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RESUMO 

  

O presente trabalho tem por objetivo compreender a importância da atuação da Comissão  

Interamericana de Direitos Humanos na efetivação dos direitos humanos das mulheres no 

Brasil. Para tal, tem-se por objeto de estudo o caso Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil 

e suas implicações, especificamente o estudo da Lei n. 11.340, de 2006. Decorrente das 

recomendações da Comissão no relatório n. 54/01, a referida lei se trata de uma inovação 

legislativa promissora, que alterou a perspectiva brasileira quanto à proteção dos direitos das 

mulheres. O trabalho analisa o contexto histórico em que a lei foi criada, perpassando por 

questões de gênero, as alterações por ela trazidas e como tem sido aplicada. Dessa forma, a 

pesquisa busca elucidar o panorama da violência de gênero no Brasil e suas possíveis 

modificações a partir da atuação da Comissão Interamericana. Nesse sentido, pode-se 

demonstrar que a Lei Maria da Penha em muito contribuiu para a diminuição da violência de 

gênero e para a devida tutela dos direitos das mulheres. Contudo, a pesquisa realizada veio a 

concluir que tal dispositivo legal não tem sido integralmente aplicado e tão pouco tem alcançado 

plenamente seus objetivos, de forma que a violência doméstica e familiar contra a mulher ainda 

é um problema de altíssima gravidade no Brasil.  

  

Palavras-chave: Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lei Maria da Penha.  

Violência de Gênero.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os direitos humanos têm como premissa básica a condição de ser humano, sendo 

inerentes a todos os seres humanos, devendo ser garantidos de forma igualitária, sem que sejam 

feitas quaisquer distinções de raça, gênero, etnia, cor, religião, nacionalidade ou de qualquer 

outra natureza. Por isso, os direitos humanos não são destinados a cidadãos e sim a humanos, 

independentemente de seu Estado, povo ou nação.  

Esses direitos consistem na garantia da dignidade da pessoa humana, tratando-se da 

proteção ao direito à vida, à liberdade, à integridade pessoal, à igualdade, à educação, ao acesso 

à justiça, entre muitos outros. 

A inobservância e o desrespeito aos direitos humanos mostraram ao mundo o 

verdadeiro significado de barbárie e levaram à conscientização da importância de reconhecer, 

promover e proteger esses direitos, conforme o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, promulgada em 1948. 

Sob esse viés, entendendo a importância da proteção internacional das garantias 

humanitárias, os estados americanos criaram o Sistema Interamericano de Promoção e Proteção 

dos Direitos Fundamentais do Homem, que se iniciou com a Declaração Americana dos Direitos 

e Deveres do Homem, também em 1948.   

Esse sistema tem como objetivo consolidar no continente americano o 

reconhecimento e a proteção dos direitos humanos, fazendo com que o respeito aos direitos por 

ele declarados se trate de uma obrigação dos Estados parte, bem como a adoção de todas as 

medidas possíveis em âmbito interno, a fim de garantir a efetivação desses direitos, à luz da 

dignidade da pessoa humana.    

 Para tanto, compõe-se o Sistema Interamericano de dois principais órgãos: a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (doravante “CIDH”), cujo objetivo é promover 

a proteção e a observância dos direitos fundamentais, servindo como um órgão de caráter 

consultivo, além de, dentre as suas diversas atribuições, ser responsável por remeter casos à 

Corte Interamericana de Direito Humanos (doravante "CtIDH"); e a CtIDH, uma instituição 

jurídica e autônoma que visa aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos 

(doravante “CADH”), exercendo função consultiva e jurisdicional, sendo capaz de instituir 

sanções aos países que descumprirem o dispositivo normativo supracitado, segundo disposto 

no artigo 1 do estatuto da CtIDH.   

A competência da CtIDH se restringe aos países que reconhecem sua competência 

contenciosa, como é o caso da República Federativa do Brasil, que o fez em 1998, conforme 
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dispõe o Decreto n. 4.463 de 2002. Então, tem-se que a Convenção Americana, conhecida como 

Pacto de São José da Costa Rica de 1969, por tratar-se de um tratado internacional de proteção 

dos direitos humanos, tem status de norma constitucional dentro do ordenamento jurídico 

brasileiro.   

Esse fato, faz-se necessário destacar, evidencia a importância que a Constituição 

Federal de 1988 atribui à proteção dos direitos humanos, que devem ser garantidos a todos de 

forma isonômica, sem qualquer distinção, especialmente quanto ao gênero.  

Contudo, o Estado brasileiro tem encontrado dificuldades para garantir, proteger e 

promover os direitos fundamentais das mulheres. Exemplo disso são as altas taxas de violações 

a direitos humanos em decorrência do gênero feminino que podem ser observadas no país, 

consequência do cometimento de crimes como o feminicídio, o estupro, o assédio sexual, a 

violência doméstica,  entre outros.   

A principal e mais evidente razão para esse cenário é a estrutura patriarcal que 

moldou culturalmente a sociedade em análise, isso porque essa estrutura pressupõe 

superioridade hierárquica entre a figura paterna e a figura materna. Logo, merece atenção a 

relação doméstica entre homem e mulher e os índices de violações a direitos fundamentais 

decorrentes dessa estrutura.   

 Exemplo disso é o caso submetido à CIDH Maria da Penha Maia Fernandes vs. 

Brasil, que culminou na criação da Lei n. 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, 

que prevê tratamento especial, medidas protetivas e celeridade às vítimas de violência 

doméstica.  

 Foi levado à Comissão, o caso em que a senhora Maria da Penha, farmacêutica, 

sofrera inúmeras violências domésticas por parte de seu marido o senhor Marco Antônio 

Heredia Viveiros, entre elas fora vítima de uma tentativa de homicídio, mediante o uso de um 

revólver. Em decorrência de tais violências sofridas Maria da Penha foi submetida a inúmeros 

procedimentos cirúrgicos e sofre, hoje, de paraplegia irreversível.  

Diante disso, a vítima acionou os recursos internos de seu país, mas não obteve 

resposta definitiva do poder judiciário, por mais de 15 anos, levando-a a recorrer à CIDH. A 

denúncia levada à Comissão alegou que o Brasil descumpriu suas obrigações internacionais 

referentes às garantias judiciais (artigo 8); igualdade perante à lei (artigo 24); e proteção judicial 

(artigo 25), bem como aos artigos 3, 4, a, b, c, d, e, f, g, 5 e 7 da Convenção Interamericana para 

Prevenir Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, também conhecida como Convenção 

de Belém do Pará (doravante “CVM”). Além disso, os peticionários alegaram que o país não 
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adotou medidas preventivas quanto à violência doméstica e que o caso narrado por Maria da 

Penha não se tratava de um caso isolado, e sim de um padrão.  

A Comissão chegou à conclusão de que o Brasil é responsável pela violação às 

garantias judiciais e à proteção judicial da senhora Fernandes, em razão de sua negligência, 

omissão e tolerância à violência doméstica sofrida. Então, foi recomendado ao país que 

concluísse de maneira rápida e eficaz o processo em trâmite da senhora Maria da Penha e que 

fossem adotadas uma série de medidas a fim de prevenir a violência doméstica, reparar as 

vítimas e impedir que a atuação estatal tolerante, discriminatória e machista se perpetuasse.   

Assim, foi nesse contexto, e em resposta às recomendações da CIDH que o Brasil 

criou a Lei n. 11.340, de 2006, a fim de diminuir os índices de violência doméstica e alterar a 

tratativa recebida pelas vítimas ao acionarem o poder público, efetivando o acesso à justiça e 

oferecendo medidas protetivas capazes de interromper o ciclo violento, que muitas vezes leva a 

mulher à morte.  
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2 A COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS  

 

Criada em 1959, em Santiago, Chile, a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos consiste em um importante órgão da Organização dos Estados Americanos (doravante 

“OEA”), previsto pelo artigo 106 de sua Carta. Tem como principal função promover o respeito 

aos direitos humanos no continente americano, além de servir como órgão consultivo para toda 

a OEA.  

Trata-se de um órgão autônomo, composto por sete membros independentes, eleitos 

a título pessoal pela Assembleia Geral da OEA, cujo mandato tem a duração de quatro anos, 

com apenas uma possibilidade de reeleição. Deverão estes membros ter notório conhecimento 

a respeito dos Direitos Humanos e serem pessoas de alta autoridade moral. Além disso, não 

representam nenhum país e não estão vinculados aos interesses de qualquer governo no 

desempenho de suas funções.  

A fim de garantir a observância dos direitos humanos, no exercício de seu mandato 

a CIDH realiza visitas aos Estados membros para analisar, seja de maneira geral ou específica, 

e com profundidade, como tem se dado o cumprimento e a defesa dos direitos humanos naquele 

país. A partir dessas visitas são emitidos relatórios, que, posteriormente, são apresentados ao 

Conselho e à Assembleia Geral. Em alguns casos poderá a comissão, ainda, publicar 

informações sobre situações específicas de um país.   

A partir disso, a comissão poderá fazer recomendações ao respectivo Estado quanto 

à adoção de medidas para melhor defender os direitos humanos em seu território. Somado a 

isso,  conforme previsto no artigo 25 do regulamento da CIDH, havendo uma petição ou caso 

pendente a comissão solicitará, se necessário, que o país adote medidas cautelares específicas 

para prevenir danos irreparáveis aos envolvidos no processo. Indo além, em casos de maior 

gravidade ou urgência, independentemente de haver ou não processo em andamento, poderá a 

comissão solicitar que a CtIDH determine a adoção de medidas cautelares específicas pelo 

governo do Estado membro, para prevenir danos irreparáveis.   

De igual modo, a CIDH é responsável por receber e analisar petições individuais 

apresentadas por pessoas, grupos de pessoas ou organizações em que se alegue a violação de 

um ou mais direitos humanos consagrados pela Declaração Americana, pela Convenção 

Americana e por outros tratados interamericanos por um ou mais Estados membros da OEA.   

Nesta função, a Comissão emitirá um relatório que conterá recomendações ao Estado parte 

quanto às medidas que deverão ser adotadas a fim de reparar as vítimas, investigar e punir os 

responsáveis e evitar que violações semelhantes voltem a acontecer. Podem essas medidas 
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consistirem em alterações na legislação interna do Estado, suspensão de determinados atos, 

adoção e efetivação de medidas de caráter reparatório, entre outras.   

Nesse sentido, três resultados principais poderão ser alcançados: a) é possível que 

seja firmado um acordo de solução amistosa entre as partes; b) é possível que a CIDH submeta 

o caso à jurisdição da CtIDH; e c) é possível que a petição ou o caso seja arquivado.  

Na primeira hipótese, será iniciado o procedimento de solução amistosa entre os 

peticionários e o país denunciado, supervisionado pela CIDH, tendo como principal fundamento 

a garantia e o respeito aos direitos humanos. Caso seja alcançada tal solução, observando o 

amplo e claro consentimento das pretensas vítimas, a Comissão emitirá um relatório contendo 

um resumo dos fatos e da solução alcançada, detalhando as medidas determinadas pelas partes. 

Esse relatório será enviado às partes e publicado, conforme dispõe o artigo  40 do regulamento 

da CIDH.  

Contudo, caso não seja possível alcançar uma solução amistosa e caso o denunciado 

discorde das medidas sugeridas pela Comissão em seu relatório, o caso será submetido ao 

procedimento de resolução de casos contenciosos da Corte Interamericana, segundo disposto 

no artigo  45 do regulamento da Comissão. Ressalte-se, diferentemente da CIDH, a Corte tem 

função jurisdicional e tem competência para emitir sentenças e condenar os Estados parte por 

violações a direitos humanos, desde que o país reconheça sua competência contenciosa.  

Numa terceira hipótese, caso entenda não haver motivos suficientes para a petição 

ou caso não existam informações suficientes para que a Comissão emita o seu relatório, o caso 

ou petição poderá ser arquivado. Todavia, deve-se dar aos peticionários a oportunidade de 

fornecer as informações necessárias, para que, então, caso isso não ocorra, seja considerada a 

opção de arquivamento.  

Com isso, caso uma pessoa ou um grupo de pessoas precise pedir ajuda ao sistema 

interamericano de proteção aos direitos humanos poderá fazê-lo, de forma direta, através do 

sistema de petições individuais, acionando a CIDH.   

Sobre o peticionário individual, destaca Antônio Augusto Cançado Trindade:  

A posição que tenho sempre sustentado a esse respeito é no sentido de que há uma 

verdadeira linha de evolução – que cabe sustentar – que tem resgatado a posição dos 

indivíduos como verdadeiros sujeitos do direito internacional dos direitos humanos, 

assim como do direito internacional público (e não como simples objetos de proteção), 

dotados de plena capacidade jurídica para atuar (legitimatio ad causam) no plano 

internacional (locus standi in judicio e jus standi). Os indivíduos peticionários são a 

verdadeira parte demandante perante os tribunais internacionais de direitos humanos. 

A jurisdição obrigatória dos tribunais internacionais de direitos humanos é, em meu 

entender, o complemento indispensável do direito de petição individual internacional; 
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constituem eles os pilares básicos da proteção internacional, do mecanismo de 

emancipação do ser humano vis-à-vis seu próprio Estado. (TRINDADE, 2013, p.26-

28)  

  

Nota-se que essa forma de peticionar se trata de uma importante ferramenta para a 

ampliação do acesso à justiça internacional e a proteção dos direitos individuais. Isso porque, o 

fato de que um indivíduo acionar um órgão internacional de proteção aos direitos humanos de 

forma direta lhe concede o status de sujeito de direito internacional, além de demonstrar sua 

autonomia perante o seu próprio país. Sendo possível afirmar, então, que o sistema de petições 

individuais e a CIDH são essenciais para a garantia, proteção e promoção dos direitos 

consagrados pela CADH, pela Declaração Americana e pelos demais tratados internacionais.   

Quanto à natureza jurídica das decisões proferidas pela Comissão, Trindade (2014) afirma que, 

apesar de tratar-se de decisões de natureza administrativa, o órgão pode se valer de técnicas 

processuais judiciais, usar pretensões favoráveis às vítimas e evitar, com isso, que petições 

sejam prontamente rejeitadas por condições de admissibilidade.  

  

2.1 O Brasil e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos  

  

A República Federativa do Brasil tem se comprometido internacionalmente a 

garantir, proteger e promover os direitos humanos de seus cidadãos em todo o seu território, 

estando entre os 21 países fundadores da OEA, além de ser signatária de diversos tratados 

internacionais sobre essa temática.   

O Brasil ratificou tratados sobre direitos humanos não somente no Sistema 

Interamericano, mas também no sistema global, como a Convenção sobre a Eliminação de todas 

as formas de Discriminação Racial; a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher (doravante “CEDAW”); a Convenção contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; a Convenção sobre os Direitos da 

Criança; entre outros. Referentes ao Sistema Interamericano, por sua vez, ratificou a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em setembro de 1992; a Convenção Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher; entre outros.  

Ademais, cabe enfatizar que o Estado brasileiro reconheceu a competência 

contenciosa da Corte Interamericana em 10 de dezembro de 1998. Porém, a título de distinção, 

destaca-se que, em conformidade com o disposto no artigo 62 da CADH, a CtIDH somente 

poderá conhecer do caso que se referir a Estado parte que tenha expressamente reconhecido ou 
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venha a reconhecer sua competência, seja por declaração ou por convenção especial. Enquanto 

a CIDH, seguindo o disposto no artigo 44 do mesmo instrumento, terá competência para receber 

petições relacionadas a qualquer Estado que tenha ratificado a Convenção Americana.   

Assim, no caso do Brasil, ao ratificar a CADH, em 1992, apesar de ainda não haver 

reconhecido a competência da Corte, a CIDH já era competente para receber e apreciar 

denúncias ou queixas a seu respeito. Isso porque, em síntese, a competência da CtIDH deve ser 

expressamente reconhecida pelo Estado, ao passo que a competência da Comissão é automática.  

Além disso, faz-se necessário ressaltar a importância dos direitos humanos para o 

Estado brasileiro, visto que as normas contidas em tratados internacionais sobre direitos 

humanos, dos quais o país faz parte, tem status de norma constitucional em seu ordenamento 

jurídico interno.  

Consoante a isso, o Estado brasileiro reconhece a importância do trabalho realizado 

pela CIDH e tem tentado cooperar ao máximo, esforçando-se para, quando possível, alcançar 

soluções amistosas1 e implementar as medidas recomendadas pelo órgão em seus relatórios.   

Esse esforço tem sido reconhecido pela comunidade internacional, exemplo disso pode ser 

observado no parágrafo 25 do relatório n. 95, de 2003, referente à solução amistosa entre Brasil 

e José Pereira, emitido pela CIDH, ipsis litteris:  

A Comissão Interamericana reitera que, de acordo com os artigos 48(1)(f) e 49 da 

Convenção, este procedimento tem como finalidade “chegar a uma solução amistosa 

do assunto baseada no respeito aos direitos humanos reconhecidos na  Convenção”. A 

aceitação de levar a cabo este trâmite expressa a boa-fé do Estado para cumprir com 

os propósitos e objetivos da Convenção em virtude do princípio pacta sunt servanda, 

pelo qual os Estados devem cumprir de boa-fé as obrigações assumidas nos tratados. 

Também deseja reiterar que o procedimento de solução amistosa contemplado na  

Convenção permite a conclusão dos casos individuais de forma não contenciosa, e 

demonstra, em casos relativos a diversos países, um  veículo importante de solução, 

que pode ser utilizado por ambas partes. (CIDH, parágrafo 25, 2003)  

  

 Ainda em relação à solução amistosa entre o Estado brasileiro e José Pereira, outro exemplo 

merece destaque. Durante o trâmite do caso, através da Lei n. 10.706, de 30 de julho de 2003, 

aprovada em caráter de urgência, o Estado indenizou a vítima no valor integral de R$ 52.000,00 

(cinquenta e dois mil reais), conforme recomendado pela comissão. Além disso, o Brasil 

 
1 São exemplos de soluções amistosas logradas pelo Brasil o relatório n. 43/06, casos 12.426 e 12.427, solução 

amistosa Meninos Emasculados do Maranhão, Brasil, 15 de março de 2006; Relatório n. 95/03, caso 11.289, 

solução amistosa José Pereira, Brasil, 24 de outubro de 2003.  
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reconheceu sua responsabilidade internacional quanto ao caso e se comprometeu a implementar 

as medidas de prevenção acordadas.   

É notório, ao analisar os diversos casos envolvendo o Brasil que tramitaram na 

Comissão Interamericana, que as recomendações feitas não são cumpridas integralmente, 

sendo, em sua maioria, cumpridas parcialmente. Contudo, é inegável que estes relatórios 

possuem grande repercussão na proteção dos direitos humanos em âmbito interno, através, por 

exemplo, de alterações procedimentais e legislativas, como é o caso da Lei n. 11.340, de 2006.  

 Data maxima venia, no que tange à relação de cooperação entre o Brasil e o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos, a CIDH foi convidada em 29 de novembro de 2017 para 

realizar uma visita in loco no país, que ocorreu em novembro de 2018.   

 Durante a visita, a Comissão realizou diversas reuniões com autoridades 

brasileiras, acompanhou o trabalho de instituições como os Ministérios Públicos Estaduais e 

Federais e as Defensorias Públicas, colheu depoimentos de vítimas de violações de direitos 

humanos, acompanhou representantes de organizações da sociedade civil, defensores dos 

movimentos sociais, entre outras atividades realizadas.  

 A CIDH agradeceu a cooperação, disponibilidade e organização do governo 

brasileiro e das organizações da sociedade civil durante o tempo em que esteve no país. Assim 

que conclui a visita, a Comissão emitiu um breve comunicado de imprensa, n. 238/18, porém, 

seu relatório final ainda não foi apresentado.  

Neste comunicado, reconheceu os avanços conquistados pelo Brasil, desde sua 

última visita em 1995, apontou as dificuldades do país em garantir e promover os direitos 

humanos, em decorrência de suas dívidas históricas com a cidadania, e apresentou suas 

preocupações com um possível retrocesso na proteção dos direitos humanos, em virtude do 

atual cenário político e social do Brasil.  

Em relação a este cenário, ressalta-se que a Comissão se pronunciou no sentido de 

haver constatado um crescimento de discursos de ódio que aumentam a intolerância e afetam a 

liberdade de expressão das minorias. Destacou, ainda, considerável preocupação com a tratativa 

das questões de gênero no Brasil, conforme observado em trecho do comunicado:  

A Comissão considera preocupante o fato de que uma perspectiva de gênero seja 

pejorativamente referida como "ideologia de gênero". As autoridades estatais devem 

dar o exemplo e têm o dever de promover campanhas promocionais sobre os Direitos 

Humanos para desconstruir as mensagens demagógicas de que os direitos humanos 

existem para atender a violadores de direitos humanos ou de que sejam parte de 

agendas ideológicas ou partidárias. É importante sempre recordar que em sua 

genealogia histórica os direitos humanos nascem para defender as liberdades públicas, 

individuais e coletivas, e são resultado de lutas sociais históricas. Em seu sentido 

existencial, os direitos humanos pertencem e dirigem-se a todos indistintamente. Sua 
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negação ou sua redução ao interesse de uma parcela da população em oposição à 

totalidade das pessoas visa apenas legitimar violações. (CIDH, 2018)  

  

Dado o exposto, é possível afirmar que a República Federativa do Brasil tem se 

esforçado na proteção dos direitos humanos e cooperado com a comunidade internacional para 

o alcance deste fim. Todavia, segundo apontado pela CIDH o país ainda não é capaz de proteger 

integralmente os direitos humanos de seus cidadãos e coibir suas violações.  

Nesse sentido, a presente pesquisa abordará nos capítulos seguintes os avanços da 

legislação brasileira na proteção dos direitos fundamentais das mulheres, sua aplicação e 

eficácia, buscando elencar os desafios encarados pelo Brasil na luta para erradicar a violência 

de gênero e para que não haja em seu território retrocesso em matéria de direitos humanos.  
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3 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

  

A violência cometida em razão do gênero possui elevada carga ideológica, isso 

porque está diretamente relacionada com a relação de dominação do homem sobre a mulher. 

Essa relação decorre de uma estrutura histórica patriarcalista, que, inegavelmente, influenciou 

a organização e a sistemática da sociedade brasileira.   

Desse modo, não se pode analisar o panorama da violência contra a mulher no Brasil 

sem ter como fundamento os fatores sociológicos e culturais pertinentes. Assim, se mostra 

essencial a análise pormenorizada da construção do conceito de gênero e sua evolução social.   

  

3.1 A construção social do gênero  

  

Setores conservadores da sociedade costumavam considerar como sinônimos os 

termos “sexo” e “gênero”, nesse sentido ambos os termos se refeririam às distinções biológicas 

que formam o homem e a mulher, bem como o feminino e o masculino.  

 Sob essa perspectiva justificava-se biologicamente as diferenças sociais entre 

homens e mulheres, considerando-se consequência do sexo que as mulheres fossem frágeis, 

emotivas e indefesas e que os homens fossem fortes, racionais e ativos. Então, é tida como 

natural a dominação do homem sobre a mulher e a desigualdade entre os gêneros, tanto em 

âmbito doméstico, como nos âmbitos político, econômico e social.  

 Esse pensamento foi capaz de justificar a estrutura patriarcal, que tinha o homem 

como a figura detentora de todo o poder familiar, responsável por cuidar da esposa e dos filhos, 

estrutura essa que influencia a sociedade brasileira até os dias atuais.   

 Nesse cenário, em âmbito familiar, os homens consideravam-se proprietários de 

suas respectivas esposas, o que legitimava atos de violência doméstica sempre que insatisfeitos, 

contrariados ou traídos. Além disso, não havia espaço para as mulheres no mercado de trabalho, 

razão pela qual o provento da casa era garantido pelo marido. Esse fato intensificava a relação 

de poder e dominação entre marido e mulher, bem como a situação de dependência, medo e 

submissão em que se encontrava a esposa.  

 Com isso, sociólogas feministas passaram a distinguir “sexo” e “gênero”, de forma 

a considerar o gênero como uma construção social, fruto do patriarcalismo histórico. Isso 

porque as diferenças sexuais biológicas já não eram mais suficientes para justificar a dominação 

masculina sobre a mulher, tratando-se de uma estrutura socialmente construída, que deveria ser 

desconstruída a partir do estudo do gênero.  
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Consoante a isso, em sua obra O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir aborda a 

construção social do gênero e nesse sentido afirma:  

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino. (BEAUVOIR, 1967, p.9)  

  

Beauvoir afirma que as características comportamentais ligadas ao gênero são 

construídas culturalmente, isso porque, para a autora, um dos fatores fundamentais que tornam 

as mulheres tímidas, recatadas, submissas e frágeis é a diferença com que são criadas desde 

crianças.   

 A autora traz a ideia de que os meninos são impulsionados a serem ativos, praticar 

esportes, subir em árvores, enfrentar desafios, brincar de jogos violentos etc. Desde criança o 

homem é ensinado a ser autônomo, independente e forte, de forma brutal é ensinado a recusar 

lágrimas e a desprezar a fragilidade feminina.   

 As meninas, por sua vez, são tratadas como bonecas humanas, ensinadas a agradar 

o outro e a estarem sempre arrumadas. Ainda crianças as meninas são ensinadas a realizar 

trabalhos domésticos, a cuidar de suas bonecas e a reivindicar sua autonomia. Para Beauvoir, o 

órgão genital não tem qualquer relação com os papéis desempenhados por mulheres e homens, 

que estão inteiramente relacionados a imposições culturais.  

 A autora destaca a repressão sofrida pelas meninas, ainda crianças, e evidencia que 

o modo com que as mulheres se comportam não se trata de algo natural, trata-se, na realidade, 

de fruto do meio social em que estão inseridas. Nesse sentido afirma:  

 

E até uma mãe generosa que deseja sinceramente o bem da criança pensará em geral 

que é mais prudente fazer dela uma "mulher de verdade", porquanto  
assim é que a sociedade a acolherá mais facilmente. Dão-lhe por amigas outras 

meninas, entregam-na a professoras, ela vive entre matronas como no tempo do 

gineceu, escolhem para ela livros e jogos que a iniciem em seu destino, insuflam-lhe 

tesouros de sabedoria feminina, propõem-lhe virtudes femininas, ensinam-lhe a 

cozinhar, a costurar, a cuidar da casa ao mesmo tempo que da toilette, da arte de 

seduzir, do pudor; vestem-na com roupas incômodas e preciosas de que precisa tratar, 

penteiam-na de maneira complicada, impõem-lhe regras de comportamento: 

"Endireita o corpo, não andes como uma pata". Para ser graciosa, ela deverá reprimir 

seus movimentos espontâneos; pedem-lhe que não tome atitudes de menino, proíbem-

lhe exercícios violentos, brigas: em suma, incitam-na a tornar-se, como as mais velhas, 

uma serva e um ídolo. Hoje, graças às conquistas do feminismo, torna-se dia a dia 

mais normal encorajá-la a estudar, a praticar esporte; mas perdoam-lhe mais do que 

ao menino o fato de malograr; tornam-lhe mais difícil o êxito, exigindo dela outro tipo 

de realização: querem, pelo menos, que ela seja também uma mulher, que não perca 

sua feminilidade. (BEAUVOIR, 1967, p.23)  
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Ressalte-se que nesse momento os movimentos e estudos feministas foram de 

grande importância para o desenvolvimento das mulheres, influenciando diversos países, como 

o Brasil, que a partir dos anos 80 começou a tratar de assuntos como a violência contra a mulher 

a partir de um viés feminista.  

 Com isso, estudiosas feministas brasileiras passam, então, a questionar os papéis 

atribuídos aos homens e às mulheres na sociedade. A partir dessa nova perspectiva, passam a 

buscar a autonomia das mulheres quanto ao seu próprio corpo e a analisar os  fatores culturais 

por trás dos diversos tipos de violência contra elas cometidos.  

 Chega-se à conclusão de que a violência contra a mulher é consequência da 

construção social de gênero. Dessa forma, esse tipo de violência está estruturalmente inserido 

na sociedade brasileira e carrega entre suas motivações fatores culturais que não podem ser 

ignorados. Frise-se, a violência de gênero se trata de uma relação de hierarquia, poder e 

reafirmação masculina sobre a mulher. Exemplo disso é o fato de que muitas mulheres não são 

capazes de identificar serem vítimas de violência de gênero, consentindo, muitas vezes de 

maneira tácita, violações ao seu próprio corpo, por entenderem que se trata de seu “dever 

conjugal”.  

 Indo além, a estrutura patriarcal revela uma relação de propriedade do marido sobre 

a mulher que é capaz, muitas vezes, de legitimar atos de violência cometidos pelo homem. É 

por essa razão se faz de suma importância a análise da violência contra a mulher à luz da 

construção social do gênero e suas consequências.   

  

3.2 A violência de gênero no Brasil  

  

A Convenção Interamericana para Prevenir Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, é um importante instrumento normativo que rege o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos. Nesse instrumento, em seu artigo 1, entende-se a violência contra a mulher como 

qualquer ato ou conduta que gere morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, motivado por questões de gênero.   

 A CVM trata a violência de gênero de forma ampla, abrangendo a violência física, 

psicológica e sexual cometida nas esferas pública e privada. Estão abarcados por ela atos 

cometidos em unidade familiar, em âmbito doméstico ou em qualquer outra relação 

interpessoal, independentemente de o agressor ter ou não divido sua residência com a vítima. 

Também está englobada pelo referido dispositivo a violência cometida na comunidade, por 
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qualquer pessoa, e aquela perpetuada ou tolerada por agentes estatais, não importando onde 

ocorra.  

Destacam-se como formas de violência de gênero o estupro, os maus tratos, o abuso 

sexual, a tortura, o tráfico de mulheres, a prostituição forçada, o sequestro, o assédio sexual 

cometido em ambiente de trabalho, em serviços de saúde, em instituições educacionais ou em 

qualquer outro local. A partir disso, a Convenção de Belém do Pará determina que os países 

signatários têm o dever de tomar medidas eficazes e céleres para prevenir, punir e erradicar a 

violência de gênero.   

 A violência contra a mulher é um dos maiores problemas enfrentados pelo Estado 

brasileiro. O país apresenta uma taxa de feminicídio de 4,8 para 100 mil mulheres, conforme 

dados da Organização Mundial de Saúde (doravante “OMS”), taxa considerada pela 

Organização da Nações Unidas (doravante “ONU”) como a quinta maior taxa do mundo.  

 Além disso o Brasil apresenta altíssimos índices de violência interpessoal contra 

as mulheres, tendo sido apurado pelo Senado Federal, no Panorama Anual da Violência contra 

as Mulheres, publicado em 2018, que em 2016 foram registrados 101.218 casos de violência 

física  baseadas no gênero.  

 Ressalte-se que a sociedade brasileira foi construída historicamente a partir do 

patriarcalismo, de forma que os direitos das mulheres e dos homens nem sempre foram iguais. 

Atualmente, contudo, apesar de contarem formalmente com a igualdade de direitos, as mulheres 

ainda não possuem igualdade material, especialmente no que tange aos direitos humanos.  

 Consoante a isso, o Brasil tem tomado uma série de medidas para combater a 

violência de gênero, promover e efetivar os direitos fundamentais das mulheres. Essas medidas 

também têm como finalidade o cumprimento das obrigações internacionais contraídas pelo 

Brasil ao ratificar a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Convenção de Belém do 

Pará.   Dentre essas medidas, merece destaque a criação das Delegacias da Mulher, que 

oferecem atendimento especializado às vítimas. Ao contrário das delegacias convencionais, 

nesse ambiente as mulheres são atendidas exclusivamente por mulheres. Essa foi a primeira 

medida adotada pelo Brasil, em 1985, antes mesmo da ratificação da Convenção Americana.  

As delegacias especializadas são um reflexo da pressão social e dos estudos feministas 

desenvolvidos a partir dos anos 80 e se trata da primeira conquista feminista no país. Com isso, 

elas simbolizam o início da luta pela erradicação da violência contra a mulher.   Dentre as 

motivações e justificativas para a criação das Delegacias da Mulher se destacam duas: a) o 
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atendimento recebido pelas mulheres nas delegacias comuns; e b) a subnotificação da violência 

de gênero.  

O primeiro ponto se confirma no fato de que as mulheres ao procurarem as 

delegacias comuns eram recebidas por homens, muitas vezes despreparados e machistas, que 

comumente julgavam a vítima, duvidavam de seus relatos e buscavam formas de culpabilizar a 

vítima pelo ocorrido. Exemplo disso pode ser observado na prática do interrogatório policial 

que, em muitos casos, questiona se a vítima teria sido de alguma forma responsável pelo 

cometimento do crime.   

 Esses questionamentos eram, e ainda são, muito comuns quando se trata, por 

exemplo, do crime de estupro. De maneira sutil, é comum que fosse indagado à vítima quanto 

à sua relação com o agente, quanto ao que estava vestindo ou como estava se portando, 

buscando-se, com isso, descredibilizar a vítima e torná-la concorrentemente culpada pelo 

ocorrido.  

 Nesse sentido, outro ponto que merece atenção, é o fato de que os crimes cometidos 

em âmbito doméstico eram, e muitas vezes ainda são, justificados pela relação matrimonial. 

Muitos agentes estatais, assim como membros da sociedade civil, consideram que tratando-se 

de ato ocorrido na esfera particular não deve haver qualquer intervenção externa. Conforme 

conhecido dito popular: “em briga de marido e mulher não se mete a colher”.  

 Essa realidade nos leva ao segundo ponto. Em virtude do atendimento que 

recebiam e da impunidade que observavam, as mulheres não denunciavam as violências que 

sofriam. Porém, essa não era a única razão da subnotificação dos crimes de gênero, as mulheres  

não denunciavam porque temiam o estigma social que sofreriam caso o fizessem.   

 A partir dessa análise, resta claro que a criação das delegacias especializadas foi 

um importante marco e avanço no combate à violência de gênero. Todavia, essas delegacias 

não garantem a todas as mulheres o atendimento que deveriam ter, isso porque não existem em 

número suficiente e tão pouco contam com agentes estatais devidamente treinados.   

 Logo, observa-se que as mulheres continuam sendo estigmatizadas e julgadas, não 

somente dentro dos ambientes em que procuram auxílio estatal, mas também por toda a 

sociedade. Outro problema que tem se perpetuado é a subnotificação. De acordo com a revista 

Carta Capital (2016), ocorrem no Brasil cerca de 527 mil estupros por ano, porém apenas 10% 

dos casos de estupro são notificados pelas vítimas à polícia e, com isso, os outros 90% dos casos 

não chegam nem a ser investigados.   

 Dentre as demais medidas adotadas pelo Brasil merece destaque a promulgação da 

Lei n. 11.340, em 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Essa medida foi criada com o fim 
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de cumprir com as recomendações dadas pela CIDH, no relatório n. 54/01, referente ao caso n. 

12.051, e é considerada até hoje como uma das maiores evoluções na proteção dos direitos 

fundamentais das mulheres.  

A Lei Maria da Penha criou uma série de mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Destacam-se como pontos principais a criação do Juizado 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que abrangeu em uma mesma vara ações 

penais e cíveis, dando maior celeridade processual às suas demandas, e a previsão de medidas 

protetivas céleres às vítimas, capazes de impedir ou atenuar a perpetuação da violência 

doméstica.  

 Além das medidas supramencionadas, várias outras foram incorporadas ao 

ordenamento jurídico brasileiro através da Lei n. 11.340, medidas estas que serão 

desmembradas nos capítulos seguintes.  

 No presente momento, após doze anos de existência da Lei Maria da Penha, 

conforme números apresentados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(doravante “SINAN”) a violência contra a mulher no Brasil tem crescido ao longo dos anos. 

Porém, analisando os dados de maneira crítica, o Senado Federal entende que, apesar de tratar-

se de um indicativo claro de aumento da violência, esses números refletem uma significativa 

redução da prática de subnotificação. Conforme observado no gráfico abaixo:   

  Gráfico 1 - Tipo de violência registrada pelo sistema de saúde no Brasil  

 
  

Fonte: Senado Federal, 2018, p.12  

  

Não restam dúvidas quanto ao empenho do Estado brasileiro na luta contra a 

violência de gênero e sua preocupação na efetividade dos direitos humanos das mulheres em 

seu território. Tão pouco restam dúvidas quanto ao caráter positivo das medidas implantadas 

pelo país para esse fim nos últimos anos. Porém, o Brasil ainda conta com altíssimos e 
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crescentes índices de violência, fazendo-se cada vez mais necessária a aplicação de maneira 

correta  e eficaz da Lei Maria da Penha, tida como um dos principais meios de alteração do 

cenário de violência apresentado.  

  

  

4 O CASO MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES VS. BRASIL    

  

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu, em 20 de agosto de 

1998, uma denúncia realizada pela senhora Maria da Penha Maia Fernandes, pelo Centro pela 

Justiça e pelo Direito Internacional (doravante “ CEJIL”) e pelo Comitê Latino-Americano de 

Defesa dos Direitos da Mulher (doravante “CLADEM”) acusando a República Federativa do 

Brasil de haver sido tolerante com as violências domésticas cometidas por Marco Antônio 

Heredia Viveiros contra a senhora Fernandes, que no momento era sua esposa.  

 O Estado foi denunciado por não tomar, durante 15 anos, as providências 

necessárias para que o agressor fosse devidamente processado e punido. Em virtude disso, foi 

acusado de violar os artigos 8 (garantias judiciais); 24 (igualdade perante a lei) e 25 (proteção 

judicial) , à luz do artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos e em relação aos 

artigos II e XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, bem como dos 

artigos 3, 4, a, b, c, d, e, f, g, 5 e 7 da Convenção de Belém do Pará.  

 Quanto aos fatos, a denúncia narrou que em 23 de maio de 1983, o senhor Viveiros 

cometeu uma tentativa de homicídio contra a senhora Fernandes através do disparo de um 

revólver, enquanto ela dormia. O crime ocorreu no interior da residência do casal, em Fortaleza, 

no estado do Ceará. Segundo a vítima, o ato foi consequência das diversas agressões sofridas 

durante a convivência matrimonial. Após a tentativa de homicídio sofrida, a vítima foi 

submetida a diversas cirurgias e hoje sofre de traumas psicológicos, físicos e paraplegia 

irreversível.   

 O senhor Viveiros tentou ocultar o crime, dizendo que as lesões de sua esposa 

decorriam de uma tentativa de roubo e que os ladrões a teriam cometido. Contudo, pouco tempo 

após regressar do hospital, enquanto se recuperava da agressão, a senhora Fernandes sofreu uma 

segunda tentativa de homicídio, seu marido tentara eletrocutá-la enquanto tomava banho.   

 Consta da denúncia indícios de que o segundo atentado à vida da vítima teria sido 

premeditado, isso porque o agente tentara convencer sua esposa a fazer um seguro de vida em 

seu favor, dias antes do ocorrido. Além disso, o agente também teria tentado obrigá-la a assinar 

um documento autorizando a venda de um automóvel de propriedade da vítima.  
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 Maria da Penha afirma que seu esposo possuía comportamento agressivo e 

violento, tendo agredido ela e suas filhas diversas vezes. Conta, ainda, que grande parte de sua 

relação conjugal foi pautada em brigas, ameaças e medo, razão pela qual tardou em tomar uma 

iniciativa quanto à separação e à responsabilização criminal do marido.   

Contudo, apesar de ter logrado a separação de seu ex-marido, a paraplegia de que 

sofre a vítima lhe impõe a necessidade de realizar diversos tratamentos físicos de recuperação, 

e a tornou dependente da ajuda constante de enfermeiros para se locomover e realizar atividades 

do dia a dia. No entanto, o senhor Viveiros não tem realizado o pagamento da pensão alimentícia 

arbitrada no juízo de separação e tão pouco arca com as despesas médicas de sua ex-esposa, 

decorrentes da agressão.  

 A denúncia traz a informação de que durante as investigações da polícia local foram 

encontradas provas de autoria do senhor Viveiros em relação à tentativa de homicídio mediante 

uso de arma de fogo narrada. Contudo, os peticionários afirmam que a resposta apresentada 

pelo Estado foi insatisfatória, isso porque, além de demorar oito anos para o caso ser submetido 

ao júri, a pena cominada ao agente não foi executada.  

 O senhor Viveiro foi condenado em 1991 a pena privativa de liberdade de 15 anos, 

porém, teve sua pena reduzida para 10 anos por tratar-se de réu primário. Entretanto, dessa 

decisão a defesa interpôs recurso de apelação, que só veio a ser apreciado em 1995. Nesse 

momento, o Tribunal de Alçada anulou a decisão do Tribunal do Júri, por entender ter havido 

vícios na formulação de perguntas aos jurados.   

  Em conformidade com os trâmites legais brasileiros, prosseguiu-se novo 

julgamento no Tribunal do Júri, que só veio a acontecer, contudo, em 1996. O acusado 

novamente foi condenado e um segundo recurso de apelação, por parte da defesa, foi recebido 

pelo Tribunal. Dessa vez, o recurso alegou que o réu foi julgado sem que fossem consideradas 

as provas constantes dos autos.   

No entanto, até o momento em que a denúncia à CIDH foi realizada, em 1998, o 

segundo recurso apresentado pelo réu ainda não havia sido apreciado. Com isso, apesar de 

condenado pelo Tribunal do Júri, em conformidade com os trâmites legais, por duas vezes, o 

senhor Viveiros continua aguardando em liberdade e nunca iniciou o seu cumprimento de pena.  

É com base nisso que os peticionários afirmam que o Brasil violou as garantias 

judiciais da senhora Fernandes, visto não ter garantido a celeridade e a eficácia do processo e 

não ter sido capaz de promover a justiça em face da vítima.  
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Afirma-se, na petição à CIDH, também, que o caso da senhora Fernandes não se 

trata de caso isolado no país. Indica-se que o Brasil possui um padrão de negligência quanto aos 

crimes de violência doméstica e familiar, de forma que a maior parte das denúncias nem sequer 

são convertidas em processo e das que são, pouquíssimas levam à condenação do acusado e um 

número ainda menor de condenados cumprem suas respectivas penas.  

  A CIDH, após receber a denúncia supramencionada, em 1998, notificou o Estado 

brasileiro e solicitou que se pronunciasse a respeito. Diante da inércia por parte do 

Brasil, em 1999, os peticionários requereram a aplicação do artigo 42 do Regulamento da 

Comissão, que prevê a presunção de veracidade dos fatos alegados na denúncia, em caso de o 

acusado não se manifestar, dentro do prazo de 250 dias, contados da ciência da petição por parte 

do Estado.   Dois dias após o pedido mencionado, a CIDH solicitou novamente ao Brasil que 

lhe enviasse informações a respeito do caso e advertiu-lhe sobre a possibilidade de aplicação 

do artigo 42. Como o Estado permaneceu silente, a Comissão passou a considerar como 

verdadeiros os fatos constantes da denúncia e abriu prazo de 30 dias para a abertura do processo 

de solução amistosa, conforme disposto nos artigos 48.1, f da Convenção Americana e 45 do 

Regulamento da Comissão. Contudo, a CIDH não recebeu resposta afirmativa de nenhuma das 

partes.   

Diante disso, a Comissão passou para a análise do caso e por maioria absoluta de 

votos decidiu não submeter o caso à Corte Interamericana. Para ver os direitos das mulheres 

atendidos no Brasil, a CIDH, então, emitiu, em 19 de outubro de 2000, o informe 15/00, dando 

ao Estado prazo de dois meses para cumprimento de suas recomendações.  

Findo o prazo, sem qualquer resposta do Estado brasileiro, a Comissão entendeu 

que as recomendações não foram cumpridas e enviou ao país seu relatório final n. 54/00, que 

lhe concedeu, mais uma vez, prazo de um mês para cumprimento do disposto do informe. 

Novamente o prazo se encerrou e nada foi feito. Em virtude disso, a Comissão tornou público 

seu relatório final e, no ano de 2000, o incluiu em seu Relatório Anual à Assembleia Geral da 

OEA.  

Dada a devida venia, faz-se imprescindível a análise do relatório n. 54/01. Tal 

estudo será dividido em três partes: a) quanto à competência e admissibilidade; b) quanto ao 

mérito;  e c) quanto às recomendações; que serão expostas a seguir.  

  

4.1 Da competência e do juízo de admissibilidade  
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No relatório n. 54/01, a Comissão se declarou competente ratione materiae, ratione 

temporis e ratione personae para conhecer e apreciar o caso Maria da Penha Maia Fernandes 

vs. Brasil. Em relação à matéria, a CIDH deixa claro que os direitos suscitados pelos 

peticionários estão consagrados pelos instrumentos legais que regem o Sistema Interamericano 

de Direitos Humanos, como a Declaração Americana sobre os Direitos e  

Deveres do Homem e a Convenção Americana. Quanto à CVM, a CIDH reitera a 

competência que lhe foi atribuída pelos Estados parte no artigo 12 da própria Convenção, 

instrumento que foi devidamente ratificado pelo Brasil.  

Quanto à competência temporal, contudo, uma ressalva deve ser feita. É sabido que 

o Brasil ratificou a Convenção Americana somente em 1992, no entanto, os fatos denunciados 

tiveram início em 1983. Nesse aspecto, a CIDH justifica sua competência temporal por tratar o 

caso de violações contínuas, que se perpetuaram no tempo, levando o país a incorrer em 

denegação contínua de justiça, em face da senhora Fernandes. Sobre isso, em trecho destacado 

do parágrafo 27 do relatório em análise, a Comissão afirma:  

Apesar de a agressão original ter ocorrido em 1983, sob a vigência da Declaração 

Americana, a Comissão, com respeito à alegada falta de garantias de respeito ao 

devido processo, considera que, por se tratar de violações contínuas, estas seriam 

cabíveis também sob a vigência superveniente da Convenção Americana e da 

Convenção de Belém do Pará, porque a alegada tolerância do Estado a esse respeito 

poderia constituir uma denegação contínua de justiça em prejuízo da Senhora 

Fernandes que poderia impossibilitar a condenação do responsável e a reparação da 

vítima.  Conseqüentemente, o Estado teria tolerado uma situação de impunidade e 

não-defensão, de efeitos perduráveis mesmo posteriormente à data em que o Brasil se 

submeteu à Convenção Americana e à Convenção de Belém do Pará. (CIDH, 

parágrafo 27, 2001)  

  

Por sua vez, a competência em razão da pessoa encontra respaldo no sistema de 

petições individuas da CIDH e no artigo 44 da Convenção Americana, de forma que a senhora 

Fernandes, o CEJIL e a CLADEM são partes legítimas para apresentar petição à Comissão, bem 

como é parte legítima para integrar o polo passivo a República Federativa do Brasil.   Indo além, 

ao realizar o juízo de admissibilidade a Comissão analisou três aspectos principais: a) 

esgotamento dos recursos internos; b) prazo para apresentação; e c) duplicação de 

procedimentos; todos à luz da Convenção Americana e da Convenção de Belém de Para.  Em 

relação ao primeiro ponto, o esgotamento dos recursos da jurisdição interna é requisito 

obrigatório para que a CIDH possa apreciar o caso, conforme o artigo 46 da Convenção. Porém, 

esse dispositivo traz, excepcionalmente, a possibilidade de afastamento desse requisito pela 

demora injustificada do Estado em prestar a jurisdição interna.   



28  

  

 

 Por tratar-se de medida excepcional, ela pode ser afastada pelo denunciado, desde 

que feita em momento oportuno. No caso em análise, o Brasil não se pronunciou nas fases 

iniciais do processo, razão pela qual a Comissão reconheceu sua renúncia tácita ao direito de 

afastar a exceção trazida no disposto legal supracitado e, consequentemente, a viabilidade 

jurídica de sua aplicação.  

 Consoante a isso, restou clara a demora injustificada da prestação jurisdicional 

visto que o Estado não proferiu decisão definitiva do caso em 15 anos. Frise-se que o prazo 

prescricional da pretensão punitiva do Estado brasileiro é de 20 anos, com isso, vê-se agravada 

a situação, pois há grande probabilidade de impunidade definitiva do agressor.  

 Quanto ao prazo para a apresentação, para que possa ser admitida pela CIDH, uma 

petição deve ser a ela apresentada em até 6 meses da notificação da última decisão da jurisdição 

interna. Como no caso em questão não houve tal decisão, a Comissão entende que os 

peticionários cumpriram prazo razoável, tanto em relação à Convenção Americana, em virtude 

dos artigos 46, 2, c, e 37, 2, c da Convenção Americana, quanto em relação à CVM, 

considerando seu artigo 12.  

Por fim, no que diz respeito à duplicação de procedimentos, a CIDH declara que 

não há registros de que os fatos alegados tenham sido submetidos a outra instância e tão pouco 

foi apresentada qualquer manifestação brasileira nesse sentido. Logo, cumpridos todos os 

requisitos exigidos pela Convenção, a CIDH considerou apta e recebeu a denúncia realizada 

pela senhora Fernandes e os demais peticionários.  

  

4.2 Da análise de mérito  

  

O Brasil foi acusado de violar os artigos 8 (Garantias judiciais); 24 (Igualdade 

perante a lei) e 25 (Proteção judicial), à luz do artigo 1.1 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos e os artigos 3, 4, 5 e 7 da Convenção de Belém do Pará. Os próximos tópicos 

apresentarão as conclusões da Comissão Interamericana em relação a cada uma das violações 

alegadas. 

  

a) Da violação aos artigos 8 e 5 da CADH  

 

Os artigos 8 e 25 da Convenção tratam do direito às garantias judiciais e proteção 

judicial, que dão a qualquer pessoa o direito de ser ouvida pela autoridade ou juiz competente, 

de maneira imparcial e célere, sempre que sofrer qualquer tipo de violação de direitos humanos. 
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Além disso, é assegurado, também, o direito de qualquer pessoa a ter um recurso simples, rápido 

e efetivo contra qualquer ato violador dos direitos consagrados pela CADH.  

 O artigo 8.1 da CADH dispõe:  

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 

razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, 

ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 

fiscal ou de qualquer outra natureza. (CADH, 1969, grifo nosso)  

  

A partir da expressão “dentro de um prazo razoável” a Comissão analisou o tempo 

que o Estado brasileiro demorou para prestar a jurisdição solicitada pela vítima e peticionária. 

Ressalte-se que, não é possível atribuir um significado claro e objetivo à expressão mencionada, 

devendo-se analisar in casu fatores como a complexidade do tema, as ações das autoridades 

estatais e as atividades processuais das partes.  

 Após realizar essa análise, a CIDH concluiu que o Brasil não possui qualquer 

justificativa para a demora em prestar a jurisdição, nesse caso. Isso porque, apurou-se que desde 

o início das investigações policiais havia provas e indícios de autoria, houve longos adiamentos 

das decisões judiciais, que não foram devidamente justificados, houve a aceitação de diversos 

recursos extemporâneos e ainda assim, passados 17 anos, o país não apresentou decisão 

definitiva sobre o caso.  

 Com isso, levando em consideração ainda que o prazo prescricional relativo aos 

crimes cometidos estava a 3 anos de vencer, quando da publicação do relatório n. 54/01, fato 

que ocasionaria a impunidade definitiva do agressor, a CIDH concluiu que o Brasil violou os 

artigos 8 e 25, à luz da obrigação de respeitar do artigo 1.1 da CADH, em face de Maria da 

Penha Maia Fernandes.  

  

b) Da violação ao artigo 24 da CADH  

  

 O artigo 24 da Convenção dispõe que: “todas as pessoas são iguais perante a lei.  

Por conseguinte, têm direito, sem discriminação, a igual proteção da lei”. Na denúncia alega-se 

também a violação a esse dispositivo.  

 Em seu relatório a CIDH não diz expressamente se o Estado violou ou não o artigo 

24 da CADH em face da senhora Fernandes, porém, afirma com base em dados e pesquisas que 

há tratamento desigual em razão do gênero, de forma generalizada, no Brasil. Além disso, 
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analisando a questão da desigualdade de gênero no país, fez referência a um trecho do Relatório 

Especial sobre o Brasil, publicado em 1997, pela Comissão:  

 Apesar de o Tribunal Supremo do Brasil ter revogado em 1991 a arcaica “defesa da 

honra” como justificação para o assassinato da esposa, muitos tribunais continuam a 

ser relutantes em processar e punir os autores da violência doméstica.  Em algumas 

áreas do país, o uso da “defesa da honra” persiste e, em algumas áreas, a conduta da 

vítima continua a ser um ponto central no processo judicial de um delito sexual.  Em 

vez de se centrarem na existência dos elementos jurídicos do delito, as práticas de 

alguns advogados defensores – toleradas por alguns tribunais – têm o efeito de 

requerer que a mulher demonstre a santidade de sua reputação e sua inculpabilidade 

moral a fim de poder utilizar os meios judiciais legais à sua disposição.  As iniciativas 

tomadas tanto pelo setor público como pelo setor privado para fazer frente à violência 

contra a mulher começaram a combater o silêncio que tradicionalmente a tem 

ocultado, mas ainda têm de superar as barreiras sociais, jurídicas e de outra natureza 

que contribuem para a impunidade em que amiúde enlanguescem. (CIDH, 1997, apud 

CIDH, 2001)  

  

 A Comissão afirma que o número de agressões domésticas contra as mulheres é 

significativamente maior que o número de agressões contra os homens. Além disso, a CIDH 

menciona a ineficácia dos sistemas judiciais brasileiros, trazendo dados do relatório “União de 

Mulheres de São Paulo, A violência contra a mulher e a impunidade: Uma questão política”, de 

1995, que mostram que de 86.815 queixas feitas por mulheres em São Paulo, no ano de 1994, 

apenas 24.103 investigações policiais foram iniciadas.   

  

c) Da violação aos artigos 3, 4, 5 e 7 da CVM    

  

 A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, consagra o direito da mulher a uma vida livre de violência (artigo 3), o direito ao 

respeito e promoção de todos os direitos fundamentais consagrados pelos instrumentos  

nacionais e internacionais sobre os direitos humanos (artigo 4), o direito a poder exercer 

livremente e de forma plena seus direitos políticos, civis, econômicos, sociais e culturais (artigo 

5) e determina, para tanto, os deveres dos estados (artigo 7).  

 Os peticionários alegaram a violação por parte do Brasil dos dispositivos 

destacados acima da CVM em face da senhora Fernandes. Quanto a essa alegação a Comissão 

concluiu que o Estado descumpriu os seus deveres determinados pelo artigo 7 e com isso deixou 

de garantir os demais direitos abarcados pelos artigos 3, 4 e 5.  

 Isso porque, o retardo injustificado no julgamento e punição do agressor configura 

ato de tolerância do Estado brasileiro à violência doméstica cometida. Além disso, resta claro o 

descaso do país com as obrigações contraídas livremente por ele ao ratificar a CVM, analisando 

que o caso relatado por Maria da Penha não se trata de um caso isolado, mas sim de uma 
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violação sistémica, decorrente de um padrão generalizado de negligência. Consoante a isso, a 

CIDH entende que o Estado não violou apenas o seu dever de processar e punir, mas também o 

seu dever de prevenir a violência doméstica contra as mulheres.   

  

4.3 Das recomendações  

    

Com base nos fatos tidos como incontroversos, nos documentos analisados e na 

reiterada postura omissa do Brasil ante a CIDH, esta veio a concluir que o Brasil é responsável 

por violar os artigos 8 e 25 da Convenção Americana, à luz de seu artigo 1.1, em razão de sua 

notória tolerância com a violência doméstica sofrida pela senhora Fernandes. Pôde concluir, 

também, que o acusado descumpriu seus deveres estatais, previstos no artigo 7 da Convenção 

de Belém do Pará, por deixar de adotar as medidas céleres e necessárias para prevenir, punir e 

erradicar a violência contra a mulher, agindo de maneira visivelmente negligente.  

 A partir disso, a CIDH, no relatório 54/01, recomendou ao Estado brasileiro, nos 

seguintes termos:  

1. Completar rápida e efetivamente o processamento penal do responsável da agressão 

e tentativa de homicídio em prejuízo da Senhora Maria da Penha Fernandes Maia.  
2. Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de determinar a 

responsabilidade pelas irregularidades e atrasos injustificados que impediram o 

processamento rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as medidas 

administrativas, legislativas e judiciárias correspondentes.  
3. Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra o responsável 

civil da agressão, as medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima 

adequada reparação simbólica e material pelas violações aqui estabelecidas, 

particularmente por sua falha em oferecer um recurso rápido e efetivo; por manter 

o caso na impunidade por mais de quinze anos; e por impedir com esse atraso a 

possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil.  
4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a tolerância estatal e o 

tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no 

Brasil.  A Comissão recomenda particularmente o seguinte:  
a) Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais e policiais 

especializados para que compreendam a importância de não tolerar a violência 

doméstica;  
b) Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa ser reduzido 

o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias de devido processo;  
c) O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e efetivas de 

solução de conflitos intrafamiliares, bem como de sensibilização com respeito à sua 

gravidade e às conseqüências penais que gera;  
d) Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a defesa dos 

direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais necessários à efetiva tramitação e 

investigação de todas as denúncias de violência doméstica, bem como prestar apoio 

ao Ministério Público na preparação de seus informes judiciais.  
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e) Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares destinadas à 

compreensão da importância do respeito à mulher e a seus direitos reconhecidos na 

Convenção de Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos intrafamiliares.  
5. Apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, dentro do prazo de  
60 dias a partir da transmissão deste relatório ao Estado, um relatório sobre o 

cumprimento destas recomendações para os efeitos previstos no artigo 51(1) da 

Convenção Americana. (CIDH, 2001)  

  

Em suma, a Comissão aconselhou o Brasil a agir juridicamente para satisfazer os 

interesses da vítima, punindo devidamente o senhor Viveiros e implementando mecanismos 

capazes de reparar moral e materialmente a senhora Fernandes, tanto pelas agressões sofridas 

quanto pelas violações decorrentes da omissão estatal.   

 Para mais, também sugeriu a responsabilização, em todas as esferas possíveis e 

seguindo os trâmites legais internos, dos agentes responsáveis pela demora injustificada na 

prestação jurisdicional em face de Maria da Penha.  

 Indo além, considerando que o caso analisado não pode ser considerado uma 

situação isolada, tratando-se de uma violação sistémica e recorrente no país, a CIDH 

recomendou que o Estado brasileiro implemente medidas para, de fato, prevenir e erradicar a 

violência contra a mulher.  

 Diante da publicidade do relatório n. 54/01 e da consequente pressão internacional, 

o Brasil encerrou, em 2002, o processo contra o senhor Viveiros, e iniciou o cumprimento da 

pena restritiva de liberdade, a que foi condenado, no ano de 2003.   

 Além do mais, em conformidade com as determinações da Comissão, o Estado 

promulgou, em 2006, a Lei n. 11.340, que ficou conhecida como Lei Maria da Penha. Esse 

dispositivo implementou uma série de mecanismos para coibir e prevenir a violência de gênero. 

De modo a abordar aspectos literais das recomendações feitas pela CIDH, como a exigência da 

capacitação de funcionários judiciais e policiais, trazida na lei em seu artigo 8, VII.   

  

  



33  

  

  

  

 

5 A LEI MARIA DA PENHA  

    

 Em decorrência do caso Maria da Penha Maia Fernandes vs. Brasil e em 

conformidade com as recomendações feitas pela Comissão Interamericana ao Brasil, no 

relatório n. 54/01, em 7 de agosto de 2006 foi promulgada a Lei n. 11.340. Conhecida como Lei 

Maria da Penha, em homenagem à senhora Fernandes, ela instituiu meios para prevenir, punir 

e erradicar a violência doméstica e estabeleceu medidas de assistência e proteção às mulheres 

vítimas.   

 É importante frisar que a norma analisada se deu em pleno cumprimento do 

disposto no artigo 226, §8 da Constituição da República, dispositivo que atribui ao Estado a 

obrigação de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito familiar. Além do mais, tratou-

se de medida adotada pelo país no cumprimento de seu dever estatal internacional de atuar com 

a devida diligência para processar, punir e prevenir a violência de gênero. Esse dever decorre 

diretamente de instrumentos internacionais sobre direitos humanos dos quais o Brasil é 

signatário, como a CADH, a CVM e CEDAW.   

 Dessa forma, a lei é considerada como um grande avanço do Estado brasileiro na 

tutela dos direitos fundamentais das mulheres no país. Nas palavras de Flávia Piosevan e Silvia 

Pimentel:  

A Lei Maria da Penha constitui uma conquista histórica na afirmação dos direitos 

humanos das mulheres. Sua plena implementação - com a adoção de políticas públicas 

voltadas à prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher, em todas as 

suas manifestações - surge como imperativo de justiça e respeito aos direitos das 

vítimas desta grave violação que ameaça o destino e rouba a vida de tantas mulheres 

brasileiras. (PIOSEVAN, PIMENTEL, p.116, 2014)  

  

 Nesse contexto, a Lei Maria da Penha inovou no ordenamento jurídico brasileiro 

ao tipificar e definir a violência doméstica, que até então era tratada como um crime comum, 

como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 

físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, nos termos de seu artigo 5º.   

 Conjuntamente, a lei ampliou o sentido de âmbito doméstico, posto que abrangeu, 

não somente a residência da vítima, mas também o espaço de convívio permanente de pessoas, 

com ou sem vínculo familiar; a comunidade formada por pessoas que são ou se consideram 

parentes, unidos por laços naturais, de afinidade ou por vontade expressa; e qualquer relação 

íntima de afeto, em que o agente convivia com a vítima, independente de coabitação.   
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 Do mesmo modo, a Lei n. 11.340 expressamente determina, em seu artigo 2º, que 

a violência contra a mulher independe de raça, cor, etnia, classe, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião, e define as formas de violência doméstica, como 

física, moral, psicológica, patrimonial e sexual. Frise-se, a violência de gênero em âmbito 

jurídico vai além da violência física e sexual.  

 Nota-se que, dessa forma, a lei busca tratar a questão de gênero no país de maneira 

ampla e abrangente. Nesse mesmo sentido, em seu artigo 6º, estipula que a violência em âmbito 

familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.  Dessa 

forma, deu-se aos crimes de violência doméstica maior importância, atribuindo-lhes penas de 

maior gravidade. A título de exemplo, destaca-se o artigo 17 que veda a aplicação, nos casos 

enquadrados como violência de gênero, de penas de cestas básicas ou quaisquer outras de cunho 

pecuniário, bem como veda a substituição de pena que implique em pena de multa isoladamente.  

 Outro exemplo que merece atenção é a vedação à aplicação da Lei n. 9.099/95,  a 

crimes de violência doméstica, independentemente da pena cominada. Quanto a isso, ressalte-

se que, até 2006, os casos de violência contra a mulher eram considerados crimes comuns. 

Assim, em caso de agressão por exemplo, ainda que em âmbito familiar, enquadrava-se a 

conduta ao crime de lesão corporal, que viria a seguir os trâmites dos Juizados Especiais  

Criminais (doravante “JECRIM”).   

 O JECRIM é aplicável apenas às infrações de menor potencial ofensivo, 

constituídas pelas contravenções penais e pelos crimes cuja pena máxima cominada pela lei não 

exceda dois anos, cumulada ou não com multa. Por isso dar ao JECRIM a competência para 

julgar casos de violência doméstica significa tratá-los como infrações de menor potencial 

ofensivo e não como graves violações de direito humanos.   

 Para evitar essa tratativa, o artigo 41 da Lei n. 11.340 vedou de forma expressa a 

aplicação do JECRIM em casos de violência em âmbito doméstico, não sendo possível a 

ocorrência de transação penal ou suspensão condicional do processo, nem mesmo em casos de 

contravenção penal.  

 Frise-se, ainda, que a violência doméstica é o principal reflexo da estrutura social 

de dominação do gênero masculino sobre o feminino e, por essa razão, não pode ter status de 

crime comum. Caso assim fosse tratada, o Estado estaria reforçando e legitimando o poder do 

homem sobre a mulher, especialmente no âmbito familiar, agravando cada vez mais o problema.  

 Consoante a isso, a lei prevê a possibilidade de criação por parte da União dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos jurisdicionais com 

competência cível e criminal, para julgar, processar e executar casos de violência doméstica.  
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Esses órgãos poderão contar com profissionais especializados, não somente na área 

jurídica, mas também nas áreas psicossociais e relacionadas à saúde.   

 De modo que, os Juizados previstos, além de atribuir celeridade aos processos, em 

virtude da competência conjunta para julgar causas cíveis e criminais, contarão com 

atendimento multidisciplinar qualificado, a fim de evitar a culpabilização da vítima e buscar a 

reparação efetiva dos danos sofridos.  

 Outro ponto que não se pode deixar de mencionar quanto à Lei Maria da Penha são 

as medidas protetivas de urgência por ela previstas. Trata-se de medidas céleres que visam 

impedir que a violência sofrida se perpetue ou se agrave. Isso porque, muitas vezes, a violência 

doméstica é progressiva, de modo que se inicia com atos menos graves, como ameaças e 

agressões verbais, evolui para atos mais graves, como agressões físicas e sexuais, e tem como 

fim o feminicídio.  

  As medidas protetivas de urgência poderão ser requeridas pela ofendida ou pelo 

Ministério Público (doravante “MP”), devendo ser decididas pelo juiz competente dentro do 

prazo de 48 horas do pedido. O juiz poderá concedê-las de imediato, sem que haja audiência 

das partes ou oitiva do MP, que deverá ser notificado. Além do mais, poderá concedê-la isolada 

ou cumulativamente, cabendo, sempre e a qualquer tempo, a substituição por medida mais 

eficaz, a depender da necessidade.  

 São exemplos de medidas protetivas, que obrigam o agressor, a determinação de 

que este se afaste do local de convivência com a vítima; a proibição de aproximação da 

ofendida, havendo limite mínimo de distância fixado pelo juiz; a proibição de contato com a 

vítima ou seus familiares por qualquer meio de comunicação; entre outras, previstas no artigo 

22 do dispositivo em estudo.  

 Igualmente, medidas protetivas poderão ser determinadas diretamente à mulher,  

como ser encaminhada a programas de proteção ou atendimento oficial ou comunitário; a 

determinação da sua recondução, bem como de seus familiares, ao domicílio, após o 

afastamento do agente; a determinação de separação de corpos; dentre outras medidas elencadas 

no artigo 23 da lei.  

 À vista disso, as inovações trazidas pela Lei Maria da Penha mostram uma 

mudança de paradigmas na justiça brasileira. Se até então, o Estado agia de maneira negligente, 

demonstrando conivência e tolerância com a violência de gênero, de modo a caracterizar um 

desrespeito às obrigações por ele assumidas, perante a comunidade internacional e o Sistema 
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Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Hoje, após o advento da referida lei, resta 

claro que o país repudia a tolerância estatal e o atendimento discriminatório, além de demonstrar 

comprometimento com a prevenção e a erradicação da violência doméstica.   

  

5.1 Balanço da aplicação da Lei Maria da Penha  

  

 Em vigor desde agosto de 2006, a Lei n. 11.340 completou doze anos. À luz do 

exposto, tornou-se evidente que essa lei foi uma das principais conquistas das mulheres 

brasileiras, na luta pela efetivação de seus direitos fundamentais. Contudo, faz-se necessário 

analisar o seu grau de efetividade e êxito no combate às diversas formas de violência contra a 

mulher, apontando como tem sido aplicada a norma.  

 O Senado Federal, no Panorama Anual da Violência contra as Mulheres, que 

publicou em 2018, concluiu que, apesar da criação e promulgação da Lei Maria da Penha, a 

violência contra as mulheres no país tem se tornado um problema cada vez mais grave e 

recorrente. Exemplificando, as taxas de homicídio de mulheres em 2006, ano que a norma 

entrou em vigência, era de 4,2, todavia, no ano de 2016 essa taxa subiu para 4,4.  

 Ressalte-se, nesse cenário, que a violência de gênero afeta as mulheres de maneira 

desigual em relação à sua raça, sendo que a taxa de homicídio de mulheres pretas e pardas foi 

de 5,2, em 2015, enquanto a taxa de homicídio de mulheres brancas, apurada neste mesmo ano, 

foi de 3,0.  

 Além disso, o Senado apontou que há em relação aos casos de violência familiar 

uma falha na prestação jurisdicional brasileira. Isso porque, em 2016, foram apurados 368.763 

processos baixados, enquanto apenas 194.304 sentenças foram proferidas e 13.446 processos 

de execução penal foram iniciados. Com isso, percebe-se que ainda há lentidão no 

processamento e punição dos agressores, o que pode comprometer a justiça. Corroborando com 

a ideia apresentada, a ministra do Supremo Tribunal Federal (doravante “STF”) Cármen Lúcia, 

se referindo ao caso da senhora Fernandes, disse que “a Justiça que demora não é justa”2.  

 Dando continuidade à análise, o Conselho Nacional de Justiça (doravante “CNJ”) 

emitiu um relatório intitulado O Poder Judiciário na Aplicação da Lei Maria da Penha, em 

2018. Nesse relatório foi feito um mapeamento de como tem se dado a aplicação da referida 

norma no território brasileiro. Nele, apontou-se que houve um aumento do número de varas e 

 
2 Conforme notícia escrita por Regina Bandeira e publica na Agência CNJ de Notícias. Disponível em:  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87212-ha-12-anos-o-brasil-criou-a-lei-maria-da-penha-falta-investir-
naprevencao. Acesso em 21 de fevereiro de 2019  
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juizados exclusivos em violência doméstica, contando o país com 109 varas exclusivas em 2016 

e passando a ter 122 em 2017. Houve um aumento também no número de setores psicossociais 

especializados no atendimento às vítimas, sendo que em 2016 havia apenas 54 setores e em 

2017 passaram a existir 72.  

 Contudo, esse aumento não foi homogêneo entre os estados da federação, prova 

disso é que, no ano de 2017, havia 15 setores psicossociais exclusivos no Tribunal de Justiça 

do  Estado do Rio de Janeiro, enquanto no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não havia 

nenhum. Isso mostra que o Brasil ainda tem muito o que se preocupar quanto à aplicação e 

implementação da Lei Maria da Penha.  

 Então, o que se pode auferir do relatório emitido pelo CNJ é que o Estado brasileiro 

está se empenhando no combate à violência de gênero. Contudo, apesar dos esforços 

demonstrados, conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (doravante 

“IPEA”), a quantidade de notificações de ocorrências do crime de estupro recebidas pelo 

SINAN cresceu significativamente. Isso pois, em 2011 houve 12.087 notificações de estupro 

no Brasil, enquanto em 2016 houve 22.918.  

 Com isso, entende-se que a forma com que a Lei n. 11.340 vem sendo aplicada no 

país está se mostrando insuficiente para erradicar a violência doméstica no Brasil. Isso porque, 

a violência contra a mulher em âmbito familiar possui motivações pautadas no patriarcalismo 

histórico, motivações que estão instituídas estruturalmente na cultura e na sociedade brasileira. 

Por essa razão, as medidas punitivas, por si só, não coíbem a ocorrência desses delitos.  

Sobre isso, afirma Leila Barsted, membro do Comitê de Peritas do Mecanismo de 

Monitoramento da Convenção de Belém do Pará da OEA, conforme reportagem da Agência 

CNJ de Notícias:   

Quando a mulher vai à delegacia, a violência já ocorreu. O Brasil está devendo uma 

política de prevenção. Nas escolas, na Justiça, no atendimento de saúde, em todos os 

setores da sociedade, precisamos trabalhar com a cultura de tolerância e respeito. Não 

há como mudar a cultura sem campanhas contínuas. (CNJ, 2018, apud  
BARSTED, 2018)  

  

 Nesse sentido, a Lei Maria da Penha prevê, em seu artigo 8º, medidas integradas 

de prevenção como a realização de campanhas educativas de prevenção à violência contra a 

mulher, nas escolas e voltadas à sociedade em geral; a difusão do conteúdo da Lei n. 11.340 e 

dos seus instrumentos de proteção às mulheres; a capacitação dos agentes estatais quanto às 

questões e gênero; entre várias outras.   
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 Isso posto, é possível afirmar que os doze anos da Lei Maria da Penha devem sim 

ser motivo de orgulho para o povo brasileiro. Visto que se trata de uma lei que implementa 

mecanismos para combater a violência de gênero de maneira ampla e abrangente, se 

preocupando com a prevenção, a punição e o reparo das vítimas. Entretanto, esses doze anos 

também devem servir como um alerta para o Estado, pois resta claro que a lei não tem sido 

aplicada em sua integralidade, que o sistema judiciário brasileiro ainda apresenta falhas, 

especialmente quanto à razoável duração do processo e que a violência de gênero no país não 

tem diminuído.   
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6 CONCLUSÃO  

  

 A promoção e a proteção dos direitos humanos é, sem dúvida, uma questão 

essencial para a comunidade internacional e vem sendo tratada com veemência pelo Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos. A CIDH e a CtIDH tem agido, dentro de suas respectivas 

competências, para garantir que os direitos consagrados pela CADH sejam devidamente 

garantidos em todos os Estados membros.  

 O Brasil, como Estado parte desse Sistema, se comprometeu internacionalmente a 

respeitar, proteger e promover os direitos humanos em seu território. Ao ratificar a CADH, a 

CEDAW e a CVM, passou a ter a obrigação de agir com a devida diligência para investigar, 

processar e punir aqueles que violarem direitos fundamentais, bem como a atuar para prevenir, 

proteger e reparar as possíveis vítimas.  

 Nesse sentido, sabendo-se que a violência em decorrência do gênero em âmbito 

doméstico ou familiar é uma grave violação aos direitos humanos das mulheres, ressalta-se a 

importância da atuação da CIDH frente ao Estado brasileiro. O Brasil apresenta elevados índices 

de violência contra a mulher, falhas na prestação jurisdicional, especialmente em virtude de 

lentidão injustificada, e comportamento negligente e discriminatório por parte dos agentes 

estatais, demonstrando a tolerância do país com a violência em questão.  

 Frente a isso, a senhora Maria da Penha Maia Fernandes solicitou auxílio à 

Comissão Interamericana, para que pudesse ter acesso à justiça, visto que o Estado brasileiro se 

mantinha omisso e conivente com as agressões que vinha sofrendo a peticionária.   

 Durante o trâmite na CIDH, o órgão foi capaz de identificar que o caso da senhora 

Fernandes não se tratava de um caso isolado e sim de um padrão que deveria ser encerrado. Em 

razão disso, a Comissão emitiu um relatório com recomendações ao Estado brasileiro, que, em 

cumprimento deste, iniciou o combate à violência de gênero institucionalizada e enraizada em 

sua sociedade.  

 Para tanto, o Brasil sancionou a Lei Maria da Penha, instrumento que revolucionou 

as normas relativas à violência doméstica, ampliando seu campo de abrangência e repreendendo 

qualquer tolerância ou ação discriminatória estatal.  
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 Contudo, apesar de inegável a importância da edição dessa norma para a luta pela 

efetivação dos direitos humanos das mulheres no país, mesmo doze anos após sua entrada em 

vigência, os índices de violência ainda não diminuíram.  

 A partir da pesquisa realizada, foi possível concluir que a lei trouxe uma série de 

fatores positivos, como a criação de varas e juizados especializados, que vem crescendo a cada 

ano. Esses órgãos tiveram como consequência à diminuição do medo que as mulheres tinham 

de acionar os agentes públicos, além de dar a elas maior proteção através das medidas protetivas 

de urgência, fatores que levaram à diminuição da subnotificação da violência doméstica.  

 Sob essa ótica, outro ponto deve ser ressaltado, não foi possível identificar se o 

aumento dos índices de violência de gênero se deu em razão da efetiva maior ocorrência delitiva 

ou se tratou-se apenas de um reflexo da diminuição do fenômeno da subnotificação.   O fato é 

que, apesar do aumento do número de denúncias ser algo positivo, é preciso que haja uma 

redução efetiva no número de ilícitos cometidos, é preciso buscar a implementação de métodos 

de prevenção e não apenas métodos de punição e reparação.   

 É nesse momento que se faz relevante evidenciar que as agressões motivadas por 

questões de gênero se trata de uma relação histórica e estrutural, de poder e de dominação do 

homem sobre a mulher. Por esse motivo, coibir e erradicar o cometimento desses delitos requer 

a conscientização social quanto às questões de gênero, perpassando, particularmente, pelo 

respeito à autonomia da mulher, especialmente em âmbito familiar. Para tal, indica a lei 11.340, 

medidas de prevenção, como a promoção de campanhas educacionais e a capacitação de agentes 

estatais que atuarão nos casos de violência doméstica, que precisam ser efetivadas pelo Estado 

o quanto antes.   

 À vista do exposto, resta evidente a importância da atuação da Comissão 

Interamericana nesta nova fase de enfrentamento brasileiro contra a violência gênero. Visto que, 

o maior avanço do país quanto a essa temática se deu em decorrência do relatório emitido pelo 

órgão. Porém, o Sistema Interamericano não pode permitir que o Brasil continue apresentando 

o número exorbitante de vítimas de violência doméstica que tem apresentado, nesse caso, é 

fundamental que a CIDH continue a fiscalizar e a pressionar o país para que aplique de forma 

integral e eficaz a Lei Maria da Penha. Bem como, é inescusável que a República Federativa do 

Brasil busque enfrentar com o devido empenho a questão de gênero, que há muito assola os 

direitos humanos das mulheres brasileiras.  
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