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Violência contra a mulher aumenta no
final do ano no Rio
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As ações de violência doméstica e familiar contra a
mulher aumentaram no final do ano no Rio de Janeiro.
Segundo o o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), foram
esses processos que predominaram nos plantões do final
de ano.  

De um total de 2.409 processos, que deram entrada entre
20 de dezembro e 6 de janeiro, 881 foram referentes a
estas ações, num total de aproximadamente 36%.  No
recesso de 2010, de um total de 2.445 processos, 944
foram de crimes da mesma natureza. 

Depois desses delitos, os que mais apareceram durante o recesso do Judiciário fluminense
foram: furto, tráfico de drogas e condutas afins, jogo do bicho e roubo majorado, além
dos pedidos de alvarás de soltura, Habeas Corpus e liberdade provisória. Dentro da escala
das dez ações mais acionadas, essas demandas totalizaram 384 processos.

Durante os plantões, foram proferidas 1.657 decisões e 14 sentenças nos 2.409 processos
recebidos. Já no recesso de 2010, de um total de 2.445 processos recebidos, foram
proferidas 1.564 decisões e quatro sentenças.
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