
Requisitos

Violência doméstica ou

familiar: quando o autor do

crime é um familiar da vítima

ou já teve algum laço afetivo

com ela;

Menosprezo ou discriminação

contra a condição da mulher:

quando o crime é resultado da

discriminação de gênero,

produto da misoginia e

objetificação da mulher (onde

o autor pode ou não ser

conhecido da vítima). 

Para ser considerado um

feminicídio, a lei prevê alguns pré

requisitos, tais como:

FEMINICÍDIO

Feminicídio é um termo referente ao assassinato de mulheres em razão

de gênero. Ganhou destaque a partir de 2015 com a aprovação da Lei

Federal 13.104/15 que criminaliza o feminicídio e o coloca na lista de

crimes hediondos com penalidades mais altas (punições que partem de

12 anos de reclusão).

O feminicídio é o último estágio

das diversas violências vividas

pelas mulheres em sociedades

marcadas pela desigualdade entre

os gêneros. Nomear o problema

traz visibilidade a uma cultura

grave de violências ao sexo

feminino que muitas vezes não é

tratada com a devida seriedade.

no Brasil

O Brasil é considerado o quinto

país que mais mata mulheres no

mundo. Segundo o Mapa da

Violência de 2015, em 2013 foram

registrados cerca de 13

homicídios femininos por dia,

quase cinco mil no ano. Durante a

pandemia do Coronavírus em

2020, os índices aumentaram em

22,2% segundo levantamento feito

pelo Fórum Brasileiro de

Segurança Pública.
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Eliza Samúdio (2010): Conheceu o goleiro Bruno Fernandes durante

uma festa na casa do próprio jogador de futebol. Na época, Eliza era

garota de programa, mas deixou de trabalhar depois que começou a se

envolver com o homem, que era casado. Após contar ao jogador que

estava grávida de um filho dele e se recusar a abortar quando a notícia

não foi bem recebida, a mulher foi mantida em cárcere privado por

amigos do goleiro e prestou queixa na polícia. Eliza desapareceu após

voltar a buscar o reconhecimento da paternidade por parte do homem,

que negou. Eliza foi assassinada e esquartejada a mando de Bruno.

Estima-se que tenha sido morta em 10 de julho de 2010. Seu corpo teria

sido jogado aos cachorros.

Eloá (2008): Morreu aos 15 anos pelas mãos do ex-namorado,

Lindemberg Fernandes Alves (22 anos), na cidade de Santo André. Foi

vítima de um sequestro que durou cerca de 100 horas, televisionado em

todas as redes nacionais. Em 2012, Lindemberg foi condenado a 98 anos

e dez meses de prisão pelo assassinato a tiros da jovem.

Daniella Perez (1992): A atriz, filha da escritora Glória Perez, formava

um par romântico com o ator Guilherme de Pádua na novela “De corpo e

Alma”. Por ser filha da autora do folhetim em que estavam, Guilherme

passou a assediar Daniella visando obter vantagens dentro da emissora.

A atriz (casada com o ator Raúl Gazolla), fugia das investidas. Guilherme

então arquitetou, junto a propria esposa, o assassinato da jovem ao

perceber que havia sido deixado de fora de dois capítulos da novela.

Daniella foi esfaqueada por 18 vezes em um terreno baldio na saída das

gravações.

 

3 Casos Notáveis

no Brasil 
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Material em PDF

40 Temas comentados de

vários assuntos da atualidade

que serão produzidos e

disponibilizados ao longo do

ano

Exemplos práticos com

comentário para você

entender na prática como

fazer

Clique aqui para 

fazer parte
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