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RESUMO: A violência contra as mulheres e os crimes de feminicídio são uma 
realidade na América Latina e esta violência tem aumentado intensamente nos 
últimos anos, tornando o continente um dos mais perigosos para a mulheres. 
Ressalte-se que o continente também se destaca pelas numerosas legislações 
criadas para um combate mais efetivo a estes crimes. Diante disto, o presente 
trabalho tem por objeto a análise do significativo aumento dos crimes de 
feminicídio no Brasil, nomeadamente no estado da Paraíba, no nordeste 
brasileiro, desde 2017 até o presente ano. A pesquisa pretende apontar quais os 
fatores sociais, jurídicos e políticos que levaram ao crescimento da prática dos 
homicídios de mulheres por razões de gênero no país, bem como, abordar as 
formas pelas quais o tema é tratado pelos órgãos institucionais e quais são os 
instrumentos jurídicos voltados para prevenção e repressão destes crimes. 
Também tem por objetivo analisar o aumento dos crimes de feminicídio na 
Paraíba nos últimos dois anos, assim como abordar o processo de 
reclassificação dos crimes de homicídio para feminicídio feito pelo poder 
judiciário local. O tema do feminicídio é relevante, urgente e justifica-se não só 
pelos seus números alarmantes, mas, sobretudo, por se tratar um país em que 
a violência contra as mulheres impera, colocando-o em quinto lugar dentre os 
países em que mais ocorre violência de gênero, segundo o Alto Comissariado 
das Nações Unidas pra os Direitos Humanos (ACNUDH); o país só perde para 
El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Partimos da hipótese de que, para 
além do patriarcado enraizado na cultura machista do país, os recentes 
discursos misóginos e conservadores que tem tomado os locais de fala de muitas 
autoridades no país nos últimos anos, tem retomado a ideia de dominação das 



mulheres pelos homens e das mesmas como sua propriedade e objeto sexual. 
O retorno dos discursos misóginos a partir de autoridades locais oprimem as 
mulheres e dificultam os processos de busca da igualdade de direitos na 
sociedade e consistem num retrocesso em relação aos avanços nos direitos das 
mulheres conquistados nas últimas décadas no país. Diante disto, concluímos 
que, o aumento dos números de feminicídios no país e, consequentemente na 
Paraíba, devem-se ao empoderamento das relações de dominação patriarcais 
que tomaram lugar central no país nos últimos anos, sendo que as ações sociais 
institucionais e a atuação da legislação já existente na matéria são insuficientes 
para a demanda surgida. Para tanto, utilizamos o método analítico–descritivo e 
os procedimentos de pesquisa indireta bibliográfica e documental em livros, 
periódicos, leis e sítios eletrônicos. 
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