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RESUMO 

 

 Este Artigo apresenta um levantamento de dados estatísticos sobre aplicabilidade da 

qualificadora nos crimes de feminicídio, na cidade de Mossoró-RN. A pesquisa tem caráter 

quantitativo e qualitativo, entre os anos 2015 a 2018. Foram constatados dez (10) casos de 

feminicidio, junto à 1a Vara Criminal da presente cidade dois (2) casos foram arquivados, 

outros dois (2) foram julgados, é seis (6) estão em andamento para julgamento, em que se 

identificou violência de gênero, com resultado morte e aplicação da Lei 13.104 de 09 de 

março de 2015 no município. Para isso, utilizou-se a técnica análise descritiva com intuito de 

distinguir o crime. Na análise dos dados coletados, constatou se que todos os casos de 

feminicidio ocorram nos âmbitos familiares as vitima tinha relações afetivas com os autores. 

Conclui-se que o feminicídio, são mortes que poderiam ser evitadas, A violência contra 

mulher tem um histórico cultural, a motivação do crime e pela “condição” de mulher 

principalmente nos casos do feminicídio íntimo. Para coibir a violência na supracitada 

Cidade, foram instituídas várias políticas públicas para tutelar as mulheres vitimas de 

violências, em especial existem duas leis municipais que encoraja as mulheres mossoroensse 

vitimam de violência a denunciar os autores antes que aconteça o feminicidio. A violência por 

razão de gênero precisa ser enfrentada principalmente por meio de políticas públicas.  

PALAVRAS-CHAVES: Feminicidio. Lei 13.104 de 2015. Qualificadora. Homicídio contra 

mulher; Politicas Publicas; Cidade de Mossoró- RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

This article presents a survey of statistical data on the applicability of the qualifier in crimes 

of feminicide, in the city of Mossoró-RN. The research has a quantitative and qualitative 

character, between the years 2015 to 2018. Ten (10) cases of femicide were found next to the 

1st Criminal Court of the present city two (2) cases were filed, two (2) were judged, and six 

(6) are in progress for trial, in which gender violence was identified, resulting in death and 

application of Law 13,104 of March 9, 2015 in the municipality. For this, we used the 

technique descriptive analysis in order to distinguish crime. In the analysis of the data 

collected, it was verified that all cases of femicide occurring in the family settings the victim 

had affective relations with the authors. It is concluded that femicide, are deaths that could be 

avoided. Violence against women has a cultural background, the motivation of crime and the 

"condition" of women, especially in cases of intimate femicide. In order to prevent violence in 

the aforementioned city, a number of public policies have been instituted to protect women 

victims of violence, in particular there are two municipal laws that encourage women who are 

victims of violence and denounce perpetrators before femicide occurs. Gender-based violence 

needs to be addressed primarily through public policies.  

KEYWORDS: Feminicide. Law 13,104 of 2015. Qualifier. Homicide against woman; Public 

policy; City of Mossoró- RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo está voltado para análise da aplicabilidade da lei 13.104/2015 

(Feminicídio), no município de Mossoró/RN. Com a vigência da nova norma, houve o 

interesse em saber, quantos processos criminais já foram aplicada a referida lei. 

A relevância do tema está direcionada para os familiares das vítimas dos crimes, e 

toda sociedade brasileira, uma vez que a referida lei veio punir com mais rigor os homicídios 

praticados contra as mulheres.  

A violência contra a mulher na sociedade brasileira vem aumentando, sendo 

constatada a taxa média anual de 4,8 assassinatos femininos em cada 100 mil mulheres, 

ocorridos entre 2003 e 2013, colocando o Brasil na 5ª posição entre os países com maior 

índice de homicídios femininos, no ranking de 84 nações, segundo dados do Mapa da 

Violência 2015 (WAISELFISZ, 2015).  

Os assassinatos de mulheres pela condição de gênero têm aumentado e a violência 

extrema chama atenção. Em alguns casos, há aproximação da vítima com acusado e ocorre 

em ambiente privado (WAISELFISZ, 2015; PASINATO, 2014). 

Diante da cobrança e pressão dos movimentos de mulheres, a Câmara dos Deputados 

aprovou, em 03 de março de 2015, Lei 13.104/2015, como circunstância qualificadora de 

homicídio, marcada pela violência doméstica, familiar, menosprezo pela condição de ser 

mulher: 

No Rio Grande do Norte a violência contra a mulher segue também preocupante. As 

estatísticas repassadas pelo Observatório da Violência (OBVIO) informa que já foram 

constatados duzentos e setenta (270) homicídios de mulheres no território potiguar entre os 

anos 2015 a 2018. Com a vigência da nova Lei 13.104/2015, houve o interesse em saber, 

quantos processos criminais já foram aplicada a referida lei na no munícipio de Mossoró-RN. 

Na pesquisa foi constatado que a referida cidade tem uma baixa taxa de crimes de 

feminicidio, sendo identificados somente oito (8) homicídios por razão de gênero entre os 

anos de 2015 a 2018. 

O presente trabalho se propõe examinas a aplicabilidade da lei do Feminicidio cidade 

na de Mossoró/RN. No primeiro tópico apresentar o marco histórico, conceito, tipos de 

Feminicidios e Feminicídio no Código penal Brasileiro: Vigência da Lei 13.104/15.  

O segundo tópico adentrando-se profundamente no tema selecionado abordando a 

aplicabilidade da Lei do Feminicidio (13.104 de 09 de março de 2015), Município de 

Mossoró/RN, através de um levantamento de dados estatísticos dos crimes de Feminicídio 
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entre os anos 2015 a 2018. O capítulo seguinte abordou a problemática das Politicas Publicas 

Existente no Município de Mossoró/RN, para prevenção e combate da violencia contra as 

mulheres e Feminicídio.  

O método de abordagem utilizado do artigo foi o hipotético-dedutivo, tendo como 

foco a análise da aplicabilidade da qualificadora do Feminicídio nos crimes praticado em 

Mossoró/RN.  

Quanto aos objetivos, da pesquisa foi descritiva e exploratória, haja vista que se 

buscou esclarecer a marco histórico, conceito, Feminicídio no Código penal Brasileiro e as 

politicas públicas adotadas para prevenção de homicídio de mulheres na cidade. E 

quantitativo e qualitativo, uma vez que, foi realizado levantamento de dados da aplicabilidade 

da Lei de Feminicidio na referida cidade. 

A pesquisa foi apoiada em obras de autores consagrados no assunto sendo utilizado, 

bibliográfico, leis, livros, artigos, sítios da internet, levantamento de dados, julgados 

proferidos pelos Tribunais Superiores e a legislação brasileira. 
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2. FEMINICÍDIO 

2.1 Contextos Históricos 

Segundo MARCONDES FILHO (2001). A violência e discriminação contra a 

mulher no Brasil vem de uma cultura antiga, desde colonização, neste tempo o homem quem 

tinha domínio da mulher, período da submissão (apud ESSY, 2017, p.6). 

No Brasil era normal à mulher ser subordinada ao homem. Porém, o movimento 

feminista que surgiu nos Estados Unidos e na Europa no século XIX e inicio do XX, começou 

a ganhar repercussão no Brasil. À vitória pelo o direito ao voto no ano 1932 foi um marco 

muito importante para as mulheres que lutava por a igualdade de direitos (RIBEIRO, 1932). 

Diante desta conquista as mulheres começaram serem respeitadas: 

 

Durante a passagem para o século XXI, a agenda de gênero se torna fundamental, de 

acordo com ações definidas na Conferência Mundial sobre a Mulher, que aconteceu 

em Beijing em 1995, passando a enfocar aspectos como violência, saúde, meninas e 

adolescentes, geração de emprego e renda, educação, trabalho, infraestrutura urbana 

e habitação, questão agrária, acesso ao poder político, incorporação da perspectiva 

de gênero por toda política pública (FARAH, 2004, p.56). 

 

Em 1979 outra conquista para o gênero feminino, foi a Convenção Sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher. A Convenção de Belém 

do Pará buscou unir nações na luta contra a violência contra a mulher, inclusive, por meio 

dessa convenção em seu artigo 1° a definição dos tipos de violência sofridos pelas mulheres 

ficaram mais abrangentes, onde a violência passou a ser definida como ‘qualquer ato ou 

conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 

à mulher‘, seja na esfera pública ou privada. 

Na Convenção de Belém a violência contra mulher, mesmo ocorrendo no interior de 

sua residência passou a ser um problema público e com base no exposto, destaca-se: 

A Convenção de Belém do Pará estabeleceu um novo paradigma na luta 

internacional das mulheres, considerando que o privado é publico, onde o individuo 

se torna agente internacional e pode fazer denuncias sem necessidade do Estado 

como intermediador, portanto, cabe aos Estados estabelecerem medidas para 

erradicar e punir qualquer forma de violência contra a mulher. (OLIVEIRA, 2017, p. 

28) 

 

Com isso, por meio da convenção buscou-se garantir a igualdade entre os gêneros, 

enfatizando que toda a violência contra a mulher precisa ser combatida, independentemente 

do lugar ou tipo de violência, seja física, sexual, psicológica, dentre outras. 
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Durante a convenção relatou-se a importância de punir o transgressor e erradicar a 

violência contra a mulher, pois tais atos violam a dignidade humana da mulher, assim como 

seus outros direitos humanos, sobre isso: 

 

Os Estados obrigam-se a tomar medidas para combatê-la, o que significa que devem 

responder por atos e omissões de seus agentes, como por ações privadas que 

coloquem em risco a vida das mulheres, e são supervisionados por Organizações 

Internacionais, que podem aplicar medidas de punição caso os Estados não protejam 

as mulheres. (OLIVEIRA, 2017, p. 28) 

 

 

A convenção “foi o principal documento que foi constituído ao longo da década de 

80, para segurá-la os direitos das mulheres, o que fomentou a constituição de novos 

documentos para promoção dos Direitos Humanos nos anos 90” Silva (2002) 

A Convenção de Belém é um marco na história do Brasil em face da criação de 

meios para combater a violência contra as mulheres, sejam elas estrangeiras, naturalizadas, 

cidadãs brasileiras natas, não importa, o ponto é proteger as mulheres de indivíduos que se 

consideram donos e que acham que possuem o direito de comandar a vida delas. 

A Constituição Brasileira de 1988 é o grande avanço na consagração dos direitos das 

mulheres, ao definir no caput do art. 5º: 

 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - 

homens e mulheres são iguais em vdireitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição. 

 

A Constituição Federal brasileira tem como um de seus fundamentos a dignidade da 

pessoa humana, onde a violência contra a mulher se torna inimiga desse fundamento, desse 

modo, convenções e a criação de normas infraconstitucionais para combater tais condutas 

contra o gênero feminino tornam-se armas contra a propagação dessa violência.  

O objetivo da legislação foi de acabar com as desigualdades e discriminações contra 

o gênero feminino, pois a mulher tem os mesmos direitos que os homens de acordo com a lei, 

precisando ser vistas de maneira e igualitária para, abolir a desigualdade que persistes nos dias 

atuais. De acordo com Mallard (2009, p.3): 

 

A mulher de hoje possui os mesmos direitos do homem, responsabilidades iguais e 

obrigações iguais. Essa mudança sócio-cultural, por sua vez lhe atribuiu novas 

responsabilidades. Isto acarretou no desenvolvimento e envolvimento de sua 

personalidade. Em todos os domínios, do trabalho humano, na arte e na ciência, na 

tecnologia, na direção da casa, na tomada de decisões, na iniciativa sexual etc. Além 



13 
 

disso, sem perder as suas funções naturais maternas e da feminilidade Mallard 

(2009, p.3). 

 

 

Devido à cultura machista da sociedade, junto à banalização da violência praticada 

contra as mulheres no âmbito familiar, não havia saída para as vítimas, a não ser se 

submeterem a essa situação. Isso pela ausência de uma lei severa que punisse os agressores de 

forma eficaz ou, pelo menos, que disponibilizasse algum mecanismo de proteção que lhes 

devolvesse a dignidade arrancada pelo sentimento de discriminação a que foram subjugadas 

(FIGUEREDO, 2016). 

No Brasil mesmo com vários direitos reconhecidos e tutelados em defesa da mulher, 

não foram suficientes para a caba com a violencia e homicídio de mulheres, sendo necessária 

a criação de uma lei para coibir a violencia contra o gênero feminino. A Lei Maria da Penha, 

que determinou a materialização dos direitos humanos em relação às mulheres vítimas de 

violência doméstica. 

A Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006, em homenagem a uma mulher de nome Maria 

da Penha, cujo ex-marido tentou Assassina-la por duas vezes, a primeira vez atirou nas suas 

costas, em 1983. O disparo deixou-a paraplégica; a segunda vez tentou matá-la eletrocutada. 

(GENTIL, 2008). 

Maria da Penha recorreu à justiça para que seu agressor fosse preso, porem passou 

vários anos o processo iniciado pelo Ministério Público, em 1984, sem que existisse qualquer 

disposição da Justiça Brasileira no que dizia respeito à condenação do agressor, o qual ainda 

se encontrava em liberdade (FIGUEREDO, 2016). 

 

[...] foi quando a vitima buscou os órgãos internacionais protetores dos direitos 

humanos, que apresentaram o caso à Organização dos Estados Americanos (OEA) 

pela omissão e negligência do Estado Brasileiro que, mesmo após todas as 

denúncias feitas pela vitima, não havia deliberado acerca de alguma medida contra o 

agressor, ao longo de tantos anos. (Campos, 2007, p.42) 

 

Após o histórico de batalhas objetivando a efetivação dos direitos que são inerentes à 

mulher, “[...] foi a partir daí que se criou no Brasil um projeto de Lei, baseado no artigo 226, 

paragrafo 8º da CFRB/88, buscando mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, além dos tratados internacionais ratificados pelo Estado Brasileiro“ (Lima, 

2008, p.50). 

A Lei Maria da Penha apoiasse no princípio da dignidade da pessoa humana, como 

está previsto no artigo 1º, inciso III:  
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“Art.1º- A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 

tem como fundamentos: [...] III - A dignidade da pessoa humana; [...]”.  

A finalidade da Lei é erradicar e prevenir a violência de gênero no campo doméstico, 

familiar ou em relação íntima de afeto, como consta em seu art. 1º: 

 

Art. 1º: Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8ºdo art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 

da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do 

Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar. (Planalto, 2016, p.1). 

 

 

A Lei Maria da Penha fez alterações no Código Penal Brasileiro, autorizando a 

prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva aos agressores. Essa problemática é 

considerada como um dos fatores para a diminuição no número de denúncias ocorridas 

(FIGUEREDO, 2016). 

As formas de manifestação que caracterizam a violência contra a mulher, previstas 

na Lei 11.340/06, o artigo 7º, inciso de I ao V, dispõe que, tanto a violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial bem como a violência moral, são formas de condutas que 

atingem a integridade, pois pode causar dano emocional, uma diminuição da autoestima da 

mulher, afetando de forma degradante seus comportamentos (PLANALTO, 2006, p.2). 

Contudo, as medidas realizadas apenas no âmbito do Judiciário ainda se demostra 

insuficiente perto da problemática enfrentada pelas mulheres diariamente, por isso, além de se 

fazer necessária uma política pública mais ampla, ter em vista atender a sociedade de modo a 

prevenir que a violência no âmbito doméstico e familiar ocorra, faz-se necessário também 

uma separação dos casos de lesão corporal contra mulher, de competência dos Juizados de 

Violência Doméstica, e os casos de tentativa de assassinato, de competência do júri, abrindo 

assim a necessidade da criminalização do feminicídio como uma conduta qualificadora, com a 

finalidade de diminuir os casos de morte das mulheres que sofrem com comportamentos 

abusivos e com a violência doméstica diária (MELLO, 2016). 

Conforme o entendimento (BARRETO, 2015) ao expor um comparativo entre a lei 

Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, afirma que a Lei Maria da Penha, embora tenha sido 

um grande marco para a sociedade e em especial para as mulheres, apresentou pouco impacto 

acerca da redução da morte de mulheres em decorrência do gênero. Sendo assim, a Lei do 
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Feminicídio viria como complementariedade a Lei já existente. Visto que, a Lei do 

Feminicídio tem como um dos seus objetivos principais à necessidade de leis mais rigorosas 

frente aos elevados índices de violência contra a mulher na sociedade brasileira, assim como, 

a visibilidade desse fenômeno, de modo que venha a possibilitar novas políticas públicas de 

combate e prevenção da violência contra a figura feminina (BARRETO, 2015). 

Para inibir os números de assassinatos no Brasil foi sancionada em 2015 a Lei do 

Feminicidio, que alterou o ordenamento jurídico brasileiro, incorporando na legislação penal a 

qualificadora no crime de homicídio por razões de gênero a lei e aplicada quando o crime for 

motivado pelo ódio contra a mulher, pelo desprezo à pessoa do sexo feminino, ou quando a 

morte resulta de violência doméstica e familiar, antes da lei 13.104/2015, esses tipos de 

assassinatos eram considerados somente um crime passional.  

Para compreensão do feminicídio é essencial o entendimento do conceito de 

violência de gênero, já que o crime de feminicídio é a demonstração, final e fatal das 

diferentes violências que alcançam as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de 

poder entre os gêneros masculino e feminino e por construções históricas, culturais, 

econômicas, políticas e sociais discriminatórias. (Galvão, p. 10,2017).  

 

2.2 Conceito e Tipos de Feminicídio 

 

O feminicídio é um ato de violência com intenção de matar em que a vítima pertence 

ao gênero feminino, e tal agressão tem como fatores intrínsecos a noção cultural de que a 

mulher deve ser submissa ao homem e diante disso deve obedecer aos pedidos dele, caso 

contrário, estará sujeita a violência. 

O feminicídio e uma qualificadora do crime de homicídio motivado pelo ódio contra 

as mulheres, caracterizado por circunstâncias específicas em que em que o pertencimento ao 

sexo feminino é central na prática do delito. Entre essas circunstâncias estão incluídas os 

assassinatos em contexto de violência doméstica, familiar, e o menosprezo ou discriminação à 

condição de ser mulher (BARROS, 2015).  

O feminicídio pode ser entendido como um fenômeno social: 

 

O feminicídio como fenômeno social se encontra presente em todas as sociedades, 

atingindo proporções significativas da população feminina em todo o mundo. Este, 

por sua vez, caracteriza-se como uma modalidade de violência extremada 

consubstanciada por uma cultura de dominação e de inferiorização da condição das 

mulheres. (OLIVEIRA, COSTA e SOUSA, 2015, p.1). 
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O nome feminicidio foi citado pela a primeira vez por Lagarde: 

Marcela Lagarde, antropóloga e feminista mexicana foi quem utilizou a categoria 

Feminicídio, que significa assassinato de mulheres apenas pelo fato de pertencer ao 

sexo feminino, dando a este um conceito político, com o propósito de denunciar a 

falta de resposta do Estado, o descumprimento de suas obrigações internacionais de 

proteção, e o dever de investigar e punir (Diniz, Priscila, 2015, p.1).  

O feminicídios pode ser definido como homicídio de mulher praticado pelos os 

homens: 

Feminicídio (femicide) é o assassinato misógino de mulheres por homens, ele é uma 

forma de violência sexual. Como definido por Liz Kelly, a violência sexual pode ser 

considerada como “qualquer tipo de ato físico, visual, verbal ou sexual 

experimentado por mulheres ou meninas que tenha gerado qualquer efeito que fira, 

degrade ou tire as habilidades de controlar contatos íntimos” (Kelly, 1988:41). 

O feminicídio ocorre geralmente em ambiente privado, decorre de desigualdades 

entre os gêneros, geralmente por parceiro íntimo, principalmente por não aceitamento do fim 

do relacionamento de acordo com autor: 

 

Violência contra a mulher ocorre tanto na rua como em casa. Mas, ao contrário dos 

homens, as mulheres e as crianças são as principais vítimas da violência sofrida no 

espaço doméstico, praticada, sobretudo, por maridos, ex-maridos, companheiros, ex-

companheiros, namorados, ex-namorados, irmãos, pais e padrastos (RAMOS et al, 

2011, p.173). 

 

Quando acontece o feminicidio no âmbito doméstico as crianças quem mais sofre em 

presencia a violência, para coibir estes crimes a lei 13.104/15 trouxe no paragrafo 7
a 

um 

aumento de pena, para o crime cometido na presença de ascendente e descendente.  

 

2.3 Tipos de feminicídio abarcados pelo Direito 

 

Neste subtópico, apresenta os tipos de feminicídio subdivididos e conceituados 

abarcados pelo Direito conforme a doutrina (BARROS, 2015), pode-se elencar três grandes 

grupos: o tipo intra lar (inclusive homoafetivo), simbólico heterogêneo e homogêneo, e o 

aberrante. 

O Feminicidio intra lar é aquele que está inserido no contexto de violência doméstica 

familiar, sendo geralmente o homem como autor do fato. O que por sua vez, o feminicidio 

homoafetivo é aquele causado entre mulheres com relação íntima de afeto. 

O Feminicidio Simbólico heterogêneo acontece diante do menosprezo ou 

discriminação a condição de ser mulher, praticado por um homem, há um simbolismo 
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relacionado à destruição da identidade da vítima enquanto mulher. Já o homogêneo, se trata 

da mesma conduta, porém praticada por uma mulher. 

O Feminicidio aberrante pode ser por aberratio ictus se ocorrer um acidente ou erro 

no uso dos meios de execução, e, no lugar de atingir o alvo mulher, atinge outra pessoa. No 

entanto, o agente irá responder pelo crime de feminicídio. 

 

 

2.3.1 Tipos de Feminicídio conceituados fora da perspectiva jurídica 

 

Neste subtópico menciona a conceituação que não necessariamente tem uma 

concepção jurídica, abarcada pelo Direito. Isso porque não há unanimidade na definição do 

que vem a ser feminicídio em todos os seus contornos. No entanto, alguns pontos comuns 

frequentemente mencionados, dentre eles, de acordo com INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO 

(2017) existem seis modalidades de feminicidio são: 

Feminicidio Intimo e a Morte de uma mulher cometida por uma pessoa com quem 

a vítima tinha uma relação ou vínculo íntimo: marido, ex-marido. Também acontece 

quando um amigo mata uma colega por não ter relação amorosa.  

Feminicidio Não íntimo quando a Morte de uma mulher e cometida por homem 

desconhecido, como uma agressão sexual que termina no assassinato da mulher por 

um estranho.  

Feminicidio Infantil ocorre quando a Morte de uma menina com menos de 14 anos 

de idade realizado por um homem de confiança da vítima.  

Feminicidio Familiar ou Conexo a Morte de uma mulher que tem uma relação de 

parentesco entre a vítima e agressor, ou seja, acontece quando a vítima, ao tentar 

evitar a prática da violência contra outrem, acaba por sofrer as consequências do 

crime.  

Feminicidio Sexual sistêmico ocorre quando a Morte de mulheres por razão de 

sequestro, tortura, estupradas ou por razão feminista. 

 

 

Existem vários tipos de feminicidios, nomeado pela a doutrina, sendo que o mais 

corriqueiro e feminicidio intimo cometido pelos namorados ex: namorados das vitimas, 

quando na aceita o fim do relacionamento. Primeiro caso de feminicidio em Mossoró-RN foi 

um feminicidio intimo, ou seja, o primeiro processo a ser processado e julgado como 

feminicídio na comarca de Mossoró/RN foi caso de Elaine Kledna Bezerra do Nascimento (38 

anos na data do fato). A vítima foi morta a tiros em sua residência pelo seu ex-esposo (o que 

resta claro as características de feminicídio, o âmbito doméstico e relação íntima de afeto). 

Restou no processo evidenciado que a motivação foi a não aceitação do fim do 

relacionamento por parte do autor, Lenilson Lopes de Freitas (52 anos). A sessão do júri 

aconteceu em julho de 2017 e o autor do fato foi condenado por 12 anos de reclusão. 
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3 FEMINICÍDIO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: VIGÊNCIA DA LEI 13.104/15 

 

A criminalização específica do feminicídio foi um passo importante como 

instrumento de combate à violência contra a mulher que assola a sociedade brasileira, pois 

como observado, tornou-se trivial a realização de crime contra mulheres em desfavor às suas 

condições biológicas e culturalmente criadas, como por exemplo, a imagem de ser frágil e que 

deve ser submissa ou inferior aos homens. Esses tipos de concepções instigam ações violentas 

de homens contra mulheres, de modo que o Estado teve que se manifestar especificamente 

acerca desses fatos. 

 

3.1 Natureza jurídica do feminicídio: qualificadora subjetiva ou objetiva? 

 

Quanto à natureza jurídica do crime de feminicídio com base na concepção 

majoritária a qualificadora é subjetiva, pois o crime ocorre em razão de motivações, 

envolvendo o sexo feminino, e não está relacionado ao meio e modo de execução (o que seria 

objetivo).  

A subjetividade da qualificadora fica clara na lei ao colocar “razões de condição de 

sexo feminino”, ou seja, o motivo. Se o legislador tivesse colocado simplesmente “vítima 

mulher” estaria caracterizando uma qualificadora objetiva, o que não é (é possível homicídio 

simples ou com outras qualificadoras para vítima mulher, sem aplicação de feminicídio). 

O principal efeito ao se reconhecer como qualificadora subjetiva é afastar a 

possibilidade de incidir o homicídio privilegiado previsto no art. 121, §1º do CP: 

 

Art. 121. (...) 

§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou 

moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação 

da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

 

Seria um contrassenso relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta 

emoção, como sendo justificável para se cometer o feminicídio. O mesmo acontece quando se 

trata de outras qualificadoras subjetivas como o motivo torpe e homicídio mediante paga ou 

promessa de recompensa, por exemplo. 
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3.2 Sujeito ativo e passivo 

Quanto aos sujeitos desse crime dividem-se em ativos e passivos, sendo que o ativo 

pode ser qualquer pessoa, inclusive mulher, enquanto o sujeito passivo a questão é mais 

complexa em virtude da assistência dos transgêneros e transexuais. Há pessoas que podem vir 

a não reconhecer seu sexo biológico como parte integrante de sua identidade, passando a se 

vestir e viver conforme o gênero oposto, neste caso, cita-se os homens que fazem mudanças 

de sexo ou vivem como mulheres (transgêneros).  

No texto da Lei 13.104 de 2015 menciona “sexo feminino” o que dificultou a 

aplicação da referida lei nos casos envolvendo os transsexuais e transgêneros. Apesar dessa 

colocação, não há motivos jurídicos suficientes para não aplicar essa lei nesses casos 

especiais, pois segundo este autor se quisesse limitar a aplicação só para as mulheres 

biologicamente identificadas assim, deveriam restringir o texto da lei de uma maneira que não 

ficasse subjetivo (GRECO, 2015). Conforme a subjetividade da lei não ampara os 

transsexuais e transgêneros. 

 

3.3 Caracterização 

Como já explicitado, no inciso VI do art. 121 do Código Penal traz a qualificadora do 

feminicídio uma contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. No entanto, cabe 

dizer o que seria estas razões e o legislador assim o fez no parágrafo § 2º-A do dispositivo 

como sendo violência doméstica e familiar, e quando a violência letal envolver o menosprezo 

ou discriminação da condição feminina:  

Art. 121 (...) 

§ 2
o
-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. 

 

 

No primeiro inciso, “violência doméstica e familiar”, fica imperioso a observância da 

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) já que ordenamento jurídico há conceito formado do que 

se entende por violência doméstica, no art. 5º da Lei, a saber: 

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:  I - no 

âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868858/art-5-inc-i-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a 

comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos 

por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer 

relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 

ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais 

enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. 

 

 

Logo, vemos que para encaixar nesse tipo penal, o ato criminoso deve ser praticado 

no âmbito da unidade doméstica, envolvendo família, relação íntima de afeto; sendo 

intendente de orientação sexual. 

No segundo inciso, o menosprezo pode ficar caracterizado através de traços de 

violação sexual, mutilação, tortura, por exemplo. É a ausência total de empatia, repulsa ou não 

reconhecimento de condição humana. Por sua vez, discriminação significa diferenciação, 

segregação, exclusão justamente com base na crença da inferioridade da mulher, ou não 

reconhecimento de um sujeito com pleno direito. 

 

3.3.1 Causa de aumento de pena 

Cumpre ressaltar que o crime pode ainda ter o aumento da pena diante de casos que 

envolva mulheres grávidas e se cometido até 3 meses após o parto; mulheres menores de 14 

(quatorze) anos ou maior de 60 (sessenta) anos; mulheres com deficiência física ou na 

presença de descentes e ascendentes da vítima. 

Este aumento de pena está positivado no §7º do art. 121 do CP: 

 

Art. 121 (...): 

§ 7
o
 A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime 

for praticado:  

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 

deficiência;  

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.  

  

O caso do primeiro inciso, para que haja incidência do aumento de pena, será 

necessário o agressor saber da condição de gestante ou parto recente (em até três meses) para 

que não recaia o erro de tipo e afaste o aumento de pena. 

Quanto ao segundo inciso, é interessante estabelecer o paralelo entre o §4º do art. 

121, o qual preleciona que a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra 

pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos; isso para os homicídios em 

geral, excluindo-se o feminicídio em razão do princípio da especialidade. Para o feminicídio, 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868825/art-5-inc-ii-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868791/art-5-inc-iii-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868763/art-5-1-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
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além de disposição própria quanto este aumento, pode o aumento chegar até metade da pena 

(de 1/3 até a metade), ou seja, mais severo. 

Quanto ao terceiro inciso, não é necessário o descendente ou ascendente da vítima 

estar presente fisicamente na hora do crime, entendendo a doutrina de Rogério Sanches, Alice 

Bianchini e Luiz Flávio Gomes que “na presença” pode ser ver ou ouvir a ocorrência, ainda 

que seja remotamente como seria no caso de uma ligação ou videoconferência. 

 

3.3.2 Feminicídio como crime hediondo 

 

A entrada em vigor da Lei 13.142/15 repercutiu na Lei de Crimes Hediondos (Lei 

8.072/90) alterando-a dando nova redação ao art. 1°, inciso I:  

 

Art.1°. (...) 

I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 

extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, 

§ 2
o
, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII); 

 

 

Logo, a qualificadora do feminicídio ficou ao lado das outras qualificadoras, 

evidenciando a hediondez do crime e gerando todos os efeitos decorrentes da legislação 

específica (como exemplo a progressão de regime de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e 

de 3/5, se reincidente). 

 

4 LEVANTAMENTOS DE DADOS ESTATÍSTICOS DOS CRIMES DE 

FEMINICÍDIO ANOS 2015 A 2018 EM MOSSORÓ/RN. 

 

Neste tópico aborda os dados estatísticos dos crimes de feminicidio na Cidade de 

Mossoró. Antes de entrar no tema, faz-se necessário uma breve exposição dos dados de 

feminicidio no Brasil, bem como no Estado do Rio Grande do Norte. 

A violência contra a mulher na sociedade brasileira vem aumentando, sendo 

constatada a taxa média anual de 4,8 assassinatos femininos em cada 100 mil mulheres 

ocorridas entre 2003 e 2013, colocando o Brasil na 5ª posição entre os países com maior 

índice de homicídios femininos, no ranking de 84 nações, segundo (WAISELFISZ, 2015): 

 

Mais de 100 mil mulheres foram assassinadas no País em uma década (2003-2013); 

uma realidade vergonhosa que tornou a tipificação penal do feminicídio uma 



22 
 

demanda explícita e urgente, cuja real aplicação tem no Judiciário seu elemento 

indispensável. (BANDEIRA, 2017, p.20). 

 

 

O Mapa da Violência 2015 (Órgão Brasileiro que pesquisa a Violência) mostra a 

estatística brasileira de assassinatos contra mulheres entre 1980 e 2013, num ritmo crescente 

ao longo do tempo, tanto em número quanto em taxas: morreu um total de 106.093 mulheres, 

vítimas de homicídio. Efetivamente, o número de vítimas passou de 1.353 mulheres em 1980, 

para 4.762 em 2013, um aumento de 252%. A taxa, que em 1980 era de 2,3 vítimas por 100 

mil, passa para 4,8 em 2013, um aumento de 111,1%. (WAISELFISZ, 2015, p. 11). 

E observado que os homicídios de mulheres crescem assustadoramente no Brasil, no 

Rio Grande do Norte a violência contra a mulher segue também preocupante. Estatísticas 

repassadas pelo Observatório da Violência (OBVIO) informa que são 270 mulheres 

assassinadas no território potiguar nos período de 2015 a 2018, ou seja, foram muitos 

homicídios de mulheres, contudo e importante ressalta quem nem todo homicídio feminino e 

feminicidio.  

Segundo OBVIO, em 2015 no RN, crimes de femicídios totalizou 65 vítimas, isso 

em pouco mais de sete meses do ano. No mesmo período de 2016, esse tipo de crime teve 

uma leve redução, totalizando a violência contra a mulher um resultado de 56 mortes. Estes 

números são crimes de feminicidios. 

Em 2017, a quantidade de casos aumentou para 84 assassinatos de mulheres, o que 

corresponde a um crescimento de 50%. No período entre 1° de janeiro e 6 de agosto do 2018, 

aconteceram 65 crimes, o que significa uma queda de 22,6% em relação ao mesmo período de 

2017. No apanhado geral, os feminicídios aumentaram mais de 80% no RN de 2015 para 

2018 (OBVIO). 

Por fim, segundo o órgão supracitado, o Rio Grande do Norte está na quarta posição 

com o maior número de mulheres assassinadas, ficando atrás apenas de Roraima (96,7), Ceará 

(72,6) e Rondônia (48,4).  Segundo os dados estatísticos do Estado, a violência contra a 

mulher está aumentando, mesmo após elaboração das leis Maria da Penha e da tipificação do 

feminicidio, a violência segue. 

 No contexto sociocultural, entende-se que aumento da violência é motivado No 

contexto sociocultural, entende-se que aumento da violência é motivado pela a cultura 

machista, onde o homem ainda acredita que tem poder e domínio absolutos sobre a mulher 

segundo o IBGE. 
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4.1 Dados perante órgãos policiais de Mossoró/RN – DEAM e DEHOM 

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Mossoró tem 

população estimada de 294.076 habitantes em 2018, sendo a segunda cidade maior do estado 

do Rio Grande do Norte, ficando atrás apenas da capital, Natal. Para a elaboração do presente 

artigo, foi realizada coletando os dados junto aos órgãos policiais e judiciais, in loco, seja na 

Delegacia Especial de Atenção a Mulher (DEAM), Delegacia Especializada De Homicídios 

(DEHOM)e na Primeira 1
a
 Vara Criminal da comarca de Mossoró. Os dados compreendem o 

período dos anos de 2015 a 2018, conforme será demostrando a seguir: 

Delegacia da Mulher focam apenas nos crimes previstos na lei Maria da Penha, como 

violência doméstica, além de casos de crimes contra a dignidade sexual e feminicídio.  

Através da análise estatística dos dados identificamos na Delegacia Especial de 

Atenção a Mulher (DEAM) de Mossoró, no ano de 2015 foram constatadas mil novecentos e 

quarenta e sete (1.947) notificações, correspondendo duzentos e noventa e oito (298) ameaças 

(art. 147 do CP), sento e setenta e um (171) lesões (art. 129 do CP), Tentativa de Homicídios 

dois (2) (art. 121, C/C art. 14, II do CP), estupro trinta e seis (36), Dano seis (6), Medita 

Protetiva trezentos e oitenta e nove (389), Inquérito Policiais quatrocentos e sessenta e sete 

(467), podendo ser representado pelo seguinte gráfico: 

 

Figura - 1 
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Em 2016, houve a notificação de mil e seiscentos e cinquenta e seis (1.656) casos 

de violência contra a mulher, duzentos e trinta e oito (238) Medidas Protetivas, trezentos e 

quarenta e oito (348) Crimes de Ameaça, sento e sessenta e dois (162) Lesão Corporal, vinte e 

nove (29) Estupro, treze (13) casos de Dano e trezentos e noventa e sete (397) Inquérito 

Policiais Instaurados. No referido ano a delegacia não forneceu os dados de tentativas de 

homicídios. Logo, no ano de 2016 tivemos os seguintes resultados: 

 

Figura - 2 

 

 

 

No ano de 2017 a Delegacia só passou os dados referentes ao período entre janeiro e 

março (1º trimestre), dos quais foram contabilizados trezentos e setenta e três (373) registros 

de violência contra a mulher entre 105 Medidas Protetiva, sessenta e sete (67) Crimes de 

Ameaça, trinta e quatro (34) crimes de Lesão Corporal, seis (6) Estupros, três (3) casos de 

Dano, e sento e doze (112) Inquérito Policiais Instaurados: 

 

Figura - 3 
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Segundo aos dados estatísticos de 2015 a 2017 fornecidos pela a (DEAM), mostra 

que Mossoró tem um histórico recorrente de violência conta a mulher. 

A Delegacia Especializada De Homicídios De Mossoró (DEHOM), e essencial 

contra a criminalidade, já que os números de assassinatos aumentam de forma assustadora nos 

últimos anos. 

 Conforme os dados estatísticos da (DEHOM) em 2015 ocorreram nove (9) 

homicídios de mulheres em Mossoró, sendo que somente dois (2) entre os assassinatos foram 

configurados feminicidio. No ano de 2016 foram registrados seis (6) homicídios femininos, 

sendo um (1) considerado feminicidio. Em 2017 foi o ano com mais assassinatos de mulher 

na cidade Mossoró, contabilizando quatorze (14) homicídios, dos quais quarto (4) foram 

feminicidio. Por fim em 2018 foram, onze (11) homicídios de mulheres, dentre eles três (3) 

foram considerados feminicidio. O gráfico a seguir, detalha os dados da DEHOM entre 2015 

e 2018: 

 

Figura - 4 
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Assim, podemos concluir que em termos de feminicídio, nos últimos dois anos, 

houve aumento (considerando ainda que o ano de 2018 ainda não terminou). 

É importante salientar que nem todos os homicídios ocorrido contra mulher é 

considerado Feminicidio. O homicídio acontece por qualquer motivo, exemplo: uma pessoa 

que mata a vítima mulher para roubar ou por causa de envolvimento com o tráfico (ou crime 

organizado), são considerados homicídio simples previsto no caput do artigo 121 do CP 

(eventualmente incidindo qualificadoras diversas do feminicidio).  

De acordo com os dados já expostos, trinta (30) assassinatos de mulheres em 

Mossoró forem considerados homicídio simples ou qualificado por qualquer natureza diversa 

do feminicídio.  

Já o feminicidio é o assassinato de mulheres especificamente em razão do gênero, 

simplesmente por ser mulher, pautados no ódio e implicações culturais em função do gênero 

feminino.  Segundo análise estatística no Município de Mossoró foram contabilizados dez 

(10) casos de feminicidio nos moldes previsto na lei13. 104/15 incidindo a qualificadora do 

crime por razão de gênero.  

 

4.2 Processos Judiciais na comarca de Mossoró/RN 

 

A Lei nº 13.104 de 09 de março de 2015, tipificou o feminicídio como uma 

qualificadora do homicídio, portanto como a Lei Maria da Penha, são um grande progresso 

para as mulheres para garantia seus direitos (FREIRE, 2018). 

2015 2016 2017 2018

Homicídio de mulher 9 6 14 11

feminicídio 2 1 4 3
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Conforme a RESOLUÇÃO 09/2015 do TJRN, art. 3º, inciso I, alínea “a”, cabe 

privativamente a 1ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró processar e julgar os crimes da 

competência do Tribunal do Júri e presidir suas sessões (nenhuma outra vara criminal da 

comarca de Mossoró possui esta competência).  

Ingressando na análise dos Processos judiciais na 1
a
 Vara Criminal de Mossoró sobre 

o feminicidio, foram analisados cinquenta (58) Processos envolvendo vítimas mulheres, 

somente oito (8) foram comprovados se tratar de feminicidio.  

No ano 2015 a delegacia de homicídio de Mossoró constata dois Feminicido, na 

análise dos processos na Primeira Vara da supracitada cidade, foi verificado que só um (1) 

caso de feminicidio tornou-se Ação Penal o outo foi arquivado pela insuficiência de provas. 

No ano de 2016 foi constatado um (1) feminicido, na análise se observou que o processo está 

em andamento para julgamento.  

Em 2017 houve quatro (4) feminicidios sendo que um foi arquivado por insuficiência 

de provas. No referido ano foi julgado o primeiro processo de feminicídio na cidade, 

condenando o autor do fato, apesar da sentença ainda não ter transitado em julgado, pois o 

processo encontra-se em grau de recurso. Outros dois processos estão em andamento 

aguardando para ser julgados.  

Por fim, em 2018 houve três (3) casos de feminicidio: os processos estão em 

andamento aguardando julgamento. 

 

Figura - 5 
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Na pesquisa foi identificado que 100% dos casos que tramitam na 1
a 

Vara Criminal 

de Mossoró são feminicídios do tipo íntimos cometidos pelos os esposos, ex-esposos, 

namorados e ex-namorados das vítimas. 

Foi identificado ainda que em todos esses processos, as mulheres já vinham sofrendo 

violência doméstica, algumas tinham medida protetiva, mesmo assim não evitou o autor ceifar 

a vida das vítimas. Desta feita, atenta-se que os crimes poderiam ser evitados, pois quando há 

indicio de violência doméstica, o feminicidio pode a qualquer momento acontecer.  

Durante análise dos processos observou-se, que existe homicídios de mulheres na 

cidade de Mossoró-RN, que são arquivados pela insuficiência de provas, mesmo contendo 

vários indícios da pratica do Feminicidio. É necessário que os órgãos competentes 

disponibilizem mais linha de investigação para que os crimes por razão de gênero possam ser 

identificado e punido de forma adequada. 

Concluísse que, na Cidade de Mossoró há uma baixa taxa de crimes de feminicidio e 

que existe a aplicabilidade de lei da Lei nº 13.104 de 09 de março de 2015, conforme os dados 

expostos anteriormente. Entretanto e preciso que as mulheres continuem na lutar para efetiva 

aplicação da lei e a garantir o funcionamento adequado dos aparelhos de proteção à mulher 

vítima de violência, para que os autores respondam pelo o crime praticado. 

 

2015 2016 2017 2018 RESULTADO

Total de Processos 2 1 4 3 10

Em andamento 0 1 2 3 6

Julgado 1 0 1 0 2

Arquivado 1 0 1 0 2
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5 POLÍTICAS PÚBLICAS UTILIZADAS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN PARA 

PREVENÇÃO E COMBATE DA VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES E 

FEMINICÍDIO  

 

A mulher durante anos sofreu os efeitos de uma sociedade marcada pela hegemonia 

do gênero masculino sob o feminino. Na história, em diversas sociedades e períodos as 

mulheres sofriam caladas, pois não tinham voz política e nem seu valor era respeitado, já que 

era subjulgada como inferior, tanto física como intelectualmente. Todavia, com o passar dos 

séculos ficou evidente que a mulher é tanto capaz de superar o homem intelectualmente como 

em força, onde tais aspectos variam de pessoa para pessoa. Para que a igualdade entre o 

homem e a mulher seja alcançada, pois ainda existem diferenças de tratamento com relação a 

homens e mulheres, foi necessário à criação de mecanismos para combater essa cultura e 

dentre esses mecanismos encontram-se as leis e as políticas públicas.  

Antes de conceituar políticas públicas é necessário destacar o atual cenário brasileiro 

conforme (MATOS, 2015): 

 

A sociedade brasileira é altamente demarcada por diferenças de sexo e gênero. Estas 

desigualdades se explicitam na forma como homens e mulheres são atingidos pela 

violência. Ao passo que os homens são mais frequentemente vitimados em espaços 

públicos, as mulheres são recorrentemente assassinadas e agredidas no âmbito 

doméstico. Os autores da violência, na maioria destes casos, são aqueles com quem 

a mulher possui uma relação íntima, como maridos ou ex-companheiros, 

independentemente de, ao tempo do crime, viverem na mesma casa. (MATOS, 

2015, p.3) 

 

 

Políticas públicas são instrumentos que o Estado possui para colocar em execução os 

direitos e garantias previstos em leis, no caso da mulher, temos na Constituição Federal o rol 

dos direitos e das garantias fundamentais que declara que a mulher e o homem são iguais em 

direitos e obrigações, dessa forma, o Estado busca erradicar os aspetos culturais que 

inferiorizam as mulheres e acabam agredindo a dignidade delas. Para tanto, é necessário criar 

políticas públicas para enfrentar a desigualdade entre homens e mulheres.       

Quanto a todos os instrumentos de enfrentamento a violência contra a mulher, 

destaca-se: 

As ações de enfrentamento à violência contra a mulher são amplas e envolvem 

iniciativas coercitivas, preventivas, de acolhimento/assistência às vítimas e que 

garantam os direitos das mulheres. Essas ações são intersetoriais, de 

responsabilidade do poder judiciário e de diversos ministérios e secretarias das três 

esferas de governo. No âmbito federal, o órgão responsável pela coordenação da 

política é a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM), vinculada ao 

Ministério da Justiça. (BRASIL, SENADO FEDERAL, 2016, p.1). 
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As ações expostas acerca da defesa da mulher foram diversas nas quais com o passar 

dos anos garantiram que as mulheres tivessem apoio diante dos ataques que viessem a sofrer. 

Com a constante execução dessas medidas tornou-se possível que a violência contra a mulher 

fosse enfrentada de forma mais intensa não apenas pelo Estado, mas pela própria sociedade. 

Quanto à diversidade de ações utilizadas pelo Estado, salientam-se: 

 
 Apoio a Serviços Especializados no Atendimento às Mulheres em Situação de 

Violência; Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a violência 

contra a mulher; Construção da Casa da Mulher Brasileira e de Centros de 

Atendimento às Mulheres nas Regiões de Fronteira; Atendimento às Mulheres em 

Situação de Violência; Ampliação e consolidação da rede de serviços especializados 

de atendimento às mulheres em situação de violência; Publicidade de Utilidade 

Pública; Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as 

Mulheres; Capacitação de profissionais para atendimento a mulheres em situação de 

violência; Central de atendimento à mulher - ligue 180; Apoio a iniciativas de 

fortalecimento dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão; Apoio a 

iniciativas de prevenção à violência contra as mulheres. (BRASIL: SENADO 

FEDERAL, 2016, p.3). 

 

 

As principais Politicas Publicas do Município de MOSSORO-RN são: Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Delegacia especializada em 

atendimento a mulher (DEAM), Defensoria Pública, Ministério Público (9ª Promotoria), 

Casas Abrigo e leis e projetos de leis Municipais para proteção da mulher. Destacaremos aqui 

alguns atendimentos para a mulher em situação de violência. 

 

5.1 Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

 

Mossoró tem um (1) Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS), uma unidade pública que tem como principal objetivo oferecer o trabalho social 

especializado no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para famílias que estão em 

situação de ameaça ou sendo violados seus direitos. O CREAS oferece ações especializadas 

de orientação, proteção, acompanhamento psicossocial e jurídico individualizado as pessoas 

como: Idosos; Portadores de necessidades especiais; Mulheres; Crianças; Adolescentes, ou 

seja, as pessoas que esta sendo vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, 

abandono, ameaça maus tratos e qualquer tipo de discriminação.  

O CREAS da assistência às mulheres em situação de violência, ajudando com 

moradia, alimentação, higienização e trabalho.  
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O CREAS está totalmente interligado ao combate à violência contra a mulher, pois 

na Lei Maria da Penha, em seu capítulo II, da assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar.  

 

5.2 Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM 

 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) tem a função de 

investigar, apurar e tipificar os crimes de violência contra a mulher. Na unidade tem um 

psicólogo e um assistente social que fazem atendimento duas vezes por semana às mulheres 

que buscam ajuda. O Objetivo maior da DEAM de Mossoró, e realizar a instrução de 

inquéritos policiais que levaram ao judiciário as queixas-crimes para julgamento. De acordo 

com a lei Maria da Penha (11.340 de 07/2006):  

O primeiro 1-capítulo específico para o atendimento pela autoridade policial para os 

casos de violência contra a mulher. 2-Permite a autoridade policial prender o agressor em 

flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência contra a mulher. 3- Registra o 

boletim de ocorrência e instaura o inquérito policial (composto pelos depoimentos da vitima, 

do agressor das testemunhas e de provas documentais e periciais). 4- Remete o inquérito 

policial ao Ministério Público. 5- Pode requerer ao juiz, em 48h, que sejam concedidas 

diversas medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência. 6-Solicita ao 

Juiz, a decretação da prisão preventiva com base na nova lei que altera o código de processo 

penal (lei11. 340/2006). 

Dados expostos pela assistente social, Priscilia Dantas, apontam que Mossoró ainda 

tem muitos casos de violência doméstica e poucas denúncias. Compreende que mesmo com 

várias políticas públicas, em apoio a mulher, é notável o temor das mulheres em denunciar os 

agressores.  

De acordo com delegacia da mulher, Mossoró ainda tem muitos casos de violência 

doméstica e poucas denúncias. Compreende que mesmo com várias políticas públicas, em 

apoio à mulher, é notável o temor das mulheres em denunciar os agressores. 

 

5.3 Defensoria Pública da Mulher 

 

De acordo com a Política Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher, a 

Defensoria Pública tem a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e encaminhar as 

mulheres em situação de violência.  
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De acordo com Relatório de avaliação das Defensorias Públicas do Brasil, a 

Defensoria do RN está presente em oito (8) das sessenta e cinco (65) comarcas do Estado. As 

sedes estão inseridas na capital Natal e nos municípios de Mossoró, Parnamirim, Ceará-

mirim, Caicó, Nova Cruz, Assú e Pau dos Ferros.  

Entre os oitos (8) núcleos já mencionados, somente em quatro (4) deles Natal, 

Mossoró, Parnamirim e Caicó, tem serviço de acompanhamento à mulher vítima de violência 

doméstica.   

A Defensoria também atua como coordenadora nos casos atendidos pelo Núcleo de 

Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar (Nudem) de Mossoró tem como 

objetivo aumentar o acesso à Justiça e garantir às mulheres orientação jurídica, e realizar o 

acompanhamento de seus processos.  

 

5.3.1Casa de Passagem Olga Pereira (Casa de abrigo) 

 

A casa de abrigo é uma política emergencial, tem como objetivo acolher a mulher 

vítima de violência doméstica, e uma forma de proteção para a vítima que denúncia o autor ou 

sofreu ameaça e não tem local seguro para ir. 

Na cidade de Mossoró foi instituída Casa de Passagem Olga Pereira, que acolher 

pessoas em situação de violação de direitos (mulheres vítimas de violência doméstica, idosos 

e pessoas com deficiência). De acordo com a secretária do Desenvolvimento Ciarlini, 2018: 

 

Os serviços são oferecidos através de um conjunto articulado de ações 

especializadas, que permitam construir e garantir esses direitos, fortalecendo a 

autoestima, restabelecendo vínculos familiares ou sociais, bem como o direito a 

convivência familiar e comunitária. (Ciarlini, 2018). 
 

A Casa de Passagem acolhe vítimas pelo meio de encaminhamento do Ministério 

Público, Plantão Social, rede de saúde, CRM, CREAS e por determinação judicial das varas 

competentes. 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), Os serviços 

oferecidos pela casa de passagem integram os serviços de Proteção Social Especial e 

complexo e tem como objetivo proporcionar proteção e moradia provisória para pessoas 

vítimas de violação de seus direitos fundamentais como (mulheres vítimas de violência 

doméstica, Idosos e pessoas com deficiência). A casa de passagem foi uma Grade realização 

para as mulheres vítimas de violências em Mossoró- RN. 
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5.3.2 Leis em vigor no município de Mossoró para Combate à Violência contra a Mulher 

 

Existem duas Leis em vigor no município de Mossoró para Combate à Violência 

contra a Mulher. 

A primeira lei vigente e de nº 2623 de 2010, que institui o Sistema de Notificação 

Compulsória da Saúde e o Disque Denúncia para mulheres vítimas de violência, abuso sexual 

e maus tratos. 

 “Implantar o DISQUE-DENÚNCIA no município de Mossoró, tem objetivo de 

coibir, dar proteção, orientação e assistência para os casos de violência, abuso sexual e maus 

tratos contra as mulheres mossoroenses”, de acordo com o artigo 2º a lei nº 2623 de 2010. 

A presente lei encoraja as mulheres a denunciar os agressores, já que muitas 

mulheres tem receio de comparecer diretamente na Delegacia, o disque denúncia orienta a 

mulher vitima de violências, bem como, facilita o acesso das mulheres que busca ajuda para 

coibir a violência sofrida. 

A segunda lei em vigor e de Nº 3.409 de 2016, onde dispõem que Executivo pode 

instituir a Semana Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher:  

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Semana Municipal de 

Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, a ser comemorada anualmente a partir 

do dia 8 de março.  Art. 2º. Durante a Semana Municipal de Promoção e Defesa dos 

Direitos da Mulher o Poder Executivo Municipal poderá realizar campanhas de 

conscientização acerca das questões que envolvem a mulher em sociedade, seus 

direitos, saúde, emprego e renda, combate à violência doméstica etc. Art. 3º. Na 

aplicação desta lei, o Poder Executivo Municipal poderá firmar parcerias com 

Organizações Não Governamentais visando difundir ações de conscientização e 

assistência à mulher nos bairros e comunidades rurais. Art. 4º. As despesas 

decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementando-as, caso necessário. 

 

As duas leis vigente no Município de Mossoró, demostra a preocupação para 

combater a violencia contra a mulher, além das leis vigentes, existem dez 10 projeto de lei na 

Câmara Municipal de Mossoró, todas com objetivo de protege a mulher são: 

O Projeto de Lei nº 10 tem o objetivo divulgação do serviço de disque denúncia de 

violência contra a mulher. O Projeto de Lei nº 16 tem por finalidade a Prioridade de matrícula 

na rede de ensino para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, bem como seus 

filhos e filhas.  

O Projeto de Lei nº 91 uso de espaços públicos de publicidades para campanhas 

educativas contra atos de violência contra a mulher. Por seu turno, o Projeto de Lei nº 176, 
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tem a finalidade e institui no âmbito do município de Mossoró a patrulha Maria da Penha com 

o objetivo de prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e dá outras 

providências.  

O Projeto de Lei nº 244, o objetivo e institui a semana de combate e prevenção a 

violência doméstica no Município de Mossoró e dá outras providências. Enquanto o Projeto 

de Lei nº 23 dispõe sobre a criação em Mossoró, da parada segura para mulheres em horários 

noturnos no itinerário do transporte coletivo e dá outras providências.  

O Projeto de Lei nº 142 autoriza a disponibilização da lei Maria da Penha nos 

estabelecimentos que indica para consulta da população, em local visível e de fácil acesso, no 

âmbito do município de Mossoró, e dá outras providências. O Projeto de Lei nº 151 institui 

programa de combate à violência e abuso sexual no transporte coletivo em Mossoró e dá 

outras providências. Projeto de Lei nº 160, cria o aplicativo (app) “sos mulher”, no âmbito do 

Município de Mossoró, e dá outras providências. 

Por fim, o Projeto de Lei nº 177 tem por finalidade insere no cotidiano escolar da 

rede municipal de ensino o programa de combate à violência contra a mulher e dispõe sobre 

mecanismos para coibir a violência doméstica proposições legislativos - combate à violência 

contra a mulher.  

Diante do exposto concluísse que Mossoró-RN contém várias políticas públicas para 

combater a violência contra a mulher e o Feminicidio. Evidente que as mulheres precisam de 

constante apoio em virtude de constantes violações de direitos. O respeito à dignidade 

humana, é fruto de longo processo de amadurecimento histórico dos povos, constitui-se, 

atualmente, no ponto central das legislações de praticamente de todo o mundo, ainda que 

incutido de valores políticos, filosóficos, religiosos, conforme cada nação que os adotam. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os meios de comunicação denunciam diariamente a onda de violência que assola o 

Brasil e como respostas surgem consequências diante da ineficácia do Estado em garantir a 

segurança para a coletividade e uma manifestação dessa violência diz respeito às mulheres. 

Como foi observada durante anos a mulher sofreu com o preconceito e a submissão, ou seja, a 

concepção de que era inferior ao homem e que por essa razão deveriam aceitar conviver no 

âmbito de suas casas sem questionar se merecia ocupar um lugar melhor ou não na sociedade. 

Contudo, por mais que tenha durante séculos chegou o momento em que as mulheres saíram 

dos limites de suas residências e passaram a ocupar as ruas e reivindicar seus direitos e seus 

desejos de participar ativamente da política no país.  

Após os fatos e fundamentos apresentados pode concluir alguns fatos: primeiro que a 

mulher sofre com o preconceito em todos os períodos históricos segundo que a mulher sempre 

foi vista como submissa ao homem em todos os aspectos. A violência contra a mulher sendo 

um mal que se faz presente na sociedade brasileira, sendo perpetuada de geração em geração, 

atacando bens jurídicos indisponíveis da mulher como sua integridade física e moral e até 

mesmo podendo ceifar sua vida, com isso, a dignidade humana da mulher é atacada 

constantemente. 

Como consequência disso a máquina estatal buscou combater essa violência e esses 

desrespeitos aos direitos humanos que sustentam os pilares da Constituição Federal por meio 

de uma de suas maiores armas de controle cujo é o Direito. Posto isso, tornou-se necessário 

provocar a criação de normas de natureza penal para proteger esses direitos indisponíveis das 

mulheres que durante tanto tempo foram corrompidos e atacados enquanto nada era feito a 

respeito, contudo, com o movimento feminista e a união das mulheres e inclusive a 

participação de homens nesse processo a mulher passou a ser vista com outros olhos, é 

verdade que é uma batalha diária, entretanto, a pior parte já foi feito que fosse justamente 

fazer com que a voz da mulher fosse ouvida. 

Com o elevado número de violência e mortes de mulheres por questão de gênero 

feminino, o Brasil buscou coibir estes crimes criando leis especificas.  

Portanto, concluísse que a criação de leis, como por exemplo, a Lei Maria da Penha 

são ferramentas importantes para defender a dignidade humana das mulheres que são atacadas 

diversas maneiras sejam seu corpo, sua sexualidade e sua dignidade mental. A Lei Maria da 

Penha, bem com a Lei do Feminicidio foram um dos maiores artifícios jurídicos que a mulher 

tem para se defender da violência doméstica e homicídio por razão de gênero, as supracitadas 
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leis vêm fazendo grande diferença devido à prisão de agressores e até instigando a criação de 

delegacias especializadas na defesa da mulher.  

O artigo expõe os dados da aplicabilidade da lei do feminicidio na cidade de 

Mossoró-RN focada na análise estatística descritiva dos dados apresentados. Diante do 

exposto conclui-se que Mossoró-RN esta aplicando a lei do feminicidio, houve dez (10) 

feminicidio na cidade nos períodos de 2015 a ate meados de 2018, onde dois (2) destes crimes 

foram aplicada a referida lei. Desse modo, os crimes como o estupro, homicídios, tráfico de 

mulheres, as mais diversas formas de violência devem ser combatidas não apenas por meio de 

leis, mas também por Políticas Públicas, a supracitada cidade apresenta varias Políticas 

Públicas para combater a violência contra a mulher. Através das Políticas já mencionadas 

existem poucos casos de homicídio por razão de gênero no referido Município, demostrando a 

importâncias das Políticas Públicas para coibir a violência contra a mulher.  

Foram constatados que todos os crimes de feminicidio no Município de Mossoró-RN 

foram no âmbito doméstico, às vítimas viviam um relacionamento conturbado, compreende 

que este e um potencializado para o crime de feminicidio, ou seja, feminicidio intimo que 

poderia ser evitado. De acordo com a Delegacia da mulher muitas das as vitimas tem receio 

de denuncias os autores, situação que precisa ser repensada, quanto o efeito das ações de 

medidas protetivas do Estado fundamentadas na lei e isto amostra que só ação repressiva não 

irá coibir a violência contra mulher. Conforme o IBGE o machismo é presença muito forte 

nos feminicídios.  

Embora muitas conquistas e lutas pela igualdade de gênero, muito precisa se avançar 

neste pleito. 
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