens o esforço é no 
sentido contrário, para suscitar aspectos que os transformam 
em vítima na situação. Assim, a busca pelo estereótipo do 
homem trabalhador e pai de família é traçada em diversos 
processos, frequentemente como forma de mitigar a violência 
ocorrida, retratando-a como um episódio isolado e anormal em 
sua conduta (grifo nosso)
A construção desses perfis tem impactos sobre o andamento 
processual e seu desfecho. A descrição do agressor como pai 
de família, trabalhador, religioso e honesto contribui para 
afastar sua responsabilidade, como se os comportamentos 
sociais citados isentassem o acusado da prática, frequente ou 
passageira, da violência contra a mulher. Ao mesmo tempo, 
quando a mulher é estampada como alguém que provocou o 
agressor e, dessa maneira, frustrou a expectativa social de 
docilidade; ou alguém com comportamento social questionável, 
o que justificaria a agressão.
Nesse conjunto de casos, os réus em sua maioria são primários 
sem envolvimento cotidiano com atividades ilícitas, o que os 
leva habitualmente a responderem ao processo criminal em 
liberdade. As penas, nessas situações, são mais brandas, 
havendo o reconhecimento do homicídio privilegiado (artigo 
121, parágrafo 1º, do Código Penal) ou do homicídio simples 
(artigo 121, caput, do CP)(Diálogos sobre Justiça, 2015).
(grifo nosso)

Desse modo, não é verdade a alegação de que o crime sempre 
era qualificado e de que a Justiça era isenta em relação às mulheres. 
Ao contrário, o julgamento dos feminicídios ainda está sujeito não só 
a uma análise subjetiva como ao julgamento “moral”, justificando-se 
uma postura “pré” determinada da lei.

2ª CRÍTICA: homens também sofrem violência em casa, tal 
como as mulheres.
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REALIDADE: a violência doméstica atinge prioritariamente 
mulheres.

Homens e mulheres sofrem violências distintas, em ambientes 
distintos e por causas distintas. 

Homens são mortos nas ruas, ainda jovens, em razão de 
confrontos e/ou de uma vulnerabilidade social. 

Em contrapartida, as mulheres morrem no lar, nas mãos dos 
próprios parceiros.

O Atlas da Violência de 2017 revelou que a maior incidência 
de morte masculina é de jovens negros, de 15 a 29 anos de 
idade, em decorrência de fatores sociais (Ipea, 2017). Há essa 
interseccionalidade entre idade, sexo e raça, pois “de cada 100 pessoas 
que sofrem homicídio no Brasil, 71 são negras. Jovens e negros do 
sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos como 
se vivessem em situação de guerra” (grifo nosso). 

Mais dados:

Analisando o ano de 2015, a participação do homicídio como 
causa de mortalidade da juventude masculina, entre 15 a 29 
anos de idade, correspondeu a 47,8% do total de óbitos (e 
53,8% se considerarmos apenas os homens entre 15 a 19 
anos) . Nesse último ano, 60,9 indivíduos para cada grupo de 
100 mil jovens, entre 15 e 29, foram mortos. Se considerarmos 
apenas a juventude masculina, este indicador aumenta para 
113,6 (grifo nosso).

Assim, a mortalidade dos homens não ocorre no lar, e não são 
as mulheres as responsáveis pela violência contra os homens.

Quanto à morte de mulheres, a mesma pesquisa concluiu:

Em 2015, 4.621 mulheres foram assassinadas no Brasil, o 
que corresponde a uma taxa de 4,5 mortes para cada 100 
mil mulheres. Ainda que, em termos de letalidade violenta, 
as mulheres sejam menos afligidas, este número representa 
uma pequena ponta do iceberg das centenas de milhares 
de violências (físicas, psicológicas e teriais) que afligem a 
população feminina, que são motivadas por uma cultura 
patriarcal e que passam invisíveis aos olhos da sociedade 
(grifo nosso)

Os autores da violência são conhecidos e parceiros íntimos, 
pessoas com as quais as mulheres convivem.

Atualmente, podem ser destacados três tipos fundamentais de 
violência de gênero:
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- pais/padrastos contra filhas – em regra cometem estupros, 
que podem ser seguidos de feminicídios. Quando descobertos, 
muitos estupradores alegam que a mãe da criança “inventou” o 
crime e acusam as mães de praticar alienação parental. Importante 
salientar que o acolhimento dessa alegação pode colocar em risco 
mães e filhas/filhos, conforme reiteradamente tem sido afirmado na 
Europa e nos Estados Unidos, dada a ausência de caráter científico 
da alegada Síndrome da Alienação Parental e sua utilização como 
estratégia de defesa em processos de crimes sexuais contra crianças 
(Clara Sottomayor, 2011).

- parceiros – em regra praticam violência psicológica e moral, 
depois física, neste crescente. A violência sexual não é reconhecida 
pelo homem ou pela mulher como violência.

- filhos e mães – os filhos passam a agir como “senhores” do 
lar. Muitos estão envolvidos com álcool ou drogas e se apropriam 
dos bens das mães ou as agridem. Os casos de feminicídio estão se 
tornando cada vez mais comuns porque a genitora se recusa a falar 
ou pedir ajuda.

3ª CRÍTICA: é uma lei na contramão da política criminal atual 
e do direito internacional.

REALIDADE: está embasada em orientação da ONU e constituiu 
uma estratégia política e legislativa adotada em vários países.

A morte de mulheres ainda é invisível e não compreendida. 
Assim, criar um tipo penal específico foi uma estratégia adotada para 
vários países.

Nas Diretrizes para Investigar, Processar e Julgar com 
Perspectiva de Gênero da ONU Mulheres ressaltou-se que nomear 
o tipo como feminicídio é uma estratégia “para sensibilizar as 
instituições e a sociedade sobre sua ocorrência e permanência na 
sociedade, combater a impunidade penal nesses casos, promover os 
direitos das mulheres e estimular a adoção de políticas de prevenção 
à violência baseada no gênero”(ONU, 2016). Além disso, o tipo 
penal reflete as condições estruturais das mortes, conforme quadro 
reproduzido a seguir:
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Condições estruturais das mortes violentas de mulheres por 
razões de gênero

sentimento de posse sobre a mulher

controle sobre o corpo, desejo, autonomia da mulher

limitação da emancipação profissional, econômica, social ou intelectual da mulher

tratamento da mulher como objeto sexual

manifestação de desprezo e ódio pela mulher e o feminino

Fonte: Diretrizes para investigar, processar e julgar com perspectiva de 
gênero as mortes violentas de mulheres, p. 43.

Além do Brasil, os seguintes países têm leis específicas sobre 
a morte de mulheres: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa 
Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Peru, República Dominicana e Venezuela.

3. A “assinatura” do feminicida

Os homens não praticam feminicídio por amor, mas porque 
consideram que a vítima, por ser mulher, não pode ter ou exercer os 
mesmos direitos de um homem. Durante o relacionamento, reforçam 
padrões já naturalizados da sociedade e estabelecem regras do casal 
que devem ser cumpridas: cuidar da família em primeiro lugar, não 
chegar tarde, priorizar a casa, etc..

Em regra, o agressor exerce controle sobre a mulher – suas ações, 
roupas, amigos, família como se estivesse cuidando da parceira e da 
família. Quando pratica violência, justifica seus ataques por fatores 
externos (álcool, drogas, desemprego) e culpa a vítima, dizendo 
que ela deu causa ao seu descontrole, não entende seu momento de 
dificuldade, imputando-lhe descumprimento de uma regra, de suas 
atividades de “esposa”. Essas são as hipóteses mais comuns para as 
brigas iniciais.

Logo depois do ataque, o agressor pede perdão e diz que 
perdeu o controle, “não queria fazer isso”, mas a vítima provocou 
essa situação. Como em regra é um “bom cidadão”, ou alguém que 
não destoa do restante da comunidade, a vítima passa a acreditar que 
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o problema é com ela. São tantas alternâncias entre descontrole e 
amor que a vítima perde a referência e não sabe em que acreditar. 

Com essa repetição, ocorre a chamada “Síndrome do Desamparo 
Aprendido”, em que a mulher tem a sensação de que não adianta 
reagir, pois a situação não se alterará. As principais consequências 
são: distorções ou dissociação da realidade, alteração da autoimagem, 
baixa autoestima, sentimento de culpa, minimização da violência e 
stress pós-traumático (LABRADOR, 2011).

Trata-se de uma reação orgânica gerada no cérebro pela 
repetição da dor, comprovada cientificamente por experimentos com 
animais que foram submetidos a choques elétricos. Assim, fica inerte 
durante o ataque e perde a noção do perigo.

O feminicida pratica um ato covarde, pois sabe que ataca uma 
presa acuada e que já não pode se defender.

Além desse aspecto, quanto ao modo de execução, há sinais tão 
marcantes do feminicídio que quase constituem uma “assinatura” do 
crime.

Mudam as vítimas, os réus e as cidades, mas os crimes em sua 
maioria são semelhantes. Por isso, são evitáveis.

No modelo de Protocolo Latino Americano para Investigação 
de Mortes Violentas de Mulheres consta uma tabela com as principais 
circunstâncias da morte, reproduzida a seguir:

Autópsia Local do crime Circunstâncias Vítima Agressor

Violência 
excessiva

Convivência: 
local mais 
frequente o 
domicílio

Separação ou 
divórcio

Existência 
de violência 
prévia na 
relação

Existência 
de violência 
prévia na 
relação

Localização 
da maioria 
das lesões em 
áreas vitais

Sinais da 
agressão e 
de violência 
simbólica

Agressores 
mais frios e 
distantes do 
ponto de vista 
emocional 
agem quando 
se produz 
“ponto de 
não retorno” 
e comprovam 
que a mulher 
não volta para 
eles depois da 
separação

Autópsia 
psicológica

Existência de 
associados 
aos 
agressores da 
violência de 
gênero
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Grande 
intensidade 
e força nas 
agressões 
e no uso 
da arma 
homicida

Ausência de 
convivência: 
lugar mais 
frequente:

Domicílio do 
agressor ou da 
vítima

Denúncias 
anteriores por 
violência de 
gênero

Consequências 
e alterações 
físicas 
causadas pela 
violência de 
gênero

Conduta do 
agressor após 
o ato: entrega 
voluntária, 
tentativa 
de suicídio, 
suicídio

Mais de um 
procedimento 
(instrumento) 
homicida

Outros lugares: 

Espaços 
públicos 
relacionados 
aos hábitos do 
dia a dia

Problemas 
com guarda 
de filhos 
e filhas ou 
por questões 
econômicas

Consequências 
e alterações 
psicológicas 
causadas pela 
violência de 
gênero

Presença de 
elementos 
identificados 
como fatores 
de risco de 
feminicídio/
femicídio na 
violência de 
gênero

Mãos como 
mecanismo 
homicida 
direto

Não é ocultado 
de possíveis 
testemunhas

Situação e 
estado de 
saúde dos 
filhos e filhas. 
Possíveis 
alterações 
provocadas 
pela violência 
de gênero.

Lesões 
de datas 
diferentes

Fonte: Modelo de Procolo Latino Americano de Investigação das Mortes 
Violentas de Mulheres por Razões de Gênero (grifo nosso)

No feminicídio íntimo, o fator determinante para a morte é a 
alegação de ciúmes ou a separação recente - o “ponto do não retorno”, 
havendo insistência do homem em retomar o relacionamento e não 
aceitação da mulher. 

Como já dito, não se trata de amor, tanto que o feminicídio é 
cometido com muita violência, repetição de golpes não fatais – na 
região fatal - e mais de um instrumento. O uso de faca de cozinha, 
martelo, barra de ferro e ferramentas é mais comum quando o 
crime é cometido em casa, normalmente associado à asfixia ou 
espancamento. 

Se o feminicídio acontece na rua ou o réu exerce profissão de 
policial ou segurança, o uso de arma de fogo é mais comum.

Esses crimes acontecem na presença dos familiares que 
estiverem no local, quer se tratem de crianças, idosos, o que é 
indiferente. Familiares também podem ser mortos se ampararam a 
vítima na separação.
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O feminicida não se envergonha do seu crime, porque na 
verdade não acredita que praticou um crime, mas que tomou a 
única atitude possível naquela circunstância. Por isso, não foge das 
autoridades e muitas vezes confessa, atribuindo a responsabilidade 
do crime à vítima.

Dois exemplos concretos:

- 2017, Guarulhos/SP: réu e vítima namoravam há um ano e 
meio, mas terminaram o relacionamento uma semana antes dos fatos. 
A vítima se recusou a reatar o namoro. O acusado ingressou na sua 
casa e esfaqueou a ex-namorada diversas vezes quando dormia, com 
uma faca da própria residência. Houve socorro e o crime não se 
consumou.

- 2016 – Araçatuba/SP – o réu esfaqueou violentamente a jovem 
namorada, que estava deitada sobre a cama, de costas para ele, pois 
durante uma discussão ela anunciou o término do relacionamento. A 
genitora da jovem saiu em defesa da filha e tentou salvá-la, mas foi 
agredida com um soco e também esfaqueada. O crime foi consumado 
quanto à primeira vítima e consumado quanto à segunda.

4. Natureza da qualificadora: subjetiva ou objetiva?

Um dos aspectos mais controvertidos na aplicação da lei é a 
natureza das qualificadoras.

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo 
feminino quando o crime envolve: 
I - violência doméstica e familiar; 
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

Na prática, tem prevalecido o entendimento de que a 
qualificadora do inciso I é objetiva porque refere um contexto, e a 
qualificadora do inciso II é subjetiva por referir um sentimento.

Entendimento diverso adotou a COPEVID – Comissão 
Permanente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nos 
Enunciados 23 e 24, elaborados com a presença de Wânia Pasinato, 
representante da ONU Mulheres responsável pela adaptação das 
Diretrizes ao Brasil.

São os seguintes:

Enunciado nº 23 (005/2015): 
A qualificadora do feminicídio, na hipótese do art. 121, 
§2º-A, inciso I, do Código Penal, é objetiva, nos termos do 
art. 5º da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica, familiar 
ou decorrente das relações de afeto), que prescinde de 
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qualquer elemento volitivo específico. (Aprovado na 
II Reunião Ordinária do GNDH em 07/08/2015 e pelo 
Colegiado do CNPG em 22/09/2015).

Enunciado nº 24 (006/2015): 
A qualificadora do feminicídio, na hipótese do art. 
121, §2º-A, inciso II, do Código Penal, possui natureza 
objetiva, em razão da situação de desigualdade histórico-
cultural de poder, construída e naturalizada como padrão 
de menosprezo ou discriminação à mulher. (Aprovado 
na II Reunião Ordinária do GNDH em 07/08/2015 e pelo 
Colegiado do CNPG em 22/09/2015).

Adotou-se o entendimento da objetividade também quanto 
ao inciso II tendo em vista que, diversamente do que ocorre com o 
motivo fútil ou torpe, o menosprezo e a discriminação são anteriores 
ao crime e naturalizados. Decorrem de fatores que extrapolam a 
relação do agente com a vítima, tendo em conta os âmbitos social, 
comunitário e da sociedade, conforme o modelo ecológico de 
violência, reproduzido pela seguinte imagem. 

Nível
Individual

Nível
Relacional

Nível
Comunitário

Nível
Social

Diretrizes Nacionais Feminicídio – Investigar, processar e julgar 
com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres. Brasília/DF, 
2016. p. 33.

Quanto ao inciso I, o leading case que considerou a qualificadora 
de natureza objetiva foi o seguinte julgado:
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PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU 
PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO COM MOTIVO TORPE. 
MORTE DE MULHER PELO MARIDO EM CONTEXTO DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRETENSÃO
ACUSATÓRIA DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO 
FEMINICÍDIO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso I, 
do Código Penal, depois de matar a companheira a facadas 
motivado pelo sentimento egoístico de posse. 2 Os protagonistas 
da tragédia familiar conviveram sob o mesmo teto, em união 
estável, mas o varão nutria sentimento egoístico de posse 
e, impelido por essa torpe motivação, não queria que ela 
trabalhasse num local frequentado por homens.
A inclusão da qualificadora agora prevista no artigo 121, § 2º, 
inciso VI, do Código Penal, não poderá servir apenas como 
substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil, 
que são de natureza subjetiva, sob pena de menosprezar 
o esforço do legislador. A Lei 13.104/2015 veio a lume 
na esteira da doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, 
buscando conferir maior proteção à mulher brasileira, 
vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram 
a subserviência ao homem. Resgatar a dignidade perdida ao 
longo da história da dominação masculina foi a ratio essendi 
da nova lei, e o seu sentido teleológico estaria perdido se 
fosse simplesmente substituída a torpeza pelo feminicídio. 
Ambas as qualificadoras podem coexistir perfeitamente, 
porque é diversa a natureza de cada uma: a torpeza continua 
ligada umbilicalmente à motivação da ação homicida, e o 
feminicídio ocorrerá toda vez que, objetivamente, haja uma 
agressão à mulher proveniente de convivência doméstica 
familiar. 3 Recurso provido (20150310069727RSE, 1ª 
TURMA CRIMINAL, Desembargador GEORGE LOPES, j. 
29.10.2015).

5. Como vencer os desafios

Feminicídio é o capítulo final de uma história de dor e 
sofrimento. Mas não é preciso chegar ao último capítulo. É possível 
interferir e mudar essa história, modificando o padrão violento do 
homem com os grupos reflexivos e retirando a vítima desse enredo 
com as medidas protetivas e o seu encaminhamento à rede. Essas 
simples medidas salvam o homem, a mudar, os filhos e a nossa 
sociedade. Salvam vidas.

Mas, se o último capítulo precisa ser recontado em um processo, 
então que se faça Justiça e que a atuação seja efetiva. 

Diante dos desafios que se colocam para fazer valer e tornar 
efetiva a nova lei, alguns pontos podem ser observados no processo:
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1º) Refutar argumentos relacionados à vítima ideal (“virgem”, 
“honesta”, “caseira”, “fiel”)

- Afronta a dignidade humana admitir argumentos relacionados 
à honra. 

- Esses argumentos têm influência no julgamento, “isentando” 
o réu de responsabilidade ou diminuindo sua pena.

- Na hipótese de feminicídio consumado, deve-se zelar pela 
memória da mulher e sua família.

2º) Não centralizar a prova no depoimento da vítima 

- O comportamento padrão de muitas vítimas sobreviventes 
é inocentar o parceiro, em razão da Síndrome do Desamparo 
Aprendido, aquele estado de inação gerado pela repetição da 
dor. Assim, não há como esperar que a vítima sobrevivente seja 
a principal “testemunha”.

- “O corpo fala” – ainda que a vítima não queira depor, o laudo 
pode contar a história da violência. Assim, pode-se requerer 
que a perícia indique todas as lesões pretéritas e o grau de 
cicatrização, para demonstrar que a vítima estava submetida a 
uma vida/contexto de violência (não um ato esporádico).

3º) Resgatar o histórico de violência do casal

- juntar todos os boletins de ocorrência registrados

- atendimentos médicos anteriores

- fotografias de lesões atuais ou pretéritas

4º) Mostrar o “perfil” do feminicida

Em regra, o agressor se apresenta como um homem apaixonado 
que “perdeu a razão”. Assim, convém juntar aos autos mensagens 
de texto do casal (normalmente há palavras como “vagabunda” 
(sic) e outras pejorativas), e-mails, imagens do circuito de 
câmeras quando existentes, boletins de ocorrências em relação 
a outras mulheres.

5º) Empatia com a vítima

É preciso muita perspicácia para entender que a mulher 
em situação de violência se retrata porque está confusa e 
frágil. Mesmo quando negou proteção estava em perigo. Para 
compreender que o feminicida não ama a vítima, tanto que a 
aniquila, destrói seu corpo com crueldade após haver destruído 
sua alma. Mas há uma tendência a ter empatia com ele, como 
ressaltam os estudiosos do tema, como se fosse um homem 
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apaixonado ...e aí está o grande risco de não conhecer o que é 
violência de gênero. 

6. Conclusão: Qual o papel do Ministério Público

O papel do Ministério Público, de cada uma e cada um, é 
transcender a lei fria e entender que se pode salvar vidas com atitudes 
simples, como solicitar medidas de proteção e encaminhar mulheres 
e filhas/filhos para a rede de atendimento. Se a vida se foi, lutar para 
que a Justiça seja feita, para que a memória seja respeitada e para que 
nunca uma história seja em vão ou minimizada por aqueles que não 
conhecem a dor do silêncio.
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