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RESUMO: 

O presente trabalho tem por objetivo examinar os reflexos do Direito Internacional de Direitos 

Humanos na Lei Maria da Penha. Para alcançar a finalidade proposta, analisou-se sob a ótica 

jurídica do Direito Internacional de Direitos Humanos, a decisão da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH) sobre o caso da brasileira Maria da Penha Maia Fernandes, 

especialmente no tocante às recomendações feitas pela CIDH ao Estado Brasileiro. A partir 

desta análise, verificou-se o impacto do pronunciamento da CIDH na elaboração da Lei Maria 

Penha e, consequentemente, na alteração do marco legislativo brasileiro de proteção à mulher 

e de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Como 

metodologia de pesquisa foram utilizadas as pesquisas bibliográfica e documental, com a 

análise de obras doutrinárias e de documentos da CIDH relacionados ao tema. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, recebeu o nome de Lei Maria da Penha, em 

homenagem à cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que foi vítima de diversos crimes 

praticados pelo marido. O processo penal, no Brasil, para apuração dos crimes, foi iniciado no 

ano de 1983, contudo até o ano de 1998 não havia sido concluído, estando o agressor impune. 

Diante desse cenário de morosidade e indiferença estatal, a vítima e organismos não 

governamentais acionaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), noticiando a tolerância do Estado Brasileiro às 

violações de Direitos Humanos das mulheres brasileiras. 

Em 2001, após analisar os fatos, a CIDH concluiu que o Estado Brasileiro violou  

direitos e o cumprimento de seus deveres, previstos na Convenção de Belém do Pará e na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, e realizou diversas recomendações ao Estado 

Brasileiro, dentre as quais a de tomar medidas destinadas a reduzir o alcance da violência 
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doméstica, bem como a tomar medidas eficazes para reduzir a tolerância estatal em face da 

violência contra a mulher. 

A Lei Maria da Penha surgiu, assim, a partir dos esforços realizados pelo Estado 

Brasileiro para o cumprimento das recomendações da CIDH expostas no relatório 54/01, de 

04 de abril de 2001. 

O presente trabalho pretende verificar a ratio decidendi das conclusões e 

recomendações proferidas pela CIDH na análise do caso da brasileira Maria da Penha Maia 

Fernandes, bem como o cumprimento dessas recomendações pelo Estado Brasileiro, e os seus 

reflexos na Lei 11.340/06. 

Para atingir a finalidade proposta, o trabalho foi dividido em três capítulos, que 

tratarão do histórico da violência sofrida por Maria da Penha, do caso de Maria da Penha na 

CIDH e dos reflexos do direito internacional na Lei Maria da Penha. 

 

2 HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA SOFRIDA POR MARIA DA PENHA  

 

Em 25 de maio de 1983, Maria da Penha Maia Fernandes foi vítima do crime de 

tentativa de homicídio praticado por seu marido Marco Antônio Heredia Viveros, fatos 

ocorridos na cidade de Fortaleza/CE, onde moravam. Enquanto a vítima dormia, ele disparou 

um tiro de arma de fogo que a atingiu nas costas. Maria da Penha, com medo, ficou estirada 

na cama, simulando estar morta, para evitar que ele efetuasse outros disparos (FERNANDES, 

2012). 

Maria da Penha foi socorrida por um vizinho médico e levada ao hospital, onde ficou 

quatro meses internada. Contudo, em virtude do disparo recebido, ficou paraplégica. 

Ao retornar para a casa, foi mantida pelo marido em cárcere privado, e proibida de 

ver os familiares, tendo conseguido solicitar ajuda à família para obter um documento de 

separação de corpos, visto que acreditava que se saísse de casa sem tal documento poderia 

perder o direito da guarda das três filhas do casal ao ser reconhecido o abandono do lar. 

Cerca de duas semanas após retornar do hospital, quando já se preparava para 

separar-se, foi novamente vítima de tentativa de homicídio perpetrada pelo marido, que tentou 

matá-la eletrocutada (FERNANDES, 2012). 

Os fatos foram noticiados à polícia brasileira, tendo as investigações sido iniciadas 

no dia 06 de junho de 1983. Durante as investigações a arma utilizada por ele para a prática 

do crime foi apreendida em sua residência, restando comprovado que ele tinha a intenção de 

matar a esposa (OEA, 2001). 
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O Ministério Público apresentou denúncia à 1ª Vara Criminal de Fortaleza/CE em 28 

de setembro de 1984, sendo que somente em 04 de maio de 1991 os fatos chegaram ao 

plenário do júri, para julgamento. Neste julgamento, ele foi condenado a 15 anos de reclusão, 

sendo tal pena reduzida para 10 anos, tendo em vista a sua primariedade. 

Houve recurso da decisão, o qual foi julgado em 1995, e anulou a decisão do júri, 

determinando a realização de novo julgamento, o qual ocorreu em 15 de março de 1996, 

oportunidade em que ele foi novamente condenado, desta vez a 10 anos e seis meses de 

reclusão. 

Novo recurso foi interposto contra esta decisão, sendo novamente o processo 

submetido à análise do Tribunal de Justiça do Ceará, o qual, até 20 de agosto de 1998, não 

havia proferido decisão do recurso. 

Assim, passados mais de 15 anos, o autor de crimes de violência contra a mulher, 

praticados no âmbito doméstico, continuava impune e a vítima sem a devida reparação. 

 

3 O CASO DE MARIA DA PENHA NA COMISSÃO INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 

 

Em 20 de agosto de 1998, Maria da Penha Maia Fernandes, o Centro pela Justiça e 

pelo Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-americano de Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM) apresentaram denúncia à CIDH noticiando a tolerância do Estado 

Brasileiro em face da violência doméstica cometida por Marco Antônio Heredia Viveros em 

face de sua esposa Maria da Penha Maia Fernandes. 

Além disso, também noticiaram que o caso de Maria da Penha não era uma situação 

isolada no Brasil, e que ele era somente um exemplo do padrão de impunidade que imperava 

nos casos de violência doméstica contra mulheres no Brasil. Informaram que, apesar do 

compromisso legal firmado pelo Brasil na prevenção e punição da violência doméstica, 

nenhuma medida eficaz havia sido tomada (OEA, 2001). 

A denúncia sustentou a violação, por parte do Estado Brasileiro, de dispositivos da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que asseguram a todas as pessoas o direito de 

igualdade perante a lei e o direito a um recurso simples, rápido e efetivo, que a proteja contra 

atos que violem seus direitos fundamentais; e também violação à Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem e à Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência Contra a Mulher, denominada Convenção de Belém do Pará (OEA, 1969). 
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A Convenção de Belém do Pará, de 1994, tem por objetivo erradicar a violência 

contra a mulher, e determina, aos Estados Partes, que condenem todas as formas de violência 

contra a mulher e adotem medidas apropriadas e políticas destinadas a prevenir, punir e 

erradicar a violência em face delas (OEA, 1994). 

Após receber a petição e reconhecer a legitimidade dos peticionários, em 19 de 

outubro de 1998 a CIDH encaminhou a petição ao Estado Brasileiro, solicitando-lhe 

informações a respeito do alegado por Maria da Penha, CEJIL e CLADEM, sendo que o 

Brasil não ofertou resposta, ensejando, o pedido, pelos peticionários, de presunção de 

veracidade dos atos alegados na denúncia, conforme previsão do artigo 38 do Regulamento da 

Comissão. 

Em 04 de agosto de 1999 e em 07 de agosto de 2000, a CIDH reiterou ao Estado a 

prestação de informações, advertindo-lhe sobre a possibilidade de aplicação do artigo 38 do 

Regulamento, sendo que novamente não houve resposta. 

Um ponto importante quanto à admissibilidade da petição, que foi analisado pela 

CIDH, relaciona-se à exigência do esgotamento dos recursos de jurisdição interna, haja vista 

que o artigo 46 da Convenção, faz alusão à necessidade de esgotamento dos recursos da 

jurisdição interna para que uma petição seja apresentada à CIDH. Contudo, quando houver 

demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos, tal exigência é excluída. 

Dessa forma, como o Brasil não justificou as razões pela demora no julgamento dos 

recursos, os mais de 15 anos sem sentença definitiva no caso Maria da Penha foram 

argumento suficiente para a CIDH se convencer da demora injustificada na conclusão do 

processo, ainda mais considerando que o prazo de 20 anos de prescrição do crime se 

aproximava (OEA, 2001). 

 

3.1 ANÁLISE DO MÉRITO 

 

A CIDH, após considerar-se competente para avaliar o caso, em 04 de abril de 2001 

analisou o mérito da questão, considerando, em primeiro lugar o direito à justiça, segundo a 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e a Convenção Americana sobre os 

Direitos Humanos, para, em seguida, analisar as demais violações noticiadas pelos 

peticionários. 

 

3.1.1 Direito à justiça 
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O artigo XVIII da Declaração e os artigos 8 e 25 da Convenção garantem que toda 

pessoa tem direito de acesso a mecanismos judiciais, e de ser ouvida pelo tribunal competente 

quando considerar ter sido vítima de violação de direitos. 

No caso da vítima brasileira, passados mais de 17 anos desde o início das 

investigações, o processo não havia sido concluído e o acusado continuava em liberdade, e a 

vítima não havia sido reparada das consequências dos delitos sofridos. 

O artigo 8 (1) da Convenção garante o direito a um processo que dure prazo 

razoável, contudo a definição do que consiste “prazo razoável” não é uma definição simples. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CoIDH) ao tratar do assunto na 

análise de um caso concreto, utilizou-se de decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos 

para conceituá-lo, afirmando que a definição da razoabilidade da duração do processo se dá a 

partir da análise dos seguintes elementos: complexidade do assunto, atividade processual do 

interessado e conduta das autoridades judiciais (CoIDH, 1997). 

Assim, a análise da duração razoável do processo deve ser feita em cada caso 

concreto.  

Na análise do caso Maria da Penha, a CIDH considerou que: a) as investigações 

policiais, no Brasil, se iniciaram em 1984; b) que no processo havia elementos probatórios 

suficientes para concluir o julgamento; c) que a atividade processual foi prejudicada por 

adiamentos das decisões, pela aceitação de recursos intempestivos e por demoras 

injustificadas; e d) que a vítima sempre colaborou com a atividade processual. Assim, a CIDH 

concluiu que não havia desculpa para o retardamento injustificado no caso Maria da Penha 

(OEA, 2001). 

Ademais, concluiu que o Estado Brasileiro foi incapaz de organizar sua estrutura 

para proteger os direitos de mulheres vítimas violência, e que a negligência estatal 

evidenciada expunha a risco os direitos humanos das mulheres brasileiras (CoIDH, 1997). 

 

3.1.2 Igualdade perante a lei 

 

A CIDH também analisou a alegação de violação ao direito de igualdade, previsto no 

artigo 24 da Convenção Americana e nos artigos II e XVIII da Declaração Americana dos 

Direitos e Deveres do Homem. 

Para conhecimento do tratamento conferido pelo Estado Brasileiro às mulheres, a 

CIDH acompanhou informações sobre a eficácia e o respeito aos direitos humanos de 

mulheres no Brasil, e, em 1997, emitiu um relatório que apontou a existência de clara 
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discriminação contra mulheres agredidas, pela ineficácia dos sistemas judiciais brasileiros e 

em virtude da inadequada aplicação de princípios internacionais.  

Referido relatório apontou que houve iniciativas positivas implementadas pelo 

Estado Brasileiro, tais como a criação de delegacias de polícia especializadas para o 

atendimento de crimes praticados em face de mulheres, a criação de casas de refúgio para 

mulheres agredidas e a decisão do STF que em 1991 revogou o conceito de “defesa da honra”, 

como causa de admissibilidade de crimes de homicídio praticados em face das esposas (OEA, 

2001). 

Contudo, apesar de iniciativas positivas, tais iniciativas foram consideradas 

insuficientes, diante da gravidade da situação brasileira no combate à violência contra a 

mulher (OEA, 2001). 

 

3.1.3 O dever de enfrentamento à violência contra a mulher 

 

Ao ratificar a Convenção de Belém do Pará, em 27 de novembro de 1995, o Brasil 

assumiu o compromisso de enfrentar a violência contra a mulher, e eliminar qualquer 

discriminação baseada no gênero, tal como previsto no artigo 7º da Convenção. 

Além disso, também assumiu o compromisso de proteger, dentre outros, os seguintes 

direitos da mulher: o direito a uma vida livre de violência (artigo 3º); direito de ter respeitada 

sua vida, integridade física, psíquica, moral, liberdade e dignidade pessoal (artigo 4º, a, b, c, 

e); e a ter acesso simples e rápido a tribunais competentes que a ampare contra atos que 

violem seus direitos (artigo 4º, g). 

Contudo, apontou a CIDH que a impunidade que desfrutou o acusado Marco Antônio 

Heredia Viveros, violou veementemente a obrigação internacional voluntariamente assumida 

pelo Brasil, ao ratificar a Convenção (OEA, 2001).  

Além disso, a análise do tratamento conferido pelas leis e autoridades brasileiras às 

mulheres apontou que o caso Maria da Penha é um elemento do padrão geral de negligência e 

inefetividade do Brasil em punir os agressores, sendo que tal atitude cria um ambiente 

propício à violência doméstica, à medida que a sociedade percebe a ausência de vontade do 

Estado em reprimir tais condutas (OEA, 2001). 

Diante do exposto, a CIDH concluiu, então, que o Estado Brasileiro violou diversos 

deveres estabelecidos na Convenção de Belém do Pará. 

 

3.2. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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Em 19 de outubro de 2000, a CIDH aprovou o Informe 105/00, o qual foi 

encaminhado ao Estado Brasileiro em 1º de novembro de 2000, informando-lhe das 

conclusões e das recomendações formuladas após análise do caso Maria da Penha, sendo 

concedido ao Estado o prazo de dois meses para dar cumprimento às recomendações 

formuladas. 

Vale ressaltar que este primeiro informe é confidencial e caso o Estado não cumpra 

as recomendações formuladas, a CIDH poderá encaminhar o caso para a CoIDH, se o Estado 

houver reconhecido sua jurisdição obrigatória e a Comissão entender conveniente para a 

proteção dos direitos humanos do caso concreto, ou elaborará um segundo informe, desta vez 

público (RAMOS, 2014). 

A CIDH concluiu que o Estado Brasileiro violou os direitos e o cumprimento de seus 

deveres previstos na Convenção de Belém do Pará e na Convenção Americana, sendo que 

dentre as conclusões publicadas, merece destaque: 

 

60.     A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao Estado Brasileiro as 

seguintes conclusões:  

(...) 

2. Que, com fundamento nos fatos não controvertidos e na análise acima exposta, a 

República Federativa do Brasil é responsável da violação dos direitos às garantias 

judiciais e à proteção judicial, assegurados pelos artigos 8 e 25 da Convenção 

Americana em concordância com a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos, 

prevista no artigo 1(1) do referido instrumento pela dilação injustificada e tramitação 

negligente deste caso de violência doméstica no Brasil (...) 

 

Diante das conclusões extraídas, a CIDH efetuou as seguintes recomendações ao 

Estado Brasileiro, fixando, conforme já exposto, o prazo de dois meses para seu 

cumprimento: 

 

61. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao Estado Brasileiro as 

seguintes recomendações: 

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: 
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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. 

 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 (OEA, 2001, p.13-14). 

 

 

Contudo, o prazo de dois meses transcorreu sem que o Estado oferecesse resposta às 

recomendações propostas (OEA, 2001). 

Posteriormente, a CIDH enviou novo relatório ao Estado Brasileiro e concedeu novo 

prazo para cumprimento, sendo que novamente transcorreu in albis 

Em virtude da inércia do Estado Brasileiro, a CIDH decidiu incluir o relatório em seu 

Relatório Anual à Assembleia Geral da OEA, tornando-o público, e se comprometeu a 

continuar a avaliar as medidas tomadas pelo Estado Brasileiro com relação às recomendações 

exaradas pela Comissão, até seu fiel cumprimento (OEA, 2001).  

Somente em 2002, ou seja, dois anos após a emissão do Informe 105/00, o Estado 

Brasileiro se manifestou pela primeira vez, e informou à CIDH sobre o andamento do 

processo penal instaurado em face do agressor de Maria da Penha (OEA, 2003).  

Como se pode notar, o Brasil procrastinou exacerbadamente o cumprimento das 

recomendações feitas pela CIDH, fazendo com que a Comissão chegasse ao ponto de tornar 

público o relatório emitido, o que somente ocorre em casos extremos de omissão e inércia. 

 

3.3 A ATUAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO APÓS AS RECOMENDAÇÕES DA CIDH 

 

Após emitir uma decisão, a CIDH acompanha seu total cumprimento, visando 

assegurar a plena vigência dos direitos humanos nos Estados Partes da OEA, bem como para 

fortalecer o sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, podendo solicitar 
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informações aos Estados Partes e elaborar os relatórios e recomendações que forem 

convenientes.  

Assim, com relação ao caso Maria da Penha, a CIDH acompanhou o Estado 

Brasileiro na execução das recomendações e emitiu relatórios acerca das medidas adotadas 

para o cumprimento da recomendação. 

 Da análise dos relatórios emitidos, que serão avaliados a seguir, pode-se notar que o 

Brasil, por várias vezes, agiu desidiosamente, com informações vagas e imprecisas, e, por 

vezes, até inverídicas. 

 

3.3.1 Relatórios Anual 2003 a 2005 

 

Em 2002 Marco Antonio Heredia Viveros foi condenado a 8 anos e 6 meses de 

prisão e em 31 de outubro de 2002 foi preso, no Estado da Paraíba, sendo que sua condenação 

e prisão foram devidamente informadas à CIDH, pelo Estado Brasileiro, visando dar 

cumprimento à recomendação 1 (OEA, 2003). 

No relatório Anual 2004, a CIDH incluiu que, no tocante à recomendação de 

intensificar o processo de reforma com vistas a evitar a tolerância estatal em face da violência 

contra a mulher, poucos avanços haviam sido realizados pelo Estado Brasileiro, sendo que um 

dos destaques seria a aprovação da Lei 10.886/04, que acrescentou os parágrafos 9º e 10º ao 

Código Penal, sob o nomen iuris Violência Doméstica, majorando a pena do crime de lesão 

corporal simples, previsto no caput do artigo 129, de 03 meses a 01 ano de detenção, para 06 

meses a 01 ano de detenção (BRASIL, 2004). 

Embora o Estado Brasileiro tenha realizado a alteração legislativa no tocante aos 

crimes de lesão corporal leve no âmbito doméstico, com a finalidade de dar cumprimento à 

recomendação da CIDH, é certo que tal alteração não trouxe avanço algum à proteção da 

mulher e ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher, visto a ínfima majoração 

da pena.  

Neste mesmo relatório a CIDH constou que, em atenção à reparação simbólica de 

Maria da Penha, o Estado Brasileiro havia informado que Maria da Penha havia sido indicada 

como candidata a prêmios comemorativos do Dia Internacional da Mulher no Senado e na 

Câmara Federal em 2005, como forma de reparação simbólica, sendo que no ano seguinte 

(2005), a CIDH constatou que Maria da Penha não havia ganhado nenhum dos prêmios aos 

quais havia sido indicada. 
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Ao informar a CIDH acerca da possibilidade do cumprimento da recomendação de 

reparação simbólica à Maria da Penha, com a mera indicação aos prêmios, o Estado Brasileiro 

reconheceu, indiretamente, que poucas atitudes haviam sido tomadas visando ao cumprimento 

das recomendações. 

Ainda no relatório anual 2004, o Estado Brasileiro destacou várias ações realizadas 

pelo Governo Federal, como a instituição do ano de 2004 como o ano da Mulher, e a 

apresentação do Anteprojeto de Lei sobre violência doméstica ao Congresso Nacional em 25 

de novembro de 2004. Também destacou a atuação de 404 Delegacias Especializadas no 

Atendimento à Mulher e 86 casas-abrigo apoiadas pelo Governo Federal.  

Ainda que tenha sido instituído o ano de Mulher e apresentado um Anteprojeto de 

Lei ao Congresso Nacional, nota-se que, concretamente, nada havia sido feito para o combate 

à violência contra a mulher no Brasil, de forma que as medidas informadas pelo Estado 

Brasileiro à CIDH além de nenhuma efetividade prática, tinham, claramente, o intuito de 

protelar o cumprimento das obrigações. 

Ademais, os dados estatísticos de violência contra a mulher, da época, indicavam 

que, apesar de todos os esforços informados pelo Estado Brasileiro, a violência contra a 

mulher não havia apresentado redução significativa (WAISELFISZ, 2015, pg. 11). 

 

3.3.2 Relatório Anual 2006 

 

Um dos destaques deste Relatório foi a reparação simbólica realizada pelo Estado 

Brasileiro a Maria da Penha por meio do prêmio Cidadã Bertha-Lutz. Enfim, após 6 anos das 

recomendação da CIDH, Maria da Penha fora reparada simbolicamente. 

Contudo, o maior destaque foi, sem sombra de dúvidas, a aprovação, em 07 de 

agosto de 2006, da Lei 11.340, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher e que recebeu o nome extra-oficial de Maria da Penha, em 

homenagem à vítima. 

A aprovação da Lei Maria da Penha foi enfatizada pela Relatoria sobre os Direitos da 

Mulher da CIDH, reconhecendo a adoção da Lei como um passo essencial e importante para o 

cumprimento das recomendações emitidas pela CIDH no caso Maria da Penha, bem como em 

atenção à Convenção de Belém do Pará, da qual o Brasil já era signatário desde 1995 (OEA 

2006a). 

Com a edição da Lei, foi fomentada a capacitação e sensibilização dos profissionais  

atuantes no combate à violência doméstica contra a mulher. Também a simplificação dos 
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procedimentos penais seria abrangida por meio da criação de Juizados Especializados para 

violência contra a mulher. 

Além disso, a Lei aumentou as penas privativas de liberdade previstas no Código 

Penal, passando de 06 meses a 01 ano de detenção, para 03 meses a 03 anos; e possibilitou a 

prisão em flagrante e preventiva do autor de violência doméstica e familiar contra a mulher 

Embora a Lei Maria da Penha tivesse sido publicada e, com ela, vários outros 

avanços tivessem sido conquistados, a CIDH concluiu que ainda era necessário observar a 

evolução da sociedade brasileira no tocante ao cumprimento da Lei e ao combate à violência 

contra a Mulher, concluindo, assim, pelo cumprimento parcial das recomendações (OEA, 

2006b). 

 

3.3.3 Relatórios Anuais 2007 a 2015 

 

No informes anuais 2007 a 2015 constaram avanços importantes no tocante ao 

cumprimento das recomendações contidas no relatório 54/01. 

No informe 2008, a CIDH relatou que em 07 de julho de 2008 o Governo do Estado 

do Ceará havia pagado à vítima uma indenização de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelas 

violações sofridas (OEA, 2008).  

Com relação à Lei 11.340/06, a CIDH foi informada de que a Lei estava enfrentando 

resistência em sua aplicação pelos operadores do Direito, sendo, inclusive, objeto de 

discussão no tocante à sua inconstitucionalidade (OEA, 2007), questão esta que somente foi 

resolvida em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou a Lei constitucional 

(OEA, 2013). 

 A criação de Juizados Especializados de violência doméstica e familiar contra a 

mulher também foi informada à CIDH (OEA, 2007), bem como a instauração de 10.450 

novas ações penais, o deferimento de 5.247 medidas protetivas para as vítimas, a realização 

de 864 prisões em flagrante e o cumprimento de 77 mandados de prisão preventiva (OEA, 

2008). 

No Informe Anual 2008 a CIDH considerou cumpridas pelo Estado Brasileiro as 

recomendações 1 e 3, estando parcialmente cumpridas as recomendações 2 e 4. 

Concernente à apuração de irregularidades e atrasos injustificados no processo de 

Maria da Penha (Recomendação 2), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, em 2009, 

pela não ocorrência de irregularidades no processo (OEA, 2010). Contudo, a pedido de Maria 

a Penha, o CNJ instaurou novo procedimento em 03 de setembro de 2009 (OEA, 2010) 
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Referente à recomendação 4, o Estado Brasileiro informou que havia sido firmado, 

em 2007, o Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra as mulheres, em 26 

Estados, o qual trouxe importantes avanços na implementação de políticas públicas no 

combate à violência contra as mulheres (OEA 2010). 

 

3.3.4 Relatório Anual 2016 

 

No último relatório anual emitido pela CIDH foi realizada uma análise do 

cumprimento pelo Estado Brasileiro das recomendações contidas no relatório 54/01, desde a 

sua publicação até o ano de 2016. 

Com relação à apuração de irregularidades e atrasos injustificados no processo de 

Maria da Penha, o Estado apresentou informação de que em 23 de maio de 2013 o processo 

instaurado no CNJ para apurar irregularidades e retardamento no processo de Marco Antonio 

Heredia Viveros havia sido arquivado, sob o fundamento de que não havia sido configurada a 

ocorrência de infração disciplinar. 

O Estado também informou uma série de políticas públicas para Mulheres que 

estavam sendo implementadas pelo Estado Brasileiro, contudo, apesar do exposto pelo Estado 

Brasileiro, a CIDH considerou cumpridas, somente, as recomendações 1, 2, 3 e 4, a. 

Com relação às demais recomendações, a CIDH considerou não possuir informações 

suficientes acerca do cumprimento delas para avaliá-las, e considerou necessário esperar os 

avanços que serão realizados pelo Estado Brasileiro. 

Assim, atualmente, passados 16 anos da publicação da aprovação do Informe 

105/2000, a CIDH concluiu que as recomendações feitas ao Estado Brasileiro se encontram 

parcialmente cumpridas (OEA, 2017). 

 

4 REFLEXOS DO DIREITO INTERNACIONAL NA LEI MARIA DA PENHA 

 

Diante de todo o exposto, restou demonstrado que a Lei Maria da Penha surgiu em 

virtude da sujeição do Estado Brasileiro às recomendações da CIDH, mais especificamente no 

tocante à necessidade de uma reforma para evitar a tolerância estatal e o tratamento 

discriminatório com respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. 

Vale anotar que o Estado Brasileiro, ao ratificar a Convenção de Belém do Pará, em 

1995, se comprometeu a implementar políticas públicas destinadas a prevenir, punir e 

erradicar a violência contra a mulher, sendo que a efetiva implementação somente começou a 

A
nais do X

IV
 C

ongresso Internacional de D
ireitos H

um
anos. 

D
isponível em

 http://cidh.sites.ufm
s.br/m

ais-sobre-nos/anais/



13 

 

ocorrer ativamente após a condenação sofrida pelo Brasil no caso Maria da Penha 

(PIOVESAN, 2012). 

Assim, fica evidente que a Lei Maria da Penha reflete em seu conteúdo princípios e 

preceitos internacionais de proteção à violência contra a mulher, haja vista que foi criada para 

cumprir tanto o compromisso firmado internacionalmente, ao ratificar a Convenção de Belém 

do Pará, quanto às recomendações contidas no relatório 54/01 da CIDH, já amplamente 

analisadas. 

Nesse sentido, podem ser destacados os seguintes reflexos do Direito Internacional 

na Lei Maria da Penha. 

 

4.1 DEVERES DO ESTADO 

 

Com a edição da Lei 11.340/06, o Estado Brasileiro atendeu ao previsto no artigo 7º, 

d, e, f, na Convenção de Belém do Pará, que determina aos Estados Partes a adoção de 

medidas jurídicas e legislativas para proteção da mulher em face de qualquer tipo de 

violência. 

Assim, de acordo com a previsão do artigo 7º, e, o Estado deverá tomar medidas 

adequadas, inclusive legislativas, para modificar leis, regulamentos e práticas jurídicas que 

respaldem a tolerância da violência contra a mulher. Tal dever, de tomar medidas legislativas 

para o combate da violência contra a mulher, foi alcançado com a edição da Lei.  

A Lei também acatou a determinação prevista no artigo 7º, d da Convenção, 

incluindo em seu conteúdo inúmeros mecanismos de prevenção e repressão que merecem 

destaque. 

 

4.1.1 Mudança de tratamento conferida pela Lei aos crimes praticados no âmbito 

doméstico contra a mulher 

 

O primeiro mecanismo foi a mudança no tratamento conferido aos crimes praticados 

no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, que antes da edição da Lei eram tratados 

como infrações de menor potencial ofensivo, cujas penas privativas de liberdade eram 

facilmente convertidas em penas pecuniárias. Com a edição da Lei Maria da Penha, o direito 

das mulheres, de viverem livre da violência passou a ser protegido como verdadeiros direitos 

humanos (artigo 6º).  

A
nais do X

IV
 C

ongresso Internacional de D
ireitos H

um
anos. 

D
isponível em

 http://cidh.sites.ufm
s.br/m

ais-sobre-nos/anais/



14 

 

Além disso, os crimes praticados em face de mulher no âmbito doméstico e familiar, 

antes da vigência da lei, eram processados e julgados pelos Juizados Especiais, não sendo 

possível a prisão em flagrante nos casos em que o autor do crime se comprometesse a 

comparecer ao Juizado, conforme previsão do artigo 69, parágrafo único da Lei 9.099/95. 

Contudo, a partir da entrada em vigor da Lei Maria da Penha, o artigo 41 da referida 

Lei afastou a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais aos crimes de violência 

doméstica contra a mulher. Em virtude disso, passou a ser permitida a autuação em flagrante 

do autor de crime de violência doméstica, haja vista que a previsão do artigo 69, parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 também foi afastada. 

Essas alterações, conforme demonstrado, vão ao encontro da previsão da legislação 

internacional no sentido de obrigar o agressor a se abster de intimidar ou ameaçar a mulher, 

previsto no artigo 7º, d, da Convenção de Belém do Pará, e também obedecem ao item e, visto 

que modificou a legislação anterior que respaldava a persistência e a tolerância da violência 

contra a mulher, ao aplicar penas ínfimas e não permitir a prisão em flagrante do agressor. 

 

4.1.2 A criação dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher 

 

A determinação do artigo 7º, f, da Convenção de Belém do Pará foi atendida no 

plano interno também com a previsão, no artigo 14 da Lei Maria da Penha, da criação de 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

 Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher têm competência 

cível e criminal, podendo ser criados pela União, Distrito Federal e Estados, para o processo, 

julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher.   

A especialização da Justiça, com a criação de varas especializadas, é importante para 

aprimorar, aperfeiçoar, e dar maior agilidade na efetivação dos direitos tutelados. Em se 

tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo em vista o grande 

volume de processos, a criação de varas especializadas é um avanço considerável, haja vista 

que por meio deles foi possível centralizar, em um único procedimento judicial, todos os 

meios de garantia dos direitos da mulher (BIANCHINI, 2013). 

Com a criação dos Juizados Especializados, os crimes praticados no âmbito de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, que antes eram julgados, em regra, pelos 

Juizados Especiais Criminais, ganharam uma análise mais especializada, possibilitando um 
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tratamento mais individualizado e diferenciado às vítimas, bem como maior celeridade no 

trâmite processual. 

Apesar da previsão para a criação de Juizados Especializados, o número de Juizados 

Especializados na violência doméstica contra a mulher ainda são insuficientes no Brasil, 

especialmente no interior (CNJ, 2017). 

Conforme dados divulgados pelo CNJ, em 17/03/2017, há no Brasil, atualmente, 112 

Juizados Especializados, dos quais somente 55 estão no interior. Os Tribunais com maiores 

Juizados de Violência Doméstica contra a Mulher são o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, com 16 Juizados, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com 11; o 

Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Pernambuco, com 10 (CNJ, 2017). 

Assim, embora a previsão e a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher sejam um avanço, a grande maioria das mulheres brasileiras vítimas 

de violência doméstica não são abrangidas pela jurisdição deles, sendo que o processo e 

julgamento dos crimes de violência doméstica, nessas hipóteses, ficam sob competência da 

Vara Criminal, o que prejudica a celeridade e o tratamento diferenciado às vítimas. 

 

4.1.3 Medidas protetivas de urgência 

 

Outro instrumento jurídico que merece ser enfatizado na nova Lei são as medidas 

protetivas de urgência, previstas nos artigos 22 e 23, que conferiu especial proteção às 

mulheres vítimas de violência doméstica. De acordo com a previsão legal, a mulher pode 

solicitar algumas das medidas previstas nos artigos 22 e 23, de acordo com sua situação 

específica e, após deferimento judicial, tais medidas vinculam o agressor.  

Essas medidas, por serem de urgência, devem ser encaminhadas ao Juiz, pela 

Delegacia, no prazo de 48 horas, e devem ser analisadas e decididas também no mesmo prazo 

pelo Poder Judiciário. 

Em caso de desobediência, pelo agressor, das medidas fixadas judicialmente, é 

cabível a decretação de sua prisão preventiva, funcionando, este mecanismo, como medida 

eficaz na prevenção de novas práticas criminosas pelo autor. 

Tal medida se coaduna ao item d, do artigo 7º, da Convenção de Belém do Pará que 

determina aos Estados Partes a adoção de medidas jurídicas que exijam do agressor a 

abstenção de perseguir, intimidar ou ameaçar a mulher. Também se harmoniza ao artigo 7, f 

da Convenção de Belém do Pará que prevê que os Estados devem estabelecer procedimentos 

jurídicos justos e eficazes de proteção para a mulher vítima de violência doméstica. 
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4.2 INSERÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO PARA TRATAMENTO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  

 

A legislação nacional inseriu no ordenamento jurídico brasileiro a perspectiva de 

gênero ao tratar de violência contra a mulher no âmbito doméstico, em atendimento ao artigo 

1º da Convenção de Belém do Pará.  

Ao inserir esta perspectiva de gênero o Estado Brasileiro afirmou que os crimes 

praticados em face de mulheres, em geral, são decorrentes da desigualdade entre homens e 

mulheres que ainda impera na sociedade brasileira.  

A Lei contribui para a promoção e evolução do debate acerca da desigualdade de 

gênero, objetivando a modificação cultural, como determina o artigo 8º da Convenção de 

Belém do Pará, que prevê que os Estados Partes devem modificar os padrões sociais e 

culturais de conduta de homens e mulheres e combater preconceitos e costumes e todas outras 

práticas baseadas na premissa da inferioridade ou superioridade de qualquer dos gêneros ou 

nos papéis estereotipados para o homem e a mulher, que legitimem ou exacerbem a violência 

contra a mulher. 

 

4.3 PREVISÃO DE MEDIDAS INTEGRADAS DE PROTEÇÃO 

 

O artigo 8º da Lei Maria da Penha prevê a adoção de políticas públicas em conjunto 

de ações da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e organismos não-governamentais 

que tenham por objetivo coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Dentre elas, destaca-se a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 

informações relevantes, relacionadas às causas, consequências e frequência da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, com a finalidade de avaliar a eficiência das medidas 

tomadas para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como formular e 

implementar as mudanças necessárias. 

Insta registrar que a criação de banco de dados relacionados à violência contra a 

mulher tem previsão no artigo 8º da Convenção de Belém do Pará.  

Também prevê a implementação de atendimento especializado para as mulheres, em 

especial nas Delegacias de Atendimento à Mulher, bem como a capacitação permanente das 

Polícias Civil e Militar e de outros órgãos que atuem na defesa a mulher. Tal previsão legal, 

atende ao disposto no artigo 8 (c) da Convenção de Belém do Pará, que aconselha os Estados 
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Partes a promoverem o treinamento de todo o pessoal judiciário e policial, responsáveis pela 

aplicação da lei. 

Outra medida integrada de proteção prevista na Lei Maria da Penha é a promoção e 

realização de campanhas educativas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a 

mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, que também está em consonância 

com o artigo 8, g, da Convenção de Belém do Pará. 

Por fim, a Lei Maria da Penha prevê a inclusão, nos currículos escolares de todos os 

níveis de ensino, de conteúdos relativos aos direitos humanos e à equidade de gênero e de raça 

ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Tal previsão da Lei Maria da Penha atende à recomendação contida no relatório n. 

54/01 da CIDH, contudo, embora tenha previsão legal, tal medida ainda não foi efetivada, 

sendo que ainda discute-se a alteração da Lei de Diretrizes e Bases para inclusão do novo 

conteúdo. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 A Lei Maria da Penha é um importante instrumento de proteção à mulher brasileira, 

que pôs fim a anos de omissão do Estado Brasileiro em face da violência praticada no âmbito 

doméstico e familiar em face das mulheres. 

Como se viu, a Lei não surgiu espontaneamente, ou fruto de iniciativa legislativa 

brasileira; ela foi aprovada após o Estado Brasileiro ser declarado responsável pela violação 

dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, assegurados na Convenção Americana, 

bem como ter violado os direitos e o cumprimento dos deveres previstos no artigo 7 da 

Convenção de Belém do Pará em face da brasileira Maria da Penha.  

Com a finalidade de atender às recomendações da CIDH, bem como para se 

harmonizar com a Convenção de Belém do Pará, da qual o Estado Brasileiro é signatário 

desde 1995, foram tomadas uma série de medidas administrativas e legais, sendo o enfoque 

principal dessas medidas a aprovação da Lei Maria da Penha. 

Conforme amplamente analisado, a Lei Maria da Penha foi orientada em seu texto 

pelos parâmetros internacionais do Direito Internacional de Direitos Humanos, de forma que 

os reflexos do Direito Internacional na Lei brasileira são clarividentes. 

Além de ser um avanço interno na afirmação dos direitos humanos das mulheres 

brasileiras, também foi um avanço na seara internacional, pois ao editar a Lei Maria da Penha 

o Estado Brasileiro assumiu, de vez, perante a comunidade internacional o dever de proteção 
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às mulheres vítimas de violência doméstica, e o dever jurídico de combate à impunidade dos 

violadores dos direitos humanos de mulheres, no Brasil. 
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