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RESUMO

Diante da configuração atual da violência urbana, a Segurança Pública tornou-se tema relevante para todos os entes da federação, incluindo os 
Municípios. Nesse cenário, é válido ressaltar dois pontos divergentes: a) de um lado surge a mulher, grupo receptor do maior passivo social, 
exemplificado pelos dados do Dossiê Mulher 2018, elaborado pelo Instituto de Segurança Pública, que apontam os registros de 80 casos de 
feminicídio, consumados e tentados, no ano de 2017; e b) o dever constitucional do Estado, através dos seus entes, de promover a igualdade de 
gênero e sua segurança. Acredita-se que o Município deva ser objeto dessa análise, tendo em vista que todas as agressões ocorrem em seus 
bairros e ruas, além de ser seu dever legislar sobre interesses locais e sua responsabilidade atentar à Segurança Pública. Sendo assim, questiona-
se de que maneira se comporta a Lei Orgânica Municipal (LOM) do Rio de Janeiro, na tutela formal do direto à segurança da mulher, e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) como ferramenta de efetivação desse direito. O estudo de caso com o Município do Rio de Janeiro deve-se ao fato de 
ser o local com o maior número de vítimas de feminicídio no Estado homônimo. A partir disso, o objetivo é organizar um quadro cognitivo das 
cidades como entes que auxiliem na precaução a este crime. De forma específica pretende-se identificar a proteção formal na LOM, a promoção 
de políticas públicas na LOA e verificar se estão em consonância com a justiça rawlsiana. O método aplicado é a hélice-tríplice que conjuga 
instrumento jurídico (h1), políticas públicas (h2) e teoria política (h3). Na h1 utiliza-se a LOM para identificar instrumentos de prevenção ao crime 
de feminicídio. A h2 examina se a LOA possui dotação orçamentária destinada a matéria. Já a h3 analisa a teoria de justiça de John Rawls, em 
especial, os três princípios de justiça. Eles serão utilizados para verificar se o ideal de justiça está sendo contemplado em h1 e h2. Espera-se que a 
rotação das hélices mostre um panorama sobre as possibilidades de os instrumentos em tela promoverem algum fundamento e prática estável de 
política pública para responder aos indicadores de violência. Os resultados alcançados demonstram que a LOM do Rio de Janeiro apresenta 4 
dispositivos para proteção das mulheres vítimas de violência, são estes: o art. 367 que aborda a criação de Centros de Atendimento Integral à 
mulher, o art. 368 que dispõe acerca da criação e manutenção de abrigos para o acolhimento delas em cooperação com os referidos Centros, o 
art. 5°, §1° que veda a discriminação de gênero e o art. 321, VIII, que proíbe o ensino com bases sexistas. Todavia, não há presença direta de um 
instrumento que previna o feminicídio. Quanto ao exame da LOA foi verificado que há dotação orçamentária para a Subsecretaria de políticas 
para a mulher, na qual mais de 90% das receitas são para o atendimento de mulheres vítimas de violência e de outras condutas ou ameaças 
tipificadas como crimes. Para verificar a incidência da terceira hélice se faz necessário a análise dos institutos apresentados tendo por base os 
princípios da justiça. Nos artigos destinados à tutela da mulher na LOM notou-se que o primeiro e segundo princípios rawlsianos, que tratam das 
Liberdades Básicas Iguais e Igualdade Equitativa de Oportunidades não estão consagrados, enquanto que o terceiro, o princípio de Diferença, é 
previsto. Já na titulação da LOA no que concerne à justiça rawlsiana, atende-se ao segundo princípio por ser previsto orçamento específico ao 
cumprimento das políticas públicas para mulher. Dessa forma, ainda que dispostos artigos referentes a tutela de direitos à mulher na LOM, bem 
como previsto orçamento destinado a efetivação de determinadas políticas públicas, os princípios da justiça equitativa se fazem parcialmente 
presentes, por não apresentarem suficiente cobertura à prevenção do crime de feminicídio.
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