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Tabela 1: Dados sobre a Violência contra a Mulher no Estado do Rio de Janeiro segundo Formas de Violência (2013)

Formas de Violência Delitos Total de Vítimas Vítimas Mulheres
% de Vítimas 

Mulheres

Violência Física

Homicídio Doloso 4.745 356 7,5%

Tentativa de Homicídio 4.948 725 14,6%

Lesão Corporal Dolosa 88.621 56.377 63,6%

Violência Sexual
Estupro 5.885 4.871 82,8%

Tentativa de Estupro 616 556 90,3%

Violência Patrimonial

Dano 6.600 3.218 48,8%

Violação de Domicílio 3.911 2.482 63,5%

Supressão de documento 1.151 654 56,8%

Violência Moral
Calúnia/ Difamação/ 

Injúria
51.540 37.244 72,3%

Violência Psicológica
Ameaça 83.689 55.218 65,9%

Constrangimento Ilegal 1.578 941 59,6%

Fonte: DGTIT/PCERJ.

Das formas de violência, a que tem maior percentual de mulheres vítimas é a violência sexual. Os delitos relacionados 
a essa esfera da vitimização são o estupro e a tentativa de estupro, que em 2013 registraram juntos 6.501 vítimas, entre 
homens e mulheres. Foram 4.871 mulheres vítimas de estupro (82,8%) e 556 mulheres vítimas de tentativa de estupro 
(90,3%).

A violência física se destaca por agregar o maior número absoluto de vítimas, 98.314 ao todo (somando-se homicídio 

1 Os crimes de estupro aqui tratados atendem à nova tipificação estabelecida pela Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. Dentre outras mudanças, essa lei 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 previstas 
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 (Fonte: ISP. Dossiê Mulher. 2012. p.6).

Violência Contra a Mulher

Até a edição do Dossiê Mulher 2012, a análise sobre os principais crimes relacionados à violência contra a mulher se 
restringiu aos delitos de homicídio doloso, tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa, estupro e ameaça, abarcando, 
assim, parte da violência física, sexual e psicológica contra a mulher, com dados dos registros de ocorrência lavrados em 
delegacias de polícia (PCERJ).

Em 2013, com o amadurecimento das discussões acerca do tema e maior conhecimento sobre a base de dados utilizada 
quanto às suas possibilidades e limitações, foram adicionados à análise oito novos títulos: “Tentativa de Estupro”, “Dano”, 
“Violação de Domicílio”, “Supressão de Documento”, “Constrangimento Ilegal”, “Calúnia”, “Difamação” e “Injúria”. Dessa 
forma, pode-se dizer que, 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.

O artigo 5° da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) explica: “Confi gura violência doméstica e familiar contra a mulher 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial”, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto.
Cabe esclarecer que a apresentação dos dados para alguns novos títulos seguirá lógica distinta da que é utilizada pelo 

estado para contabilizar seus índices de segurança pública. Assim, os títulos selecionados que se relacionam à violência 
patrimonial (violação de domicílio, dano e supressão de documento) e à violência moral (calúnia, difamação e injúria) 
são aqui mostrados segundo o número de vítimas, e não de ocorrências, à semelhança dos demais dados relacionados à 
violência física, sexual e psicológica que totalizam vítimas.
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doloso, tentativa de homicídio e lesão corporal dolosa). Há distinções de gênero, no entanto, quando se observa cada tipo 
de agressão. No caso do homicídio doloso, por exemplo, inúmeros estudos já mostraram que, no Rio de Janeiro (assim como 
no Brasil), as agressões cujo resultado é a morte (homicídio doloso) têm homens, e homens jovens, como principais vítimas, 
o que justifica que em 2013 apenas 7,5% das vítimas fossem do sexo feminino. Já em relação às tentativas de homicídio, 
em 2013, as vítimas mulheres representaram 14,6%, quase o dobro do percentual de homicídios dolosos. Sobre a lesão 
corporal dolosa, delito com maior número absoluto de vítimas, são as mulheres as principais vítimas, com 63,6% do total 
registrado. A razão entre vítimas femininas e masculinas de lesão corporal dolosa é de 1,84, o que equivale dizer que para 
cada homem agredido há duas mulheres agredidas.

Relacionados à violência psicológica estão os seguintes delitos: ameaça, que em 2013 contabilizou 83.689 vítimas 
registradas, com as mulheres representando 65,9% desse total; e constrangimento ilegal, com 1.578 vítimas, sendo 941 do 
sexo feminino (59,6%).

Desde a versão do Dossiê de 2013 (oitava edição), como incremento às análises desenvolvidas, foram acrescentados 
dados sobre mulheres vítimas de: a) dano, violação de domicílio e supressão de documento, que dão conta de parte da 
violência patrimonial sofrida; e b) calúnia, injúria e difamação, que estão incorporados ao conjunto de delitos relacionados 
à violência moral. Apesar de tais análises não abarcarem todos os tipos de violência inseridos nas esferas patrimonial e mo-
ral, os dados aqui apresentados contribuem para uma divulgação mais ampliada e enriquecida em termos de informações 
sobre o tema.

Os dados sobre dano sugerem que não há uma prevalência de vítimas por sexo, já que 48,8 % das vítimas de dano eram 
mulheres. Já nos casos de supressão de documentos (56,8%) e violação de domicílio (63,5%), mais da metade das vítimas 
era mulher. Na violência moral (calúnia, difamação e/ou injúria), as mulheres representaram 72,3% das vítimas registradas 
em 2013. A contextualização desses delitos como formas de violência doméstica e/ou familiar será apresentada nas seções 
seguintes.

Outro fator relevante na temática da violência contra a mulher se refere ao tipo de atendimento disponibilizado às 
vítimas, como previsto na Lei Maria da Penha (Títulos III e V), especialmente no que tange à orientação e encaminhamento 
destas. Nesse sentido, a integração existente entre as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) e a am-
pla rede de serviços especializados no atendimento à mulher em situação de violência é um dos importantes fatores para 
o rompimento do ciclo da violência.

As DEAM, que por princípio contam com profissionais capacitados para o atendimento de mulheres vítimas, represen-
tam, na esfera da segurança pública, o melhor exemplo desse tipo de serviço especializado.

Gráfico 1 - Total de Registros de Mulheres Vítimas* em DEAM e 
Outras Delegacias de Polícia no Estado do Rio de Janeiro (2013)

O Gráfico 1 apresenta o volume dos registros de mulheres vítimas2 dos delitos tratados neste Dossiê no ano de 2013. 
Nota-se que 26,2% dos casos de violência contra a mulher foram registrados nas doze Delegacias Especializadas de Aten-
dimento à Mulher existentes atualmente. Esse dado sinaliza para os limites e a capacidade das DEAM, tornando importante 
que a filosofia e o método de atendimento à mulher em situação de violência estejam presentes em todas as unidades 
policiais do estado do Rio de Janeiro.

2   Dentre os delitos selecionados e apresentados anteriormente: homicídio doloso, tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa, estupro, tentativa de estupro, dano, violação 
de domicílio, supressão de documento, ameaça, constrangimento ilegal, calúnia, difamação e injúria.

Fonte: DGTIT/PCERJ.
*somatório de homicídio doloso, tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa, 

estupro, tentativa de estupro, dano, violação de domicílio, supressão de 
documento, ameaça, constrangimento ilegal, calúnia, difamação e injúria
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