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2019, o ano em que casos de feminicídio bateram recorde
Total de processos é praticamente o dobro de 2018 e o triplo do registrado em 2016
Os casos de feminicídio bateram

recorde no ano passado, segundo dados do Observatório Judicial da Violência contra a Mulher,
do Tribunal de Justiça do Rio. O
número de processos chegou a
174, quase o dobro do registrado em 2018 (88) e apenas três a
menos que a soma dos dois anos
anteriores (177)
A pesquisa mostra ainda que,
em 2020, já foram computados
13 ações no primeiro mês do ano.

Projeto Violeta: pela primeira vez
concessões passam de 1,2 mil

CEJUVIDA registra maior
número de casos da história
ATENDIMENTOS

Pela

primeira vez na série histórica, o número de medidas de medidas de proteção de urgência concedidas às
vítimas de violência doméstica passou de 1,2 mil casos,
uma média superior a três por dia. O total foi registrado
em 2019, ano em que o Projeto Violeta bateu recorde de
registros. As 1.261 concessões equivale a quase o triplo
do registrado em 2016, por exemplo, e quase cinco vezes
mais que o computado em 2013, primeiro ano da série.
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de atendimentos é o maior da
série histórica, sendo mais que a soma
de todos os registros entre 2012 e
2016
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Em 2019, mais de 50 audiências foram feitas por dia
Por dia, foram realizadas, em 11

meses do ano passado, uma média de 50 audiências por dia nas
comarcas do estado. Os dados
do Observatório Judicial mostram
que, de fevereiro a novembro de
2019, foram registradas 17.655
audiências.
O mês de agosto foi o campeão de audiências, com 2.186
registros. Neste período, é realizada a edição da Semana da Justiça
pela Paz em Casa.

Ano passado registrou 62 mil sentenças em 11 meses
Recorde foi o mês de julho, quando 7.368 decisões foram sentenciadas nas comarcas do estado
Um

total de 61.994 sentenças foram proferidas de fevereiro a dezembro, segundo dados do Observatório Judicial. A média é de quase 187
sentenças por dia, ou mais de sete
sentenças assinadas por hora por
um(a) juiz(a).
A série histórica mostra que o ano
de 2015 atingiu 71.389 sentenças,
o maior desde que os dados começaram a ser compilados. Em 2018,
o número de sentenças chegou a
64.996.
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