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Passados 25 anos da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, 
conhecida como Convenção de Belém do Pará (CBP), 
as experiências legislativas e organizacionais de países 
signatários na América Latina ainda enfrentam desafios 
nas adequações às recomendações internacionais.

Diante disso, este texto versa sobre as experiências 
no contexto latino-americano relacionadas à abordagem 
institucional nos casos de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, com foco na atuação do Poder Judiciário 
e nas medidas voltadas para a proteção e o acesso à 
justiça das mulheres em situação de violência. O texto 
é produto de revisão documental e bibliográfica para 
desenho de pesquisa no âmbito do projeto O Poder 
Judiciário no Enfrentamento à Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulheres, desenvolvido pelo Ipea em 
parceria técnica com o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). O levantamento efetuado foi baseado em três 
referências (documentos internacionais, legislações 
e estudos institucionais e acadêmicos) e tem como 
enfoque seis países da América Latina: Argentina, 
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala e Uruguai. 
A partir do estudo destes documentos, apresentam-
-se as relações normativas e práticas dos países às 
recomendações internacionais do Comitê de Experts 
(Cevi), do Mecanismo de Seguimento da Convenção 
Belém do Pará (MESECVI). 

Por meio dessas referências, identificaram-se 
tópicos de destaque que se traduzem em desafios 
e potencialidades dos mecanismos institucionais 
implantados na América Latina no enfrentamento 
à violência contra as mulheres. Assim, o texto se 

estrutura em quatro seções centrais: i) apresentação 
das orientações do Cevi às legislações nacionais 
referentes às delimitações conceituais de violência 
contra a mulher; ii) compreensão de como estas e 
outras orientações apresentam reflexos normativos 
e institucionais em cada país focalizado, originando 
leis de segunda geração, e como isso se relaciona com 
as leis anteriores, chamadas de primeira geração; iii) 
aprofundamento das tensões que emergem entre estas 
mudanças legislativas no embate entre a proteção 
integral e a perspectiva familista; e iv) exposição de 
ações institucionais concretas, apresentando os prin-
cipais mecanismos de atuação nos casos de violência 
contra a mulher e as experiências e informações que 
se destacam entre os países estudados. 

Ao final, o olhar sobre as experiências legislativas 
e organizacionais de atuação nos casos de violência 
contra as mulheres dos seis países estudados permite 
compreender a força dos elementos locais na aplicação 
do transnacional. Ou seja, embora as recomendações 
internacionais orientem de forma padronizada os di-
ferentes países, interposições estruturais e valorativas 
definem distanciamentos normativos e institucionais.

Desenvolveu-se no texto, portanto, um mo-
vimento dicotômico que, de um lado, reconhece a 
importância de uma regulação transnacional, que 
oriente as normativas e as atuações locais nos casos 
de violência contra as mulheres na América Latina 
e, de outro, compreende suas insuficiências ante as 
diferenças estruturais e valorativas de cada país. Em 
vista disso, além do fomento estrutural, defende-se 
que é preciso atuar cada vez mais sobre o peso dos 
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elementos culturais que imperam nas aplicações das 
leis nas práticas institucionais. Esses elementos culturais 
tratam de duas dimensões: de um lado, o reforço dos 
estereótipos de gênero nas interações sociais, que são 
incorporados também no meio jurídico; de outro lado, 
as culturas jurídicas locais de cada país, expressas, por 
vezes, na resistência à mudança das práticas.


