
ÓRFÃOS DO 
FEMINICÍDIO



O que é 
feminicídio?
Feminicídio é o assassinato de uma
mulher pelo simples fato de ser
mulher. Os motivos mais comuns são
o ódio, o desprezo ou o sentimento
de perda do controle e da
propriedade sobre as mulheres,
comuns em sociedades marcadas
pela associação de papéis
discriminatórios ao feminino, como é
o caso brasileiro.



Brasil é o 5º no ranking de 
homicídios de mulheres
Todos os dias, um número significativo de mulheres, jovens e meninas
são submetidas a alguma forma de violência no Brasil. Assédio,
exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por
parceiros ou familiares, perseguição, feminicídio. Sob diversas formas e
intensidades, a violência de gênero é recorrente e se perpetua nos
espaços públicos e privados, encontrando nos assassinatos a sua
expressão mais grave.

Ranking mundial



Números do feminicídio no Brasil
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2021 12 25 4 18 88 31 25 35 53 56 43 37 152 65 30 75 85 36 80 20 86 17 4 55 136 19 22

2020 11 35 9 16 114 27 17 26 43 65 51 43 151 66 35 73 75 31 78 13 80 13 9 57 179 14 9

2019 11 44 7 12 101 34 32 35 41 51 38 30 146 47 36 89 57 29 85 21 97 6 6 58 184 21 10
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Crônometro da violência contra 
as mulheres no Brasil

1 estrupro a cada 11 minutos.
11ª Edição do Anuário de Segurança Pública (FBSP; 2017)

1 mulher assassinada a cada 8 horas.
11ª Edição do Anuário de Segurança Pública (FBSP; 2017)

503 mulheres vítimas de agressão a 
cada hora
Pesquisa Vsível e invisível: a vitimizaçao de mulheres no Brasil 
(DataFOlha/FBSP;2017)

5 espancamentos a cada 2 minutos.
Mulheres Brasileiras nos Espaços Públicos e Privado FPA/Sesc; 2010)

3 mulheres foram vítimas de feminicídio 
por dia durante a pandemia da COVID19
Mulheres Brasileiras nos Espaços Públicos e Privado FPA/Sesc; 2010)



Quem são as vítimas 
do feminicídio?

Mulheres de diferentes raças e idades
são alvo de crimes de violência de
gênero.

97,8% das vítimas foram mortas por
um companheiro atual, antigo ou
outro parente

66,7% das vítimas são mulheres
negras

Mais de 70% das mulheres mortas
tinham entre 18 e 44 anos, ou seja,
idade reprodutiva.



Legislação



Lei Maria da Penha 
(11.340/2006): 

Cria mecanismos para 
coibir a violência 
doméstica e familiar contra 
a mulher e estabelece 
medidas de assistência e 
proteção.

Acesse na íntegra



Lei Carolina Dieckmann 
(12.737/2012): 

Tornou crime a invasão de 
aparelhos eletrônicos para 
obtenção de dados 
particulares.

Acesse na íntegra



Lei do Minuto Seguinte 
(12.845/2013): 

Oferece garantias a vítimas 
de violência sexual, como 
atendimento imediato pelo 
SUS, amparo médico, 
psicológico e social, exames 
preventivos e informações 
sobre seus direitos.

Acesse na íntegra



Lei Joana Maranhão 
(12.650/2015): 

Alterou os prazos quanto a 
prescrição de crimes de 
abusos sexuais de crianças e 
adolescentes. A prescrição 
passou a valer após a vítima 
completar 18 anos, e o prazo 
para denúncia aumentou 
para 20 anos.

Acesse na íntegra



Lei do Feminicídio 
(13.104/2015): 

Prevê o feminicídio como 
circunstância qualificadora 
do crime de homicídio, ou 
seja, quando crime for 
praticado contra a mulher 
por razões da condição de 
sexo feminino

Acesse na íntegra



Quem são os 
órfãos do 
feminicídio?
Mais de 2,3 mil brasileiros ficaram
órfãos em 2021 em decorrência de
crimes de feminicídio...

O número de órfãos é consequência
da morte de 1.319 mulheres no
período, o que dá uma média de 25
casos por semana, ou pelo menos
uma mulher morta a cada 8 horas.

Pelo levantamento, também é
possível identificar que 70% das
mulheres mortas tinham entre 18 a
44 anos, ou seja, estavam em idade
reprodutiva



Filhos precisam reconstruir suas 
vidas após morte da mãe
São crianças, adolescentes e adultos que precisam reconstruir suas
vidas diante da ausência repentina da mãe, da referência que tinham,
do zelo, do cuidado e do amor materno.

O crime hediondo apaga a história da maternidade daquela mulher e
deixa um rastro de dor nos órfãos.

Embora invisíveis nas estatísticas do poder público, 6
crianças/adolescentes ficam órfãs do feminicídio no Brasil por dia,
segundo uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em
2021 foram estimados 2.321 filhos de mães assassinadas pela violência
de gênero.



Quais políticas públicas 
podemos fazer em face das 
vítimas de feminicídio



As políticas de combate à violência de 
gênero têm avançado no Brasil nos 
últimos anos, mas a assistência aos 
órfãos destes crimes ainda é 
limitada.

No âmbito federal, 11 projetos de lei
com propostas para oferecer
assistência focada em órfãos de
feminicídio tramitam na câmara dos
deputados. Um dos objetivos, segundo
o texto, é "garantir direitos e
assistência integral (...) aos órfãos de
feminicídio."



TRAUMAS E CONSEQUÊNCIAS QUE OS 
ÓRFAOS DO FEMINICÍDIOS ENFRENTAM 
Vários estudos e revisões de literatura indicam que a exposição de crianças e
adolescentes à violência, seja como vítimas ou testemunhas, gera
consequências para o seu desenvolvimento nas esferas cognitiva, emocional e
social. A violência pode desencadear problemas de depressão, ansiedade,
retraimento social, comportamentos agressivos, ideação suicida, síntomas
somáticos, comportamento antissocial, evasão escolar, dificuldades de
aprendizado e comportamentos regressivos. OS Distúrbio alimentar, insônia e
terror noturno são alguns dos transtornos que as órfaos dos femicídios
apresentam.

Além disso, crianças e adolescentes imersos em contextos violentos podem
repetir tais comportamentos na vida adulta, no fenômeno da transmissão
intergeracional da violência. Também podem se sentir confusos, divididos ou
obrigados a intermediar os conflitos ou a defender uma das partes.



ALGUMAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS 
AOS órfãos do feminicÍdios

Lei Nº 6.937, De 05 De Agosto De 2021

Projeto De Lei N° 1185, De 2022

Projeto De Lei 467/2022

Projeto De Lei 525/2022.

Projeto De Lei Ordinária 2549/2021

Projeto De Lei Nº 134/2022

Projeto De Lei 2753/20



Essas legislações em sua maioria prevê apoio
financeiro, assistência social e à saúde,
alimentação, moradia, educação e assistência
jurídica gratuita para as crianças e os
adolescentes e os respectivos responsáveis
legais pelo programa Órfãos do Feminicídio:
atenção e proteção.



Gabriel Fernandes resume 
o sentimento pela perda da mãe

Você nunca vai ser a mesma
pessoa depois do acontecido,
você nunca... Às vezes você
próprio não se reconhece com
você mesmo.

Fonte: G1 / Fantástico



Redes e serviços:
• Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)

• Casa da Mulher Brasileira

• Centro de Referência às Mulheres Vítimas de Violência

• Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

• O Serviço de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Sexual 
(SAMVVIS)

• Núcleos de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência 
(Defensorias Públicas estaduais)

• Núcleos de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência (Ministérios 
Públicos estaduais)



Onde 
buscar 
ajuda

• Centro de Referência de Atendimento à Mulher;

• DEAM – Delegacia Especializada de

• Atendimento à Mulher;

• Juizado de violência doméstica, vara de

• violência doméstica e varas criminais

• Disque gratuitamente 100 / 180 / 190 / 197

• Ministério Público

• Defensoria Pública – NUDEM (Núcleo de Defesa

• da Mulher)

• Casa abrigo

• Hospitais Públicos

• CREAS, CRAS ou IML

• Delegacia de Polícia;



@rebecasodref

Muito Obrigada!

Faça download deste material
acessando o QRCode abaixo


