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Resumo: 
A violência doméstica está cada dia mais presente na vida das mulheres e em mui-
tos dos casos, resultam no feminicídio. Com isso, muitas pessoas são afetadas, em 
específico, as vítimas que ficaram órfãs. Este trabalho tem como objetivo mostrar o 
impacto do feminicídio na vida dos filhos das vítimas e a atuação do Estado nesses 
casos. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de base qualitativa, com levantamen-
to bibliográfico em periódicos e livros que contemplam o assunto em foco. Perce-
be-se que esses órfãos ainda não possuem visibilidade na sociedade. Logo, se faz 
necessária maior visibilidade sobre a questão e, a realização de políticas públicas 
para esses sujeitos possa ter amparo e com isso serem capazes de superar esse 
trauma do feminicídio, assim como formar sujeitos profissionais e cidadãos.
Palavras-chave: Feminicídio. Impacto. Filhos Órfãos.

Abstract: 
Domestic violence is increasingly present in women’s lives and in many cases, re-
sults in femicide. As a result, many people are affected, specifically the victims who 
were orphaned. This work aims to show the impact of femicide on the lives of the 
victims’ children and the State’s role in these cases. This is an exploratory research, 
with a qualitative basis, with a bibliographic survey in journals and books that cover 
the subject in focus. It is noticed that these orphans still do not have visibility in so-
ciety. Therefore, greater visibility on the issue is necessary, and the implementation 
of public policies for these subjects can be supported and thus be able to overcome 
this trauma of femicide, as well as train professional subjects and citizens.
Keywords: Femicide; Impact; Orphan Children.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Apesar das profundas transformações, ocorridas no cenário 
atual, muitas mulheres ainda sofrem sendo vítimas de algum tipo de 
agressão. Isso tem aumentado nos últimos anos, construindo assim, 
uma grande violação dos direitos humanos.

A violência, na maioria das vezes, ocorre dentro de seus lares, 
e não trata de algo novo, ela sempre existiu, sendo retratada por ter-
mos como violência doméstica, de gênero, violência contra a mulher 
e também como crime de feminicídio.

O crime de feminicídio está previsto no art. 121, do Código 
Penal, sendo considerado a maior infração aos direitos humanos das 
mulheres, configurando uma das qualificadoras do homicídio, que 
entrou em vigor no ano de 2015, com a Lei n.13.104.

Portanto, quando esse crime acontece, na maioria das vezes, 
muitas dessas vítimas deixam filhos órfãos que carregam consigo 
o trauma da tragédia, e com isso, passam a morar com seus paren-
tes mais próximos, e em certos casos, terão que ir para abrigos, sem 
apoio e acompanhamento para tratamento dessa lesão causada.

A criança é abordada como prioridade absoluta da família, 
Estado e sociedade, conforme consta no Estatuto da Criança e do 
adolescente. Cabendo a eles assegurar esses direitos fundamentais, 
assim como, o artigo 227 da Constituição traz a proteção integral da 
criança e do adolescente. 

Este trabalho tem como objetivo mostrar o impacto do femi-
nicídio na vida dos filhos das vítimas e a atuação do Estado nesses 



SINTHIA MOREIRA SILVA  —  MARLENE SOARES GERMANO262

H
IL

D
EL

IZ
A 

 B
O

EC
H

AT
   

—
   

AL
IN

N
E 

AR
Q

U
ET

TE
  —

  M
O

YA
N

A
  M

.  
R

O
B

LE
S-

LE
SS

A
    

[ o
rg

an
iz

ad
or

as
 ]  casos, sedo necessária ações na promoção de políticas públicas de 

amparo para essas vítimas, a fim de garantir que seus direitos não 
sejam violados.

Utilizando-se de metodologia qualitativa e embasamento na 
pesquisa bibliográfica, teóricos como Fernando Capez (2019), Rogé-
rio Greco (2017), Guilherme Nucci (2018), entre outros, cujos pen-
samentos se afinam acerca do tema, e que sustentam as discussões 
propostas no capítulo.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A LEI MARIA DA PENHA

A palavra violência provém do latim violentia, que significa 
“veemência, impetuosidade”. Porém sua origem está relacionada ao 
termo “violação” (violare). Significa utilizar a agressividade de ma-
neira intencional e excessiva para amedrontar ou praticar algum ato 
violento, tipo de agressão da qual resulte acidente, morte ou trauma 
psicológico (ORIGEM DA PALAVRA, 2019).

A violência interpessoal é manifestada através de diversos 
meios, entre eles: guerras, torturas, preconceito, assassinato, fome, 
dentre outras. Pode ser identificada em diversos ambientes, por 
exemplo, na família como violência contra a mulher, a criança e o 
idoso, violência sexual, violência urbana e as demais modalidades. 
Na comunidade essa violência ocorre “entre pessoas sem laços de 
parentesco (consanguíneo ou não), e que podem conhecer-se (co-
nhecidos) ou não (estranhos), geralmente fora de casa” – o que pode 
incluir “abuso infantil, violência praticada por parceiro íntimo e abu-
so contra os idosos”. Ou ainda: “violência juvenil, atos aleatórios de 
violência, estupro ou ataque sexual por estranhos, bem como a vio-
lência em grupos institucionais, tais como escolas, locais de trabalho, 
prisões e asilos” (OMS, 2002, p. 28).

Mas, por que o adjetivo no termo “violência doméstica”? Se-
gundo Nucci (2018, p. 58), doméstico é o termo que diz respeito à 
vida em família, usualmente na mesma casa, tanto assim que sempre 
se definiu como a agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Pe-
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nal, como sendo “as ligações estabelecidas entre participantes de uma 
mesma vida familiar, podendo haver laços de parentesco ou não”. 
Nota-se claramente que a violência doméstica é algo recorrente e que 
está presente no mundo todo, consistindo em qualquer ato violento 
de que resulte dano físico, psicológico, patrimonial, moral, sexual ou 
até mesmo um sofrimento que deve ser associado ao fato de a vítima 
ser mulher e que atitudes seriam necessárias para que esses índices 
pudessem ser diminuídos.

Na visão de Greco (2019, p.186), a violência doméstica, ocor-
rida especificamente nos lares, não é um fenômeno atual, ela sempre 
existiu. Entretanto, até há pouco tempo, tecia-se desculpas para não 
compactuar com as vítimas, argumentando que tal situação era um 
problema familiar do qual não cabia a terceiros participar. Inclusive, 
era comum a citação do ditado popular: “em briga de marido e mu-
lher, ninguém mete a colher”. Todo esse tempo de passividade estatal, 
gerou-se mais violência nos lares, tornou-se comum a violência pra-
ticada por maridos contra suas esposas.

A violência contra a mulher causa problemas que deterioram a 
integridade dela e é retratada por termos como violência doméstica, 
de gênero, violência contra a mulher e também como crime de femi-
nicídio. Nem sempre a agressão é física; pode se manifestar verbal-
mente e ser provocadora de danos morais, os quais muitas vezes são 
mais difíceis de esquecer do que os danos físicos. Em se tratando de 
direitos humanos, a violência engloba todas as práticas de violação 
dos direitos: civis, sociais, econômicos e políticos. 

A Constituição Federal de 1988, art. 206, §8º determina ao le-
gislador criar leis que possam coibir a violência doméstica e familiar 
praticada contra a mulher. Em atendimento a esse preceito, surge a 
Lei Maria da Penha. Ao ser editada, algumas entidades/doutrinado-
res consideraram-na inconstitucional, com a alegação de que ela da-
ria um tratamento desigual para a mulher. Entretanto, o Supremo 
Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei, na medida 
em que ela trata os desiguais de maneira desigual, pois na relação 
homem/mulher, a parte feminina via de regra é a parte vulnerável. 
Foi, pois, sancionada a Lei n. 11.340 de 2006 (Lei Maria da Penha). 
Desde então, dada a importância, é comum observar constantemente 
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 ]  na mídia, várias notícias que envolvem a violência doméstica, a qual 

é assim configurada em seu art. 5º: 

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 con-
vívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as es-
poradicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços natu-
rais, 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 (BRA-
SIL, LEI 11.340, 2006).

Como se constata no artigo supracitado, no âmbito de aplica-
ção desta lei configura-se crime se a lesão for praticada na unidade 
doméstica, no âmbito familiar ou em razão de uma relação de afeto 
entre o autor e a vítima. Por isso, a lei também pode ser aplicada a 
namorados que, por algum motivo, houve algum tipo de dano, até 
mesmo relacionado à violência psicológica. Sob tal perspectiva, Ca-
pez (2019, p. 236) esclarece que os autores da violência doméstica e 
familiar podem ser não só o cônjuge ou companheiro, mas também 
os “pais, avós, irmãos, tios, sobrinhos, padrastos, enteados, desde 
que, obviamente, haja um vínculo doméstico ou familiar entre o au-
tor da violência e a vítima”.

A Lei não possui previsão de crime, e tem natureza processual 
penal, pois a maioria de seus dispositivos trata de aspectos proces-
suais penais. Seu foco é punir o agressor da pessoa agredida tanto fí-
sica quanto psicologicamente. Sua criação possui o objetivo de impe-
dir que os homens agridam suas esposas ou até mesmo a assassinem 
como também objetiva proteger os direitos da mulher.

A presença de alguns elementos sociais, culturais, individuais 
e do lar favorece a ocorrência de episódios de violências, dentre os 
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quais o histórico de violência na família envolvendo gravidez, idade, 
vício de álcool, renda familiar – situações geradoras de conflitos, isto 
é, outras formas de violência doméstica ou contra a mulher, retrata-
das assim no art. 7º da referida lei: 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, en-
tre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua in-
tegridade ou saúde corporal;

I - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cau-
se dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangi-
mento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perse-
guição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicula-
rizarão, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;  

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 
a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto 
ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou 
que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que con-
figure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, ins-
trumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou re-
cursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure ca-
lúnia, difamação ou injúria (BRASIL, LEI 11.340, 2006).

O crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica 
e familiar, está previsto no art. 129, §9º, do Código Penal; significa, na 
concepção de Nucci (2018, p. 159), “ofender a integridade corporal 
ou a saúde de outrem”, ou seja, praticar um ato de agressão física con-
tra outra pessoa, lesionado a sua integridade física. O autor também 
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 ]  esclarece que, se a lesão “for praticada contra ascendente, descendente, 

irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha con-
vivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade” (NUCCI, 2018, P. 159).

Para o conjunto de violências contra mulheres, utiliza-se o ter-
mo violência de gênero, que, segundo Morera et al. (2014, p. 54), “é 
um fenômeno multifacetado que apresenta várias âncoras nas dife-
rentes realidades históricas, culturais e sociais”. Hoje não são mais 
concebidos como naturais; por isso, é importante que as mulheres 
conheçam as leis que as protegem para que possam lutar pelos seus 
direitos. Assim, qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que 
cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mu-
lher, tanto no âmbito público como no privado.

Portanto, no que tange ao ato que cause a morte, em decor-
rência do fato de ser mulher (misoginia e menosprezo pela condição 
feminina ou discriminação de gênero, fatores que também podem 
envolver violência sexual) ou em decorrência de violência doméstica. 
O Código Penal brasileiro sofreu uma alteração em 2015, incluin-
do como qualificadora inserindo o inciso VI ao § 2º do art.121, Lei 
13.104/15, mais conhecida como Lei do Feminicídio.

De acordo com Greco, (2017, p. 67), configura-se o crime de 
feminicídio “quando alguém, de acordo com o disposto no inciso VI 
do § 2º do art. 121 do Código Penal, causa a morte de uma mulher 
por razões da condição de sexo feminino. A Lei nº 13.142, de 6 de ju-
lho de 2015, inserindo o inciso VII no § 2º do art. 121 do Código Pe-
nal”. Trata-se, portanto de um crime doloso qualificado contra a mu-
lher em razão da condição do sexo feminino, uma vez que o agente 
age por vontade e a qualificadora está atrelada a condição subjetiva, 
que é o motivo do art. 5º, inserido um crime chamado feminicídio.

Conforme Rabelo, Santos e Aoyama (2019, pp. 74-75) o femi-
nicídio é classificado em três tipos, sendo eles: 

Feminicídio íntimo; feminicídio não íntimo; e feminicídio por conexões. 
O feminicídio íntimo é aquele cujos homens possuem uma relação mais 
íntima e familiar, sendo esses crimes praticados por parceiros com quem há 
uma relação mais pessoal, como namorado ou companheiro. O feminicídio 
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não íntimo é aquele que a vítima não tem uma relação íntima, nem familiar 
e nem convivência, sendo exemplo, pessoas que trabalham no mesmo local. 
Esse tipo pode ser dividido em feminicídio não íntimo e feminicídio sexual, 
sendo que a vítima pode ou não ter sido violentada, considerando que o 
feminicídio sexual é a forma mais assustadora e também de assassinatos 
cometidos por pessoas que nunca tiveram relação com a vítima. O femini-
cídio por conexão é quando a mulher impede o assassinato de outra pessoa, 
mas se torna outra vítima.

Considera-se, portanto, que há razões do sexo feminino quan-
do o crime envolve violência doméstica e familiar, ou seja, relação de 
afeto. Sendo assim, será considerado feminicídio quando o homicídio 
doloso qualificado contra a mulher por menosprezo ou discriminação 
a condição de mulher, tendo dolo específico ou elemento subjetivo do 
injusto. Enfim, precisa ter o dolo de matar e a motivação específica que 
coloca em um dos incisos tendo condição ser do sexo feminino.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Violência Contra Mu-
lheres, em 2021, a cada 7 (sete) horas uma mulher foi vítima de femi-
nicídio. Fato este, que faz o Brasil estar entre um dos países com mais 
homicídio de mulheres. Portanto, de acordo com os dados, houve 
um aumento de casos no ano de 2021, no qual indicam fazendo uma 
ligação ao período em que se teve maior restrição nas medidas de 
isolamento social (FBSP, 2021).

O que ocorre é que a violência contra a mulher por motivos 
de gênero é algo histórico, sustentando a condição de subalternida-
des na ordem sociocultural patriarcal. Este relacionamento de po-
der, sustentado em padrões de superioridade gera discriminação, os 
quais são propagados de uma geração para outra e refletindo tanto 
no campo público, como no campo privado (SOUZA, 2018).

A lei do feminicídio foi criada, uma vez que se tornou evidente 
de que os números de agressões à mulher, seguidas de morte estavam 
muito elevados. Assim, Nogueira e Veronese (2020, p. 231) trazem os 
tipos de feminicídio existentes no contexto psicossocial: 

a) feminicídio familiar o qual é praticado por um homem com laços 
de parentesco; 
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tanto por homens quanto mulheres que tenham relação de confiança 
com a criança; 
c) feminicídio por ocupações estigmatizadas seria aquele praticado 
contra mulheres que trabalham na noite, em bares e casas noturnas, 
como bailarinas, stripers, garçonetes e prostitutas; 
d) feminicídio sexual sistêmico desorganizado envolve sequestro, 
tortura, violação e descarte do cadáver, sendo que os assassinos po-
dem ser conhecidos ou desconhecidos e matam de uma só vez e em 
período determinado. 
e) feminicídio sexual sistêmico organizado também envolve seques-
tro, tortura, violação e descarte do cadáver, porém é praticado por 
redes organizadas, com métodos específicos, de forma sistemática.

Neste cenário, é perceptível de que existem diversos fatores de 
risco que estão correlacionados a ocorrência de feminicídio, sendo 
algo que afeta os filhos e familiares das vítimas.  Sendo assim, con-
clui-se que o feminicídio foi uma decorrência do racismo, sexismo, 
entre outras exclusões que aconteceram na América Latina (ZA-
RATE-FUENTES; RUIZ-ROMERO, 2019; RIZZOTTO; SARAIVA, 
2020; MORAIS; LEITE, 2019).

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
NA SUA PROTEÇÃO INTEGRAL

Os representantes do Direito da Criança e do Adolescente, rea-
lizaram vários movimentos, demonstrando indignação com a realida-
de vivenciada pelas crianças e adolescentes brasileiros, o qual estavam 
com quase totalidade de seus direitos violados. E foi com o resgate da 
democracia e a constante busca por direitos humanos, que levou o le-
gislador a promulgar uma “constituição Cidadã” (LUZ, 2018).

Inserida na Carta Política e Jurídica de 1988 como cláusula pé-
trea, a Dignidade da Pessoa Humana foi listada no inciso III do art. 
1º, que traz o respeito em todas as relações jurídicas, sendo públicas 
ou privadas, incluindo também, as relações familiares.
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Assim, o princípio da proteção integral se apresentou com a 
intenção de tutelar os direitos da criança e do adolescente, verifi-
cando-lhes, desse modo, os direitos e privilégios que atenuam sua 
vulnerabilidade pressuposta.

Em 1989, a ONU aprovou a Convenção sobre os direitos da 
Criança, a partir daí, esses passaram a ter força de lei e cada estado 
signatário assumiu o compromisso de construir uma norma legal in-
terna para garantir sua efetivação. 

Na Constituição Federal de 1998, em seu art. 227, declara que:  

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao ado-
lescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignida-
de, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (BRASIL, CRFB, 1988).

Na concepção de Nucci (2017), o princípio da proteção inte-
gral é um dos exclusivos no âmbito da tutela jurídica da criança e do 
adolescente. Portanto, ele se se mostra visível no artigo 143 do ECA, 
que dispõe:

Art. 143 - É vedada a disposição de atos judiciais, policiais e administrati-
vos, que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria 
de ato infracional.
Parágrafo único - Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar 
a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, 
filiação, parentesco e residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome.

Percebe-se que pela primeira vez foi abordada a questão da 
criança como prioridade absoluta, sendo dever do Estado, família e 
sociedade assegurar a sua proteção. Assim, ao analisar tal dispositivo, 
verifica-se que há a pretensão de assegurar, principalmente, os direi-
tos fundamentais da criança, que carece de proteção familiar e do 
Estado, assim como, assegurando que lhes sejam concedidos todos 
os meios para seu pleno desenvolvimento.
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 ]  Dessa forma, a mudança trazida é a de conceber a criança e 

ao adolescente como sujeitos de direitos comuns a todos os indiví-
duos. Neste sentido, o parágrafo 3º, do artigo 227, da Constituição 
da República:

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - Idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o 
disposto no art. 7º, XXXIII;

II - Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;                 
(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

IV - Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infra-
cional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional ha-
bilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa da liberdade;

VI - Estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 
fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guar-
da, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adoles-
cente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins (BRASIL, 1988).

Entretanto, mesmo com os dispositivos contidos na constitui-
ção, fez-se necessária a efetivação do princípio da proteção integral, 
sendo imprescindível uma outra norma que esteja voltada exclusiva-
mente à criança e ao adolescente

Ao falar da proteção integral, está se dirigindo para um conjun-
to de todas as crianças e adolescentes, tendo amparo de prioridades 
absolutas por eles estarem em peculiar condição de pessoas humanas 
em desenvolvimento, com isso não têm o conhecimento de quais são 
os seus direitos, e para isso, se faz fundamental a proteção integral 
para que não haja violação desses direitos. Os direitos fundamentais 
sugerem uma efetivação na prática da dignidade da pessoa humana.
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Ao se falar em proteção integral, não se limita a destinação de 
políticas públicas, em específico, a sim se fala de um conjunto, ou 
seja, todas as políticas públicas, sendo o direito a educação, assistên-
cia social, direito à saúde, convivência familiar e comunitária, entre 
outras. Portanto, apenas como conjunto é que se pode atestar um 
desenvolvimento infantil com base dos direitos fundamentais, esten-
dendo essa atenção tanto para a criança e adolescente, como também 
para as suas famílias.

Ademais, com pretensão na aplicabilidade da proteção integral, 
o ECA criou mecanismos para o seu efetivo exercício, sendo assim, 
instituiu o que denomina “prevenção geral”, e por meio das regras que 
estão previstas nos artigos 70 e 72, todos os seguimentos da sociedade 
precisam observar. Com isso, o legislador objetiva fazer a inclusão de 
normas genéricas que sejam capazes de colocar a salvo criança e, ado-
lescente, face a sua condição de pessoa que está em desenvolvimento.

Portanto, é imprescindível o envolvimento da família, da co-
munidade, da sociedade e do próprio Estado, na medida em que a 
criança e o adolescente, por si só, não tem condições exercer seus 
direitos, sendo necessária a participação dessas categorias para efeti-
vação de sua proteção integral.

POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO NA PROTEÇÃO 
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE VÍTIMAS DE FEMINICÍDIO

No Brasil, a legislação que assegura os direitos da mulher está 
se aprimorando com o passar dos tempos, estando sempre em prol 
do processo em garantir cada vez mais a assistência às vítimas de vio-
lência, em especial, no tocante ao atendimento de saúde. Entretanto, 
existe uma lacuna com relação a efetividade desses dispositivos legais.

Até meados do século XX, os homicídios que eram praticados 
pelos parceiros, tendo como vítimas as mulheres, eram fundamen-
tados sendo como legítima defesa da honra. Acontece que, em 1984, 
quando foi ratificado o Tratado Internacional Convenção sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, sendo 
então delineado e apenas em 2002, sua aprovação foi promulgada. Em 
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 ]  seguimento, neste processo, em 1988, a Constituição Federal declarou 

dogmaticamente a igualdade de gêneros, conforme consta no art. 5º, I,

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviola-
bilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-
dade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.

O que acontece é que mesmo com as mudanças, a cada dia 
que passa a sociedade se depara com notícias de que mulheres foram 
assassinadas, sendo vítimas de seus companheiros, e muitas vezes, 
traz no histórico do relacionamento, algo abusivo. A Lei reconhece o 
feminicídio como crime hediondo, porém, há a permanência desses 
crimes motivados pelo ódio ou pela perda do controle e da proprie-
dade sobre as mulheres. Estas, que estão cada dia mais presentes no 
mercado de trabalho.

Cabe ressaltar que quando esse tipo de crime acontece, há todo 
um processo em torno de tudo isso. Muitas dessas mulheres deixam 
filhos e essas crianças ou adolescentes, assim como os pais dessas 
vítimas são afetados e sofrem com a consequência da perda.

E esses filhos, órfãos, o que acontecem com eles? Quando há 
uma morte por feminicídio, muitas marcas são deixadas nos filhos 
dessa mulher. E essas crianças ou adolescentes precisam de uma aten-
ção dos familiares mais próximos, do Estado e da sociedade, uma vez 
que isto está retratado no ECA, em seu artigo 5º, sendo dever do es-
tado, pais e sociedade “assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem 
com absoluta prioridade o direito à vida, à educação, à alimentação, 
à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à proteção”.

Assim, quando não se tem alguém próximo para cuidar desses 
desamparados, cabe ao Estado abrigá-las. Uma vez que, “os órfãos 
do feminicídio são vítimas em várias perspectivas, a começar pelo 
que certamente viveram no lar de onde vieram” (SILVA, 2021). E o 
Estado tem agido de qual forma na garantia da qualidade de vida e 
promoção da cidadania desses órfãos?
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Enfim, tudo precisa iniciar pelo fato de que por vezes o esta-
do estava ciente da situação, pois a mulher realizou uma denúncia 
contra o companheiro, e a que não denunciou fica mais difícil para 
localizar oficialmente. 

Em uma pesquisa realizada por Silva (2021), 

essas crianças vivem no mesmo ambiente, na mesma esfera de violência 
que a mãe e inclusive a nossa pergunta é se ela já vivia essa violência desde 
o ventre, porque é importante também que a gente saiba se essa mãe sofria 
violência quando grávida. Essa fase, desde a vida uterina, nós estamos cha-
mando de orfandade anunciada, que precisa ser identificada o mais rápido 
possível, quais [crianças] já estão na condição de órfão, verificar se aquela 
condição de órfão foi em decorrência da violência doméstica.

Sendo assim, é necessário um amparo a essas vítimas que são 
vulneráveis a todo esse fato. Para tanto, cabe ao Estado, promover 
políticas públicas para as crianças que estão nessas situações, a fim 
de amenizar o impacto do feminicídio nas famílias.

As políticas devem ser criadas, para que sejam capazes de di-
minuir o aprofundamento dessa tragédia na vida dessas crianças ou 
adolescentes, garantindo-lhes suporte material, ter rendimento esco-
lar, e se qualificar para o mercado de trabalho, a ressentimento das 
marcas da dor que as acompanham.

Pensando nisso, a Defensoria Pública do Amazonas, tomou a 
medida de criar o projeto Órfãos do Feminicídio, sendo o pioneiro 
no Brasil. Ele surgiu em 2018, dando além do acompanhamento ju-
rídico, o acompanhamento social, psicológico, como forma de tentar 
fazer com que essas vítimas invisíveis sejam capazes de superar esse 
trauma do feminicídio (JUNG; CAMPOS, 2019).

Este programa dá apoio a essas vítimas com atendimento psi-
cológico e assistência social, sendo realizadas visitas às casas da fa-
mília que conversam com os parentes próximos para que medidas 
sejam tomadas. A partir do reconhecimento dos casos, essas crianças 
podem ser tratadas e passam, dessa forma, a ter um melhor rendi-
mento escolar assim como, tratar de algum trauma que carrega con-
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 ]  sigo. Uma vez que, a lei não conseguirá resolver todos os problemas, 

e sim precisará de um trabalho multidisciplinar.

Portanto, cabe uma maior visibilidade a esse projeto que é capaz 
de transformar a vidas dessas vítimas, assim como o apoio do Poder 
Público, para que sejam beneficiadas em outros setores também, como 
por exemplo, essas crianças precisam de um acompanhamento médico 
e de benefício previdenciário. Essas crianças ficam sem os pais e assim 
sobrecarregam a família, que já não tem recursos financeiros.

Para tanto, é necessário que o poder público crie e torne eficaz, 
meios e estratégias de cuidados que possam garantir a dignidade das 
crianças – órfãs do feminicídio. Cabe ressaltar que, é fundamental 
que seja feita uma recomendação para que os estados adotem essa 
prática, a fim de expandir esse projeto, que poucos sabem e que traz 
tantos benefícios.

Logo, vê-se a necessidade de que haja uma união entre os se-
tores de Defensoria Pública, Judiciário, Ministério Público e Secre-
tarias de segurança para que seja feita uma comunicação e juntos 
realizarem o acompanhamento dessas famílias e com isso, terem pro-
cedimentos para as vítimas órfãs do feminicídio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil tem acompanhado o aumento de ações para o enfren-
tamento de violência contra mulheres. Porém é necessário que se 
tenha mais rigidez nas aplicações das normas, principalmente com 
relação aos assassinos dos crimes em razão de gênero.

Não se trata de um fenômeno recente. Esses crimes vêm sendo 
praticados e contendo um aumento de incidência, com o passar dos 
anos. Assim, é preciso ter novas ações para combater esse tipo de 
violência e do crime de feminicídio. Tendo em mente que os profis-
sionais da saúde, em conjunto com os assistentes exerçam um papel 
fundamental na construção de práticas educativas, preventivas e de 
enfrentamento ao feminicídio.
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Portanto, com a morte dessas mulheres, seus filhos órfãos car-
regam um rastro de dor e se veem com dificuldades para construir a 
vida sem a mãe, lidar com toda essa situação, construir novos lares e 
novas conjunturas familiares. 

Diante dessa situação, observa-se que há precariedade dos ser-
viços públicos em oferecer auxílio para superação dessa perda, sendo 
algo agravante, uma vez que cabe ao Estado dar proteção integral a 
essas crianças. Logo, é necessário que sejam realizadas políticas pú-
blicas para a fim de dar a esses indivíduos o direito à dignidade e 
proteção integral.

A Defensoria Pública do Amazonas, criou o projeto Órfãos do 
Feminicídio, para apoio a essas vítimas com atendimento psicológico 
e assistente social. Logo, é necessária uma maior visibilidade a esse 
projeto que transforma a vida dessas vítimas, assim como o apoio do 
Poder Público, sendo necessário mais cuidados para com essas crian-
ças, a fim de que sejam cuidadas com mais dignidade, expandindo 
esse projeto, que poucos sabem e que traz tantos benefícios.
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