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Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em 1945, em Fortaleza, Ceará. Os tristes 

acontecimentos de sua vida serviram como exemplo e inspiração para o combate à violência 
doméstica contra mulheres em todo o Brasil. 

Em 1983, seu marido, o professor Marco Antônio Heredias, tentou matá-la duas vezes. 
Na primeira, atirou contra ela simulando um assalto. Na segunda, tentou eletrocutá-la enquanto 
ela tomava banho. Por conta das agressões sofridas, Maria da Penha ficou paraplégica. O 
ocorrido chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos. 

Em 2006, sua trajetória de vida e lutas, se tornou uma lei que carrega seu nome: Lei 
Maria da Penha, uma das mais importantes medidas legislativas de combate à violência 
doméstica contra mulheres no Brasil. 

Maria da Penha é fundadora do Instituto Maria da Penha, organização que desenvolve 
ações de enfrentamento à violência contra a mulher. 

Considerando os elevados índices de violência contra a mulher e violência doméstica 
no Brasil, e, sobretudo em São Paulo; 

Considerando que nos últimos 12 meses, 1,6 milhão de mulheres foram espancadas ou 
sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil; 

Considerando que entre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico, 
segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP); 

Considerando que a cidade de São Paulo foi considerada, ao lado de Nova Déli, a pior 
metrópole em violência sexual contra mulheres no mundo, de acordo com um estudo realizado 
pela Fundação Thomson Reuters; 

Considerando que SP registra 1 feminicídio a cada 4 dias e que 63% das vítimas 
morrem em casa; 

Considerando que em 2018 houve 3,5 tentativas de homicídio por mês contra mulheres 
na capital e que ocorreram 779 lesões corporais dolosas contra a mulher na cidade; 

Pelo exposto acima, é justa a honraria do Título de Cidadã Paulistana à Maria da 
Penha. 
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