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Nesta oitava versão do Dossiê Mulher foram adicionados à análise oito novos títulos: “Tentativa de 
Estupro”, “Dano”, “Violação de Domicílio”, “Supressão de Documento”, “Constrangimento Ilegal”, “Calúnia”, 
“Difamação” e “Injúria”. O significativo número de registros dessa natureza indica que as mulheres estão mais 
conscientes das variadas dimensões da violência a que estão expostas e que esta não se resume às agressões 
físicas.  

Dessa forma, na versão 2013 deste estudo, é possível ter um panorama mais amplo da violência contra a 
mulher, observada em suas cinco formas: física, sexual, patrimonial, moral e psicológica.  

Com os dados relativos ao ano de 2012, constatou-se que as mulheres continuam sendo as maiores 
vítimas dos crimes de estupro (82,8%), ameaça (66,7%) e lesão corporal dolosa (65,3%). O mesmo acontece 
em relação aos novos títulos: as mulheres vítimas são maioria nos casos de tentativa de estupro (94,9%), 
violação de domicílio (60,7%), supressão de documento (53,7%), calúnia, injúria e difamação (72,4%) e 
constrangimento ilegal (56,6%).

Grande parte desses delitos ocorreu no espaço doméstico e/ou no âmbito de relações familiares.

1- Principais aspectos dos delitos

a) Ameaça: o acusado, em 50,0% dos casos das ameaças contra mulheres, foi o companheiro ou ex-
companheiro da vítima. Do total restante pesquisado, 10,4% sofreram ameaças de pessoas próximas (pais/
padrastos e parentes). De acordo com a base de dados da PCERJ, 51,0% das mulheres vítimas de ameaça 
foram vítimas de violência doméstica e/ou familiar. Esse universo representa um total de 28.115 mulheres;

b) Lesão corporal dolosa: dentre as 58.051 mulheres vítimas de lesão corporal dolosa do ano de 2012, 
mais da metade, 52,2%, foi agredida por companheiros ou ex-companheiros. O percentual de mulheres que 
sofreram essa violência por parte de seus pais/padrastos foi de 2,7%; por parte de parentes, 9,3%. Dessas 
vítimas de lesão corporal dolosa, 55,1% foram classificadas como vítimas de violência doméstica, o que 
representa aproximadamente 31.986 mulheres;

c) Tentativa de homicídio: companheiros/ex-companheiros corresponderam ao maior percentual dos 
acusados das tentativas de homicídios praticadas contra mulheres em 2012. Eles representaram 36,1% dos 
prováveis autores. Pais/padrastos e parentes somaram 6,3% dos acusados;

d) Homicídio doloso: em 20,4% dos homicídios de mulheres, as vítimas conheciam os acusados, sendo que 
14,7% destes eram companheiros ou ex-companheiros das mesmas, 1,5% eram pais/padrastos, 2,1% eram 
parentes e 2,1%, conhecidos. Ainda de acordo os dados, 16,9% desses homicídios ocorreram em contexto 
de violência doméstica e/ou familiar. Deve-se ressaltar, no entanto, que para 50,2% dos casos não havia 
informação sobre a autoria do crime;

e) Tentativa de estupro: somando-se os percentuais de acusados que eram companheiros, ex-
companheiros, pais/padrastos, parentes ou conhecidos da vítima, observa-se que, em 39,3% dos episódios, as 
vítimas de tentativa de estupro e seus agressores tinham relações próximas, sendo que, em 12,2% dos casos, 
as relações eram de parentesco (pais, padrastos e parentes), e em 13,7%, os acusados eram companheiros ou 
ex-companheiros das mesmas;

f) Estupro: somando-se os percentuais de acusados que eram companheiros, ex-companheiros, pais/
padrastos, parentes ou conhecidos da vítima, observa-se que, em mais da metade dos casos (51,2%), as 
vítimas de estupro e seus agressores tinham relações próximas. Em 29,7% dos episódios, as relações eram de 
parentesco (pais, padrastos e parentes), e em 10,0%, os acusados eram companheiros ou ex-companheiros 
das mesmas;

g) Sobre os novos delitos analisados, nota-se que, com relação à violência patrimonial (dano, violação 
de domicílio e supressão de documento), para todos os três delitos, companheiros e ex-companheiros foram 
os principais acusados. Estes, somados a pais/padrastos e parentes, equivalem a 46,9% dos acusados de 
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2- Distribuição espacial

A análise desses crimes segundo a distribuição espacial por municípios aponta que, na área metropolitana 
do estado, o município do Rio de Janeiro se destacou em todos os delitos analisados, o que se deve, em grande 
parte, à questão populacional (aproximadamente 39,0% da população do estado). Nos demais municípios, o 
que se observa é que Nova Iguaçu teve o segundo maior número de mulheres vítimas de estupro, e também 
de tentativa de estupro. Duque de Caxias teve o segundo maior número de mulheres vítimas de homicídio 
doloso e de lesão corporal dolosa, e São Gonçalo, o segundo maior número de mulheres vítimas de ameaça.

Na área do interior do estado, Campos dos Goytacazes se destacou com o maior número de mulheres 
vítimas de tentativa de homicídio, que é também o segundo maior do estado, depois da capital. Nos outros 
delitos analisados, em relação ao número de mulheres vítimas de estupro e de lesão corporal dolosa, os 
municípios de Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Petrópolis, Macaé e Volta Redonda sobressaíram; em relação 
ao número de mulheres vítimas de homicídio doloso, os municípios de Campos dos Goytacazes, Itaboraí, 
Macaé e Resende também mereceram atenção.

3- Perfil das vítimas

Quanto ao perfil das mulheres vítimas, o que se observou nas análises feitas ano a ano é que cada delito 
apresenta um padrão, e que esse padrão não se altera no tempo. No ano de 2012, 55,8% das mulheres vítimas 
de ameaça tinham idades entre 25 e 44 anos, sendo que 31,9% do total de vítimas tinham entre 25 e 34 anos; 
54,7% das mulheres vítimas de lesão corporal dolosa eram jovens: tinham entre 18 e 34 anos. Com relação 
à tentativa de homicídio e no homicídio doloso, o maior percentual de mulheres vítimas tinha entre 18 a 34 
anos, somando 45,0% do total.

 Os casos de estupro e tentativa de estupro mereceram uma análise comparativa do que foi observado no 
banco de dados de 2012. Enquanto no estupro 51,4% do total de mulheres vítimas tinham idade entre zero e 
14 anos, na tentativa de estupro, as vítimas mais frequentes tinham entre 15 e 29 anos (51,7%). Entende-se, 
assim, o emprego do termo “vulnerável” para qualificar esse tipo de violência sexual. Para faixas etárias tão 
jovens, a resistência se torna mais difícil e, consequentemente, aumenta a chance de o agressor atingir seu 
intento.

A comparação entre o estupro consumado e a tentativa de estupro em relação ao grau de proximidade 
da vítima com o acusado também trouxe destaques importantes:

a) Enquanto na tentativa de estupro, em 46,8% dos casos, vítimas e acusados não tinham relação de 
proximidade, nos casos de estupro esse percentual foi de 27,3%;

b) Parentes acusados de estupro (pais, padrastos, parentes) somaram 29,7%, contra 12,2% nas tentativas 
de estupro;

c) Companheiros e ex-companheiros, no entanto, tiveram percentuais próximos como acusados de 
estupro e tentativa de estupro, com 10,0% e 13,7%, respectivamente.

Para finalizar, é importante ressaltar que, no ano de 2012, o número de mulheres vítimas de homicídio 
ou tentativa de homicídio provenientes de violência doméstica e/ou familiar, ao todo, foi de  327 mulheres 
(sendo 50 vítimas de homicídio doloso e 277 vítimas de tentativa de homicídio). Isso significaria dizer que 
em quase todos os dias de 2012 uma mulher teve sua vida gravemente ameaçada por alguém do seu convívio 
familiar, e que parte delas (50 mulheres) perdeu a vida por causa dessa violência.

O Instituto de Segurança Pública, com a divulgação de mais uma versão do Dossiê Mulher, espera, na 
medida de suas atribuições de ente público e comprometido com a transparência, contribuir para o aumento 
da visibilidade desse tipo de violência. Com isso, os dados e análises acumulados pelo Dossiê Mulher ao 
longo desses anos materializam uma colaboração para o aprimoramento de políticas públicas visando ao 
enfrentamento e à erradicação da violência contra a mulher.

dano, 48,0% dos acusados de supressão de documento e 42,5% dos acusados de violação de domicílio, 
para o universo de mulheres vítimas. Das denúncias de constrangimento ilegal feitas por mulheres, 18,8% 
foram contra companheiros e ex-companheiros, e 5,2%, contra pais/padrastos e parentes. Das denúncias de 
violência moral (calúnia, injúria e difamação) feitas por mulheres, 32,3% foram contra companheiros e ex-
companheiros, e 10,8%, contra pais/padrastos e parentes.


