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1.  Introdução 

 O presente artigo objetiva discutir as mediações dos crimes de feminicídio, que atinge 

cotidianamente a vida de várias mulheres. Apesar da recente promulgação da Lei 

13.140/2015, conhecida popularmente como Lei do feminicídio, que qualifica os crimes de 

homicídios cometidos contra as mulheres, decorrente de violência doméstica e familiar, 

transcritos na Lei Maria da Penha (11.340/2006), e por menosprezo/ódio ao fato de serem 

mulheres, esse é um fenômeno antigo, que perpassa várias sociedades, sendo na sociedade 

capitalista mais intenso. No primeiro momento do texto, busca-se analisar o feminicídio 

enquanto fenômeno social, a realidade dessa violência fatal no Brasil e as particularidades e 

especificidades desse crime em termos de Paraíba, analisando dados obtidos por meio do 

Centro da Mulher 8 de Março. Por último, mais especificamente no segundo momento do 

texto, identificam-se os agressores e os crimes de feminicídios, por meio da pesquisa 

documental realizada nas Penitenciárias Desembargador Sílvio Porto e Criminalista Geraldo 

Beltrão, ambas de regime fechado, localizadas na cidade de João Pessoa, na Paraíba.  

 

2. O feminicídio, enquanto fenômeno social, no Brasil e na Paraíba 

 

A violência cometida contra as mulheres encontra sua base ideológica no sistema 

patriarcal, que está em permanente transformação, sendo no sistema capitalista mais intenso, a 

medida que a mulher se torna mercadoria objetivada do homem. Para Saffioti, a violência é 

compreendida como “[...] uma ruptura de qualquer forma de integridade psíquica, integridade 

sexual, integridade moral” (2004, p.17).  

O termo feminicídio ou femicídio foi utilizado pela primeira vez por Diana Russel, 

em seu depoimento no Tribunal Internacional de Crimes Contra a Mulher, no ano de 1976. 

Posteriormente, junto com Jill Radford, difundem essa expressão.  

Um dos ápices do feminicídio ocorreu no dia 06 de dezembro de 1986, na Escola 

Politécnica da Universidade de Montreal. Foi um massacre que deixou 14 jovens mulheres 
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mortas e 9 mulheres feridas. Na carta deixada pelo agressor, justifica tal barbaridade porque 

as mulheres estariam ocupando cada vez mais os lugares dos homens (PASINATO, 2011).  

O feminicídio é um fenômeno social que está presente na sociedade atingindo 

cotidianamente milhares de mulheres. Essas mortes podem ser perpetradas por homens que 

mantinham ou mantiveram algum relacionamento afetivo com as vítimas, como 

companheiros/maridos/ ou ex companheiros/maridos e familiares, como também por 

desconhecidos, que não possuem nenhum vínculo afetivo.  

Atualmente, segundo dados divulgados pelo Mapa da Violência (2015), o Brasil 

ocupa a 5º posição entre 83 países do mundo, que mais ocorrem o feminicídio. É importante 

salientar que entre os países que mais matam as mulheres estão na América Latina: El 

Salvador, Colômbia e Guatemala, com exceção da Federação Russa.  

As características que essas mortes apresentam estão associadas aos contextos que 

acontecem, as circunstâncias e as formas de violência perpetradas. Segundo o documento 

Diretrizes Nacionais para investigar, processar, e julgar com perspectiva de gênero as mortes 

violentas de mulheres (feminicídio) (2016), entre os contextos, as circunstâncias e as formas, 

estão: os contextos que envolvem tanto os ambientes privados, relacionados a violência 

doméstica e familiar, inscritos na Lei Maria da Penha (11.340/2006), quanto em ambientes 

públicos; as circunstâncias desses crimes inscrevem a violência nas relações familiares e 

afetivas e também aquelas que envolvem a exploração sexual, a presença do crime organizado 

e o tráfico de mulheres; as formas de violência que geram o sofrimento das vítimas são as 

mais diversas, a violência sexual (estupro), a tortura, o cárcere privado, a 

mutilação/degradação de partes do corpo feminino, como os seios, os órgãos sexuais e o 

ventre, o uso de meios cruéis e a carbonização. 

Todavia, destaca-se que a sistematização dos casos de feminicídios é algo recente no 

Brasil, todavia há subnotificação nessas mortes. Os levantamentos estatísticos “oficiais” são 

apenas aproximativos, o que dificulta na implantação de estratégias direcionadas para o 

enfrentamento da violência cometida contra as mulheres, principalmente a violência extrema. 

No que concerne a fonte de dados para a análise dos feminicídios, atribui-se ao 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), da Secretaria de Vigilância em Saúde (SUS) 

do Ministério da Saúde (MS). Entendendo que esses dados estatísticos mesmo sendo oficiais, 

são aproximativos, não se configurando na totalidade dos casos.  

Antes da Lei do Feminicídio, entre 1980 e 2013 foi registrado um total de 106.093 

feminicídios. Houve um crescimento significativo, quando em 1980 foram 1.353 vítimas, em 
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2013 esse número aumenta para 4.762, totalizando um crescimento de 252% de mortes de 

mulheres. “A taxa, que em 1980 era 2,3 vítimas por 100 mil, passa para 4,8 em 2013, um 

aumento de 111, 1%” (WAISELFISZ, 2015, p.11).  

 No período que antecede a Lei Maria da Penha houve um crescimento em número 

de feminicídios de 7,6% ao ano, e um aumento das taxas no mesmo período de 2,5%. No 

período posterior a Lei entre 2006 a 2013 ainda registra-se um crescimento do número de 

feminicídios de 2,6 ao ano e um aumento das taxas em 1,7%. Assim, nos anos após a vigência 

da Lei é possível ainda verificar um crescimento, porém menor em comparação ao período 

que a antecede, quando a taxa era de 2,5.   

Contudo, no período entre 2003 a 2013 o número de feminicídios aumentou de 3.937 

para 4.762 vítimas, um crescimento de 21%, em apenas uma década. Representando em 2013, 

para as 4.762 mortes, cerca de 13 feminicídios diários. Considerando o aumento da população 

feminina, que subiu de 89,8 para 99,8 milhões, em 2003, têm-se a taxa de 4,4 e em 2013, 4,8 

para 100 mil mulheres, um aumento considerado de 8,8, na década. (WAISELFISZ, 2015). 

Em relação as regiões brasileiras, no que tange aos feminicídios, entre o período de 

2003 a 2013, considerando a taxa de homicídio por cada 100 mil, observa-se a região norte 

com maior incidência nos crimes (75,8%), seguido pelas regiões nordeste (75,2%), centro-

oeste (20,3%), sul (16,6%) e sudeste (-29,3%). 

O Estado da Paraíba ocupa a 6º posição entre os Estados brasileiros, onde mais 

ocorre o feminicídio, segundo o Mapa da Violência (2015). Entre os anos de 2003 a 2013, 

verifica-se um crescimento alarmante de 229,2%. Após a Lei Maria da Penha, entre os anos 

de 2006 e 2013, houve um crescimento de 91,4% na taxa de feminicídios.  

No que se refere aos dados obtidos no Centro da Mulher 8 de Março, no ano de 2015 

constatou 50 (cinquenta) feminicídios, destacando os meses de novembro (14%) e dezembro 

(16%) como os meses em que mais ocorreram os crimes. Nesse total, se forem incluídos os 

crimes relacionados ao tráfico de drogas, esse número aumentaria de 50 (cinquenta) para 72 

(setenta e dois) feminicídios.  

No ano de 2016, foram registrados cerca de 38 (trinta e oito) feminicídios, 

destacando o mês de agosto (13,1%) com o maior índice. Contrapondo-se ao ano anterior 

houve um decréscimo no número de feminicídios. Ressalta-se que os “homicídios por 

envolvimento com o tráfico” obteve um aumento no ano de 2016 em comparação com o ano 

anterior, foram 31 (trinta e um) crimes, sendo o mês de junho com o maior índice de 

homicídios com essa especificidade (5). Totalizando 69 (sessenta e nove) feminicídios.  
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No ano de 2017 até o mês de julho tem-se o total de 30 (trinta) feminicídios, se 

somados a outra especificidade são totalizados, até o momento, 43 (quarenta e três) crimes. 

Todavia, esses números podem aumentar consideravelmente, pois ainda faltam cinco meses 

para o término do ano.  

 

2.1 A Identificação dos Agressores e dos Crimes 

 

A partir de dados colhidos nos meses de junho/julho de 2017 foi possível fazer a 

identificação desses agressores e algumas características e especificidades sobre os crimes. 

Todavia, é preciso salientar que algumas das informações não foram devidamente registradas 

nos prontuários, assim denomina-se de “não identificado”.  

Verifica-se que quanto a faixa etária temos uma parcela mais significativa de 

agressores que têm de 30 a 39 anos (33,3%); enquanto certa convergência de percentual nas 

faixas etárias de 50 a 59 (26,7), 20 a 29 (20%) e 40 a 49 anos (20%). Assim, observa-se uma 

predominância de agressores que mataram mulheres na fase adulta, independente do 

relacionamento com a vítima, todavia é importante destacar uma parcela considerável de 

agressores que estão entrando na velhice. 

Em relação a etnia do agressor, foi observado que em 66,6% dos agressores não é 

possível identificar a cor/etnia, devido a falta de registro em seus prontuários; todavia, é 

identificado a existência de uma parcela considerável de pardos (20%) e uma pequena parcela 

de negros (6,7%) e brancos (6,7%). Há também de considerar que segundo dados do IBGE 

(2010), mais da metade da população paraibana se declarou negra e parda (58,4%), sendo 

5,7% negra e 52,7% parda.   

No que tange a naturalidade, a parcela mais significativa dos agressores é natural 

de cidades do interior da Paraíba 46,9%, já 46,4% são naturais da cidade de João Pessoa e 

6,7% nasceram no interior do Estado do Rio Grande do Norte.  

A respeito da naturalidade desses agressores é preciso analisar alguns fatores em 

questão: primeiramente, esses agressores estão condenados por crimes de alta gravidade, por 

isso devem ficar presos em penitenciárias de segurança máxima, e não em cadeias públicas 

que são para presos provisórios, que esperam julgamento. Na Paraíba existem poucas 

penitenciárias, apenas em João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Sapé, Guarabira e Patos, 

sendo assim esses apenados condenados devem ser presos nessas penitenciárias. No entanto, 
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deve-se analisar também que a naturalidade do agressor não significa necessariamente que ele 

cometeu o crime no mesmo município em que nasceu.  

Quanto à escolaridade é verificado que uma parcela significativa está sem 

identificação (33,3%). Parcela significativa também para não alfabetizado (20,1%), 

fundamental incompleto, completo e ensino superior completo com iguais 13,3% cada um e 

ensino médio incompleto (6,7%).  

Observa-se que a maioria dos agressores possui baixa escolaridade. Isso revela que 

uma parcela considerável de agressores pertence a classe trabalhadora. Porém, existe uma 

pequena parcela desses agressores que possui o ensino superior completo, e conforme 

observação de campo, pertencem a classe média/alta. Compreende-se que a violência contra 

as mulheres, especificamente o feminicídio, ocorre em sua maioria na classe trabalhadora, 

porém há registros desse fenômeno em todas as classes sociais. 

No que tange as profissões exercidas pelos agressores, observa-se na tabela uma 

parcela considerável de Agricultores (26,5%) e servente de pedreiro (20%) e os que estão 

desempregados (13,3%); enquanto as outras profissões apresentaram baixo percentuais 

(6,7%). 

Verifica-se que entre as profissões que os agressores exerciam antes de praticarem o 

feminicídio eram predominantemente aquelas que exigiam menor nível de escolaridade, como 

agricultor, servente de pedreiro, marchante, auxiliar de serviços gerais e taxista.  

No que Concerne a outras condenações, verificamos que a maioria dos agressores 

(66,7%) já cometeram outros crimes, sendo eles: homicídios, roubo, receptação, tráfico de 

drogas, latrocínio, tentativa de homicídio, estupro entre outros, e que 33,3% desses agressores 

são réus primários. 

Foi possível analisar por meio dos dados coletados, que a maioria desses agressores 

que responderam por outros crimes, assassinaram suas vítimas de modo cruel, aliados a 

violência sexual, tortura, esquartejamento e carbonização.  

Em relação ao relacionamento com a vítima, é identificada uma parcela 

significativa de ex-maridos/companheiros (26,7%) e conhecidos (26,7%); para 

marido/companheiro (13,3%) e não identificado nos prontuários (13,3%); as demais 

indicadores de relacionamento apresentaram uma pequena parcela 6,7% cada. 

Importante destacar que segundo observação em campo, os agressores que não 

possuem essa informação nos prontuários são ex-maridos e namorados das vítimas. Cabendo 
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assim ressaltar que, se considerar o não identificado somaria 33,3% dos agressores que são ex 

maridos/companheiros das vítimas. 

Destaca-se ainda que entre os ex-maridos/companheiros existe um agressor que 

cometeu um duplo homicídio contra sua ex-esposa e ex-enteada. Assim, seria introduzido 

outro indicador de análise, a de padrasto. 

Quanto à especificação dos instrumentos utilizados nos crimes, há consonância 

na parcela de arma de fogo e objetos perfurantes (40%); enquanto 13,3% não apresentaram o 

registro da informação; e uma pequena parcela por estrangulamento (6,7%). 

Assim, nota-se na pesquisa que uma parcela significativa dos agressores utilizou de 

arma de fogo como revolver e espingarda, e objetos perfurantes, entre eles faca peixeira, 

facão, foice, e pedaço de madeira para cometer o feminicídio.  

Salienta-se que os agressores que não possuíam essa informação registrada nos 

prontuários, conforme observação em campo assassinaram suas parceiras por asfixia/ 

estrangulamento.  

No que se refere às motivações dos crimes, a pesquisa mostra que 33,3% foram 

motivados por suposta traição das vítimas; 20% por desentendimento entre os agressores e as 

vítimas; em 20% não houve motivos aparentes para os crimes; 13,3% não constavam a 

informação nos prontuários; e uma parcela mínima de 6,7% pelo rompimento da relação.  

Importante destacar que segundo observação em campo, os 13,3% que não foi 

possível identificar nos prontuários teriam sidos motivados pela gravidez da namorada do 

agressor e o outro crime além do rompimento da relação, o agressor teria visto uma foto de 

sua ex-esposa com outro homem.  

Em relação a como ocorreu o feminicídio, observa-se que em 13,3% não foi 

possível verificar como ocorreram os crimes, pois essa informação não constava em seus 

prontuários, mesmo os agressores já julgados e condenados. Em 86,7% dos feminicídios da 

pesquisa apresentaram diferentes características, contextos e grau de violência, porém todos 

apresentaram como finalidade a destruição das vítimas. 

A pesquisa revela que dois desses agressores cometeram o mesmo crime, que 

vitimou duas mulheres. Esse feminicídio teve a participação de 6 homens e aparentemente 

mostrava-se como um crime motivado por envolvimento com drogas. No entanto, no 

prontuário fica explícito que dois desses agressores eram companheiros das vítimas e que 

estavam presos na época do crime, sendo os mandantes do feminicídio. Sendo este motivado 

pelo fato de uma delas ter traído um dos agressores e a outra ter abortado o filho de um deles. 
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Um dos agressores atraiu as vítimas para uma casa alugada na comunidade Boa 

Esperança, no Cristo Redentor, onde seriam executadas. Ao chegar ao local, outro agressor dá 

uma “gravata” nas vítimas, depois as amarram e iniciam a execução. Os agressores utilizam 

uma foice, um facão e uma faca para esquartejá-las. Quando terminam o esquartejamento, os 

pedaços dos corpos das mulheres são colocados em dois sacos plásticos e levados dentro de 

um carrinho de mão até uma mata, onde foram encontrados.  

O mandante do crime, que era companheiro de uma das vítimas, ordenou que os 

corpos fossem esquartejados em 20 pedaços, e ainda disse que se ele tivesse executado o 

“serviço” “colocaria elas em uma garrafa de dois litros” (palavras do agressor). Em um 

dos sacos plásticos foi encontrado o seguinte recado: “Samuka Boy Doido, é o Brasil. Deveu 

e não pagou, morreu”.  
Além de esse duplo feminicídio revelar extrema crueldade e desumanidade, mostra 

ainda o poder de influência da mídia sensacionalista. O “Samuka Boy Doido” a quem o 

agressor se refere é o apresentador de um programa “policial”, que durante seis dias da 

semana mostra os crimes que acontecem na Paraíba. Muitas vezes tripudiando sob o 

sofrimento das vítimas e de suas famílias em nome da audiência.  

Destaca-se ainda nesse crime o caráter de punição, cujo objetivo perpassa o 

assassinato para mostrar para outras mulheres, o que acontece quando a mulher sai do padrão 

de dominação masculina. A violência é uma forma de “adestramento” feminino para mantê-

las em uma posição de inferioridade e subalternidade em relação ao homem.   

Após uma discussão com sua esposa, em sua própria residência localizada no 

município de Gurjão, na Paraíba, o autor do crime efetua vários disparos de espingarda contra 

a vítima. Contudo sua esposa ainda consegue fugir para a casa do irmão, cunhado do agressor, 

mas antes de chegar à residência é alvejada por outros disparos e a vítima acaba por falecer. 

Nesse mesmo dia, o irmão da vítima protesta na cidade pela morte de sua irmã e o agressor 

volta e mata seu cunhado.  

A alegação utilizada nesse feminicídio pelo agressor era que estava embriagado e sua 

esposa era “infiel”. Porém, o próprio promotor rejeitou esse argumento utilizado pelo agressor 

da embriaguez como um dos fatores para a prática da violência.  

O uso de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas são frequentemente utilizados como 

justificativas para a prática da violência. No entanto, esses são apenas fatores que contribuem 

para a perpetuação da violência, mas não são as verdadeiras causas do crime, trazendo como 
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fatores predominantes o patriarcado e o machismo. Assim, contribuindo para a impunidade e 

a não responsabilização da violência.  

Em outro crime, a vítima estava em sua residência quando seu ex-marido, portando 

combustível (gasolina) ameaça incendiar a casa se ela não abrir a porta. A vítima se recusa a 

abrir e o agressor efetua vários disparos com arma de fogo na porta até arrebentá-la. Em 

seguida, o autor do crime efetua dois disparos na vítima, um na cabeça e outro na perna, 

causando sua morte. Destaca-se em tal crime que o agressor respondia pela Lei Maria da 

Penha e estava proibido de se aproximar da vítima.  

O autor do crime encontra sua ex-companheira no centro do município de Bayeux, 

quando é surpreendida com 17 (dezessete) golpes de faca peixeira pelo seu ex-companheiro. 

Dias antes do crime a vítima tinha denunciado o agressor por violência doméstica. 

Esses dois feminicídios não são exceções. Apesar da Lei Maria da Penha 

(11.340/2006), segundo a BBC (2016)1, ser reconhecida pela ONU (Organização das Nações 

Unidas), como uma das três melhores legislações em termos protetivos para as mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar, possui diversas lacunas e não é legitimada em sua 

prática, principalmente, no que se refere após as denúncias. Muitas mulheres morrem com 

medidas protetivas em mãos.  

O agressor esperava sua ex-companheira no quintal da residência da vítima. Quando 

ela abre a porta se depara com seu ex-marido, que já tinha adentrado o interior de sua casa. 

Começam uma discussão, quando o autor do crime efetua vários disparos com arma de fogo 

contra a vítima. Ao tentar socorrer a mãe, a enteada também é alvejada pelo ex padrasto e 

morre. É registrado no prontuário, que o agressor teria oferecido a quantia de mil reais para 

um homem assassinar sua ex-companheira.  

Em um bar no pátio do município de Itabaiana, na Paraíba, estava bebendo o 

agressor quando viu sua ex companheira. Nesse momento sacou uma faca peixeira e desferiu 

vários golpes contra a vítima. Porém, foi impedido de prosseguir no crime pela reação das 

pessoas. Foi acionada a viatura e efetuada a prisão. Nesse crime não fica explícito se a vítima 

faleceu.  

Observa-se nesses dois feminicídios que ambos agressores eram ex companheiros 

das vítimas. Quando as mulheres não suportam mais manter um relacionamento íntimo com 

seu parceiro, por viver uma relação subalterna, machista, opressora e aliada a vários tipos de 

                                                           
1 http://www.bbc.com/portuguese/brasil-37428515 
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violência, consequentemente ficam mais vulneráveis ao feminicídio íntimo, por seus parceiros 

reconhece-las como objetos e que não podem perdê-las.  

Várias mulheres sofrem o ciclo da violência caladas, até o momento que formalizam 

a denúncia ou rompem definitivamente o relacionamento abusivo com seu companheiro. 

Porém, trata-se de uma situação difícil, pois muitas mulheres idealizam um casamento 

perfeito, uma família nos padrões impostos pela sociedade patriarcal, e por medo e não 

quererem expor a privacidade da família aguentam essa situação até determinado momento 

A vítima e seu companheiro discutiam na residência de uma amiga deles. 

Posteriormente, foram para outra residência onde persistiu a briga. Nesse momento, o 

agressor ameaça a vítima dizendo que iria matá-la. O agressor assassina a vítima utilizando 

um pedaço de madeira. O agravante nesse crime é que tinha uma pessoa no momento da 

discussão, que se evadiu do local no momento do crime, chegando a escutar os gritos da 

vítima. Pessoas socorreram a mulher, mas ao caminho do hospital já se encontrava morta.  

Após um desentendimento verbal em sua residência, o agressor assassina sua 

companheira com um tiro na cabeça. O autor do crime teria ameaçado anteriormente a vítima 

e sua família de morte. 

Nesses casos expostos predomina a ideia que “em briga de marido e mulher não se 

mete a colher”. Quando a família não denuncia o agressor e a pessoa que presencia a 

discussão se evade do local estão sendo coniventes com o crime, mesmo que essa não seja a 

intenção. É preciso desmistificar esse ditado, pois não se trata de invadir a privacidade do 

outro, mas preservar uma vida. Muitos feminicídios poderiam ser evitados se a família, os 

amigos, os vizinhos e até mesmo desconhecidos ao presenciar algum tipo de violência 

cometida contra as mulheres, denunciassem os agressores. Apesar das instituições de 

segurança pública serem conservadoras e machistas é a única maneira de agir em casos de 

agressões.  

O agressor era filho da vítima e assassinou sua mãe empregando vários golpes com 

um pedaço de madeira. Deixando seu próprio pai que é deficiente mental desamparado, pois 

era a mãe que cuidava dele. No prontuário existem alguns laudos médicos que relatam que o 

agressor tem desvios e transtornos de personalidade.  

Na maioria dos casos quando os filhos assassinam as mães, a maioria é idosa, não foi 

o que aconteceu nesse caso exposto. Nesse feminicídio, que se constitui como íntimo, o 

agressor é frio e não teve motivos explícitos para assassinar sua genitora. Porém, já teria a 

ameaçado diversas vezes, relatado por uma testemunha que era sua vizinha. Apesar do 
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diagnóstico que o agressor possui transtornos psiquiátricos, ele ainda se encontra na 

instituição penal e não em um presídio de psiquiatria forense.  

Como já analisado em 26,7% dos feminicídios encontrados na pesquisa foram 

cometidos por conhecidos das vítimas. Em um desses casos, no município de Pedras de Fogo, 

na Paraíba, o agressor tinha o intuito de assassinar sua amante, porém no caminho se 

desentendeu com outra mulher e efetuou dois disparos com arma de fogo contra ela. Logo em 

seguida, o agressor também assassina o marido de sua amante.  

A vítima e o agressor estavam com um casal de amigos ingerindo bebidas alcoólicas 

e consumindo drogas em uma residência. Quando as drogas acabaram, o agressor foi com a 

vítima comprar mais crack. Tudo leva a crer, segundo informado no prontuário, que o 

agressor matou a vítima em um matagal localizado no Jardim Ester, em Mandacaru, mediante 

o uso de arma de fogo. O corpo da vítima foi encontrado com várias perfurações de balas e 

despido, com sinais de estupro. O agressor foi visto naquela noite sujo de sangue e lama e 

com sinais de agressões físicas. Após o crime, o agressor volta e estupra duas vezes a outra 

mulher. O agressor alegou que estava incorporado pelo demônio.  

Cotidianamente vê-se os meios de comunicação noticiando casos de feminicídios que 

chocam a sociedade pelos requintes de frieza e crueldade desses crimes.  Esses feminicídios 

demarcam o poder do patriarcado persistente na sociedade, causador de sofrimentos e danos 

irreparáveis as famílias das vítimas. É visível nesses casos, que ultrapassam a esfera do 

doméstico, que as mulheres estão sendo mortas “aparentemente” por motivos fúteis, que 

escondem um fator primordial: a desigualdade de gênero.  

Em 6,7% dos casos, o agressor era um desconhecido da vítima e não tinha motivos 

explícitos para matá-la. Nesse feminicídio, os agressores estavam bebendo atrás da casa da 

vítima, que era uma idosa de 74 anos. Não fica expresso no prontuário o motivo de terem 

entrado na casa. A vítima encontrava-se dormindo quando foi agredida e morta mediante 

estrangulamento. Os agressores ainda atearam fogo em seu corpo, demonstrando extrema 

crueldade. Eles foram vistos por testemunhas ao saírem do local e um deles estava com o 

cabelo queimado.  

Os feminicídios cometidos por estranhos demonstram maior crueldade e menosprezo 

as mulheres. Na maioria das vezes, os corpos das vítimas são encontrados 

mutilados/esquartejados ou com algum sinal de violência sexual, indicando que foram 

torturadas antes de serem assassinadas. Nesses crimes onde o agressor é desconhecido, 

majoritariamente, as vítimas são julgadas moralmente pela sociedade patriarcal e 
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culpabilizadas pelo seu próprio assassinato. Ainda assim, quando os feminicídios além de 

serem perpetrados por um estranho, não demonstram sinais de violência sexual, acabam sendo 

tratados pela justiça como violência urbana, mesmo que tais crimes sejam revestidos pelo 

menosprezo/discriminação de gênero. 

No que tange a admissão de culpa, verifica-se na pesquisa que 46,7% dos 

agressores não admitiram o crime; o mesmo percentual de agressores é réu confesso (46,7%); 

enquanto uma mínima parcela (6,7%) não possuía essa informação nos prontuários. 

No entanto, conforme analisado na observação em campo, a mínima parcela que não 

consta a informação no prontuário confessa a culpa no crime. Assim, se somados teríamos a 

maioria dos agressores (53,3%) que confessaram a autoria/participação nos feminicídios.  

No que se refere à sentença, observa-se na pesquisa que a maioria dos agressores 

(66,7%) foram condenados a penas de 17 a 27 anos; uma pequena parcela penas de 28 a 38 

anos (13,3%); 13,3% não foi possível identificar nos prontuários; e 6,7% foram condenados a 

penas de 39 a 49 anos. 

Nota-se que apesar da maioria dos agressores serem condenados a penas entre 17 e 

27 anos de reclusão, existe uma variação considerável entre as sentenças. Alguns agressores 

tiveram penas maiores devido às agravantes dos crimes, como: ter cometido o crime por 

motivo fútil e torpe; a impossibilidade de defesa da vítima; emprego de veneno, fogo, 

explosivo, asfixia, tortura ou outro meio cruel; contra ascendente, descendente, irmão ou 

cônjuge; quando a vítima é maior de 60 anos; ser reincidente. Registram-se ainda as 

atenuantes para a diminuição da pena, no caso do agressor confessar a prática do crime e ser 

réu primário.  

Verificam-se nos dados da pesquisa que esses agressores não respondem pelo crime 

de feminicídio, pois os crimes foram cometidos no período anterior a Lei qualificadora dos 

crimes de feminicídio (13.140/2015), entre os anos de 1987 a 2013. 

Se esses crimes tivessem sido cometidos após a vigência da Lei do feminicídio 

(13.140/2015), esses agressores responderiam por crime hediondo, possuindo algumas 

agravantes (se a vítima estiver grávida, menor de 14 anos e maior de 60 anos, com deficiência 

e na presença dos filhos), a pena seria de 12 a 30 anos de reclusão. Diferentemente de um 

homicídio simples, que a pena varia de 6 a 20 anos de reclusão. Com a Lei do Feminicídio, se 

o agressor for preso em flagrante é vedada a concessão de liberdade provisória aos acusados 

de homicídios ou tentativa de homicídios cometidos contra as mulheres, no contexto de 

violência doméstica e familiar ou menosprezo ao fato de ser mulher.  
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3. Conclusão 

 

 Assim, observam-se nos dados expostos nesse trabalho, que o feminicídio difere dos 

homicídios cometidos contra pessoas do sexo masculino, pelo fato das mulheres serem 

assassinadas pela sua condição de gênero. E os seus agressores serem, majoritariamente, 

homens que as mulheres mantinham ou mantiveram algum tipo de relacionamento afetivo. 

Todavia, deve-se considerar com a mesma preocupação os feminicídios perpetrados por 

desconhecidos, que na maioria dos casos, são praticados com extrema crueldade e 

desumanidade a figura feminina, demonstrando que as vítimas sofreram tortura antes de 

serem assassinadas, e após isso tiverem seus corpos mutilados/esquartejados e carbonizados. 

 Porém, mesmo as mulheres sendo assassinadas muitas vezes são culpabilizadas pela 

sociedade, mídia e justiça com vários questionamentos à postura das vítimas, pelo fato de 

algumas não seguirem padrões cristalizados pela sociedade patriarcal, machista e misógina. 

 É importante frisar que muitas mulheres são mortas cotidianamente após ter passado 

pelo ciclo da violência e não quererem preservar um relacionamento abusivo com seus 

agressores e são mortas por eles reconhece-las como propriedades privadas e que não podem 

perdê-las.   
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