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Simpósio: 28 - OS DIREITOS DA MULHER COMO DIREITOS HUMANOS: JUSTIÇA SOB 
A PERSPECTIVA DE GÊNERO 
 
RESUMO: A Convenção de Belém do Pará, apesar de versar sobre a violência de gênero e 
impor que os Estados-Partes realizem determinadas condutas para erradicar o problema, não 
vem encontrando força normativa no que diz respeito ao Brasil, que mesmo sendo signatário 
do acordo e reconhecendo a competência da CIDH (Corte Interamericana de Direitos 
Humanos), não aplica de maneira eficiente os dispositivos ratificados.  Objetiva-se aqui 
demonstrar a ineficaz forma de aplicação dos tratados internacionais que versam sobre direitos 
humanos das mulheres na prática de atos administrativos e jurídicos no sistema normativo 
Brasileiro, com base na análise de casos de violência doméstica e feminicídio, através da coleta 
de dados realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no ano de 2017, dentro do território 
Brasileiro, com respaldo na doutrina de Antônio Augusto Cançado Trindade 1 , André de 
Carvalho Ramos2 e Tamara Amoroso Gonçalves3.  Em específico, será proposta a análise do 
caso Laís Andrade Fonseca, que após denunciar violações por parte do ex-companheiro, foi 
assassinada por este. Em pesquisa realizada, o CNJ revelou que no ano de 2017 apenas 5% dos 
processos de agressão doméstica em tramitação tiveram algum tipo de andamento no referido 
ano, já em relação ao feminicídio, que apesar de ser considerado crime hediondo, surgiam 8 
(oito) novos casos por dia, como o caso de Laís Andrade. O artigo 7. da Convenção de Belém 
do Pará já inicia dispondo que os Estados Partes devem – sem demora – adotar políticas públicas 
apropriadas que destinam-se a prevenir, punir e erradicar a violência de gênero, sendo 
imprescindível que as autoridades, funcionários, agentes e instituições ajam de conformidade 
com essa obrigação. Vê-se claramente que estes demonstraram total despreparo e 
desconhecimento de tal dispositivo, pois Laís Andrade havia denunciado uma violência sofrida 
por parte do ex-companheiro e no momento de ser levada à delegacia para prestar os devidos 
esclarecimentos, teve que ir acompanhada deste, que aproveitando-se do não uso de algemas e 
da distração dos agentes, retirou uma faca da calça e deferiu golpes contra Laís, assassinando-
a dentro de uma viatura policial, na frente de agentes que deveriam tê-la deixado em segurança. 
Casos como o de Laís fazem com que a sensação de medo e impunidade prevaleçam, pois 
segundo dados do CNJ, a cada 5 casos de violência, apenas 3 são denunciados pelas vítimas. 
Concluindo-se assim que há grave déficit de aplicação dos tratados internacionais de direitos 
humanos em âmbito interno, causando um efeito evolutivo que atinge desde as instituições até 
o judiciário, que não consegue responder com celeridade às demandas cada vez mais frequentes, 
deixando com que, os casos de violência se tornem feminicídio por falta de efetividade. 
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