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  NUPEDH, Todas Por Ela……. subscrevemos a presente comunicação com o intuito 

de atualizar nossa comunicação encaminhada em 11 de outubro de 2020 e contribuir com 

o trabalho de análise da observância e aquiescência do Brasil às normas da Convenção 

sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher (79ª Seção do 

Comitê).  

Registramos preocupação com as sistemáticas violações dos direitos das mulheres 

em razão das práticas de reprodução de violência de gênero nos conteúdos de argumentos 

jurídicos e decisões judiciais que incorporam preconceitos e discriminações.  

Ilustra essa situação o caso ocorrido na cidade de Nova Era (Minas Gerais) no qual 

o acusado confesso foi absolvido pelo Juri Popular com base na tese da “legítima defesa 

da honra”. Sentença que não pode ser contextada em outras instâncias em razão da 

decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a soberania dos vereditos (tema da nossa 

primeira comunicação ao Comitê). 

O retrocesso dessa decisão reflete a tolerância com esse tipo de crime no Brasil. 

Essa triste realidade pode ser também sentida por mulheres que transitam em logradouros 

públicos cujos nomes homenageiam feminicidas. Podemos citar como exemplo, o nome 

da principal Praça da segunda maior cidade do Estado de Minas Gerais (Uberlândia): Praça 

Tubal Vilela. O empreendedor e político local que também empresta o seu nome para uma 

Escola Estadual da cidade, motivado por ciúmes e pela suspeita de traição, assassinou a 

tiros sua esposa gravida, que à época contava com apenas de 19 anos no ano de 1926. A 

absolvição foi embasada exatamente na tese da legítima defesa da honra. (Disponível 
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em:https://www.brasildefatomg.com.br/2018/03/13/mulheres-fazem-abaixo-assinado-

para-alterar-nome-de-praca-em-uberlandia-mg) 

  Essas violações são sistemáticas no Brasil. Poderíamos aqui fazer uma extensa lista 

de casos semelhantes de impunidade gerada pela persistência de padrões discriminatórios 

reproduzidos em sentenças de tribunais de diferentes instâncias no Brasil, inclusive na 

mais alta corte do país. 

 Em 12 de fevereiro de 2007, em processo que analisava violência contra a mulher, 

o Juiz da Vara de 7 Lagoas (Minas Gerais) manifestou pela inconstitucionalidade da Lei 

Maria da Penha. Nas palavras do juiz a lei é “uma heresia manifesta” dentre outras razões 

por que “diz que aos homens não é dado o direito de controlar as ações e comportamentos 

de sua mulher”. Em decisão do Conselho Nacional de Justiça o juiz foi afastado por dois 

anos em virtude da sentença discriminatória, mas o Supremo Tribunal Federal reverteu a 

decisão sob a alegação que o “juiz não pode ser punido por estar amparado pelo direito à 

liberdade de expressão (https://migalhas.uol.com.br/quentes/127565/stf---deferida-

liminar-a-juiz-afastado-por-criticar-lei-maria-da-penha) 

Em 16 de março de 2020, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu 

acusado de manter relações sexuais com menina de 13 anos de idade tendo como 

justificativa o fato de ambos terem um caso amoroso com conhecimento da família 

(decisão que contraria a Súmula 593/2017 do STF). O Ministério Público apelou da decisão, 

mas relatora, em decisão de 27 de janeiro de 2020, afirmou não estar diante de um caso 

de abuso, mas de “precocidade sexual” e que seria “hipocrisia condenar o reu num cenário 

em que a mídia estimula, cada vez mais cedo, a sexualidade das meninas”. 

(https://www.conjur.com.br/dl/acordao-camara-criminal-tj-rs-mantem.pdf) 

Nessas situações, meninas e mulheres vítimas de violência são colocadas no banco 

dos réus. Os constrangimentos e a falta de confiança nas instituições têm sido elencados 

por inúmeros estudos como razões para a baixa notificação de crimes de violência contra 

a mulher, especialmente a violência sexual.  

E o receio das mulheres não é sem fundamento, o que pode ser demonstrado pelo 

caso recente das cenas de um julgamento de uma denúncia de estupro veiculadas pelo 

Intercept Brasil. O vídeo mostra o assédio moral sofrido pela vítima durante o julgamento, 
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a omissão dos membros do Ministério Público e do Juiz do caso. Também mostra uma 

tendência de retrocesso preocupante sobre o ônus da prova da violência sexual sofrida 

pela vítima. (Disponível em: https://theintercept.com/2020/11/03/influencer-mariana-

ferrer-estupro-culposo/). 

Merece também atenção o fato do contexto da pandemia (o que agravou uma 

tendência já verificada em períodos de crises econômicas) ter intensificado a violência de 

gênero. A coexistência forçada entre casais no contexto do isolamento, o estresse 

econômico e a perda real de postos de trabalho são gatilhos e desestabilizadores que 

potencializam comportamento violentos. Assim observa-se as desigualdades estruturais 

entre homens e mulheres acirrados pela pandemia.   

Segundo o Nota técnica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicada em 

março de 2020, os casos de feminicídio no Brasil cresceram em 22% entre março e abril 

comparados ao mesmo período do ano anterior. De outro lado, houve a redução em 28,2% 

dos registros de estupro e estupro de vulnerável o que permite supor a subnotificação. 

Essa hipótese é reforçada com o fato da redução também de crimes de lesão corporal 

dolosa, cujo registro demanda a presença física das vítimas. (Disponível em: 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/06/violencia-domestica-covid-

19-ed02-v5.pdf). 

Não obstante os avanços ocorridos ao longo dos anos (especialmente com a 

aprovação da Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio), é possível também observar 

inúmeros retrocessos e com isso o reforço de uma cultura de tolerância à violência contra 

a mulher. A violência institucional que se faz presente também no judiciário consolida um 

dano coletivo aos direitos das mulheres. 

Em levantamento realizado sobre as denúncias individuais no sistema de petições 

no Sistema Interamericano de Direitos Humanos é possível observar que entre os anos de 

1971 e 2020, 13 casos referem-se especialmente a denúncias de violações de direitos 

humanos contra mulheres. Em 100% desses casos, a denúncia indica falha na prestação da 

justiça. Em um desses casos – Maria da Penha vs Brasil, a denúncia alegava a situação de 

extrema tolerância do país com caso de violência doméstica. A Comissão Interamericana 

de Direitos acolheu a denúncia e teceu recomendações visando o cumprimento dos 

https://theintercept.com/2020/11/03/influencer-mariana-ferrer-estupro-culposo/
https://theintercept.com/2020/11/03/influencer-mariana-ferrer-estupro-culposo/
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compromissos contraídos nos tratados internacionais que afirmam a obrigação de 

garantias como a devida diligência, prevenção, investigação, sanção e reparação justa e 

eficaz. 

Sobre a tortura psicológica que as mulheres sofrem quando levam seus algozes à 

justiça, os casos Gutierrez Hernandez v. Guatemala, Veliz Franco e outros v. Guatemala, 

Velazquez Paiz v. Guatemala julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

consolidam o entendimento que provas sobre antecedentes sexuais das vítimas são 

inadmissíveis e representam padrões socioculturais discriminatórios e que tem como 

resultado a repetição de atos de violência contra as mulheres. 

Em 2007 o Comitê CEDAW recomendou ao Brasil criar juizados especializados no 

combate à violência contra a mulher, preconizados pela Lei Maria da Penha em seu artigo 

14. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até o ano de 2019, foram criadas 131 varas 

especializadas em violência doméstica, não obstante o número permanece acanhado 

diante da demanda, não alcançando, por exemplo, mulheres das zonas rurais, indígenas e 

negras. Além disso, esses juizados não abarcam crimes sexuais que estão fora do contexto 

de violência doméstica.  

O 5º Período de Seções do Comitê da CEDAW no ano de 2012 registrou também 

preocupação com a resistência de diversos setores da justiça com relação à aplicação da 

Lei Maria da Penha (Lei 11340), especialmente no nível local. Instou o Estado Brasileiro a 

realizar capacitação sistemática para os juízes, promotores e advogados em matéria de 

direitos da mulher e da violência contra ela, também de fortalecer o Sistema judicial para 

facilitar o acesso das mulheres à justiça aumentando o número de tribunais que entendam 

de casos relacionados com a violência doméstica e familiar como de juízes especialistas 

nesses temas. 

Em 03 de Agosto de 2015 o Comitê da CEDAW na Recomendação Geral nº 33 

reconhece os obstáculos estruturais do acesso das mulheres à justiça e enumera fatores 

como “estereótipos de gênero, leis discriminatórias, normas culturais nocivas e patriarcais, 

discriminação interseccional ou composta, requisitos, procedimentos e práticas em 

matéria probatória, e à falha em sistematicamente assegurar que os mecanismos judiciais 

sejam física, econômica, social e culturalmente acessíveis a todas as mulheres” (p. 3). 
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Sugere-se que uma forma de contemplar as recomendações da CEDAW no combate 

à violência institucional no âmbito do judiciário, é a criação de uma justiça especializada e 

com competência exclusiva. A criação desse equipamento permitirá a efetiva 

implementação de recomendações já reiteradas ao Brasil sobre o acesso das mulheres à 

justiça. Ao instituir uma vara especializada para crimes de violência doméstica, mas 

também que atendam sexual e feminicídio, é possível garantir um sistema probatório 

adequado, com escuta especializada, com profissionais e equipes multiprofissionais 

capacitados. E assim, equiparar as desigualdades estruturais entre homens e mulheres 

observadas no campo jurídico. 

 Além disso, é importante ações para afirmar a imprescritibilidade dos crimes de 

feminicídio, reparação para mulheres vítimas de violência institucional em processos no 

judiciário e também a reparação para mulheres revitimizadas pela impunidade nos casos 

de absolvição justificadas pela tese da legítima defesa da honra. 
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