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RESUMO

O feminicídio no Rio de Janeiro é um assunto bastante polêmico, alarmante e oportuno a ser debatido, pois os registros dos relatos de vítimas nas 
delegacias são recordistas de casos de violência contra a mulher. Em média 300 mulheres são mortas por ano no estado. Só em janeiro deste ano 
cinco mulheres foram vítimas desse tipo de crime. O objetivo desta Pesquisa é conscientizar e tornar público entre as mulheres os meios de 
revelar os danos causados pelos agressores e demonstrar as medidas protetivas adotadas para prevenção de crimes e reincidências. A medida 
protetiva é um dos mecanismos criados pela lei para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, assegurando que toda mulher goze dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e tenha oportunidades e facilidades para viver sem violência com a preservação de sua saúde 
física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A metodologia utilizada é a quantitativa para revelar os resultados estatísticos 
dos crimes ocorridos no Rio de Janeiro. Foi utilizada também a pesquisa bibliográfica, assim foi possível analisar e efetuar comparativos com 
outros estados. Os dados coletados foram referente ao crescimento de número de registros das delegacias de atendimento à mulher (DEAM) com 
mais casos em 2018: Duque de Caxias, 3.880; Centro, 3.681; Jacarepaguá, 3.313; Campo Grande, 3.187 e Nova Iguaçu, 3.044, entre esses registros 
o município lidera com lesão corporal e ameaças - Segundo o ISP. Existe muitas mulheres que sofrem ou sofreram algum tipo de violência 
doméstica, muitas continuam com seus parceiros por medo ou por algum tipo de dependência. A denúncia é o primeiro passo para essas vítimas. 
Esses crimes desestruturam uma família, são crianças que vivenciam uma vida de agressões físicas e verbais, são traumas que estarão sempre 
presentes. A perda de uma mãe, uma irmã, uma filha, vítima de um crime tão brutal, marcam para sempre uma família. A sensação de impotência 
dos filhos, ao verem suas mães agredidas até chegarem ao óbito, da família, que muitas vezes nem sabem o que está acontecendo naquele lar, 
trazem danos irreversíveis. Entre 2015 a 2019 o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro divulgou: em 2018 o estado bateu recorde no número de 
medidas protetivas de urgência deferidas para mulheres vítimas de violência, registrando 23.814. Em 2019 o número já ultrapassa 7 mil medidas 
protetivas. Fonte: DGTEC dados organizados pela DGIUR. As autoridades sempre se questionam: Por que as vítimas não procuram ajuda ? Muitas 
vezes essas mulheres são criticadas por continuarem com seus agressores. Julgá-las não ajuda em nada, deve–se entender o porquê dessa 
dependência. Quando essa situação de violência está presente, não só as mulheres sofrem, seus filhos além de sofrerem também com agressões 
físicas, ainda sofrem com as agressões psicológicas. Diariamente, a sociedade se depara com notícias desse tipo. Concluindo, esta Pesquisa nos 
mostrou que há uma grande necessidade de relatar às mulheres a importância de ser discutido o assunto, conscientizando e prevenido os crimes 
qualificados como hediondos em benefício da Segurança Pública das mulheres.
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