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RESUMO: As mortes violentas de mulheres representam um problema social que exige 
atenção e cuidado por toda a sociedade, especialmente porque está muito mais ligado às 
questões culturais e afetivas do que a outros fatores. Hoje, em todo o mundo, é possível 
acompanhar movimentos e legislações que combatem a violência contra as mulheres. O Brasil 
possui um histórico de legislações com fortes traços do patriarcado, como o Código Civil de 
1916 e a antiga redação do Código Penal de 1940. Em contrapartida, a Constituição de 1988 
representou um marco ao igualar os direitos de homens e mulheres em todas as esferas. Outro 
avanço, ou indicativo de avanço, ocorreu em 1995 quando o Brasil ratificou a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como 
Convenção de Belém do Pará, em razão da qual houve o compromisso de inclusão na 
legislação pátria norma específica sobre o tema. Essa lei foi criada apenas em 2006, 
conhecida como Lei Maria da Penha, reconheceu a violência contra as mulheres como 
violação dos direitos humanos. Por fim, em março de 2015 a Lei n. 13.104/2015, alterou o 
Código Penal para incluir o feminicídio como homicídio qualificado. Ainda assim, são 
recorrentes as notícias de mulheres que sofrem violência, infelizmente, em seu grau máximo, 
quando ocorre o homicídio ou sua tentativa. Este trabalho busca analisar a mortalidade 
feminina de forma violenta na cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, Estado Brasileiro 
situado na Amazônia Ocidental. A pesquisa é predominantemente quantitativa, de natureza 
aplicada, descritiva e documental. Para tanto foram analisados os processos distribuídos na 
comarca de Porto Velho para a 1ª e 2ª Vara do Júri no ano de 2016. Os resultados indicam que 
dos 153 processos distribuídos no período da pesquisa, 29 tinham como vítima mulheres, 
sendo que em 15 casos houve o resultado morte. Além disso, apurou-se que quase 75% dos 
agressores eram ex-parceiros ou atuais e que houve condenação em 6 casos por feminicídio 
(ou tentativa). Como conclusão a pesquisa apontou a magnitude do crime e a necessidade de 
identificar situações de risco e prevenir desfechos letais. 
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