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Notas Metodológicas

As informações divulgadas neste estudo têm como fonte o banco de dados dos Registros de Ocorrência (RO) das Dele-
gacias de Polícia do estado do Rio de Janeiro, disponibilizado através do Departamento Geral de Tecnologia da Informação 
e Telecomunicações (DGTIT) da Polícia Civil.

O Dossiê Mulher tem como objetivo traçar um diagnóstico dos principais crimes relacionados à violência contra a 
mulher. Foram selecionados e analisados os crimes de estupro, tentativa de estupro, lesão corporal dolosa, ameaça, ho-
micídio doloso e tentativa de homicídio. Na seção “Outros Delitos Analisados” há análises com bases nos delitos de dano, 
violação de domicílio, supressão de documento, constrangimento ilegal, calúnia, injúria e difamação. Tais títulos foram 
selecionados por apresentarem uma dinâmica singular quanto à relação entre acusado e vítima, possibilitando assim uma 
melhor contextualização de situações de violência no âmbito doméstico e/ou familiar.

Vale destacar que a análise dos dados leva em consideração o número total de vítimas, o que pode representar um 
número maior que o total de ocorrências registradas, já que uma mesma ocorrência (ou RO) pode apresentar mais de uma 
vítima.

O Dossiê Mulher apresenta a série histórica de cada delito analisado, mostrando sua evolução anual e, num segundo 
momento, uma análise estratificada por sexo das vítimas, evidenciando o percentual total de homens e mulheres atingi-
dos por esses crimes. Além disso, procurou-se focar em aspectos específicos presentes nos crimes contra vítimas do sexo 
feminino, como: idade, cor, estado civil, provável relação entre autor/acusado e vítima. Desse modo, tais informações 
permitem traçar um perfil das mulheres vítimas, as circunstâncias e os tipos de violências sofridas.

Desde 2011, no âmbito da Polícia Civil (PCERJ), os tipos de ocorrências e, por conseguinte, a titulação dos Registros de 
Ocorrência (RO), são feitos de modo a adequar a situação fática à legislação em vigor. Com isso, as ocorrências podem ser 
classificadas como: de competência da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Crimes de Menor Potencial Ofensivo), da Lei nº 11.340/06 
(Lei Maria da Penha), legislação penal comum, ou ainda, situações sem lei específica.

Como o Dossiê Mulher é uma publicação anterior a esse novo procedimento da Polícia Civil, a classificação era feita 
através da relação entre vítima e acusado.

Desde a versão de 2013, o Dossiê Mulher apresenta as duas formas de classificação descritas acima. Assim, a violência 
doméstica e/ou familiar é apresentada por dois vieses. Primeiramente, é apresentado o percentual de eventos em que os 
acusados tinham relacionamentos amorosos ou de parentesco com as vítimas e que, por conseguinte, foi considerado 
como número da violência doméstica e/ou familiar. Em seguida, é apresentado o percentual de eventos que foram classi-
ficados como de competência da Lei nº 11.340/06 pela autoridade policial, no momento do registro na delegacia1, e que, 
por isso, foi considerado como número da violência doméstica e/ou familiar.

Eventuais alterações provenientes de aditamentos e recursos aos registros de ocorrência feitos pela Polícia Civil, no 
decorrer de um ano para o outro, ou, ainda, mudanças no padrão de agregação de alguns títulos podem promover dife-
renças em relação às séries históricas publicadas em edições anteriores do Dossiê Mulher.

Além da série histórica, as incidências são apresentadas por ranking de AISP (Área Integrada de Segurança Pública), 
ordenado segundo o total absoluto de mulheres vítimas. 

Para melhorar a visualização espacial dos dados, foram elaborados mapas cuja unidade de análise são os municípios do 
estado do Rio de Janeiro, ao invés de circunscrições de delegacia de polícia, como era feito antes da publicação de 2013. 
Essa forma de visualização facilita o manuseio dos dados pelos diferentes setores interessados na temática da violência 
contra a mulher.

Os mapas foram divididos em Área Metropolitana (composta pelos municípios do Rio de Janeiro, da Grande Niterói e 
da Baixada Fluminense) e Interior (demais 77 municípios do estado). Para o município do Rio de Janeiro há também um 
detalhamento por zona da cidade. A espacialização tem como referência o local onde o fato ocorreu. A alteração preten-
deu utilizar uma linguagem comum e abrangente e, consequentemente, melhorar a consulta e entendimento dos dados 
publicados.

Os mapas atuais também trazem a localização das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM), bem 
como dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e dos Centros de Referência e Atendimento à Mu-
lher em Situação de Violência (CRAM) em funcionamento no estado.

A relação dos municípios e os totais de vítimas dos seis delitos analisados são apresentados na seção “Anexos” para 
consulta.

Com relação ao crime de estupro, os casos aqui tratados atendem à tipificação estabelecida pela Lei nº 12.015, de 07 

1 - Desde 2011, no âmbito da Polícia Civil (PCERJ), os tipos de ocorrências e, por conseguinte, a titulação dos Registros de Ocorrência (RO), são feitos de modo a adequar 
a situação fática à legislação em vigor. Com isso, as ocorrências podem ser classificadas como: de competência da Lei nº 9.099/95 (Lei dos Crimes de Menor Potencial 
Ofensivo), da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), legislação penal comum, ou ainda, situações sem lei específica.



Dossiê Mulher 2014 8
de agosto de 2009, que, dentre outras mudanças, revogou o tipo penal “Atentado violento ao pudor”, previsto no artigo 
214 do Código Penal Brasileiro, e alterou a redação do artigo 213 do CP, que passou a incluir no rol das condutas previs-
tas como estupro aquela que anteriormente era definida como atentado violento ao pudor, destacando-se que a partir 
de então tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de estupro. Nos totais analisados estão incluídos os casos 
tipificados como “Estupro de vulnerável”, através do artigo 217-A, que compreende os casos de estupro em que a vítima 
tinha idade inferior a 14 anos.

O Dossiê Mulher 2014 apresenta, na seção “Outros Olhares”, uma análise específica sobre os registros de estupro e 
a influência da ampliação do seu conceito com a Lei 12.015/09. O estudo foi feito com base em uma amostra aleatória 
simples sobre o total de mulheres vítimas de estupro em 2013 (4.871 vítimas), com um intervalo de confiança de 95,0% e 
um erro amostral de 5,0%. Seus resultados foram comparados a dados registrados em anos anteriores à lei supracitada.

Mudanças no Código Penal
trazidas pela Lei nº 12.015,
de 07 de agosto de 2009

Com a Lei nº 12.015, de 07 de agosto de 2009, a denomi-
nação dada ao Título VI passa a “Crimes contra a dignidade 
sexual”, em substituição à denominação “Crimes contra os cos-
tumes”, utilizada pelo Código Penal de 1940.

A principal alteração está na junção, em um único artigo 
(art. 213), dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, 
que também passam a ser rotulados como crime hediondo. A 
pena, no entanto, é a mesma: 6 a 10 anos de reclusão (art. 213).

O artigo 213 passa a ter a seguinte redação: “Constranger 
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro 
ato libidinoso”.

De acordo com esse novo texto, qualquer pessoa (homem 
ou mulher) pode ser sujeito ativo ou passivo do crime de es-
tupro.

Com o intuito de coibir a exploração sexual de menores, a 
lei procurou estabelecer penas e tratamentos mais rigorosos 
para os autores em casos de vítimas menores de 18 anos, e 
criou o tipo penal do “Estupro de vulnerável” (cap. II, art. 217-
A) para casos de vítimas menores de 14 anos.


