
Roteiro 

� Missão e Estrutura da Sejusp – MG (prevista)

� Cenário da Criminalidade em MG

� Políticas de Prevenção à Criminalidade 

� Sistema Socioeducativo 

� Sistema Prisional 

� Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

� Defesa dos Direitos da Mulher

� Perspectivas

Secretaria de Justiça e 
Segurança Pública

20| agosto

“Protocolos de atendimento no combate à 

violência contra a mulher e feminicídio e 

modelos de sucesso dos Estados”



Sistemas de Segurança Pública - Minas Gerais



Evolução do Número De Mulheres Vítimas De Violência Doméstica e Familiar

TIPO DE VIOLÊNCIA Jan-Jun - 2018 Jan-Jun - 2019
Δ %

2019/2018

Violência Física 30.804 30.942 0,45%

Violência Psicológica 27.396 28.814 5,18%

Violência Patrimonial 3.795 3.523 -7,17%

Violência Moral 1.814 1.847 1,82%

Violência Sexual 1.397 1.359 -2,72%

Outras Violências 6.200 6.972 12,45%

TOTAL 71.406 73.457 2,87%

Fonte: Armazém SIDS_Módulo REDS (Universo_Envolvidos e Ocorrências); PCNET (2019)

Consolidação dos dados: CINDS_PCMG

Mulheres Vítimas de Violência Doméstica - Por Tipo de Violência 

Minas Gerais – 1º Semestre 2018/2019



Evolução do número de vítimas de Feminicídio Consumado

Vítimas de Feminicídio Consumado

Minas Gerais - jan/2016 a jun/2019

ANO / MÊS Total Geral
Total

Jan a Jun
Δ %

Jan a Jun 

2016 138 69 -

2017 150 62 -10,1%

2018 157 62 -

2019 67 67 8,1%
Fonte: Armazém SIDS_Módulo REDS (Universo_Envolvidos e Ocorrências); PCNET (2019)

Consolidação dos dados: CINDS_PCMG



Publicação semestral de Diagnósticos sobre Violência Doméstica e Familiar



Prevenção à violência contra a mulher

Presente em mais de 200 territórios.

Nos territórios atendidos, atua como porta de entrada para 

mulheres em situação de risco, visando ao rompimento do 

ciclo de violência e a proteção à vida dessas e de seus 

familiares.

Desenvolve ações individuais e coletivas, de médio e longo 

prazo, fortalecendo o acesso a direitos da mulher em 

situação de violência.

Projeto Temático “Chá e Prosa da Mulher”

Conversas sobre violências e questões de gênero.



Combate à violência contra a mulher – evitando a reincidência

Presente em 16 municípios

Desenvolve ações de responsabilização para homens 

processados e/ou julgados por crimes relacionados à 

violência contra a mulher no âmbito da Lei Maria da 

Penha.

Grupo de Responsabilização de homens 

autores de violência contra a mulher, no 

âmbito da Lei Maria da Penha.



Companhia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica

�Criada em 2017, pioneira no
estado e a segunda do país.

�Equipe constituída por uma

policial feminina e um policial

masculino;

�Contato com a vítima é

realizado, preferencialmente,

pelas policiais femininas,

proporcionando à mulher

confiança e liberdade.



Companhia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica

Propiciar um atendimento 

mais humanizado à mulher 

vítima, garantindo o seu 

encaminhamento para a 

Rede Estadual de 
Enfrentamento à Violência 

Contra a Mulher.

Atuar na dissuasão do 

agressor, incidindo na 

quebra do ciclo da 
violência.

O protocolo é aplicado a 

partir dos registros do 

Boletins de Ocorrência, 

selecionados de acordo 

com a sua gravidade e/ou 

reincidência.



Ações Voltadas ao Combate à Violência Doméstica

Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher (DEAM) 

56 delegacias em funcionamento

Projeto Remodelagem 
Organizacional 

maior eficiência na conclusão dos 

inquéritos em tramitação na 

Delegacia de Mulheres



Ações Voltadas ao Combate à Violência Doméstica

Projeto Dialogar

Trabalho transdisciplinar, de prevenção à violência contra a mulher, com 

profissionais do Direito, Psicologia e Serviço Social, em Belo Horizonte. 

Busca enfrentar e prevenir a violência contra a mulher, por meio de oficinas de 

reflexão e responsabilização do(a) investigado(a) encaminhado(a) pela Justiça. 



Ações Voltadas ao Combate à Violência Doméstica

Núcleo 
Especializado em 
Investigação de 

Feminicídio

Busca dar mais agilidade e eficiência às investigações de Feminicídio.

Formado por uma equipe que conta com uma delegada, uma escrivã e três 

investigadores, o núcleo foi criado com base na Lei Maria da Penha e vai atuar 

de forma integrada à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).



Ações Voltadas ao Combate à Violência Doméstica – em andamento

Casa da Mulher 
Mineira 

A Casa da Mulher Mineira integra no mesmo espaço serviços especializados 

para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres.
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Pode ser requerida a  qualquer momento pela ofendida



Ações Voltadas ao Combate à Violência Doméstica – em andamento

Aplicativo 
MG Mulher

Ferramenta eficiente no auxílio às mulheres vítimas de violência e também

na prevenção de condutas violadoras de direitos ou descumprimento de

medidas protetivas judicialmente aplicadas.

* Imagens meramente ilustrativas.

Emergencial

Público Alvo
Mulheres, vítimas ou não de violência, e membros 

da rede de proteção à mulher, bem como qualquer 

cidadão que tenha interesse em contribuir e 

acessar informações.



Combate à violência contra a mulher – resultados esperados

Promoção ao 

combate à violência 

contra a mulher.

Prevenção da 

revitimização.

Eficiência e agilidade 

na resolução dos 

casos.

Acolhimento 

humanizado e 

qualificado da 

vítima.

Diagnostico dos fatores que circundam o tipo 

de crime, possibilitando ações preventivas 

eficientes e sustentando a adoção de políticas 

públicas adequadas.




