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O aumento nos registros de casos de estupro tem despertado a atenção da sociedade e dos setores públicos para a 
problemática da violência sexual, sendo notório o reconhecimento de que no universo de suas vítimas encontram-se prin-
cipalmente mulheres e crianças. Todavia, este não é um fenômeno novo. Segundo SAPORI (2012), na França, durante o 
século XVI, não era incomum a ocorrência de estupros de mulheres adultas e crianças. No entanto, as denúncias eram raras 
e os julgamentos não privilegiavam a violência infligida às vítimas, e sim o aspecto da obscenidade, do vício e da ofensa 
à ordem divina.

 Atualmente, iniciativas no sentido de prevenir, combater e punir os crimes de natureza sexual vêm sendo tomadas 
por diferentes segmentos públicos e privados, o que se pode observar através de ações no campo da saúde1 e de campanhas 
informativas amplamente divulgadas, bem como na mudança no Código Penal Brasileiro na definição do crime de estupro. 

 É sobre esse último aspecto que se dedica a presente análise, uma vez que busca identificar se, em alguma medida, 
houve influência da ampliação do conceito de estupro sobre os registros desse crime. 

 Preliminarmente, vale destacar que a definição de outrora restringia o crime de estupro à existência de “conjun-
ção carnal” ou “cópula vagínica”, ou seja, somente mulheres poderiam ser vítimas. Qualquer outro tipo de violência ou 
abuso sexual seria tipificado de forma diferente de “estupro”.  

 Assim sendo, este trabalho se baseia em dados sobre estupros registrados no ano de 2013 e tem como objetivo 
analisar os tipos de mudanças trazidas com a Lei nº 12.015/092 quanto à conceituação do delito e seus reflexos sobre os 
registros de ocorrência policial.

 No ano em questão, de um total de 5.885 vítimas, 82,8% eram do sexo feminino, e 15,3%, do sexo masculino.

1 - Introdução

Gráfico 40 – Percentual de Vítimas de Estupro – Segundo o sexo – Estado 
do Rio de Janeiro (2013)

Fonte: DGTIT/PCERJ.

Apesar de o crime de estupro ser considera-
do atualmente como um delito no qual ambos 
os sexos podem ser tidos como vítimas, ainda é 
evidente o predomínio de vítimas mulheres. Ten-
do em vista tal predominância e a nova redação 
estabelecida pela Lei nº 12.015/09 sobre os cri-
mes contra a dignidade sexual, este texto opta 
por concentrar sua análise nos casos referentes às 
vítimas do sexo feminino.

1- Pode-se citar edição de Norma Técnica pelo Ministério da Saúde para a Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra Mulheres e 
Adolescentes.
2 - Ver Código Penal, Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, Título VI – “Dos Crimes contra a Dignidade Sexual”.
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Para compor a pesquisa foi gerada uma amostra aleatória simples sobre o total de mulheres vítimas de estupro em 
2013 (4.871 vítimas), com um intervalo de confiança de 95% e um erro amostral de 5%. As descrições do fato foram ex-
traídas via sistema ROWeb sob responsabilidade e orientação de um policial civil3. 

 Do total apresentado foram retiradas ocorrências que: a) não apresentassem dinâmicas do fato (descrição de 
como o evento ocorreu); b) estivessem sob sigilo; ou c) possuíssem conteúdo inconclusivo (não trouxessem descrição ou 
argumentos suficientes para distinguir se no estupro houve conjunção carnal, conforme o Código Penal de 1940, ou se o 
episódio já se enquadrava na nova Lei nº 12.015/09). Foram contabilizados, assim, 457 casos, lidos e analisados.

 Antes da análise dos dados, torna-se necessário ressaltar as alterações ocorridas com a Lei nº 12.015/09, referente 
aos crimes contra a dignidade sexual. Com a lei em questão, ampliou-se o crime de estupro para atos libidinosos diversos da 
conjunção carnal. Além disso, o estupro deixa de representar um crime exclusivamente de homens contra mulheres, visto 
que o homem também passa a ser uma possível vítima desse crime, assim como a mulher se torna uma potencial autora. 
Anteriormente, segundo a legislação do Código Penal de 1940, referente aos crimes contra os costumes, consideravam-se 
estupro somente casos em que houvesse vítimas do sexo feminino sendo constrangidas à conjunção carnal (entende-se 
somente como copulação vaginal), sob violência ou ameaça. Ou seja, com a mudança legislativa, entende-se como estupro 
todo caso no qual a vítima, independente do sexo, seja constrangida, sob violência ou ameaça, a praticar (ou deixar que 
se pratique com ela) conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Por fim, a mudança na Lei nº 12.015/09 também 
prevê a especificação do crime sexual contra vulnerável, isto é, crianças com menos de 14 anos.

 Com o intuito de se compreender melhor o evento e as mudanças ocorridas, fez-se a leitura das dinâmicas de 
todas as ocorrências. As informações presentes nas mesmas foram categorizadas e apresentadas segundo as seguintes 
características: se poderiam ou não ser classificadas como estupro segundo o Código Penal de 1940 (ou seja, vítimas do 
sexo feminino e com conjunção carnal) e, em caso negativo, qual seria, então, o título mais adequado à conduta descrita, 
considerando a legislação anterior. 

 É importante esclarecer que o fato de se investigar a natureza do contato entre acusado e vítima não objetiva 
desqualificar ou minimizar a gravidade do abuso sexual praticado, visto que o abuso pode se dar em diferentes dimensões,  
produzindo traumas físicos e psicológicos indeléveis em quem o sofre, independente de sexo ou idade.

 Cabe ainda ressaltar que este trabalho não se dedica a produzir qualquer tipo de questionamento jurídico acer-
ca das mudanças empreendidas pela Lei nº 12.015/2009, muito menos sobre a interpretação e tipificação da autoridade 
policial diante do fato relatado.  Portanto, o que se pretende aqui é tão somente, a partir de recursos técnicos e teóricos 
disponíveis, elaborar uma análise mais aprofundada da evolução desses crimes, a qual contribua para uma reflexão acerca 
dos delitos de natureza sexual que tanto despertam a repulsa e a indignação na sociedade.

2 – Metodologia

3 - O sistema ROWeb é uma ferramenta de uso exclusivo da Polícia Civil do Rio de Janeiro, utilizada com senha pessoal, por meio do qual é possível consultar infor-
mações sobre registros de ocorrência.O acesso às dinâmicas dos fatos foi realizado com base no princípio de respeito ao si¬gilo dos dados. 

3 – Apresentação e Análise dos Dados

Os gráficos seguintes foram gerados a partir de informações obtidas pelas categorias citadas acima, conforme a me-
todologia descrita. Inicialmente, por meio das descrições contidas nas dinâmicas relatadas, foi verificado se havia menção 
à existência, ou não, da prática de conjunção carnal. Em seguida foram analisadas as condutas diferentes dessa e sua 
posterior alocação em uma categoria compatível em relação à legislação anterior. 
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Gráfico 41 – Percentual de Mulheres Vítimas de Estupro com e sem Conjunção Carnal – Dados da Amostra 

(2013)

Fonte: DGTIT/PCERJ.

O gráfico demonstra que 58,9% dos casos lidos na amostra se enquadrariam como estupro, segundo a legislação 
anterior à Lei nº 12.015/09, ou seja, somente casos em que foi possível distinguir que houve conjunção carnal. Os 41,1% 
restantes das vítimas seriam considerados como estupros nos quais a conjunção carnal não se consumou. 

 Pode-se notar pela subdivisão feita no Gráfico 41 que em 37,6% do total das mulheres vítimas de estupro não 
houve relato de conjunção carnal, entretanto, as condutas descritas poderiam ser consideradas como atentado violento ao 
pudor (AVP)4, isto é, casos em que, de acordo com a legislação anterior, o autor constrangeu a vítima, mediante violência 
ou ameaça, a praticar ou permitir que o mesmo pratique com ela qualquer ato libidinoso5 diferente da conjunção carnal. 
Os demais crimes e contravenções penais possuem percentuais relativamente baixos, em comparação ao AVP, sendo estes: 
ato obsceno, totalizando 0,3%; e importunação ofensiva ao pudor6, referente a 2,6% das vítimas. Foi classificado como 
“outros crimes”, diferentes dos já citados, 0,6% dos casos restantes.

 Em períodos precedentes à Lei nº 12.015/09, o ISP publicava separadamente as incidências dos dois delitos prin-
cipais relacionados à dignidade sexual, quais sejam, estupro e atentado violento ao pudor. Assim sendo, para garantir a 
comparabilidade entre os dados anteriores à mudança e os dados mais atuais, as análises comparativas feitas no decorrer 
dos anos levavam em conta o somatório desses dois delitos, visando a atender à nova definição de estupro, a partir de 
2009. 

 4 - Segundo Mariano (2008), o atentado violento ao pudor inclui uma diversidade muito grande de condutas, indo segundo entendimentos de alguns, do mero beijo 
lascivo até a relação anal.
 5- Ato libidinoso é o que visa ao prazer sexual, dirigido à satisfação do instinto sexual diverso da conjunção carnal (Idem).
 6 - Esta conduta encontra-se descrita na Lei das Contravenções Penais. 
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Gráfico 42 – Reagregação de Delitos após Análise da Amostra – Dados da Amostra (2013)

Fonte: DGTIT/PCERJ.
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Com base na análise da amostra de 2013, somando-se os casos tidos como estupro nos termos da antiga definição do 
Código Penal Brasileiro (com conjunção carnal) àqueles que poderiam ser considerados como AVP, 96,6% das incidências 
são estupros, e os 3,4% restantes referem-se a situações que a princípio não se enquadrariam em nenhuma das duas prá-
ticas delituosas anteriores, mas que, de alguma forma, feriram a dignidade sexual das vítimas.

Gráfico 43 – Total de Mulheres Vítimas de Estupro entre 2006 e 2008 e 
Extrapolação da amostra de Mulheres Vítimas de estupro com Conjunção Carnal para o Total de Mulheres 
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Fonte: DGTIT/PCERJ.
* Valor projetado com base no total de mulheres vítimas de estupro em 2013.
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A partir de um exercício de análise, o mesmo percentual de estupro com conjunção carnal encontrado na amostra 

(58,9%) foi calculado em proporção para o total de mulheres vítimas de estupro no ano de 2013. Assim, obteve-se um 
número aproximado de mulheres vítimas de estupro com conjunção carnal nesse ano, ou seja, esses casos estariam de 
acordo com a antiga definição de estupro. Após isso, o valor foi comparado com os totais de estupro registrados nos anos 
anteriores à criação da Lei nº 12.015/09.

De 2006 a 2008, nota-se que a variação entre os anos não foi superior a 8,0%, sendo: mais 7,7% de 2006 para 2007; 
e mais 6,9% de 2007 para 2008. Já o crescimento do número de mulheres vítimas em 2013, comparado ao ano de 2008, 
foi de 95,0%.

À primeira vista, a diferença percentual entre os anos de 2008 e 2013 pode surpreender. No entanto, se levarmos em 
consideração que a série histórica do total de estupros registrados no estado trouxe, nesse período, valores cuja diferença 
percentual foi de mais 54,1% (2008 = 3.846 vítimas de estupro + AVP; 2013 = 5.926 vítimas de estupro – Lei nº 12.015/09), 
e que esses dados abarcaram todos os eventos classificados como estupro segundo a atual tipificação, os percentuais apre-
sentados, embora elevados, seguem a tendência de aumento dos registros dos crimes sexuais de um modo geral.

Por outro lado, deve-se ter em mente que o incentivo à denúncia da violência, as campanhas de conscientização, a 
criação de redes de atendimento às mulheres, a integração entre os órgãos que compõem essas redes e as leis que visam ao 
combate e à prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher proporcionaram significativas mudanças sociais. 
Consequentemente, trouxeram aumento das incidências, em virtude do maior número de denúncias. 

Portanto, não é possível afirmar que se esteja diante de um fenômeno exclusivamente de aumento da violência sexual, 
mas o que é notório é o aumento da visibilidade de uma violência outrora oculta, em grande parte, pelo silêncio causado 
pelo medo e a vergonha, entre outros fatores que inibem a denúncia por parte das vítimas. A constatação da baixa notifi-
cação dos crimes sexuais é recorrente nos estudos sobre o tema:

Outro aspecto importante refere-se à subnotificação à polícia, fenômeno 
apontado frequentemente na literatura nacional e internacional, que consi-
dera as taxas oficiais apenas a ponta de um iceberg.

[...]

A baixa notificação policial pode contribuir para uma distorção da realidade 
no que concerne à real magnitude do problema e à estruturação e imple-
mentação adequada de políticas públicas, tanto para prevenção quanto para 
assistência (FACURI, 2013, p.895).

Cabe ainda mencionar que uma parcela significativa desses crimes foram cometidos não por criminosos em série, mas 
por pessoas próximas, como nos mostraram os dados do Dossiê Mulher 2014: 46,6% dos estupros tiveram como acusados 
companheiros, parentes ou conhecidos das vítimas. 
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Tendo em vista os objetivos do presente trabalho, percebe-se que não obstante a ampliação do conceito jurídico de 
estupro, a partir das mudanças no Código Penal Brasileiro promovidas pela Lei nº 12.095/2009, não é possível afirmar que 
esta impactou sobremaneira os registros de ocorrência, afastando assim a hipótese de que condutas possivelmente “con-
sideradas menos gravosas” fossem abarcadas por esse crime.

 Nesse sentido, os dados apontaram que 96,6% das condutas descritas nos registros de estupro em 2013 se enqua-
drariam nos crime de estupro ou de atentado violento ao pudor segundo a definição jurídica anterior, a qual, vale dizer, 
atribuía a mesma pena para os dois crimes. Ou seja, em termos de punição, as condutas não se diferenciavam e considera-
vam ambos os crimes como hediondos7.         

 Os indícios apresentados sinalizam que uma parte significativa das vítimas de estupro necessita de recursos de 
apoio específicos relacionados à saúde da mulher, os quais devem ser considerados – especificamente no que tange às 
medidas profiláticas. Não sendo realizadas em tempo hábil, podem perder sua eficácia.

  Esse estudo também demonstra que análises comparativas em relação aos anos anteriores à Lei 12.015/09 podem 
ser feitas com margem segura de confiança, pois se tratam de eventos semelhantes, já que quase cem por cento dos even-
tos que atualmente são tipificados juridicamente como estupros corresponderiam ao somatório do que anteriormente era 
percebido como estupro e atentado violento ao pudor.

 Sob outro aspecto, em relação à incidência de crimes de estupro no estado do Rio de Janeiro, este trabalho traz a 
melhor compreensão e caracterização dos crimes registrados durante o ano de 2013. Vê-se, através dessas análises, que a 
violência sexual na qual houve penetração vaginal correspondeu à maior parte dos casos. Tal fato demonstra, assim, não só 
a gravidade da violência extrema sofrida por essas mulheres, mas também a necessidade de aplicação imediata de recursos 
públicos e, por conseguinte, do investimento em políticas públicas de atendimento especializado que visem a restabelecer 
as condições de saúde física e psicológica das vítimas da criminalidade sexual, bem como a identificação e punição dos 
agressores.

Art. 213. Constranger ALGUÉM, mediante violência ou grave 

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 

com ele se pratique OUTRO ATO LIBIDINOSO: (GRIFO NOSSO)

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

7- Cabe ressaltar que o crime de estupro permanece no rol de crimes hediondos, Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990.  

4 – Considerações Finais
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