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4. Violência Contra a Mulher

Até a sétima versão do Dossiê Mulher, em 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, a partir da versão de 2013, foi possível ter um panorama mais amplo da violência contra a mulher, observada 
em suas cinco formas: física, sexual, patrimonial, moral e psicológica.

Nesta versão que completa dez anos de divulgação do Dossiê Mulher, os títulos analisados foram reestruturados em 
cinco seções relacionadas às formas de violência. Os novos títulos adicionados ao estudo desde 2013 passam a compor 
capítulos com série histórica e perfil das vítimas.

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. (Lei n° 11.340 
de 07 de agosto de 2006, publicada em DOU n° 151 de 08 de agosto de 2006.)

Cabe esclarecer que a apresentação dos dados para alguns títulos seguirá lógica distinta daquela utilizada pelo 
estado para contabilizar seus indicadores de criminalidade. Assim, os títulos selecionados que se relacionam à violência 
patrimonial (dano, violação de domicílio 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.

Tabela 1 - Dados sobre a Violência contra a Mulher no Estado do Rio de Janeiro Segundo Formas de Violência 
e Delitos Analisados - 2014

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

Mulheres

Violência Física

Homicídio Doloso 4.942 420 8,5%

Tentativa de Homicídio 6.366 781 12,3%

Lesão Corporal Dolosa 87.561 56.031 64,0%

Violência Sexual
Estupro 5.676 4.725 83,2%

Tentativa de Estupro 642 586 91,3%

Violência Patrimonial

Dano 7.235 3.607 49,9%

Violação de Domicílio 4.571 3.051 66,7%

Supressão de documento 1.140 661 58,0%

Violência Moral
Calúnia/ Difamação/ 

Injúria
56.410 41.509 73,6%

Violência Psicológica
Ameaça 87.399 57.258 65,5%

Constrangimento Ilegal 1.354 799 59,0%

Fonte: DGTIT/PCERJ. Dados organizados pelo NUPESP/ISP.

Das formas de violência apresentadas acima, 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, os quais em 2014 registraram 
juntos 6.318 vítimas, entre homens e mulheres1. Foram 4.725 mulheres vítimas de estupro (83,2%) e 586 mulheres vítimas 
de tentativa de estupro (91,3%). 

A violência física se destaca por agregar o maior número absoluto de vítimas, 98.869 ao todo (somando-se homicídio 
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, 

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 pre-
vistas 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).
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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 2014 apenas 8,5% das vítimas fossem do sexo feminino.

Já em relação às tentativas de homicídio, em 2014, as vítimas mulheres representaram 12,3%. Sobre a lesão corporal 
dolosa, delito com maior número absoluto de vítimas, as mulheres somam 64,0% do total de vítimas registradas. A razão 
entre vítimas masculinas e femininas de lesão corporal dolosa é de 1,78, o que equivale dizer que para cada homem 
agredido há duas mulheres.

Relacionados à violência psicológica estão os seguintes delitos: ameaça, que em 2014 contabilizou 87.399 vítimas 
registradas, com as mulheres representando 65,5% desse total; e constrangimento ilegal, com 1.354 vítimas, sendo 799 do 
sexo feminino (59,0%).

Sobre a violência patrimonial, que agrega os títulos dano, violação de domicílio e supressão de documento, o total 
observado em 2014 foi de 12.946 vítimas, sendo 7.319 do sexo feminino (56,5%).

Incorporados ao conjunto de delitos relacionados à violência moral estão calúnia, injúria e difamação, que serão 
trabalhados em somatório. Na violência moral, as mulheres representaram 73,6% das vítimas registradas em 2014, ou seja, 
41.509 mulheres.

Apesar de tais análises não darem conta de todos os tipos de violência inseridos nas cinco esferas de que trata a lei, os 
dados aqui apresentados contribuem para uma divulgação mais ampliada e enriquecida em termos de informações sobre 
o tema.

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 
ampla 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, 
representam, na esfera da segurança pública, o melhor exemplo desse tipo de serviço especializado. Até o final do ano de 
2014, o estado contabilizava quatorze DEAM.

Atualmente, o estado do Rio de Janeiro conta também com núcleos de atendimento à mulher (NUAM), instalados em 
delegacias distritais. Tal fato ajuda a fortalecer a filosofia e o método de atendimento à mulher em situação de violência 
em todas as unidades policiais do estado.

Gráfico 1 – Volume de Registros de Ocorrência cuja Vítima era Mulher por Tipo de Delegacia de Registro - Estado do 
Rio de Janeiro - 2014 (Valores Percentuais)

Fonte: DGTIT/PCERJ. Dados organizados por NUPESP/ISP

O Gráfico 1 apresenta o volume dos registros de mulheres vítimas, considerando todos os tipos de delitos e não 
somente os treze delitos tratados no Dossiê, produzido por delegacias com núcleos de atendimento à mulher (NUAM), por 
Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) e as demais delegacias distritais do estado que não possuem 
núcleos de atendimento. Nota-se que 11,6% dos casos de violência contra a mulher foram registrados em DEAM, que 
atualmente contabilizam quatorze unidades no estado; 8,0% foram registrados em delegacias que contêm NUAM; e 80,5% 
foram registrados em outras delegacias distritais. 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 de nosso estado.
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