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RESUMO: Analisando os caminhos percorridos pelo Ordenamento jurídico 
brasileiro, especialmente pelas áreas que compõe os direitos fundamentais, o 
objetivo deste artigo consiste na análise da efetividade dos mecanismos 
garantidos pelo Direito para proteger a mulher e promover justiça e igualdade de 
gênero no Brasil. A violência doméstica e o feminicídio são questões hodiernas 
que infringem, a despeito das leis e dos tratados internacionais que protegem a 
mulher brasileira. A relevância social da pesquisa assenta-se na utilização de 
dados comprovando constante aumento dos casos de violência doméstica, 
oportunizando discussão sobre medidas a ser adotadas pelo Estado Brasileiro. 
Utilizou-se o método histórico na verificação dos textos legislativos em seus 
devidos contextos, sociais, políticos e culturais. Dados indicam que a taxa de 
feminicídio aumentou 12,5% entre 2006 e 2013. Após a criação da Lei do 
Feminicídio, em 2015, foram registrados quase cinco mil casos de feminicídio no 
ano seguinte e um aumento de 6,4% dos casos entre 2006 e 2016. Apesar da 
existência de mecanismos como a Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher (Brasil, 1984), Convenção 
Interamericana de Direitos Humanos para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher (Brasil, 1995), Lei Maria da Penha (Brasil 2006) e a Lei do 
Feminicídio (Brasil, 2015) tencionados a erradicar a violência contra a mulher, 
falta efetividade, estrutura, celeridade e eficácia no sistema jurídico brasileiro. 
Leis ocasionais e isoladas não são suficientes para eliminar da sociedade um 
problema que tem sua origem na história e na cultura brasileira. É preciso ir além 
da assistência jurídica e garantir também assistência social e psicológica às 
vítimas, sendo indispensável maior comprometimento do Estado mediante a 
utilização de outros meios direcionados para a sociedade e para os operadores 
do Direito, como campanhas, propagandas e cursos educativos e de combate à 
violência de gênero. 
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