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Lei Maria da Penha - Lei Nº 11.340/2016

■ A Lei Maria da Penha define cinco formas de violência doméstica e 

familiar, deixando claro que não existe apenas a violência que deixa 

marcas físicas evidentes.



Formas de Violência Doméstica

1. Violência física:

– conduta que ofenda sua integridade física e 

moral;

2. Violência psicológica:

– conduta que cause dano emocional e 

diminuição da autoestima;

– que vise controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, 

mediante humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição, 

insulto, chantagem, ridicularização, exploração 

e limitação de ir e vir;



Formas de Violência Doméstica

3. Violência sexual:

– qualquer conduta que constranja a 

vítima a presenciar, manter ou 

participar de relação sexual não 

desejada, mediante intimidação, 

ameaça, coação ou uso da força; 

– que impeça de utilizar qualquer 

método contraceptivo, que force ao 

matrimônio, gravidez, aborto ou à 

prostituição;



Formas de Violência Doméstica

4. Violência patrimonial:

– qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de 

seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e 

direitos ou recursos econômicos, incluindo 

os destinados a satisfazer suas 

necessidades;

5. Violência moral:

– qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria.



Violência Doméstica e suas Características

■ Vítima: 

– mulher, independente de classe, orientação sexual, raça, etnia, renda, cultura, 

nível educacional, idade, religião.

■ Decorre de ação ou omissão baseada no gênero que cause:

– morte

– lesão

– sofrimento físico, sexual ou psicológico

– dano moral ou patrimonial;

■ No âmbito da unidade doméstica, entenda-se:

– espaço de convívio permanente de pessoas , com ou sem vínculo familiar, 

inclusive as esporadicamente agregadas;



Violência Doméstica e suas Características

■ No âmbito da família:

– compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou 

consideram-se aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 

vontade expressa;

■ Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 

tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação.

■ Constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.



Dossiê Mulher 2018 – Estado do RJ

Fonte: DGTIT/PCERJ. Dados 

organizados pelo 

NUPESP/ISP. Ano Base 2017



Tipo de Violência – Dossiê Mulher 2018

Fonte: DGTIT/PCERJ. Dados 

organizados pelo 

NUPESP/ISP. Ano Base 2017



Perfil da Vítima– Dossiê Mulher 2018

Fonte: DGTIT/PCERJ. Dados organizados pelo NUPESP/ISP. Ano Base 2017



Perigo dentro de casa

60,8% dos 
casos 
acontecem na 
residência da 
vítima

64,5% dos 
autores são 
conhecidos 
da vítima

■ Conhecidos da vítima podem ser: 

– Amigos;

– Vizinhos;

– Pai/mãe;

– Padrasto/madrasta;

– Parente;

– Trabalho/ensino



Feminicídio – Lei 13.104/15

Crime hediondo

■ Morte de mulheres pela condição de ser mulher.

■ Feminicídio – Art. 121, §2º, CP

– VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

– § 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o 

crime envolve:

■ I - violência doméstica e familiar;

■ II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

– Aumento de pena

– § 7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o 

crime for praticado:

■ I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;

■ II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com 

deficiência;

■ III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima." (NR)



Feminicídio

• Importante nominar o crime 
como feminicídio, pois 
classificações como “crime 
passional” ou “homicídio 
privilegiado”, justificam que o 
autor agiu sob violenta emoção, 
teoricamente, motivado por uma 
ação da vítima.

• Até hoje ainda temos casos em 
que se alega legítima defesa da 
honra no Brasil.



CPI da Violência contra a Mulher

■ Constituída por 7 membros com prazo de 90 

(noventa) dias, prorrogáveis por mais 60 

(sessenta) dias:

– Realizada 1 reunião de instalação;

– Realizadas 16 audiência públicas;

– 4 reuniões ordinárias;

– 1 reunião de encerramento;

– Expedidos 22 editais de convocação, ouvindo 

autoridades de diversas instituições;

– Participação de 380 pessoas ao todo, como 

palestrantes e debatedores.

■ Criada através da Resolução nº 07/2015, em 05 de fevereiro de 2015.





Crise da Segurança Pública no Brasil

■ Campeão mundial em número absoluto de homicídios 

no mundo: 61.283 homicídios em 2016.

■ Baixíssima taxa de esclarecimento e condenação dos 

crimes contra a vida, estimado em menos de 10%.

■ Capitais concentram 23% dos assassinatos do país.

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública



Crise da Segurança Pública no Brasil

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública

• Altas taxas de letalidade e

vitimização policial.

• 4º maior encarcerador do 

mundo:

• 656 mil presos, dos quais 40%

aguardam por julgamento atrás

das grades.



Crise da Segurança Pública no Brasil

■ Desafios para o avanço na agenda:

I. Baixa priorização do tema;

II. Soluções populistas e pontuais, desconsiderando a dimensão sistêmica 

dessa agenda;

III. Jogo de empurra (pacto federativo);

IV. Desmonte da agenda de prevenção;

V. Crise econômica, crise política e crise de liderança.





Desafios para o Estado do Rio de Janeiro

1. Audiência de custódia:

– É um instrumento processual que estabelece que todo preso em flagrante 

deverá ser levado à presença de um juiz no prazo de 24 horas, para que 

seja analisada a necessidade e a legalidade da prisão.

– Levantamento do Ministério Público mostra que mais de 60% deles não 

ficou na cadeia no primeiro trimestre de 2017. 

– Enquanto os índices de violência aumentam, cada vez mais bandidos 

presos em flagrante ganham o direito de responder o processo em 

liberdade.





Desafios para o Estado do Rio de Janeiro

2. A Intervenção federal é uma boa ideia? 

– Estatísticas mostram aumento em índices de criminalidade em março e abril, 

mesmo com a intervenção federal.

– Homicídios dolosos

■ 2017: 934

■ 2018: 978

– Roubo de veículos

■ O mês de março de 2018 registrou o pior mês desde 1991. Em março 

foram 5.358 roubos de veículos.



Desafios para o Estado do Rio de Janeiro

3. A importância de investimentos no setor de Inteligência: 

– A Inteligência Policial é uma ferramenta especializada na produção de 

prova na investigação policial.  

– Cumpre importante papel no enfrentamento à criminalidade, 

desenvolvendo ações no campo preventivo e repressivo. 

– O Rio é o Estado que menos investe em inteligência.

■ Em 2017, ano em que foi registrado o maior número de mortes violentas em oito 

anos no Rio, foram gastos R$ 2.469,50 na área. 

■ Em 2016, o orçamento fluminense previa R$ 10 mil para inteligência e informação, 

mas nenhuma verba foi utilizada.



Desafios para o Estado do Rio de Janeiro

4. Valorização dos policiais:

– Os policiais estão abandonados pelo Estado, não há apoio psicológico, 

apoio na saúde e estão desacreditados pela sociedade. Ninguém pode 

aceitar que os policiais estejam morrendo como estão.

– Em 2016, no Rio de Janeiro, foram mortos 135 policiais.

– Em 2017 foram assassinados 134 policiais.

■ Até JULHO de 2018 já foram mortos 65 policiais.



Segurança pública em números - RJ

■ Efetivo em 2018

– A Polícia Militar do Rio de Janeiro conta com aproximadamente 45 mil 

homens,

■ A Lei nº 5467/2009 fixa o efetivo em 60.471 Policiais Militares.

■ Déficit de aproximadamente 15 mil policiais.

– Na Polícia Civil são 8.424 agentes, de acordo com a Lei Orgânica da 

corporação, o quadro permanente deveria ser 23.126 servidores.

■ Déficit de 14,7 mil agentes.

Fonte: Jornal O Globo



65 Policiais mortos em 2018



Comissão de Segurança Pública 
e Assuntos de Polícia 



Leis Sancionadas



Fonte: IBGE Cidades
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