
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDREZA ANDRADE ALCÂNTARA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMO O ESTUPRO É SILENCIADO: A CULPABILIZAÇÃO DA 
MULHER VÍTIMA NOS DELITOS DE ESTUPRO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Salvador 

2018 



 
 

ANDREZA ANDRADE ALCÂNTARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO O ESTUPRO É SILENCIADO: A CULPABILIZAÇÃO DA 
MULHER VÍTIMA NOS DELITOS DE ESTUPRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho de conclusão de curso de graduação em 
Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal 
da Bahia, como requisito para obtenção do grau de 
Bacharela em Direito. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Daniela Carvalho Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 

2018 



 
 

ANDREZA ANDRADE ALCÂNTARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO O ESTUPRO É SILENCIADO: A CULPABILIZAÇÃO DA 
MULHER VÍTIMA NOS DELITOS DE ESTUPRO 

 
  
 
 
 
 
 
Trabalho de conclusão de curso de graduação em Direito, Faculdade de Direito, 
Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do grau de Bacharela 
em Direito. 

 
 

Aprovada em 17 de dezembro de 2018.  
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 
Daniela Carvalho Portugal – Orientadora __________________________________ 
Doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil. Universidade 
Federal da Bahia. 
 
 
Thaís Bandeira Oliveira Passos_____________________________________ 
Doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil. Universidade 
Federal da Bahia. 
 
 
Misael Neto Bispo da França_______________________________________ 
Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil. Universidade 
Federal da Bahia. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À todas as mulheres vítimas de 

estupro, que no momento mais triste 

de suas vidas, foram moralmente 

julgadas, oprimidas e violentadas 

novamente por aqueles que deveriam 

defendê-las. 
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Hoje fui estuprada. Subiram em cima de mim, 

invadiram meu corpo e eu não pude fazer nada. Você 

não vai querer saber dos detalhes. Eu não quero 

lembrar dos detalhes. Ele parecia estar gostando e foi 

até o fim. Não precisou apontar uma arma para a 

minha cabeça. Eu já estava apavorada. Não precisou 

me esfolar ou esmurrar. A violência me atingiu por 

dentro. 

A calcinha, em frangalhos no chão, só não ficou mais 

arrasada do que eu. Depois que ele terminou e foi 

embora, fiquei alguns minutos com a cara no chão, 

tentando me lembrar do rosto do agressor. Eu não sei 

o seu nome, não sei o que faz da vida. Mas eu sei 

quem me estuprou. 

Quem me estuprou foi a pessoa que disse que quando 

uma mulher diz “não”, na verdade, está querendo dizer 

“sim”. Não porque esse sujeito, só por dizer isso, seja 

um estuprador em potencial. Não. Mas porque é esse 

tipo de pessoa que valida e reforça a ação do cara que 

abusou do meu corpo. 

Então, quem me estuprou também foi o cara que 

assoviou para mim na rua. Aquele, que mesmo não me 

conhecendo, achava que tinha o direito de invadir o 

meu espaço. Quem me estuprou foi quem achou que, 

se eu estava sozinha na rua, na balada ou em qualquer 

outro lugar do planeta, é porque eu estava à 

disposição. 

Quem me estuprou foram aqueles que passaram a 

acreditar que toda mulher, no fundo no fundo, alimenta 



 
 

a fantasia de ser estuprada. Foram aqueles que 

aprenderam com os filmes pornô que o sexo dá mais 

tesão quando é degradante pra mulher. Quando ela 

está claramente sofrendo e sendo humilhada. Quando 

é feito à força. 

Quem me estuprou foi o cara que disse que alguns 

estupradores merecem um abraço. Foi o comediante 

que fez graça com mulheres sendo assediadas no 

transporte público. Foi todo mundo que riu dessa 

piada. Foi todo mundo que defendeu o direito de fazer 

piadas sobre esse momento de puro horror. 

Quem me estuprou foram as propagandas que 

disseram que é ok uma mulher ser agarrada e ter a 

roupa arrancada sem o consentimento dela. Quem me 

estuprou foram as propagandas que repetidas vezes 

insinuaram que mulher é mercadoria. Que pode ser 

consumida e abusada. Que existe somente para 

satisfazer o apetite sexual do público-alvo. 

Quem me estuprou foi o padre que disse que, se isso 

aconteceu, foi porque eu consenti. Foi também o padre 

que disse que um estuprador até pode ser perdoado, 

mas uma mulher que aborta não. Quem me estuprou 

foi a igreja, que durante séculos se empenhou a me 

reduzir, a me submeter, a me calar. 

Quem me estuprou foram aquelas pessoas que, 

mesmo depois do ocorrido, insistem que a culpada sou 

eu. Que eu pedi para isso acontecer. Que eu estava 

querendo. Que minha roupa era curta demais. Que eu 

bebi demais. Que eu sou uma vadia. 

Ainda sou capaz de sentir o cheiro nauseante do meu 

agressor. Está por toda parte. E então eu percebo que, 

mesmo se esse cara não existisse, mesmo se ele 

nunca tivesse cruzado o meu caminho, eu não estaria 

a salvo de ter sido destroçada e de ter tido a vagina 

arrebentada. Porque não foi só aquele cara que me 

estuprou. Foi uma cultura inteira. 

Esse texto é fictício. Eu não fui estuprada hoje. Mas 

certamente outras mulheres foram. 

Aline Valek 

  



 
 

RESUMO 

  

O presente estudo tem por escopo analisar criticamente o tipo penal do estupro, 
interligando de que modo os aspectos históricos contribuíram para o estabelecimento 
de uma cultura do estupro no Brasil, a fim de demonstrar a falibilidade do sistema 
criminal no amparo às mulheres vítimas de estupro, ao provocar subsequentes 
processos de vitimização, resultando no fenômeno da subnotificação dos delitos de 
estupro. Destaca-se o crime de estupro como produto das relações sociais de gênero 
em desequilíbrio. Isto posto, através do exame das evoluções legislativas, no que se 
refere a tutela penal do estupro, observa-se por intermédio dos estudos vitimológicos, 
de que forma, questões superadas no texto legal ainda reverberam no discurso judicial 
aplicado nos tribunais, identificando, por meio de fundamentos teóricos e práticos, 
como se desenvolve a reprodução de estereótipos construídos por uma sociedade 
patriarcal, alicerçada na dominação masculina, na qual a mulher é intrinsecamente 
sujeito indigno de confiança. Diante disso, o sistema criminal age ao estimular o 
processo de vitimização secundária, quando a culpabilização da vítima pela violação 
sexual sofrida é perpetuada, infligindo sobre a mesma uma espécie de segunda 
violência, o que acaba naturalizando e justificando a violação sexual sobre o corpo 
feminino. O intuito é promover a reflexão sobre o papel institucional de apoio às 
vítimas, de modo que as mesmas não se sintam desencorajadas a buscar suporte na 
esfera judicial, ocasionando o subdimensionamento das taxas de ocorrência do 
estupro. Para isso, no primeiro capítulo, aborda-se os aspectos históricos constituídos 
como pilares, para a formação e o reconhecimento de uma cultura do estupro. Em 
seguida, passa-se ao exame das evoluções legislativas do tipo penal de estupro. No 
terceiro capítulo, estuda-se o estupro sob a perspectiva da vitimologia moderna, com 
a desconstrução da tipologia da vítima, para que os seus direitos sejam tutelados com 
integralidade. Por fim, questiona-se o sistema criminal como estímulo à vitimização 
secundária, a partir do entendimento da construção da verdade nos crimes de estupro, 
passando-se a avaliação de casos práticos em que o discurso judicial contribuiu para 
fomentar a violência institucional, em derivação da culpabilização da vítima mulher, 
sustentando, portanto, o fenômeno da subnotificação nos delitos de estupro. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to critically analyze the criminal type of rape, 
interconnecting how the historical aspects contributed to the establishment of a culture 
of rape in Brazil, in order to demonstrate the fallibility of the criminal system in the 
protection of women victims of rape, by causing subsequent victimization processes, 
resulting in the underreporting of rape crimes. We highlight the crime of rape as a 
product of gendered social relations in imbalance. This fact, through the examination 
of the legislative changes, regarding the criminal protection of rape, it is observed 
through the victim's studies, in what way, questions overcome in the legal text still 
reverberate in the judicial discourse applied in the courts, identifying, for theoretical 
and practical foundations, as the reproduction of stereotypes developed by a 
patriarchal society, based on male domination, in which the woman is intrinsically 
subject unreliable, develops. Thus, the criminal system acts by stimulating the process 
of secondary victimization, when the victim's blame for the sexual violation suffered is 
perpetuated, inflicting on it a kind of second violence, which ends up naturalizing and 
justifying rape against the female body. The aim is to promote reflection on the 
institutional role of support to victims, so that they do not feel discouraged to seek 
support in the judicial sphere, causing the underestimation of rape occurrence rates. 
For this, the first chapter addresses the historical aspects constituted as pillars, for the 
formation and recognition of a culture of rape. It then goes on to examine legislative 
developments of the criminal type of rape. In the third chapter, rape is studied from the 
perspective of modern victimhood, with the deconstruction of the typology of the victim, 
so that their rights are fully protected. Finally, the criminal system is questioned as a 
stimulus to secondary victimization, based on the understanding of the construction of 
truth in rape crimes, passing on the evaluation of practical cases in which judicial 
discourse contributed to foster institutional violence, in derivation of the blame of the 
female victim, thus sustaining the phenomenon of underreporting in the crimes of rape. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática do estupro é um problema estrutural, especificamente contra a mulher 

adulta ou adolescente, resulta dos efeitos produzidos por uma sociedade dominada 

pelos estereótipos de gênero, perpetuado entre gerações. A proposta é ponderar 

acerca do modo como o Estado tutela a vítima do crime de estupro, no qual a vítima 

precisa provar sua inocência, mediante uma análise crítica dos possíveis processos 

de vitimização, como consequências da precariedade ou mesmo da ausência de uma 

política de apoio concreto, para que a partir desta reflexão, busque-se abarcar a tutela 

da vítima com integralidade. 

Têm-se, como hipótese inicial, demonstrar a falibilidade do Estado no amparo às 

vítimas do crime de estupro, com enfoque para o estudo do tratamento dispensado à 

vítima pelo sistema criminal, o que acaba por provocar subsequentes processos de 

vitimização, ocasionando o fenômeno da subnotificação nos crimes de estupro. Neste 

sentido, julgadores e auxiliares da justiça, mesmo que em determinados momentos, 

de forma inconsciente, são capazes de reproduzir estereótipos herdados de uma 

sociedade patriarcal, baseada na dominação masculina, na qual a mulher é objeto de 

desconfiança. Com isso, perpetuam a culpabilização da vítima pela violação sexual 

sofrida, sendo responsáveis pela incidência de uma segunda violência sobre a 

mesma. 

Nesse sentido, o presente estudo tem por escopo fazer uma análise crítica do 

tipo penal, das consequências da sua aplicação sob o enfoque da vitimologia, isto 

porque, é imprescindível compreender a complexidade do fenômeno criminal também 

sob a ótica da vítima, suas circunstâncias, os processos de vitimização, a fim de que 

os direitos constituídos possam abarcá-la em sua totalidade. Especialmente, nos 

crimes contra a dignidade sexual, observa-se uma tendência de responsabilização da 

vítima, de modo a neutralizá-la para que o agressor seja capaz de justificar e legitimar 

a sua conduta. 

Impende destacar, que o reconhecimento existencial da vítima não anula os 

direitos pertencentes ao sujeito que delinquiu, a ideia é que cada um ocupe o seu 

lugar como sujeito processual. Apesar da evolução legislativa sobre o tipo penal do 

estupro, com viés protetivo, a eficácia e efetividade dessas normas é dificilmente 
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alcançada. Consolidam-se motivos para que a ocorrência não seja registrada, por isso 

o fenômeno da subnotificação deste crime, ante o desencorajamento das mulheres, 

afinal as instituições ainda não estão aptas a tutelar completamente o direito dessas 

vítimas. É imprescindível que os profissionais envolvidos com a tutela desses direitos 

estejam atentos às peculiaridades e demandas específicas das vítimas. 

 Examinar o crime de estupro sob a perspectiva do gênero é indispensável para 

entender se os magistrados se restringem a ponderação do fato em si, ou se as 

preconcepções estruturais da sociedade, responsáveis por intensificar as 

desigualdades de gênero, são capazes de conceber a violência sexual como natural 

e, consequentemente de legitimar a atitude do agressor. Afinal, compreende-se que o 

agressor não comete o delito para simplesmente saciar sua necessidade sexual, mas 

sim, para usufruir da sensação de poder frente a figura feminina. 

 Por isso, a urgência do debate sobre a culpabilização feminina, principalmente 

no âmbito do discurso judicial, no intuito de que as manifestações ultrapassadas de 

justificação da violência sexual sejam superadas, para que as vítimas tenham 

confiança no amparo legal e se sintam acolhidas por toda uma rede que tem o dever 

de protegê-las. 

 A fim de destrinchar a questão, será realizada, investigação por meio de 

doutrinas, que transitam por diversas esferas de estudo, com a utilização de pesquisas 

registradas em órgãos públicos, capazes de elucidar a disparidade de gênero 

existente. Também serão materiais de estudo, levantamentos bibliográficos, colhidos 

através de livros, artigos, monografias, dissertações e reportagens disseminadas em 

veículos de comunicação, grande parte obtida através da internet, principalmente no 

que se refere aos casos práticos, nos quais o acesso direto às decisões judiciais fica 

quase impraticável, tendo em vista que a maioria dos processos judiciais envolvendo 

o crime de estupro estão sob a ótica do segredo de justiça. A pesquisa de legislação 

também comporá a metodologia, de modo a analisar a evolução legislativa sobre o 

tratamento dos crimes de estupro. 

Portanto, o objeto do presente estudo está na análise das causas da 

subnotificação dos crimes de estupro e de que modo o discurso judicial pode estar 

voltado para a reprodução da violência institucional contra as mulheres vítimas de 

estupro. Feitas tais considerações, serão desenvolvidos nos três capítulos que se 
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seguem, os conceitos básicos sobre o tema, bem como uma síntese incluindo os 

aspectos históricos, culturais, sociais e normativos acerca do delito de estupro. 

 O primeiro capítulo apresenta como foco o exame dos aspectos históricos que 

influenciaram diretamente para a formação e o reconhecimento de uma cultura do 

estupro. Avalia inicialmente a naturalização da violência sexual na formação do Brasil, 

e o modo de construção dos papeis sociais, por meio da existência de uma sociedade 

patriarcal que sempre priorizou a manutenção da subalternidade feminina, resultando 

em uma violência de gênero, responsável pelas disparidades do tempo presente. 

Ainda neste capítulo, observa-se os reflexos das ondas feministas, no reconhecimento 

da existência de uma cultura do estupro, através da desconstrução de paradigmas 

sociais de gênero. 

No segundo capítulo, desenvolve-se uma análise da evolução legislativa do tipo 

penal de estupro, desde as Ordenações Portuguesas, passando pelo Código Criminal 

do Império de 1830, pelo Código Penal da República de 1890, e pela Consolidação 

das Leis Penais de 1932, até chegar ao tratamento dispensado sobre os crimes de 

estupro na redação original do Código Penal de 1940. Em seguida, serão examinadas 

leis que modificaram substancialmente o referido Código, editadas tardiamente, para 

o afastamento de conceitos machistas e discriminatórios, tal como a Lei Nº 

11.106/2005 que foi responsável pela eliminação definitiva da expressão “mulher 

honesta”, bem como pela revogação do matrimônio como causa extintiva da 

punibilidade, a Lei Nº 12.015/2009 e as suas principais alterações sobre o Código, a 

Lei 12.845/2013, que estabeleceu o atendimento obrigatório e integral de pessoas em 

situação de violência sexual. Por fim, a Lei Nº 13.718/2018, responsável por tipificar 

novos crimes sexuais, entre eles o estupro coletivo e o estupro corretivo, atendendo 

as novas demandas sociais. 

O terceiro capítulo, por sua vez, abordará o crime de estupro sob a ótica da 

vitimologia moderna, através de uma investigação crítica, visto que no decorrer do 

procedimento penal, a vítima é objeto de construções e desconstruções. Inicia-se com 

a constatação da problemática da tutela estatal, com base no contexto histórico-

legislativo do crime de estupro. Também serão examinados os espaços ocupados 

pela vítima no sistema criminal, no momento em que a mesma ultrapassa a esfera do 

protagonismo, com ênfase para a vingança privada, em seguida sendo renegada, com 

a sua neutralização, até o período de redescobrimento, que em verdade pode ser 
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enxergado como um novo protagonismo da participação da vítima. Ato contínuo, far-

se-á a desconstrução da tipologia da vítima, com enfoque nas mulheres vítimas de 

estupro, para refutar as classificações deterministas que comprometem a 

concretização da justiça. Deste modo, é profundamente necessário estabelecer um 

nível de compreensão das circunstâncias que envolveram a prática do delito e dos 

consequentes processos de vitimização, a fim de abranger a tutela da vítima em sua 

totalidade. 

Na sequência, o último capítulo, revela o sistema criminal como um estímulo a 

vitimização secundária, ao analisar-se, como a verdade é construída nos crimes de 

estupro, através da valoração da palavra da vítima pelo Magistrado na dosimetria da 

pena, destacando o seu valor diferenciado, visto que, nesses casos, a palavra da 

vítima pode ser a única evidência. Além disso, será avaliado o exame de corpo de 

delito e a possibilidade de dispensa, mediante as peculiaridades que envolvem o delito 

de estupro, bem como a circunstância judicial do comportamento da vítima, muitas 

vezes caracterizada como instrumento de violência institucional, ao reforçar a 

culpabilização da vítima mulher, ditando a quem cabe o merecimento de carregar o 

status de vítima de estupro. Em seguida, serão analisados casos práticos, nos quais 

o discurso judicial revela a reprodução dos estereótipos de vítimas, sobretudo na 

solidificação da figura da “mulher honesta”, bem como o estabelecimento de padrões 

de reação, que caso a vítima não siga, tem a sua condição vitimal afastada. Por fim, 

se estabelece que a violência institucional, praticada pelo sistema criminal, é um dos 

fatores que enseja a subnotificação dos crimes de estupro, o que será demonstrado 

através de pesquisas oficiais, assim como será exposto, de que forma os padrões de 

responsabilização da vítima, estão atrelados aos mínimos costumes da sociedade 

contemporânea. 

Portanto, este estudo tem como objetivo, além de estudar de forma aprofundada 

o tipo penal do estupro, demonstrar que o sistema criminal não pode ser fonte de um 

novo sofrimento mais brutal para a vítima, a ponto de desencorajá-la na busca pela 

proteção judicial. 
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2 ASPECTOS HISTÓRICOS: PILARES DA FORMAÇÃO E DO RECONHECIMENTO 

DE UMA CULTURA DO ESTUPRO 

 

Efetiva-se, a princípio, a necessidade de análise dos motivos históricos pelos 

quais a cultura do estupro está enraizada no âmbito da sociedade brasileira, a fim de 

se obter uma identificação precisa das causas correlacionadas às deficiências de 

tutela do sistema de justiça criminal contemporâneo em face das vítimas do crime de 

estupro, diante da insistente manutenção de costumes ultrapassados. Neste 

seguimento, é de fundamental relevância avaliar como se estabeleceu a naturalização 

da violência sexual na formação do Brasil, constituindo um pilar para a construção da 

cultura do estupro, bem com o impacto das ondas feministas para o reconhecimento 

desse aspecto e finalmente o que se compreende por cultura do estupro, perante a 

perpetuação de uma forte inclinação a justificar o comportamento do agressor, com 

fundamento em práticas machistas incrustadas no meio social. 

 

2.1 A NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL NA FORMAÇÃO DO BRASIL 

 

O Brasil foi construído simbolicamente mediante forte ingerência do estupro 

como fato social, habitual, frequente e natural, deste modo “o ambiente em que 

começou a vida brasileira foi de quase intoxicação sexual.”1 No período colonial, 

indígenas e africanas foram as primeiras vítimas da violência sexual pura, o que 

acabou transformando essa violência em um dos pilares da nossa história como 

nação. Constata-se, portanto, que a população brasileira, genericamente em sua 

essência, é fruto da exploração sexual, que pode ser caraterizada como estupro2.  

Conforme destaca Marina Basso Lacerda, a primeira miscigenação ocorreu 

através da mulher indígena, tornando-a o primeiro ventre gerador do Brasil, sendo 

também um resultado do abuso sexual e da escravidão. A exploração cultural e carnal 

                                            
1FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 48. ed. Recife: Global, 2003. [Apresentação de Fernando 
Henrique Cardoso]. p.161. 
2MENEZES, Cynara Menezes. A cultura do estupro não só existe como está em nosso DNA enquanto 
nação. 2016. Disponível em: http://www.socialistamorena.com.br/cultura-do-estupro-no-brasil-em-
nosso-dna/. Acesso em: 19 out. 2018. 
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do corpo indígena feminino foi recorrente3. Neste contexto, mesmo diante das 

controvérsias apresentadas sobre a suposta romantização da escravidão apresentada 

por Gilberto Freyre no clássico Casa Grande e Senzala, é possível extrair trechos que 

demonstram como a prática do estupro era rotineira e naturalizada, evidenciando, 

assim, a bestialidade dos colonizadores da época: 

Negras tantas vezes entregues virgens, ainda molecas de doze e treze anos, 
a rapazes brancos já podres das sífilis das cidades. Porque, por muito tempo 
dominou no Brasil a crença de que para o sifilítico, não há melhor depurativo 
que uma negrinha virgem.4 

Nesta conjuntura, as negras ainda crianças e virgens, vistas como objetos de 

satisfação do prazer eram mimos oferecidos aos rapazes brancos. Portanto, o abuso 

sexual das mulheres negras foi elemento de formação e manutenção da colônia, 

assim como o abuso sexual ao qual foram submetidas as mulheres indígenas. As 

mulheres escravizadas, além do trabalho forçado, possuíam o encargo de alimentar o 

contentamento sexual do seu dominador5. A opressão de gênero por meio do estupro 

generalizado, segundo Marina Basso Lacerda, sustentou a estabilidade da família 

patriarcal, o que acabou interferindo no campo social e político da formação do Brasil: 

As negras, escravas, sofreram abuso sexual generalizado, numa forma de 
escravidão que implicou em uma intimidade do contato doméstico, que fez do 
abuso mais perverso, porque mais “consentido”. O estupro ocorria em nome 
do prazer sexual e da “reprodução do cativeiro”: o elemento mais rico da 
escravidão era o ventre gerador, como constatou Joaquim Nabuco em 
documentos da época.6 

Semelhantemente, Gilberto Freyre evidenciou como a liberdade concedida aos 

meninos brancos para a defloração de negras restou enxertada como um vício de 

educação, utilizado como base para a formação do Brasil: 

Tanto o excesso de mimo de mulher na criação dos meninos e até dos 
mulatinhos, como o extremo oposto – a liberdade para os meninos brancos 
cedo vadiarem com os moleques safados na bagaceira, deflorarem 
negrinhas, emprenharem escravas, abusarem dos animais – constituíram 

                                            
3LACERDA, Marina Basso. Colonização dos corpos: Ensaio sobre o público e o privado. Patriarcalismo, 
patrimonialismo, personalismo e violência contra as mulheres na formação do Brasil. 2010. 115 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2010. p. 99. 
4FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 48. ed. Recife: Global, 2003. [Apresentação de Fernando 
Henrique Cardoso]. p.399-400. 
5PRADO JR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 
343. 
6LACERDA, Marina Basso. Colonização dos corpos: Ensaio sobre o público e o privado. Patriarcalismo, 
patrimonialismo, personalismo e violência contra as mulheres na formação do Brasil. 2010. 115 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2010. p. 99. 
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vícios de educação, talvez inseparáveis do regime escravocrata, dentro do 
qual se formou o Brasil.7 

Por conseguinte, a negra também era o objeto responsável pelo desbravamento 

sexual do menino branco brasileiro, evidenciando assim, a intimidade perversa, sob o 

viés da sexualidade explorada. 

Em paradoxo à sociedade contemporânea, Marina Basso Lacerda, cita Darcy 

Ribeiro para fundamentar as palavras de Francisco de Oliveira quando este 

estabelece o estupro como fundamento da ordem: 

Darcy Ribeiro (2006) identifica a duplicidade do comportamento sexual do 
colonizador de outrora e do brasileiro de classe dominante de hoje: uma para 
as relações dentro do mesmo grupo social, e outro, para com pessoas de 
classe social inferior. Neste segundo caso, as relações sexuais se deram pura 
e simplesmente pelo aspecto carnal, relações sexuais sem dignidade além 
da dos animais. É o estupro como fundamento da ordem (Francisco de 
Oliveira).8 

Isto posto, de acordo com Freyre, a relação entre conquistador e conquistado 

era sádica, do branco sobressaindo ao negro, assim como do homem sobre a mulher, 

no modo em que as mulheres negras ou indígenas eram obrigadas a manter relações 

sexuais com seus senhores, em situações, nas quais o prazer e a vontade própria 

inexistiam, podendo assim, ser construído e fundamentado o conceito do estupro, 

apesar de que, aos olhos da Casa Grande, “o que a negra da senzala fez foi facilitar 

a depravação com a sua docilidade de escrava; abrindo as pernas ao primeiro desejo 

do sinhô-moço. Desejo, não: ordem.”9, essa imposição de ordem caracterizava, 

portanto, a exploração sexual. 

Por consequência, assim como o território brasileiro foi explorado, a mulher 

também foi objeto de exploração, principalmente sexual, o que produziu sequelas que 

perduram até os tempos atuais. O homem conquistador e dominador foi capaz de 

subjugar a mulher à devastação das suas necessidades sexuais, da manutenção de 

poder e da estrutura econômica da época. Essa forma de opressão das mulheres 

resultou no estupro quase que generalizado, estabelecendo a mulher como objeto da 

                                            
7FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 48. ed. Recife: Global, 2003. [Apresentação de Fernando 
Henrique Cardoso]. p.459. 
8LACERDA, Marina Basso. Colonização dos corpos: Ensaio sobre o público e o privado. Patriarcalismo, 
patrimonialismo, personalismo e violência contra as mulheres na formação do Brasil. 2010. 115 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2010. p. 99. 
9 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 48. ed. Recife: Global, 2003. [Apresentação de Fernando 
Henrique Cardoso]. p.456. 
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colonização, deste modo, a prática para a manutenção da colônia foi expressivamente 

a colonização dos corpos e das vidas das mulheres. O olhar dos autores, que retratam 

essa época histórica, muitas vezes beira ao romantismo, a realidade é mascarada e 

transfigurada para parecer que as relações sexuais impostas se deram pela 

depravação das escravizadas e não pela responsabilidade cruel dos colonizadores. 

Sendo assim, muitos se chocam com a afirmativa de que o Brasil nasceu do estupro, 

ou a consideram radical, pois estão contaminados com a ideia romantizada do que foi 

o Brasil Colônia, ideias construídas e transmitidas sob o ponto de vista masculino. 

Esta é, portanto, a realidade que muitos livros de história querem mascarar. 

 

2.2 AS ONDAS FEMINISTAS E SEUS REFLEXOS NO RECONHECIMENTO DA 

CULTURA DO ESTUPRO 

 

Para entender o modo de construção e difusão da evidente expressão de 

violência de gênero correspondente ao estupro, é imprescindível conceder o espaço 

de fala à mulher, como sujeito capaz de contar a sua própria vivência. Ao longo da 

história, “os arquivos públicos, olhar de homens sobre homens, calavam as 

mulheres10”. Destarte, as mulheres foram suprimindo os vestígios deixados por sua 

interação com o mundo, como se revelá-los fosse um insulto ao sistema, sendo assim, 

documentos e cartas exprimindo seus sentimentos mais íntimos foram autodestruídos, 

de modo que “esse ato de autodestruição é também uma forma de adesão ao silêncio 

que a sociedade impõe as mulheres11”. 

Margareth Rago, explora as consequências da imposição da mulher de sua 

colocação neste lugar de fala, para questionar comportamentos estabelecidos como 

naturais: 

Feministas assumidas ou não, as mulheres forçam a inclusão dos temas que 
falam de si, que contam sua própria história e de suas antepassadas e que 
permitem entender as origens de muitas crenças e valores, de muitas práticas 
sociais frequentemente opressivas e de inúmeras formas de desclassificação 
e estigmatização.12 

                                            
10PERROT, Michelle. Práticas da Memória Feminina. A Mulher e o espaço público. Revista Brasileira 
de História, v.18, p. 9-18, ANPUH/Marco Zero, 1989. p.11. 
11Ibid., p.12. 
12RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e História. In: PEDRO, Joana Maria; GROSSI, 
Miriam (Org.). Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Ed.Mulheres, 1998. p. 13. 
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Por intermédio do olhar feminista é possível revisitar o passado, no intuito de 

reestruturar práticas e interpretações produzidas pela visão de mundo masculina, 

responsável, muitas vezes, por distorcer condutas femininas, a fim de culpabilizar as 

mulheres pela promiscuidade da vida humana. Neste sentido, é válido remeter-se à 

proposta de releitura da história de Colonização do Brasil, na qual Margareth Rago 

evidencia como as impressões do homem estabeleceram a conceituação do modo de 

vida da mulher:  

O olhar feminista permite reler a história da Colonização no Brasil, no século 
16, a exemplo do que realiza a historiadora Tânia Navarro Swain, 
desconstruindo as imagens e representações construídas pelos viajantes 
sobre as formas de organização dos indígenas, sobre a sexualidade das 
mulheres, supostamente fogosas e promíscuas, instituindo sua amoralidade. 
Num excelente trabalho genealógico, a historiadora revela como os 
documentos foram apropriados e reinterpretados pela historiografia 
masculina, através de conceitos extremamente misóginos, cristalizando-se 
imagens profundamente negativas a respeito dos primeiros habitantes da 
terra, considerados para sempre incivilizados e incapazes de cidadania.13 

Na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, datada de 1791, Olympe de 

Gouges, como uma semente dos movimentos feministas, ousou propor em tom de 

crítica, a liberdade e igualdade de direitos das mulheres com relação aos homens, 

colocando no documento uma dedicatória à Rainha, Maria Antonieta, esposa de Luís 

XVI. Tal documento foi encaminhado à Assembleia Nacional da França, para 

aprovação, tal como ocorreu com a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão14. 

Dentro desta perspectiva da mulher colocando-se como sujeito ativo da sua 

própria história, surgem os movimentos feministas, estreando na Europa, ao final do 

século XX, com caráter emancipatório15. A primeira onda feminista tinha como objeto 

de reivindicação as garantias de igualdade de direitos entre os sexos, com início nos 

Estados Unidos se estendendo, logo após, aos territórios da América Latina. Já no 

âmbito restrito ao Brasil foram reivindicados direitos básicos até 1940, ano em que o 

                                            
13RAGO, Margareth. Epistemologia feminista, gênero e História. In: PEDRO, Joana Maria; GROSSI, 
Miriam (orgs.). Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Ed.Mulheres, 1998. p.16. 
14 ASSMANN, Selvino José. Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã - por Marie Gouze, "Olympe 
de Gouges" (1791). Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis, Florianópolis, v. 15, n. 1, fev. 
2018. ISSN 1807-1384. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/view/54986>. Acesso em: 02 dez. 2018. 
15BARBOSA, Geovane dos Santos; LAGE, Allene Carvalho. Reflexões sobre o movimento feminista na 
América Latina. Revista Lugares de Educação [RLE], Bananeiras-PB, v. 5, n. 11, p. 92-103, ago.-dez., 
2015. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rle. Acesso em: dez. 2018.  
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direito a participação nas eleições é adquirido16. Portanto, essa primeira onda 

correspondeu a luta por direitos primários, na busca da construção de uma identidade 

feminina17. 

Na década de 1960 surgiu a segunda onda feminista, tendo como pauta o fim da 

discriminação e a efetivação da igualdade de gênero proposta na primeira onda, no 

combate a subalternidade18, apresenta um cunho mais feminista. Uma das principais 

reivindicações, nessa fase, será o direito ao voto19. Nesse contexto, surge a expressão 

“cultura do estupro”, nos Estados Unidos as feministas já discutiam sobre uma cultura 

do estupro, em 1970, em sequência, iniciando um movimento antiestupro20. 

Em sequência, na década de 1990, emergiu a terceira onda feminista que se 

estende até a pós-contemporaneidade, sendo marcada pela criticidade e o respeito 

aos ideais feministas, seu objetivo era promover a correção e a discussão das lacunas 

deixadas pelos movimentos da segunda onda21. Essa fase buscou a contestação da 

construção dos conceitos feministas apenas a partir das experiências vividas por 

mulheres brancas integrantes das classes sociais mais favorecidas. Com esse 

questionamento, mulheres negras começaram a participar ativamente do movimento 

para demonstrar as diferenças vividas por mulheres diversas, em diferentes espaços 

e pertencimentos sociais. Sendo assim, foi marcada por inúmeros questionamentos 

internos22. 

Pode-se falar também na existência de uma quarta onda feminista, diante de 

transições sociais, provocadas pelos novos meios de tecnologia, que tem como objeto 

o feminismo sob um viés contemporâneo, onde o ativismo digital se caracteriza como 

                                            
16BARBOSA, Geovane dos Santos; LAGE, Allene Carvalho. Reflexões sobre o movimento feminista na 
América Latina. Revista Lugares de Educação [RLE], Bananeiras-PB, v. 5, n. 11, p. 92-103, ago.-dez., 
2015. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rle. Acesso em: dez. 2018.  
17SILVA, JS. Vozes femininas da poesia latino-americana: Cecília e as poetisas uruguaias [online]. São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.  
18BARBOSA, Geovane dos Santos; LAGE, Allene Carvalho. Reflexões sobre o movimento feminista na 
América Latina. Revista Lugares de Educação [RLE], Bananeiras-PB, v. 5, n. 11, p. 92-103, ago.-dez., 
2015. Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rle. Acesso em: dez. 2018. 
19SILVA, JS. Vozes femininas da poesia latino-americana: Cecília e as poetisas uruguaias [online]. São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 
20CAMPOS, Carmen; MACHADO, Lia; NUNES, Jordana; SILVA, Alexandra. Cultura do estupro ou 
cultura antiestupro?. Revista Direito GV, São Paulo, v.13, n.3, p.981-1006, set-dez, 2017. p.982. 
21BARBOSA, Geovane dos Santos; LAGE, Allene Carvalho. Reflexões sobre o movimento feminista na 
América Latina. Revista Lugares de Educação [RLE], Bananeiras-PB, v. 5, n. 11, p. 92-103, Ago.-Dez., 
2015. Disponível em <http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/rle> Acesso em: 19 out 2018.> 
22GASPARETTO JR, Antonio. Terceira onda feminista. Site Infoescola. Disponível em: 
<https://www.infoescola.com/historia/terceira-onda-feminista/>. Acesso em: 02 dez 2018. 
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um grande difusor de ideias advindas dos movimentos sociais, incluindo o feminismo. 

Essa quarta onda está marcada pela popularização e redemocratização do feminismo, 

através da internet, não apresentando pautas específicas como característica, mas 

oportunizando o acesso do conhecimento feminista a todos23. Deste modo, é possível 

assemelhar a contribuição dos movimentos feministas para questionar paradigmas 

pré-existentes e promover o reconhecimento da existência de uma cultura do estupro. 

 

2.3 O QUE SE ENTENDE EFETIVAMENTE POR CULTURA DO ESTUPRO 

 

Diante de um conjunto de fatores e comportamentos sociais que levam a 

objetificação da mulher, constrói-se, portanto, a cultura do estupro, proveniente do 

termo “Rape Culture” resultado desse movimento estadunidense, que ocorreu nos 

grupos de sensibilização, nas décadas de 1960 e 1970, época da segunda onda 

feminista, cujo objetivo era sinalizar o modo como a sociedade culpava as próprias 

vítimas de abuso sexual, com base em condutas sutis ou perceptíveis capazes de 

relativizar ou silenciar a violência24: 

Susan Brownmiller, em Against our will (1975), afirma a existência de uma 
cultura (norte-americana) que apoia o estupro (rape-supportive culture), a 
partir do modo como essa cultura define a sexualidade masculina como 
naturalmente agressiva, a feminina como passiva, e exige das mulheres o 
comportamento de polidez, delicadeza e de não confronto.25 

No Brasil, a expressão “cultura do estupro” se estendeu às ruas, através das 

redes sociais, por intermédio de novos movimentos feministas, após a propagação da 

ocorrência de um estupro coletivo em uma favela do Rio de Janeiro2627. 

                                            
23ROCHA, Fernanda de Brito Mota. A quarta onda do movimento feminista: o fenômeno do ativismo 
digital. 2017. 137 f. Pós-Graduação em Ciências Sociais – Universidade do Vale do Rio dos Sinos. São 
Leopoldo, 2017. Disponível em < 
http://www.repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/6728/Fernanda%20de%20Brito%20
Mota%20Rocha_.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 02 dez. 2018. 
24SEMÍRAMIS, Cynthia. Sobre a cultura do estupro. Revista Fórum. 2013. Disponível em: 
https://www.revistaforum.com.br/cultura-do-estupro. Acesso em: 04 nov. 2018. 
25CAMPOS, Carmen; MACHADO, Lia; NUNES, Jordana; SILVA, Alexandra. Cultura do estupro ou 
cultura antiestupro?. Revista Direito GV, São Paulo, v.13, n.3, p.981-1006, set-dez, 2017. p. 983. 
26COELHO, Henrique. Um ano após estupro coletivo na Zona Oeste do Rio, dois envolvidos seguem 
foragidos e delegada sofre ameaças. Portal G1, mai 2017. Disponível em:  https://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/um-ano-apos-estupro-coletivo-na-zona-oeste-do-rio-dois-envolvidos-seguem-foragidos-
e-delegada-sofre-ameacas.ghtml. Acesso em: 04 nov 2018. 
27Em 2016, o Rio de Janeiro foi cenário de um estupro coletivo, tendo como vítima uma jovem de 16 
anos. Os fatos chegaram ao conhecimento da polícia, porque os autores filmaram e fizeram registro 
fotográfico da jovem desacordada, sendo motivo de chacota, publicando todas as evidências nas redes 
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Para denominar uma prática corriqueira como cultura, faz-se necessário 

compreender o significado do termo cultura, nesse sentido, “adotamos a referência de 

Marilena Chauí (1986) acerca do termo cultura que, segundo ela, “em sentido amplo, 

cultura [...] é o campo simbólico e material das atividades humanas28”.  Deste modo, 

“é denominado cultura do estupro o conjunto de violências simbólicas que viabilizam 

a legitimação, a tolerância e o estímulo à violação sexual29”. 

Isso não implica em todos os homens classificados como estupradores em 

potencial, mas convida a reflexão à maneira como comportamentos machistas e 

misóginos contribuem para a perpetuação dessa espécie de violência. Em razão 

disso, considerar o agente estuprador como inimputável ou resultado de uma 

sociedade determinista é uma abordagem superficial. Por conseguinte, o estupro se 

estabelece como algo que não é considerado uma exceção, a partir da propagação 

de mecanismos culturais capazes de reforçá-lo30. 

A prática do estupro projeta uma relação de poder, portanto, “a cultura do estupro 

é o processo de constrangimento social que garante a manutenção dos papéis de 

gênero31”, sendo que “esse constrangimento social não é direcionado somente às 

mulheres, mas a toda pessoa que não se enquadre no modelo32”. Em função disso: 

Os estupradores agem assim apoiados em discursos machistas que são 
transmitidos até eles, e por eles, das mais variadas formas. O conteúdo desse 
discurso tem como foco a ideia de que o poder sexual está no homem, e que 
este tem o direito de realizar esse poder sobre a mulher ou sobre outros 
homens (que, dentro da sociedade binária, não reproduzem os estereótipos 
de masculinidade e virilidade) como quiser e sempre que julgar necessário.33 

Como consequência, os mecanismos legitimadores da violência sexual são 

naturalizados, não pelo fato de serem realmente naturais, e sim pela razão de serem 

                                            
sociais. Inicialmente, o número de envolvidos foi informado como sendo trinta, mas chegou-se ao 
número de sete indiciados, entre eles alguns chefes do tráfico da Zona Oeste da cidade. 
28SOUSA, Renata Floriano de. Cultura do estupro: prática e incitação à violência sexual contra 
mulheres. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 25, n. 1, p. 9-29, Abr. 2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104026X2017000100009&lng=en&nrm=is. 
Acesso em: 04 nov 2018. p.10. 
29Ibid., p.13. 
30Ibid. 
31SEMÍRAMIS, Cynthia. Sobre a cultura do estupro. Revista Fórum. 2013. Disponível em: 
https://www.revistaforum.com.br/cultura-do-estupro. Acesso em: 04 nov. 2018. p.2. 
32Ibid., p.2. 
33SOUSA, Renata Floriano de. Cultura do estupro: prática e incitação à violência sexual contra 
mulheres. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 25, n. 1, p. 9-29, Abr. 2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104026X2017000100009&lng=en&nrm=is. 
Acesso em: 04 nov 2018. p.12-13. 
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condicionados pela cultura. Nesse contexto, a violência contra a mulher torna-se um 

fenômeno social, construído e sustentado pelo ego masculino: 

O imaginário masculino sobre o feminino sedutor (que se esquiva, que diz 
não querendo dizer sim) constrói-se também na dicotomia entre as mulheres: 
as que se oferecem (prostitutas, vadias) e as mulheres interditadas (mães, 
irmãs, tias). Assim, “o feminino é todo ele pensado como um objeto e como 
interdito” (MACHADO, 1998, p. 243), cuja diferenciação (mulher prostituta x 
mulher de família) é constituída pelo ego masculino.34 

Isto posto, a cultura do estupro é encorajada pela sociedade quando se ensina 

a homens e mulheres sobre a naturalidade de um comportamento agressivo, através 

de piadas, cantadas desrespeitosas, músicas depreciativas, entre outros. Cada vez 

que, a sexualidade masculina impulsiva é naturalizada, a dificuldade das vítimas para 

denunciarem os agressores, principalmente os conhecidos, por serem mais facilmente 

desacreditadas, é explicada. Ainda persiste, no imaginário popular, a ideia de que “se 

não houve muita violência, não é estupro. Isso explicaria as baixas notificações 

referentes aos crimes de estupro, pois as mulheres não acreditam que o que 

vivenciam como estupro será entendido legalmente como tal35”. Nessa perspectiva: 

Quando o modelo esperado socialmente do comportamento feminino em 
relação à sexualidade é o de ser discreta, não confrontar, não tomar a 
iniciativa declarada do ato sexual, mas seduzir e provocar o desejo 
masculino, constroem-se as dúvidas sobre se houve estupro, pois ou não 
houve resistência ou houve provocação das mulheres (o que negaria o 
estupro já que “elas queriam”).36 

Depreende-se, então, que a responsabilidade da violência é transferida do 

agressor para a vítima, nesse caso, a mulher. A sociedade, no momento em que culpa 

a vítima por colocar-se nas chamadas “situações de risco”, não seguindo as “regras 

de conduta”, revitimiza a mulher, depositando na mesma a incumbência de atos de 

terceiros em detrimento da sua própria integridade sexual.37 Não basta, portanto, 

constatar a consumação do crime, necessita-se destrinchar o histórico pessoal da 

suposta vítima, sua reputação, a fim de conceder  ou não o status de vítima de estupro. 

Esse status é uma construção social da mulher como símbolo de castidade e 

perfeição, afinal uma mulher com vida sexual ativa e intensa escandaliza, colocando 

                                            
34CAMPOS, Carmen; MACHADO, Lia; NUNES, Jordana; SILVA, Alexandra. Cultura do estupro ou 
cultura antiestupro?. Revista Direito GV, São Paulo, v.13, n.3, p.981-1006, set-dez, 2017. p.990. 
35Ibid., p.985. 
36Ibid., p.985. 
37SOUSA, Renata Floriano de. Cultura do estupro: prática e incitação à violência sexual contra 
mulheres. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 25, n. 1, p. 9-29, Abr. 2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104026X2017000100009&lng=en&nrm=is. 
Acesso em: 04 nov 2018. 



24 
 

em questionamento a sua posição de vítima, “caso contrário, o estupro (quando 

reconhecido como tal) não será nada mais do que consequência de um 

comportamento inapropriado38”. Com isso, a culpabilização e o julgamento da vítima 

resultam no seu silenciamento. 

Durante toda a história, mulheres que não fossem consideradas puras ou 

submissas eram indignas de confiança. 518 anos após a ocupação do Brasil pelos 

portugueses e, no tocante ao combate à violência contra a mulher, ainda se tem muito 

o que reconhecer e avançar. O modo de pensar e de perpetuar costumes determina 

como nasce a cultura do estupro, assim sendo, o papel do Direito é promover, através 

de suas instituições, o seu enfrentamento. 

  

                                            
38SOUSA, Renata Floriano de. Cultura do estupro: prática e incitação à violência sexual contra 
mulheres. Rev. Estud. Fem., Florianópolis, v. 25, n. 1, p. 9-29, Abr. 2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104026X2017000100009&lng=en&nrm=is. 
Acesso em: 04 nov 2018. p.17. 
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3 EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DO TIPO PENAL DE ESTUPRO 

 

No presente capítulo será examinada a evolução legislativa do tipo penal do 

estupro ao longo da história do Brasil, bem como o surgimento de outras leis capazes 

de influenciar no tratamento do referido tipo penal. Será analisado, de que modo o 

contexto social da época interviu na definição legal e na percepção sobre a existência 

do crime. Neste seguimento, é de fundamental relevância avaliar a evolução 

legislativa do tipo penal de estupro, dentro do contexto social em que as mudanças 

do texto legal se estabeleceram, com o propósito de constatar a problemática da tutela 

estatal no que concerne à assistência às vítimas dos crimes de estupro, perante a 

existência de uma forte tendência à justificar o comportamento do agressor, com base 

em costumes machistas solidificados na sociedade contemporânea. 

As alterações legislativas correspondem ao aspecto evolutivo do delito, desde 

as Ordenações Portuguesas, passando pelo Código Criminal do Império de 1830 e 

pelo Código Penal da República de 1890. Faz-se necessário também o exame da 

Consolidação das Leis Penais de 1932, até a redação original do Código Penal de 

1940. Em momento posterior, verificar-se-á modificações legislativas produzidas pelas 

Lei 11.106/2005, com a eliminação definitiva da expressão “mulher honesta” do 

Código Penal de 1940, assim como a revogação do matrimônio como causa extintiva 

da punibilidade, a fim de compreender como a “lógica da honestidade” ainda está 

sedimentada no meio social. Importante compreender, do mesmo modo, a incidência 

da Lei Nº 12.015/2009, com a promoção das principais alterações no referido Código, 

além da edição da Lei Nº 12.845/2013 que estabeleceu o atendimento obrigatório e 

integral às pessoas em situação de violência sexual. Por fim, analisar-se-á a 

tipificação de novos crimes sexuais, por intermédio da Lei Nº 13.718/2018, com a 

criação das imputações do estupro coletivo e do estupro corretivo, e suas implicações 

sociais. 

 

3.1 ORDENAÇÕES PORTUGUESAS 

 

As Ordenações do Reino de Portugal foram as primeiras legislações vigentes no 

território brasileiro, enquanto pertencente ao reino português, nascidas na Europa do 
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século XV, tratavam-se de uma sistematização pioneira do que pode ser chamado de 

direito nacional, compilando o direito lusitano por vários séculos39. Por este ângulo, 

será feita uma análise do modo como o crime de estupro era tutelado, a fim de que 

seja possível realizar uma verificação da evolução legislativa do tipo penal de estupro. 

Nas Ordenações Afonsinas, “concluídas em 1446 d.C, durante a menoridade de 

D. Afonso V”40, estava descrito o modo como a vítima deveria se comportar ao 

registrar uma queixa, para que a mesma tivesse credibilidade: 

Que fe alguma molher forçarem em povoado, que deve fazer querela em efta 
guifa, dando grandes vozes, e dizendo, vedes que me fazem, hindo per três 
ruas; e fe o afsy fezer, a querela feja valedoira: e deve nomear o que a forçou 
per feu nome.4142 

Assim sendo, o delito de estupro era tutelado no Livro V das Ordenações 

Afonsinas sob o Título VI - “Da molher forçada e como fe deve a provar a força.”4344, 

no qual a mulher vítima de estupro era obrigada, imediatamente após a violência, a 

berrar pelas ruas, descrevendo a ocorrência do crime, inclusive com a indicação do 

nome do agressor, ou seja, uma forma vexatória de exposição pública. Isso se deve 

ao fato de que a mulher não era tratada como um ser confiável, tendo a sua essência 

como símbolo de traição, por esta razão, a sua palavra tinha menor valor, sendo  a 

mesma plenamente capaz de levantar falsas acusações, perante a visão patriarcal, 

deste modo, a virgindade era um aspecto importante para determinar se houve o 

estupro ou não. 

Em 1521, surgiu uma edição completa e definitiva das novas ordenações, no 

reinado de D. Manuel, apelidadas de Manuelinas, divididas em cinco livros, com o 

                                            
39POVEDA VELASCO, I. M. Ordenações do Reino de Portugal. Revista Da Faculdade De Direito, 
Universidade De São Paulo, São Paulo, v. 89, p.11-67, 1994. Disponível em: 
https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235. Acesso em: 04 nov 2018. 
40POVEDA VELASCO, I. M. Ordenações do Reino de Portugal. Revista Da Faculdade De Direito, 
Universidade De São Paulo, São Paulo, v. 89, p.11-67, 1994. Disponível em: 
https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235. Acesso em: 04 nov 2018. p.17. 
41ORDENAÇÕES AFONSINAS DO REINO DE PORTUGAL. Livro V. Capítulo VI. Da molher forçada e 
como fe deve a provar a força. 1446. Disponível em:  http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l5pg29.htm. 
Acesso em: 04 nov 2018. p. 29. 
42“Que se alguma mulher forçarem em povoado, que deve fazer querela em esta guisa, dando grandes 
vozes, e dizendo, vedes que me fazem, indo por três ruas; e se o assim fizer, a querela seja valedoura: 
e deve nomear o que a forçou por seu nome.” (Tradução nossa). 
43ORDENAÇÕES AFONSINAS DO REINO DE PORTUGAL. Op. cit. p. 29. 
44“Da mulher forçada e como se deve provar a força.” (Tradução nossa). 
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objetivo de acabar com as dúvidas relacionadas a legislação anterior45. No que tange 

ao delito de estupro, este é tratado no Livro V, “Título XIII – Do que dorme por força 

com qualquer molher ou traua della, ou a leua por fua vontade.”4647, é digna de atenção 

a questão que se segue: 

E pofto que o dito forçador cafe com effa molher forçada, ainda que o 
cafamento feja feito per vontade dela, nem por iffo sera releuado da dita pena, 
mas morrerá affi como fe com ella nunca ouueffe cafado.4849 

Nesta acepção, o estuprador era castigado com pena de morte, mesmo que 

chegasse a manter matrimônio com a vítima, ainda que por vontade dela. A expressão 

presente no título “traua dela” referia-se a qualquer forma de constrangimento de 

homem feita a mulher, mesmo não se tratando de conjunção carnal, o agressor era 

apenado com trinta dias de cadeia, além de multa50. 

Por determinação de Felipe II, da Espanha, soberano também de Portugal, as 

Ordenações Filipinas entraram em vigor no ano de 1603, já no reinado de Felipe III51. 

No Livro V, “Título XVIIII – Do que dorme por força com qualquer mulher ou trava dela, 

ou a leva por sua vontade52”, destaca-se: 

Todo homem, de qualquer stado e condição que seja, que forçosamente 
dormir com qualquer mulher postoque ganhe dinheiro por seu corpo, ou seja 
scrava, morra por ello. Porém, quando fôr com mulher, que ganhe dinheiro 
per seu corpo, ou com scrava, não se fará execução, até no-lo fazerem saber, 
e per nosso mandado.5354 

                                            
45POVEDA VELASCO, I. M. Ordenações do Reino de Portugal. Revista Da Faculdade De Direito, 
Universidade De São Paulo, São Paulo, v. 89, p.11-67, 1994. Disponível em: 
https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235. Acesso em: 04 nov 2018. 
46ORDENAÇÕES MANUELINAS DO REINO DE PORTUGAL. Livro V. Capítulo XIIII. Do que dorme por 
força com qualquer molher ou traua dela, ou a leua por fua vontade. 1521. Disponível em: 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/manuelinas/l5p52.htm. Acesso em: 04 nov 2018. p.52. 
47“Do que dorme por força com qualquer mulher, ou traua dela, ou a leve por sua vontade.” (Tradução 
nossa). 
48ORDENAÇÕES MANUELINAS DO REINO DE PORTUGAL. Op.cit. p.52. 
49“E posto que o dito forçador case com a mulher forçada, ainda que o casamento seja feito pela 
vontade dela, nem por isso será perdoado da dita pena, mas morrerá assim como se nunca houvesse 
casado com ela.” (Tradução nossa). 
50OLIVEIRA, Júlio Cesar. Crime de estupro e as alterações na lei 12.015/09. 2010. 82 f. 
Monografia (Direito) – Universidade do Vale do Itajaí, São José, 2010. 
51POVEDA VELASCO, I. M. Ordenações do Reino de Portugal. Revista Da Faculdade De Direito, 
Universidade De São Paulo, São Paulo, v. 89, p.11-67, 1994. Disponível em: 
https://doi.org/10.11606/issn.2318-8235. Acesso em: 04 nov 2018. 
52ORDENAÇÕES FILIPINAS DO REINO DE PORTUGAL. Livro V. Capítulo XVIII. Do que dorme por 
força com qualquer mulher ou trava dela, ou a leva por sua vontade. 1603. Disponível em: 
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1168.htm. Acesso em: 04 nov 2018. p. 1168. 
53ORDENAÇÕES FILIPINAS DO REINO DE PORTUGAL. Op. cit. p.1168. 
54“Todo homem, de qualquer estado e condição que seja, que forçosamente dormir com qualquer 
mulher, posto que ganhe dinheiro por seu corpo ou seja escrava, morra por isso. Porém, quando for 
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Neste trecho, é possível observar os diferentes valores atrelados às diferentes 

mulheres, no momento em que a punição ao estupro praticado contra a mulher 

prostituta e a mulher escrava é menor, excluindo-se a pena de morte, para tais casos. 

Constata-se, portanto, como a definição de estupro era bastante divergente da atual, 

tendo em vista os costumes e contexto social da época. A mulher (brancas, 

escravizadas negras, escravizadas indígenas) não era reconhecida como sujeito de 

direitos, sua construção identitária era de constituir uma extensão do homem, seja ele 

seu marido ou seu senhor, consequentemente uma propriedade deles. 

 

3.2 CÓDIGO CRIMINAL DO IMPÉRIO DE 1830; O CÓDIGO PENAL DA REPÚBLICA 

DE 1890 E A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS PENAIS DE 1932 

 

O Código Penal da República de 1890 foi o primeiro Código a reservar o nome 

estupro para determinar o conceito de cópula violenta, instituindo a classificação do 

crime de estupro, posto que, o vocábulo estupro não era empregado para significar a 

conjunção carnal, mediante violência55. Anteriormente, no Código do Império de 1830, 

o referido tipo penal passou a integrar o Capítulo II denominado “Dos Crimes Contra a 

Segurança da Honra56”, no qual, os artigos 219 e 222 tratavam, in verbis: 

Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de dezasete annos. Penas - de 
desterro para fóra da comarca, em que residir a deflorada, por um a tres 
annos, e de dotar a esta. Seguindo-se o casamento, não terão lugar as penas. 

Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, com qualquer 
mulher honesta. Penas - de prisão por tres a doze annos, e de dotar a 
offendida. Se a violentada fôr prostituta. Penas - de prisão por um mez a dous 
annos.57 

                                            
com mulher, que ganhe dinheiro por seu corpo, ou com escrava, não se fará execução, até “no-lo” 
fazerem saber, e por nosso mandado.” (Tradução nossa). 
55HUNGRIA, Nélson; LACERDA, Romão Cortês de; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao 
Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. 5.ed. v. VIII. Rio de Janeiro: Forence, 
1981. 
56BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. D. Pedro por Graça de 
Deus, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil: 
Fazemos saber a todos os Nossos subditos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei 
seguinte. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm> Acesso 
em 08 nov. 2018. 
57BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Código Criminal. D. Pedro por Graça de 
Deus, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil: 
Fazemos saber a todos os Nossos subditos, que a Assembléa Geral Decretou, e Nós Queremos a Lei 
seguinte. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-12-1830.htm> Acesso 
em 08 nov. 2018. p.23. 
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De acordo com Nelson Hungria, o artigo 222, era responsável por abrandar a 

pena de prisão por três a doze anos, juntamente com o pagamento de dote à ofendida, 

sendo que, o casamento da vítima com o ofensor extinguia a pena58. Merece destaque 

a expressão “mulher honesta”, constantemente repetida no texto legal, que constitui 

uma forma explícita de desqualificar as vítimas do crime de estupro, visto que, havia 

distinção de penas, sendo que, o crime praticado contra a dita “mulher honesta” 

possuía uma punição mais severa, enquanto que o crime praticado contra prostitutas 

era considerado mais ameno. Por outro lado, mais uma vez, o casamento surge como 

forma de isenção de pena, de modo que a aproximação entre agressor e vítima era 

considerada natural. 

Na mesma linha de intelecção, para Nelson Hungria e outros, o Código Penal de 

1890 “reservava o nome estupro para designar ‘o ato pelo qual o homem abusa com 

violência de uma mulher, seja virgem ou não’. É o mesmo crime do Código atual.59”. O 

Título VII era apresentado sob a denominação “Dos crimes contra a segurança da 

honra e honestidade das famílias e do ultraje público ao pudor”60, segundo o qual nos 

artigos 268 e 269, do Capítulo I “Da violência carnal”, in verbis: 

Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: Pena - de prisão 
cellular por um a seis annos. 

§ 1º Si a estuprada for mulher publica ou prostituta: Pena - de prisão cellular 
por seis mezes a dous annos. 

§ 2º Si o crime for praticado com o concurso de duas ou mais pessoas, a pena 
será augmentada da quarta parte. 

Art. 269. Chama-se estupro o acto pelo qual o homem abusa com violencia 
de uma mulher, seja virgem ou não. 

Por violencia entende-se não só o emprego da força physica, como o de 
meios que privarem a mulher de suas faculdades psychicas, e assim da 
possibilidade de resistir e defender-se, como sejam o hypnotismo, o 
chloroformio, o ether, e em geral os anesthesicos e narcoticos.61 

                                            
58HUNGRIA, Nélson; LACERDA, Romão Cortês de; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao 
Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. 5.ed. v. VIII. Rio de Janeiro: Forence, 
1981. 
59HUNGRIA, Nélson; LACERDA, Romão Cortês de; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao 
Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. 5.ed. v. VIII. Rio de Janeiro: Forence, 
1981. p. 105. 
60BRASIL. Decreto Nº 847, de 11 de outubro de 1890. Promulga o Codigo Penal. Lei de 16 de dezembro 
de 1830. O Generalissimo Manoel Deodoro da Fonseca, Chefe do Governo Provisorio da Republica 
dos Estados Unidos do Brazil, constituido pelo Exercito e Armada, em nome da Nação, tendo ouvido o 
Ministro dos Negocios da Justiça, e reconhecendo a urgente necessidade de reformar o regimen penal, 
decreta o seguinte:. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm. 
Acesso em: 08 nov. 2018. 
61Ibid., p.55. 
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Nesta lógica, observa-se a necessidade de colocar expressamente em lei, que o 

estupro se caracterizaria independente da mulher ser virgem ou não, embora, devesse 

se tratar de mulher honesta. Novamente, a expressão mulher honesta surge, 

delineando o amplo poder do aplicador legislativo de definir qual seria o estereótipo 

dessa honestidade. Logo, o comportamento da vítima é determinante para encaixá-la 

no conceito de vítima. 

A Consolidação das Leis Penais de 1932 abordava o crime de estupro no artigo 

266, sob a denominação do capítulo de violência carnal, incluso no “Título VII – Dos 

crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do ultraje publico ao 

pudor62”: 

TITULO VIII  

Dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das familias e do 
ultraje publico ao pudor  

CAPITULO I  

DA VIOLENCIA CARNAL  

Art. 266 -- Attentar contra o pudor de pessoa de um ou de outro sexo, por 
meio de violencia ou ameaça, com o fim de saciar paixões lascivas ou por 
depravação moral: PENA - de prisão cellular por um a tres annos.  

§ 1.0 - Excitar, favorecer ou facilitar a corrupção .de pessoa de um ou de outro 
sexo, menor de 21 annos, induzindo-a á pratica de actos deshonestos, 
viciando a sua innocencia ou pzrvertendo de qualquer modo o seu senso 
moral: PENA - de prisão cellular por seis mezes a dois .annos.  

§ 2. 0 - Corromper pessoa menor de 21 annos, de um ou de outro sexo, 
praticando com ella ou contra ella, actos de libidinagem: PENA - de prisão 
cellular por dois a quatro annos.63 

Demonstrou-se através disso, que o bem jurídico digno de proteção 

correspondia a honra das famílias, e a moralidade pública, menosprezando deste 

modo, a dignidade sexual da ofendida, bem como a sua liberdade de escolha. 

 

 

 

                                            
62PIRAGIBE, Vicente. Consolidação das Leis Penaes. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. 
Approvada e adoptada pelo Decr. n. 22.213 de 14 de dez de 1932. Rio de Janeiro: Editora Freitas 
Bastos, 1938, 4ªed. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/DominioPublico/72115/pdf/72115.pdf> Acesso em 15 nov. 2018. 
p.85. 
63Ibid., p.85. 
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3.3 CÓDIGO PENAL DE 1940 

 

Finalmente, após percorrer os principais marcos legislativos da tutela do crime 

de estupro, faz-se necessário analisar com maior profundidade o tratamento disposto 

no Código Penal de 1940, em sua redação original, uma vez que esse diploma legal 

ainda se encontra em vigência, no momento presente, com atualizações legislativas. 

O artigo 213 versava sobre o conceito do delito de estupro, tratado 

separadamente do delito de atentado violento ao pudor, disposto no artigo 214. Deste 

modo, estuprar alguém consistia em, in verbis: “Art. 213. Constranger mulher a 

conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: Pena – reclusão, de três a 

oito anos.64” Ensinaram Nelson Hungria et al., nos termos do Código Penal de 1940, 

que “estupro [...] é a obtenção da posse sexual da mulher por meio de violência física 

ou moral65”. Destarte, a posse exercida sobre o corpo feminino caracterizava o delito, 

a partir da existência de uma violência física ou moral. Observa-se, portanto, que a 

satisfação sexual corresponde a um desejo secundário, visto que o atrativo do 

agressor pode ser compreendido no exercício do poder de gênero sobre a figura 

feminina. 

Neste seguimento, os elementos jurídicos integrantes do tipo penal do estupro 

abarcavam: a conjunção carnal com a mulher dita dissidente, o emprego da violência 

ou grave ameaça; bem como a presença de dolo específico. Em análise a cada um 

dos elementos, “por conjunção carnal, em face do Código, entende-se a conjunção 

sexual, isto é [...] o ajuntamento do órgão genital do homem com o da mulher, a 

intromissão do pênis na cavidade vaginal66”. Caso o sujeito ativo se valesse de outras 

formas para satisfazer a sua lascívia, o estupro estaria descaracterizado, 

configurando, então, o delito de atentado violento ao pudor, punido menos 

severamente que o estupro: 

Se o agente, em substituição ao pênis, usa dos dedos ou de algum objeto 
(pau roliço, vela, phallus artificial, etc.), não se pode configurar estupro, pela 
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singela razão de que não se dá a penetração do órgão sexual masculino. Não 
há estupro sem a introductio pênis intra vas.67 

Não se compreendia como estupro, portanto, qualquer outro ato sexual que não 

correspondesse a descrição apresentada pelo artigo 213. Por atentado violento ao 

pudor, entendia-se: “art. 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal: Pena – reclusão, de dois a sete anos”68. 

Para Hungria et al, a conjunção carnal a qual a mulher violada era submetida, 

constituía situação menos vexatória, comparada a chamada cópula anormal, embora 

os resultados lesivos da conjunção carnal pudessem superar a violência sofrida pelo 

ato libidinoso. Com isso, interpreta-se a justificativa pela qual, o Código Penal de 1940 

submeteu às duas situações tratamento diverso, compondo, portanto, a tipicidade de 

dois crimes. No que tange ao dissenso da vítima, este deveria ser sincero e positivo, 

manifestado por inequívoca resistência, ao passo que: 

Não basta uma platônica ausência de adesão, uma recusa meramente verbal, 
uma oposição passiva ou inerte. É necessária uma vontade decidida e 
militantemente contrária, uma oposição que só a violência física ou moral 
consiga vencer. Sem duas vontades embatendo-se em conflito, não há 
estupro.69 

Como se não bastasse a violência sofrida, a mulher vítima, deveria seguir um 

padrão de comportamento definido pelo homem, que neste sentido, não poderia 

ocupar a esfera da legitimidade passiva do delito, inexistindo, por conseguinte, o 

respeito a individualidade de cada vítima, no reconhecimento da possibilidade de 

existência de diversas formas de reação. A vítima era obrigada a resistir, na 

logicidade, de expor de maneira explícita o seu descontentamento, de modo que “a 

resistência ativa da vítima é a contraprova da violência como elemento integrante do 

estupro70”. Sem a comprovação devida, o estupro não estava configurando, 
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caracterizando, mais uma vez, o enfraquecimento do discurso feminino, posto que a 

palavra da vítima não possuía tanto valor. 

Na Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal de 194071, havia 

uma intenção escancarada de proteger a virgindade da mulher, de outro modo, no 

exemplo do crime de sedução, observa-se a constante repetição da figura da mulher 

honesta, neste sentido, o projeto não contemplava as moças que não eram de todas 

ingênuas. Assim, o Direito Penal não poderia abandonar a sua função ética, 

promovendo o afrouxamento dos costumes, por isso se colocava como uma espécie 

de ameaça às moças maiores de dezoito anos, a fim de que estas se tornassem mais 

cautelosas e menos acessíveis72. Por esse ângulo, na própria exposição de motivos 

explanou-se tal tendência na seguinte afirmação: 

Já foi dito, com acerto, que "nos crimes sexuais, nunca o homem é tão algoz 
que não possa ser, também, um pouco vítima, e a mulher nem sempre é a 
maior e a única vítima dos seus pretendidos infortúnios sexuais" (Filipo Manci, 
Delitti sessuali)”.73 

A ameaça para a configuração da violência carnal, tinha como requisito a 

gravidade, tendo em vista que nem toda ameaça poderia ser considerada na 

composição do crime de estupro. Com relação a violência, esta consistia no meio 

físico capaz de aniquilar a faculdade de agir da vítima, de acordo com a sua própria 

vontade74. Sempre, a mulher era vista com desconfiança, afinal era de sua inteira 

responsabilidade exercer de todos os meios para evitar o sofrimento de tal violência: 

É objeto de dúvida se uma mulher, adulta (ou já desenvolvida) e normal, pode 
ser fisicamente coagida por um só homem à conjunção carnal. Argumenta-se 
que bastam alguns movimentos da bacia para impedir a intromissão da 
verga.75 
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Assentada a devida consideração, é possível construir a concepção do mito da 

imparcialidade jurídica76, haja vista, desde o momento da concepção legal, constata-

se a disparidade de tratamento entre os gêneros masculino e feminino, ao ponto que 

a mulher, para ser classificada como vítima da violência sexual, deveria apresentar 

um total esgotamento de forças, sempre com a falsa perspectiva de que poderia 

escolher esquivar-se do comportamento colérico do agressor: 

Realmente, se não há uma excepcional desproporção de forças em favor do 
homem, ou se a mulher não vem a perder os sentidos, ou a prostrar-se de 
fadiga, ou a ser inibida pelo receio de maior violência, poderá sempre 
esquivar-se ao coito pelo recurso do movimento dos flancos.77 

Isaac Charam, em sua obra datada de 1997, ensinava de que modo prevenir o 

estupro e não ser a próxima vítima, entre as preocupação expressas, a primeira era 

sair viva da situação, a segunda não ter seu corpo ferido, a terceira não ser ferida nas 

partes sexuais e em último plano estava a preocupação em não receber o estuprador 

dentro do próprio corpo. O autor relata que a tática de contrair as pernas obteve 

sucesso entre muitas mulheres para evitar o estupro, sendo o método mais adequado 

para prevenir a penetração, bem como a realização de movimentos com o corpo, que 

poderia ser feito com certa habilidade pelas mulheres, pois necessitava-se a todo 

custo impedir o contágio por AIDS, ou qualquer doença sexualmente transmissível, 

como também a gravidez. O autor cita formas de ação para prevenção do estupro, 

como se no momento da ocorrência do fato fosse possível que a mulher calculasse 

todos os seus atos, agindo com frieza, além disso, trata-se de um reconhecimento de 

que quem está apto a prevenir o crime de estupro é a vítima, pois não se fala em 

ações na esfera de ação do estuprador, para reprimir a sua propensão delitiva78. 

Optava-se por proteger o homem, na medida em que, a sua capacidade física 

de possuir sexualmente uma mulher era questionada, como sendo impossível fazê-lo 

com sua própria força física, isso de forma generalizada: 

De modo geral, pode-se afirmar que um só homem, sem outro recurso que 
as próprias forças, não conseguirá, ao mesmo tempo, tolher os movimentos 
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defensivos da vítima (sendo esta mulher adulta, normal e sã) e possuí-la 
sexualmente.79 

Relativamente ao dolo, este se configuraria a partir da existência de uma vontade 

consciente de obter a conjunção carnal com a vítima, por meio da violência ou grave 

ameaça. Destaca-se que, no caso de o homem presumir, mediante o seu ponto de 

vista, que a mulher estava dizendo não, querendo dizer sim, ou seja, que a vítima 

estava disposta ao ato sexual, o dolo poderia, simplesmente ser excluído, diante da 

boa-fé masculina80. Afinal, a mulher era o sujeito que corrompia as vontades do ego 

masculino, tudo estava sob a sua responsabilidade, sendo assim, a agressão sexual 

ocorria, apenas impulsionada pela sua provocação. 

Como bem observado, no decorrer das explanações, apenas o homem ocupava 

a posição de sujeito ativo, enquanto que somente a mulher, poderia ser caracterizada 

como vítima, sendo, portanto, o sujeito passivo do delito de estupro. A mulher poderia 

atuar como sujeito ativo, unicamente na condição de partícipe81. Dessa maneira, de 

acordo com as considerações de Hungria et al: “o valor social do homem é muito 

menos prejudicado pela violência carnal do que o da mulher, de modo que, em 

princípio, não se justifica, para o tratamento penal, a equiparação dos dois casos.82”. 

Um dos tímidos avanços do diploma legal, foi o reconhecimento da irrelevância 

da qualidade da mulher estuprada, “se solteira, virgem ou não, casada ou viúva, se 

velha ou moça [...] honesta ou impudica, incorruta ou devassa, monja ou prostituta.83”, 

em contraponto às legislações antigas que determinavam punições mais brandas aos 

crimes praticados contra prostitutas ou mulheres rotuladas como desonestas. Ocorre 

que, até o momento atual, esse pré-julgamento das vítimas é condição normalizada, 

percebendo-se, deste modo, que embora o texto legal tenha se atualizado, 

determinadas práticas sociais ainda estão incrustadas na cultura misógina. 
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No que corresponde a existência ou não do estupro marital, Hungria et al, nos 

termos no Código de 1940, entendiam pela sua inexistência, visto que “o estupro 

pressupõe cópula ilícita (fora do casamento). A cópula intra matrimonium é recíproco 

dever dos cônjuges.84” Neste contexto, era explícito o dever da esposa de satisfazer 

sexualmente o seu cônjuge, desconsiderando e se necessário anulando as suas 

próprias vontades. Sendo assim, ao exigir o que era considerado um direito seu, o 

marido violentador ficava isento de qualquer sanção, mesmo àquela correspondente 

à violência, “pois é lícita a violência necessária para o exercício regular de um 

direito85”. Realça-se, então, o poder exercido sobre a figura feminina, de modo que 

“entende Manfredini que [...] a constância das mútuas relações sexuais acarreta como 

que um jus possessionis do homem sobre a mulher, e não se deve reconhecer o 

estupro.86”. 

 Para o crime de estupro se consumar bastava “uma introdução parcial (que 

torne possível a cópula), e não é necessário o orgasmo ou a ejaculação.87”, bem como, 

a tentativa se construía, na medida em que, “não há introdução do membro viril, ou se 

ocorre o simples contato superficial dos órgãos genitais88”. 

Quanto à comprovação da ocorrência do referido delito, a inexistência de 

vestígios visíveis da alegada violência era condição para desqualificar qualquer 

tentativa de responsabilização, afinal, nas palavras de Nelson Hungria e outros, “não 

se deve dar fácil crédito às declarações da queixosa”89. Como explanado em momento 

anterior, à mulher era naturalmente atribuída a característica da não confiabilidade, 

na visão masculina, o gênero feminino estava sempre pronto para trair qualquer 

espécie de convenção moral, no que se segue “quando a queixosa, isenta de qualquer 

lesão corporal, afirma ter sido violentada por um só agente, suas declarações devem 

ser recebidas com a máxima reserva ou desconfiança90”. 
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O foco da apuração dos crimes sexuais era a investigação da vida pregressa da 

vítima, nos termos em que se imputava as ofendidas os atributos de serem mulheres 

histéricas ou neuropáticas: “[...] em matéria de crimes sexuais, mais do que em 

qualquer outro gênero de crimes, são frequentes as acusações falsas, notadamente 

por parte de mulheres histéricas ou neuropáticas91”. Cogitava-se qualquer hipótese 

para afastar a possibilidade de que um homem seria o sujeito ativo do delito de 

estupro, desde chantagens, até tramas complexas em que a vítima seria a única 

culpada pelo acontecido: 

Algumas vezes (como demonstra a experiência), a pretensa vítima (levada 
por espírito de vingança ou por chantage) produz em si mesma equimoses 
por meio de uma sucção com a boca, outras vezes, obtém-nas esfregando a 
pele com uma lâmina de chumbo ou um colorante, etc. Há ainda as chamadas 
equimoses espontâneas (sobretudo nas histéricas). Pode acontecer, além 
disso, que as lesões tenham resultado de violência post coitum, em razão, 
por exemplo, de uma briga de ciúmes entre acusado e vítima.92 

A intenção não é estabelecer que casos em que a suposta vítima forjava a 

ocorrência do referido delito não aconteciam, ocorre que, no Código Penal de 1940, 

isso é tratado como regra quase que absoluta, a fim de desqualificar completamente 

o lugar da ofendida, com o intuito de desencorajar possíveis denúncias. 

Relativamente a causa de extinção da punibilidade correspondente ao 

casamento, herdada das Ordenações Portuguesas, esta foi mantida. Posteriormente, 

também o casamento da vítima com terceiro passou a ser hipótese para extinguir a 

punibilidade, a partir de inovação trazida pela Lei nº 6.416/7793. Nos termos do artigo 

108, inciso VIII e IX, in verbis: 

Art. 108. Extingue-se a punibilidade: 

VIII - pelo casamento do agente com a ofendida, nos crimes contra os 
costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial; 

IX - pelo casamento da ofendida com terceiro, nos crimes referidos no inciso 
anterior, salvo se cometidos com violência ou grave ameaça e se ela não 
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requerer o prosseguimento da ação penal no prazo de sessenta dias a contar 
da celebração; (Redação dada pela Lei nº 6.416, de 1977)94 

O casamento aparece, então, como uma espécie de prémio de consolo para a 

ofendida, afinal àquela que teve sua honra usurpada jamais será vista com os mesmos 

olhos pela sociedade machista e patriarcal. Ao mesmo tempo, o casamento também 

aparece como forma de reparação do dano, tendo em vista a contemplação de crime 

contra os costumes, nesse sentido, o que havia sido objeto de ofensa era a 

respeitabilidade das famílias e o pudor. Na visão do Código, seria preferível conviver 

com agressor pelo resto da vida do que ficar “mal vista” e desonrada, mediante a 

comunidade a qual fazia parte. Esta extinção da punibilidade apresentava o 

tratamento jurídico do arrependimento eficaz, na medida em que, seria uma 

oportunidade de o agente reparar a violência cometida, concedendo a vítima sua 

valorosa companhia pelo resto da eternidade. Nesse sentido a lei penal, concede o 

efeito de eliminação da punibilidade, apesar da plena consumação do crime95. Vale 

mencionar, a reparação alternativa prevista no artigo 1.548 do Código Civil de 1916, 

na qual a mulher que não quisesse reparar a violência pelo casamento poderia exigir 

do ofensor uma espécie de dote: 

Art. 1.548. A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, 
se este não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote 
correspondente à condição e estado de ofendida: 

I - se, virgem e menor, for deflorada. 

II - se, mulher honesta, for violentada, ou aterrada por ameaças.  

III - se for seduzida com promessas de casamento. 

IV - se for raptada. 96 

Mais uma vez, manifesta-se a expressão mulher honesta para pré-qualificar e 

classificar a vítima do estupro, justificando e legitimando o comportamento do 

agressor através do sistema de justiça. Como explana Nucci, responsabilizar a mulher 

em primeiro lugar é de costume da justiça, a referida mulher dominada pelo alcance 
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da sua emancipação fazia de tudo para perder o respeito, a consideração dos homens 

e a sua estima97. 

No Código Penal de 1940, a Ação Penal nos crimes de estupro era privada, 

procedendo-se mediante queixa, com exceção da hipótese de família com renda 

insuficiente, na qual a ação era pública condicionada à representação da vítima; e 

quando o agente era padrasto, tutor ou curador, nesse caso a ação penal era pública 

incondicionada: 

Art. 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede 
mediante queixa. 

§ 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública: 

I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem 
privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família; 

II - se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de 
padrasto, tutor ou curador. 

§ 2º - No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público 
depende de representação.98 

Por sua vez, evidencia-se a questão econômica na determinação da Ação Penal se 

desenvolver somente mediante queixa, peça privativa de advogado. Naquela época, 

a contratação de advogados requeria uma certa condição financeira, disponível 

apenas a uma minoria social favorecida. Assim, verifica-se outra forma de repressão 

da busca da vítima de estupro por uma responsabilização penal, no momento em que 

as vítimas impedidas de arcar com os custos de uma queixa criminal, imediatamente 

estavam excluídas da possibilidade de reparação. 

Para Hungria et al, nos crimes sexuais, o sistema apresentado pelo Código Penal 

de 1940 é justificável, visto que abalam agudamente o valor social atrelado às vítimas, 

a honra de suas famílias, sendo muitas vezes o silêncio preferível ao strepitus judicii 

em torno destes crimes99, demonstrando assim, o preconceito em torno do tema. Em 

suma, fingir que o problema não existiu servia para manter o status social da família 

                                            
97NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2012. 
98BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso em 10 nov. 
2018. p.44. 
99HUNGRIA, Nélson; LACERDA, Romão Cortês de; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao 
Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. 5.ed. v. VIII. Rio de Janeiro: Forence, 
1981.  
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que não poderia ter sua honra afetada, deste modo, à vítima, em total desamparo só 

restava o silêncio. 

Na Constituição Federal de 1988, “a dignidade da pessoa humana assume 

relevo como valor supremo100”, nesse sentido, a sua conjunção com o direito à 

igualdade, através do qual, “a Lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, 

mas instrumento regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos 

os cidadãos101” foi terreno fértil para possibilitar mudanças legislativas com o intuito 

de modernizar o Código Penal de 1940, a fim de que este abarcasse também o direito 

das mulheres. 

 

3.4 LEI Nº 11.106/2005: A ELIMINAÇÃO DEFINITIVA DA EXPRESSÃO “MULHER 

HONESTA” DO CÓDIGO PENAL DE 1940, E A REVOGAÇÃO DO MATRIMÔNIO 

COMO CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE 

 

Em 2005, consolidou-se um considerável avanço, através das modificações 

trazidas pela Lei 11.106/2005102 para eliminar a tão citada figura da mulher honesta, 

como pressuposto para a ocupação do sujeito passivo em determinados crimes 

sexuais, na medida em que, o controle político sobre o corpo da mulher não se 

justificava mais, resultando em evidente a necessidade de caracterizar a violência 

sexual como violência de gênero. A tardia promulgação da referida lei, expõe como a 

figura submissa da mulher ainda está enraizada nas relações sociais da 

contemporaneidade, mesmo após a incidência de diversos movimentos feministas e 

a tomada dos espaços públicos pela figura feminina, repercutindo, portanto, na esfera 

jurídica, que acaba se constituindo como um complexo sistema de opressão, 

dificilmente modificável através de alterações legislativas103. Por consequência, a 

                                            
100CUNHA JR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Salvador: JusPodium, 2015. p. 443. 
101Ibid., p. 551. 
102BRASIL. Lei Nº 11.106, de 28 de março de 2005. Altera os arts. 148, 215, 216, 226, 227, 231 e 
acrescenta o art. 231-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal e dá outras 
providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/lei/l11106.htm. Acesso em: 10 nov. 2018. 
103ROSSI, Giovana. Os estereótipos de gênero e o mito da imparcialidade jurídica: análise do discurso 
judicial no crime de estupro. 2015. 92 f. Monografia (Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2015. p. 48. 
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retirada oficial da aludida expressão em 2005 “não significa que a distinção entre 

mulheres honestas e desonestas foi completamente eliminada da prática jurídica104”. 

Ainda, no que diz respeito à Lei 11.106/2005105, houve também a revogação do 

matrimônio como hipótese de extinção da punibilidade nos crimes sexuais. Na 

redação antiga, se o casamento ocorresse antes do trânsito em julgado da 

condenação, impedia a aplicação da pena e consequentemente todos os efeitos 

penais e extrapenais da condenação. Em momento posterior, apenas impedia o 

cumprimento da sanção106. Nas palavras de Guilherme Nucci, o propósito da referida 

Lei é possibilitar a busca pela valorização da vítima, em crimes praticados contra a 

liberdade sexual, impedindo que o casamento se torne motivo de afastamento da 

pretensão punitiva do Estado, principalmente nos crimes de estupro107.  

 

3.5 LEI Nº 12.015/2009: AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES SOBRE O CÓDIGO PENAL 

DE 1940 

 

A Lei nº 12.015/2009 trouxe significativas modificações ao Código Penal de 

1940. Neste sentido, a mais importante foi a alteração do título que se tratava “Dos 

crimes contra os costumes” passando a ser denominado “Dos crimes contra a 

dignidade sexual”. Modificou-se, então, o foco da proteção jurídica, o que indicou a 

forma como a preocupação do legislador ultrapassou a esfera de regulação da 

moralidade pública e dos bons costumes, para delimitar como bem jurídico de maior 

relevância a tutela da dignidade sexual do indivíduo. A mudança foi tardia e refletiu as 

transformações interpretativas que foram ocorrendo ao longo dos anos, visto que o 

título com relação a proteção dos costumes recebia severas críticas das diversas 

esferas de representação do Direito Penal. Além disso, colocou-se em evidência a 

                                            
104ROSSI, Giovana. Os estereótipos de gênero e o mito da imparcialidade jurídica: análise do discurso 
judicial no crime de estupro. 2015. 92 f. Monografia (Direito) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2015. p. 48. 
105BRASIL. Lei Nº 11.106, de 28 de março de 2005. Altera os arts. 148, 215, 216, 226, 227, 231 e 
acrescenta o art. 231-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal e dá outras 
providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
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106ESTEFAM, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 234-B). 5. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. 
107NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
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valorização e o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, consolidado na 

Constituição Federal de 1988, cuja acepção não havia sido regulada de maneira eficaz 

na legislação anterior108. 

A expressão anterior, prevendo crimes contra os costumes já não traduzia mais 

a realidade social, necessitando urgentemente de uma nova redação, afinal ao Estado 

não caberia mais regular a virgindade feminina, a moralidade pública sexual, atrelada 

aos bons costumes e sim tutelar a dignidade da pessoa humana e os aspectos a ela 

inerentes. Nesse sentido, Rogério Greco cita Sarlet para esclarecer a respeito do fato 

da dignidade sexual ser uma das espécies do gênero da dignidade da pessoa 

humana: 

Ingo Wolfgang Sarlet, dissertando sobre o tema, esclarece que a dignidade 
é: ‘A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos.’109 

Com isso, o Estado se deparou com novos desafios. Por meio desse novo 

diploma legal, a figura do crime de atentado violento ao pudor foi incorporada ao crime 

de estupro, resultando no artigo 213. Ademais, o delito de estupro de vulnerável (art. 

217-A) foi instituído, consolidando a presunção de violência, nos casos em que a 

vítima for menor de quatorze anos de idade110, além de outras mudanças que foram 

realizadas, com o intuito de melhorar a proteção desenvolvida pelo Estado: 

Estupro  

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: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

                                            
108NUCCI, Guilherme de Souza. ALVES, Jamil Chaim. BARONE Rafael. BURRI, Juliana. CUNHA, 
Patrícia. ZANON, Rafael. O crime de estupro sob o prisma da lei 12.015/09. São Paulo, 2014. 
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01509. Acesso em: 11 nov 2018. 
109GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. v.III. 8. ed. Niterói: Impetus, 2011. p. 449. 
110GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. v.III. 14. ed. Niterói: Impetus, 2017. 
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Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

§ 2o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei nº 12.015, 
de 2009).111 

Há um dissenso com relação ao tratamento do tipo penal do estupro. Estefam 

entende ser crime único, por não compreender o “praticar” e o “permitir com que este 

se pratique” como verbos nucleares e sim como comportamentos aos quais a vítima 

está sujeita112. Nucci compreende como crime único de condutas alternativas, assim 

o agente pode praticar uma ou as várias condutas previstas no tipo, o que enseja a 

punição por um só delito, nesse sentido, não importa se houve conjunção carnal 

somente, ou conjunção carnal acrescida de ato libidinoso, a resultante será de apenas 

um delito, o que acaba beneficiando o agente113. A última corrente entende que 

quando há a prática de mais de uma conduta prevista no tipo, há a realização de mais 

de um crime, que deve ser punido em concurso material, assim quando o agente 

pratica conjunção carnal e ato libidinoso, responderia pelo concurso dos dois crimes, 

com a pena cumulada114.  Nesse sentido, a Ministra Laurita Vaz decidiu: 

Assim, se, durante o tempo em que a vítima esteve sob o poder do agente, 
ocorreu mais de uma conjunção carnal caracteriza-se o crime continuado 
entra as condutas, porquanto estar-se-à diante de uma repetição quantitativa 
do mesmo injusto. Todavia, se, além da conjunção carnal, houve outro ato 
libidinoso, como o coito anal, por exemplo cada um desses caracteriza crime 
diferente e a pena será cumulativamente aplicada à reprimenda relativa à 
conjunção carnal. Ou seja, a nova redação do art. 213 do Código Penal 
absorve o ato libidinoso em progressão ao estupro – classificável como 
praeludia coiti - e não o ato libidinoso autônomo, como o coito anal e o sexo 
oral.115 

Deste modo, na existência de conjunção carnal e ato libidinoso não seria possível a 

continuidade delitiva, pois houve o aumento qualitativo do tipo. Já na existência de 

                                            
111BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:. 
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112ESTEFAM, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 234-B). 5. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. 
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diversas conjunções carnais ou diversos atos libidinosos idênticos, seria possível o 

reconhecimento do crime continuado, pois a forma de execução foi igual. 

Em análise a nova redação do referido tipo penal, revela-se positiva a fusão das 

referidas condutas, competindo ao magistrado examinar as peculiaridades do caso 

concreto, embora diante de interpretações que desprestigiem a vítima, essa mudança 

legislativa pode acabar por desprotegê-la, pois em razão da fusão havida, a 

interpretação que vislumbra a unidade delitiva tem vigorado, o que acarreta na 

desconsideração de parte considerável da lesão, posto que a reunião dos dois crimes 

se deu para reforçar que há condutas tão reprováveis quanto a conjunção carnal. 

Assim, punir atos sexuais diversos como crime único pode ser insuficiente, por não se 

tutelar plenamente a liberdade sexual do sujeito116.  

Outrossim, é possível apontar os seguintes elementos: o constrangimento 

mediante violência ou grave ameaça, nesse contexto, forçar, obrigar ou subjugar a 

vítima; a conjunção carnal (cópula vagínica), bem como, a prática ou permissão da 

vítima para que com ela se pratique o ato libidinoso (outras formas de realização do 

ato sexual, destinadas a satisfazer a lascívia do agente)117. 

A violência compreende o emprego de força física para subjugar a vítima a 

realização da conjunção carnal ou do ato libidinoso e a grave ameaça poderá ser 

direta, indireta, implícita ou explícita, mas deve ser séria, causando na vítima profundo 

temor, de modo a anular a sua capacidade volitiva. Relativamente ao dolo como 

elemento subjetivo, esse deve ser reconhecido para a constituição do delito, não 

importando a motivação, ressaltando-se que não existe modalidade culposa118. 

No que tange à polêmica questão do dissenso da vítima, amplamente tratada 

sob a visão machista de Nelson Hungria, nos comentários ao Código Penal de 1940, 

em sua redação original, percebe-se através da observação do quanto citado por 

Rogério Greco, a manutenção da visão ultrapassada de que a recusa da vítima 

poderia ser caracterizada como jogo de sedução, no que se segue: 

No entanto, para que seja efetivamente considerado o dissenso, temos de 
discernir quando a recusa da vítima ao ato sexual importa em manifestação 

                                            
116PASCHOAL, Nohara. Estupro: uma perspectiva vitimológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 
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autêntica de sua vontade, de quando, momentaneamente, faz parte do “jogo 
de sedução”, pois, muitas vezes, o “não” deve ser entendido como “sim.”119 

Neste mesmo sentido, para Estefam a resistência imposta pela vítima deve ser 

séria e inequívoca120, o autor explica que é suficiente dizer não, embora a vítima tenha 

que demonstrar a discordância do ato. Acrescentando ainda, que o dissenso deve 

persistir durante toda a ocorrência do ato121. Excluídas da interpretação do autor estão 

as vítimas que silenciam por medo ou por entrar em “estado de choque”, nesse caso 

o silêncio geraria a dubiedade interpretativa de ser entendido como consenso. 

Ocorre que, nas relações sexuais, não há espaços para presumir vontades. 

Especificamente no que diz respeito as mulheres, seus arbítrios não devem e não 

precisam ser traduzidos por homens, sendo assim, o não significa não. Rogério Greco 

chega a cogitar a possibilidade de erro de tipo, para afastar a incidência do delito, no 

que tange ao dissenso da vítima: “o erro do agente no que diz respeito ao dissenso 

da vítima importará em erro de tipo, afastando-se, pois, a tipicidade do fato122”. Esse 

hábito antiquado de que os homens devem ser considerados porta vozes das 

mulheres precisa ser superado de uma vez por todas, afinal a superação histórica 

feminina mostra o seu pleno direito de demonstrar suas próprias vontades.  

Mesmo utilizando hipóteses questionáveis, Rogério Greco, finalmente, em sua 

exposição explana com coerência acerca do fato de que: “a vítima tem o direito de 

dizer não, e sua negativa deve ser compreendida pelo agente, mesmo que em 

momentos anteriores houvesse alguma cumplicidade entre eles123”. Isto posto, não 

importa qualquer relação anterior que a vítima tenha tido com agressor, se no 

momento da violência ela não estava disposta, isso caracteriza o delito de estupro, ou 

seja, a vítima tem o direito de modificar a sua vontade a qualquer momento. Nesse 

contexto, Rogério Greco ilustrou a situação através de um caso concreto: 

No caso Mike Tyson e Desiree Washington, ocorrido em 1991, nos Estados 
Unidos, algumas testemunhas, que não chegaram a ser ouvidas em juízo, 
presenciaram a vítima entrando volitivamente na limousine do conhecido 
boxeador, afirmando, até mesmo, que os viram se abraçar e se beijar no 
interior do veículo. A defesa, com base nesses fatos, tentou a anulação do 
julgamento sob o argumento de que tais testemunhas teriam o condão de 
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comprovar que a vítima, desde o começo, consentira no ato sexual. No 
entanto, rechaçando essa argumentação, o Tribunal de Apelação confirmou 
a condenação, sob o seguinte fundamento: “Uma crença honesta e razoável 
em que um membro do sexo contrário consentirá com a conduta sexual em 
algum momento futuro não é uma escusa para o estupro ou a conduta 
criminal desviada. O único consentimento válido é o consentimento que 
precede de maneira imediata o da conduta sexual.124 

Nesse seguimento, a corrente do débito conjugal, exposta por Nelson Hungria 

foi superada, visto que “o marido somente poderá relacionar-se sexualmente com sua 

esposa com o consentimento dela”125, pois não há que se falar em emprego de meios 

ilícitos para constranger a mulher a prática de ato sexual, sendo que ela não é 

propriedade do cônjuge. Para estupros praticados contra a mulher em âmbito 

doméstico e familiar, aplica-se a Lei nº 11.340/2006, na qual o artigo 7º, inciso III, 

discorre, in verbis: 

Art. 7o São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos;126 

Quanto a questão da prova de autoria do delito, essa realmente é o centro da 

problemática em torno do crime de estupro, uma vez que no momento de confronto 

da palavra da vítima, com a palavra do autor, haverá uma que possuirá mais peso. É 

necessário o exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de 

Processo Penal127, embora seja uma prova prescindível, pois é possível demonstrar 

a ocorrência do estupro por meio de outras provas, inclusive com a valoração da 
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palavra da vítima128. A dificuldade acerca da comprovação, se deve ao fato de que, 

em geral, o estupro é um crime praticado às ocultas, sem presença de testemunhas, 

além do que, em muitos casos, o lapso temporal entre a ocorrência da violência e a 

denúncia da vítima é muito grande, diante da falta de coragem da mesma em 

denunciar. A ofendida passa a ser estigmatizada, julgada, o que acarreta a frequente 

não comunicação a autoridade policial, com a caracterização do fenômeno da 

subnotificação. 

O pavor exercido sobre as vítimas para que não demonstrem nenhum tipo de 

reação escancara a violência através da qual os estupros são praticados. Há pouco 

tempo, retomando a análise feita acerca das considerações de Nelson Hungria, a 

mulher vítima era a única responsável por evitar a conjunção carnal, quando não 

conseguia, sua culpa reverberava em todas as camadas sociais. Posições como essa 

devem ser desconstruídas dia após dia, afinal, mesmo diante de uma legislação mais 

atual, os costumes machistas ainda se fazem presentes na maneira como se tutela a 

vítima de estupro. 

Deste modo, a criação de delegacias especializadas, trata-se de iniciativa para 

melhor acolher essas mulheres, contudo, na prática, a ausência de preparo dos 

agentes envolvidos na tutela pode piorar o problema da falta de acolhimento. Outra 

circunstância digna de nota, se refere a permissão de aborto nos casos de gravidez 

resultante de estupro, nos termos do artigo 128, inciso II, in verbis: 

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: (Vide ADPF 54) 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro 

II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 
da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.129 

O Projeto de Emenda Constitucional 181 de 2015, foi aprovado em uma 

comissão especial da Câmara dos Deputados130, gerando protestos nas ruas e críticas 

ferrenhas da Organização das Nações Unidas, pois a sua aprovação poderia resultar 

                                            
128NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte especial: arts. 213 a 361 do Código Penal. 
Rio de Janeiro: Forense, 2017.  
129BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm. Acesso em: 11 nov. 
2018. 
130CALEGARI, Luiza. O que é a PEC 181 e por que ela causa tanta polêmica: Deputados em Comissão 
incluíram um "cavalo de Troia" em projeto de lei que pode proibir o aborto em qualquer circunstância. 
Revista Exame, São Paulo, nov. 2017. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/o-que-e-a-pec-
181-e-por-que-ela-causa-tanta-polemica/. Acesso em:  11 nov 2018. 
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na exclusão da possibilidade do aborto legal em casos de estupro. Não é nada 

espantoso que tamanho retrocesso tenha tido tantos adeptos, tendo em vista a 

constante tentativa de setores religiosos e patriarcais da sociedade de impor o 

controle do direito de escolha da mulher, acerca de eventos que envolvam graves 

violações da dignidade humana, sob o esdrúxulo pretexto da religião: 

O projeto de lei que hoje tramita na Câmara — a PEC 181 — é considerado 
um "cavalo de Troia" pelos ativistas dos direitos ao aborto. Isso porque o seu 
objetivo inicial era ampliar o período de licença-maternidade de quem deu à 
luz bebês prematuros, mas parlamentares conservadores ligados a igrejas 
evangélicas incluíram um artigo afirmando que o direito à vida é "inviolável 
desde a concepção", o que potencialmente exclui todos os pressupostos que 
hoje autorizam o aborto.131 

Com o advento da Lei 12.015/09, não há mais a restrição de que o sujeito passivo 

seja somente do sexo feminino, como também a de que o sujeito ativo seja 

exclusivamente do sexo masculino, ao abarcar tanto a conjunção carnal, quanto o ato 

libidinoso a mulher também pode ser sujeito ativo do delito132. Nucci e Estefam 

classificam o estupro como crime comum133134, embora admita-se a possibilidade de 

estupro praticado por mulher contra homem, em comparação a proporção de estupros 

cometidos por homens, percebe-se que o referido tipo penal é um reflexo do problema 

da disparidade de gênero. No que concerne ao sujeito passivo, não há relevância dos 

aspectos envolvendo a moralidade da vítima, como lecionam Nucci et al, “deve-se 

considerar qualquer mulher – honesta ou desonesta, recatada ou promíscua, virgem 

ou não, casada ou solteira, velha ou moça”135, apesar de que nem sempre foi assim.  

O crime de estupro se consuma com a efetiva introdução do pênis na cavidade 

vaginal, mesmo que parcial, não havendo necessidade de ejaculação, ou diante da 

realização de qualquer outro ato libidinoso. Admite-se a tentativa, quando o indivíduo, 

                                            
131AFP. ONU critica projeto de lei brasileiro que quer restringir direito a aborto: PEC que proíbe 
interrupção da gravidez até em caso de estupro é considerada 'retrocesso'. O GLOBO, nov 2017. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/onu-critica-projeto-de-lei-brasileiro-que-quer-
restringirdireito-aborto-22089691. Acesso em:  11 nov 2018. 
132NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte especial: arts. 213 a 361 do Código Penal. 
Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
133NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte especial: arts. 213 a 361 do Código Penal. 
Rio de Janeiro: Forense, 2017. 
134ESTEFAM, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 234-B). 5. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. 
135NUCCI, Guilherme de Souza; ALVES, Jamil Chaim; BARONE Rafael; BURRI, Juliana; CUNHA, 
Patrícia; ZANON, Rafael. O crime de estupro sob o prisma da lei 12.015/09. São Paulo, 2014. 
Disponível em: http://www.guilhermenucci.com.br/artigo/o-crime-de-estupro-sob-o-prisma-da-lei-12-
01509. Acesso em: 11 nov 2018. 
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não consegue realizar a conjunção carnal ou atos libidinosos diversos por 

circunstâncias alheias a sua vontade136. 

A Lei nº 12.015/2009 foi a responsável pela criação de duas formas qualificadas 

do delito de estupro, in verbis: 

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

§ 2o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (Incluído pela Lei nº 12.015, 
de 2009).137 

Em vista disso, para fins de caracterização da qualificadora, considera-se a lesão 

corporal abarcando a de natureza grave, bem como o fato de a vítima ter a idade maior 

que 14 (quatorze) e menor que 18 (dezoito) anos, do mesmo modo, caracteriza-se 

também quando a violência sexual resultar em morte. 

Como causas de aumento de pena a Lei nº 12.015/2009138, introduziu, a gravidez 

resultante do crime e a transmissão de doença sexualmente transmissível, in verbis: 

Art. 234-A.  Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada: (Incluído 
pela Lei nº 12.015, de 2009) 

I – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

II – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

III - de metade a 2/3 (dois terços), se do crime resulta gravidez; (Redação 
dada pela Lei nº 13.718, de 2018) 

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o agente transmite à vítima 
doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser 
portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. (Redação dada 
pela Lei nº 13.718, de 2018)139 

                                            
136ESTEFAM, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 234-B). 5. ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. 
137BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso em 11 nov. 
2018. p.42. 
138BRASIL. Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição 
Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954, que trata de corrupção de menores. O 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei/L12015.htm>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
139BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:. 
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Os incisos I e II, que tratavam respectivamente sobre o cometimento do crime, com o 

concurso de 2 (duas) ou mais pessoas, ou quando cometido por pessoas incumbidas 

sobre o dever de cuidado foram vetados, tendo em vista que já figuravam no Título VI, 

mais especificamente no artigo 226 do mesmo diploma legal, sendo assim, pouco 

contribuiriam para a apreciação da matéria, podendo, inclusive dar ensejo a 

controvérsias sobre a sua aplicabilidade: 

Art. 226. A pena é aumentada: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)   

I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou 
mais pessoas; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, 
cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou 
por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei 
nº 13.718, de 2018) 

III - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado: (Incluído pela 
Lei nº 13.718, de 2018)140 

O estupro foi inserido no rol dos crimes hediondos pela Lei nº 8.072/90141, 

através do artigo 1º, inciso V, posteriormente, a Lei nº 12.015/2009 foi responsável 

por incluir o estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal. Os dois 

crimes, atualmente, são hediondos em qualquer de suas modalidades, portanto, a 

controvérsia existente em torno do assunto foi eliminada142. A partir de nova redação 

conferida pela Lei nº 12.015 ao artigo 225, determinou-se que a ação penal, para os 

crimes contra a dignidade sexual, seria de iniciativa pública condicionada à 

representação da vítima143. 

 

 

                                            
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso em 11 nov. 
2018. 
140BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte Lei:. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm> Acesso em 11 nov. 
2018. 
141BRASIL. Lei nº 8.072 de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 
5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, e determina outras providências. O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8072.htm. Acesso em 11 nov. 2018. 
142GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. v.III. 14. ed. Niterói: Impetus, 2017. 
143GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. v.III. 14. ed. Niterói: Impetus, 2017. 
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3.6 LEI Nº 12.845/2013: O ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO E INTEGRAL DE 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Em 2013 foi editada a Lei nº 12.845/2013, dispondo acerca do atendimento 

obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual e conceituando a 

mesma como qualquer forma de atividade sexual não consentida144, in verbis: 

Art. 1o Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual 
atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao 
tratamento dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, 
e encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. 

Art. 2o Considera-se violência sexual, para os efeitos desta Lei, qualquer 
forma de atividade sexual não consentida. 

Art. 3o O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes 
da rede do SUS, compreende os seguintes serviços: 

I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas 
demais áreas afetadas; 

II - amparo médico, psicológico e social imediatos; 

III - facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de 
medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam 
ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual; 

IV - profilaxia da gravidez; 

V - profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST; 

VI - coleta de material para realização do exame de HIV para posterior 
acompanhamento e terapia; 

VII - fornecimento de informações às vítimas sobre os direitos legais e sobre 
todos os serviços sanitários disponíveis. 

§ 1o Os serviços de que trata esta Lei são prestados de forma gratuita aos 
que deles necessitarem. 

§ 2o No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar materiais que 
possam ser coletados no exame médico legal. 

§ 3o Cabe ao órgão de medicina legal o exame de DNA para identificação do 
agressor.145 

Esse foi um grande avanço para o tratamento de vítimas de violência sexual no 

sistema de saúde brasileiro, de modo que atualmente os profissionais estão obrigados 

por lei a prestar atendimento prioritário. Embora a melhoria tenha sido visível, foram 

registradas reações em sentido contrário para promover a revogação da referida lei, 

através do Projeto de Lei 6.055/2013, cujos autores são doze deputados, todos 

                                            
144GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. v.III. 14. ed. Niterói: Impetus, 2017. 
145BRASIL. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral 
de pessoas em situação de violência sexual. A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12845.htm> Acesso em 11 nov. 2018. 
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homens, e representantes da bancada evangélica, incluindo o Presidente da 

República eleito Jair Bolsonaro146, sob o disparatado argumento de que a referida lei 

estaria preparando o cenário político para a legalização do aborto: 

JUSTIFICAÇÃO  

A Lei n. 12.845, de 1º de agosto de 2013, tem manifestamente como principal 
objetivo preparar o cenário político e jurídico para a completa legalização do 
aborto no Brasil. Sua eficácia se estende também aos hospitais mantidos por 
entidades religiosas ou que sejam contrárias ao aborto cirúrgico ou químico, 
este último inclusive na forma da vulgarmente chamada de pílula do dia 
seguinte. Assim, a Lei foi realmente promulgada tendo como principal objetivo 
introduzir o aborto no Brasil.147 

Ocorre que, a referida Lei não faz qualquer menção a legalização do aborto 

geral, apenas assegura que as mulheres vítimas de violência sexual possam ter 

acesso a profilaxia da gravidez em casos de estupro. Um projeto de autoria 

exclusivamente masculina, nesse sentido, é sintomático de uma sociedade arbitrária 

quando se trata do direito das mulheres. Trata-se de uma irracionalidade, na qual a 

moralidade hipócrita se sobrepõe à saúde das vítimas violentadas, uma vez que para 

os referidos parlamentares, não há dignidade em priorizar a assistência à vítima dos 

crimes de estupro. 

 

3.7 LEI Nº 13.718/2018: TIPIFICAÇÃO DE NOVOS CRIMES SEXUAIS (O ESTUPRO 

COLETIVO E O ESTUPRO CORRETIVO) 

 

Por fim, a última atualização legislativa mais recente que merece destaque é a 

edição da Lei 13.718/2018, responsável por criar novas espécies de crimes sexuais. 

Deste modo, tipificou-se o crime de importunação sexual, que compreendia uma 

contravenção penal, bem como o crime de divulgação de cena de estupro. No mesmo 

sentido, a ação penal dos crimes contra a liberdade sexual foi definitivamente 

determinada como sendo pública incondicionada, estando em consonância com a 

                                            
146FERRAZ, Ian. Projeto de Bolsonaro desobriga SUS de atender vítima de estupro: o candidato é 
coautor da proposta contrária à distribuição da pílula do dia seguinte. Mais 12 deputados, todos 
homens, defendem a medida. Revista Metrópoles, set 2018. Disponível em:  
https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/projeto-de-bolsonaro-desobriga-sus-de-atender-vitima-
de-estupro. Acesso em:  12 nov 2018. 
147BRASIL. PL 6055/2013. Revoga-se a Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013, que "dispõe sobre o 
atendimento obrigatório e integral, às pessoas vítimas de violência sexual”. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=586417. Acesso em: 12 
nov. 2018. 
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Súmula nº 608 do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que o crime de estupro, 

praticado mediante violência real seria de ação penal pública incondicionada148. 

Outra mudança significativa, foi a conceituação das causas de aumento 

compreendidas como o estupro coletivo e o estupro corretivo, no artigo 226, do Código 

Penal, in verbis: 

Estupro coletivo  

a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes;  

Estupro corretivo  

b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. (NR)149 

A aludida Lei foi uma medida urgente para tipificar as novas formas de violência 

sexual, diante das diversas notícias veiculadas em meios de comunicação, nesse 

caso, a utilização da expressão novas não diz respeito ao fato de que essas espécies 

nunca existiram, mas sim acerca do fato de que o Estado passou a reconhecer a 

existência dessas violências no meio social, avançando, mesmo que minimamente, 

na tutela dos referidos crimes. 

Impende destacar, que para a realização de análise legislativa desse presente 

estudo, ao buscar manuais de Direito Penal, foi possível perceber que não há 

constância de mulheres como doutrinadoras, isso implica na visão penal ficar restrita 

muitas vezes à visão de mundo masculina, que como foi possível observar, pode 

acabar reverberando em algumas reproduções machistas de diversos conceitos, pois 

não há o confronto de entendimentos com o ponto de vista de outras mulheres, com 

o intuito de enriquecer o debate jurídico. É válido também ressaltar, que esses 

manuais estão na base curricular de praticamente todas as faculdades de Direito, o 

que contribui para a manutenção de um pensamento marcadamente sexista, sem a 

participação direta das mulheres na construção do saber jurídico. 

                                            
148GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial. v.III. 14. ed. Niterói: Impetus, 2017. 
149BRASIL. Lei nº 13.718 de 24 de setembro de 2018. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 (Código Penal), para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de 
estupro, tornar pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual 
e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e 
definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o estupro corretivo; e revoga dispositivo 
do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). O PRESIDENTE 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13718.htm. Acesso em: 12 nov. 2018. 
p.2. 
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Por fim, é possível constatar que o cerne do problema não está mais no texto 

legal que abrange a tutela do estupro. Depois da supracitada análise entende-se que, 

não obstante a necessidade de transformações pontuais, a evolução legislativa é 

manifesta. Necessita-se, portanto, transferir o tratamento legal para a prática dos 

tribunais e das instâncias de acolhimento, bem como para modificar as velhas 

convenções sociais. 
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4 O CRIME DE ESTUPRO SOB A ÓTICA DA VITIMOLOGIA MODERNA 

 

Notoriamente, o Direito Penal possui uma seleção de bens jurídicos direcionada, 

a partir do momento em que se observa claramente como determinada parcela 

populacional, detentora dos mecanismos de poder, seleciona quais os bens jurídicos 

merecem uma tutela maior, em detrimento de outros, com a preocupação de 

assegurar interesses e visões próprias, marginalizando assim, outros setores da 

sociedade150. Neste sentido, inúmeras mulheres brasileiras, independentemente da 

sua classe social, ainda não ascenderam ao alcance da plena liberdade de seus 

direitos151. A partir dessa perspectiva, torna-se possível perceber o esforço 

empreendido constantemente para expandir a esfera de responsabilidade da vítima, 

no que se refere a proteção dos seus bens jurídicos, conduzindo, muitas vezes, ao 

excesso de transferir a responsabilização da agressão para a mesma152. 

No tocante ao crime de estupro, há uma deficiência de atuação estatal na 

proteção à vítima, especificamente a vítima mulher. Distingue-se que a violência 

contra a mulher possui como pilares de sustentação, comportamentos culturais 

capazes de reforçar a tese de subordinação do gênero feminino, estabelecida ao 

longo da história153. Corrobora-se, portanto, do entendimento de que as ciências 

criminais nasceram a partir de uma linguagem de homens para assegurar a 

assistência a esses próprios homens, tendo como consequência uma tutela penal 

marcadamente sexista, ou seja, a crença na existência de uma superioridade 

masculina154.  

Durante um lapso temporal muito grande, a tutela do Direito Penal, relativamente 

a proteção da mulher, se concentrou na defesa da honra e dos costumes, em prejuízo 

de qualquer direito que priorizasse a dignidade sexual feminina, ou até mesmo do 

                                            
150SANTOS, Suzana Braz Silveira. A mulher como vítima no delito de estupro. 2017. 115 f. Monografia 
(Pós-Graduação em Direito) – EMERJ, Rio de Janeiro, 2017. 
151VARGAS, Angelo. GALVÃO, Ana Lilia O. As perspectivas da crise da mulher e da infância – no 
contexto contemporâneo. In: KOSOVSKI, Ester; PIEDADE JR., Heitor; ROITMAN, Riva (Org.). Estudos 
de Vitimologia. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2008. p.9-19. 
152PORTUGAL, Daniela. Blaming the victim: o comportamento vitimal à luz da criminologia feminista. 
In: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães; FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; MATA, Jéssica da. 
(Org.). Questões de gênero: uma abordagem sob a ótica das ciências criminais. Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2018. p. 174-194. 
153GONÇALVES, Vanessa Chiari. Violência contra a mulher: contribuições da vitimologia. Sistema 
penal e violência, Porto Alegre, v. 8, n.1, p. 38-52, jan-jun 2016. 
154SANTOS, Suzana Braz Silveira. A mulher como vítima no delito de estupro. 2017. 115 f. Monografia 
(Pós-Graduação em Direito) – EMERJ, Rio de Janeiro, 2017. 
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próprio indivíduo. Com isso, as mulheres foram renegadas pelo controle social, no que 

concerne a proteção aos seus direitos, em contrapartida, no que diz respeito ao 

controle das suas escolhas e do seu comportamento, estes foram assegurados com 

bastante intensidade, através, não só do Direito Penal, como também das instituições 

familiares e religiosas, legitimando, por conseguinte, a subordinação feminina155. 

Compreende-se, então, que “o direito não é masculino por vocação e sim uma 

construção histórica feita por homens para homens156”. Vale salientar, a dificuldade 

de encontrar autoras com foco no estudo da vitimologia, a partir de uma perspectiva 

feminista, por isso a utilização em grande escala de artigos, monografias e 

dissertações acerca do tema. 

Nesse aspecto, importante ressaltar a relevância das lutas feministas como 

molas propulsoras da quebra de paradigmas históricos. Grande parte destes fatos 

históricos, provenientes das lutas feministas, não constam nos currículos escolares, 

exprimindo deste modo, o interesse em mantê-los na clandestinidade, bem como de 

ocultar a realidade acerca da conjuntura existencial da mulher brasileira157. Nesta linha 

de intelecção: 

[...] o movimento feminista tem sido responsável por diversas conquistas na 
vida das mulheres. No entanto, apesar de todos os esforços e atos de 
heroísmo cívico, elas ainda vivem numa sociedade que lhe dá respostas 
ineficazes, onde a supremacia dos homens, maioria no comando da situação, 
ainda faz com que políticas públicas não atendam aos verdadeiros anseios 
da população feminina.158 

Por esse motivo, pensar a questão a partir de um ponto de vista em que se 

priorize o gênero feminino, é necessário, tendo em vista a imprescindibilidade de se 

estudar a realidade experimentada pelas mulheres, quando do envolvimento do 

sistema de justiça criminal. Logo, para examinar os processos de vitimização das 

mulheres, é preciso associá-los a cultura atrelada ao poder punitivo159. 

                                            
155SANTOS, Suzana Braz Silveira. A mulher como vítima no delito de estupro. 2017. 115 f. Monografia 
(Pós-Graduação em Direito) – EMERJ, Rio de Janeiro, 2017. 
156Ibid., p. 18. 
157VARGAS, Angelo. GALVÃO, Ana Lilia O. As perspectivas da crise da mulher e da infância – no 
contexto contemporâneo. In: KOSOVSKI, Ester; PIEDADE JR., Heitor; ROITMAN, Riva (Org.). Estudos 
de Vitimologia. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2008. p.9-19. 
158Ibid., p. 9-10. 
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O estupro é um crime flagrantemente alvo do processo de subnotificação. De 

acordo com dados explorados pelo Ministério Público Federal, a partir de projeção 

realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada – IPEA: 

Em 2016, 49,5 mil casos de estupro foram registrados no Brasil. Estima-se, 
no entanto, que esse número represente apenas 10% de todos os crimes 
desse tipo efetivamente cometidos, já que a maior parte das vítimas deixa de 
notificar as autoridades sobre as ocorrências. A partir desses dados, conclui-
se que os casos de violência sexual no país possam chegar a 500 mil por 
ano, praticamente um a cada minuto.160 

Trata-se de uma realidade que ninguém quer enxergar. A imagem socialmente 

construída do agente estuprador como um ser apartado do convívio normal ou dotado 

de alguma espécie de patologia, dificulta a tutela do referido crime, visto que, muitas 

vezes, o agressor está inserido no meio familiar ou no meio de intimidade da vítima, 

colocando na clandestinidade os acontecimentos da esfera íntima dos sujeitos, 

fomentando, deste modo, as arbitrariedades ocorridas na vida privada161. Sendo 

assim, diversos setores da sociedade são cúmplices e indiferentes à violência 

dispensada contra as mulheres, principalmente àquela que ocorre na intimidade do 

lar e da família, promovendo a sensação de impunidade162. 

Para melhor compreender esse processo, remete-se as contribuições da 

vitimologia como uma ciência que estuda a vítima, embora alguns autores contestem 

a sua colocação como ciência autônoma. Na perspectiva de Antonio Beristain “a 

vitimologia deriva da criminologia muito mais que do Direito Penal”163. O objetivo é 

melhor compreender os fenômenos criminais, com base nas circunstâncias que 

envolvem a vítima, bem como as consequências dos diversos processos de 

vitimização fomentados pelo Estado, a partir uma análise do tratamento prestado por 

àqueles que detém o poder de controle social, em detrimento dos ofendidos. Tal 

vertente, foca seus estudos no processo de vitimização, bem como na assistência 

                                            
160LEI do Minuto Seguinte: campanha sobre direito de vítimas de abuso sexual é lançada em São Paulo. 
São Paulo, 07 nov. 2018. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/noticias-sp/lei-do-
minuto-seguinte-campanha-sobre-direitos-de-vitimas-de-abuso-sexual-e-lancada-em-sao-paulo. 
Acesso em: 22 nov. 2018. p.2. 
161SANTOS, Suzana Braz Silveira. A mulher como vítima no delito de estupro. 2017. 115 f. Monografia 
(Pós-Graduação em Direito) – EMERJ, Rio de Janeiro, 2017. 
162VARGAS, Angelo. GALVÃO, Ana Lilia O. As perspectivas da crise da mulher e da infância – no 
contexto contemporâneo. In: KOSOVSKI, Ester; PIEDADE JR., Heitor; ROITMAN, Riva (Org.). Estudos 
de Vitimologia. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2008. p.9-19. 
163BERISTAIN, Antonio. Nova criminologia à luz do direito penal e da Vitimologia. Tradução Cândido 
Furtado Maia Neto. Brasília: Universidade de Brasília, 2000. p. 88.  
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moral, jurídica e financeira dispensadas as vítimas, contribuindo para reverter essa 

vitimização promovida pelas instâncias de controle social164. 

Ensina Antonio Beristain que “a grande novidade dos últimos tempos é a atenção 

assistencial preventiva e reparadora que a atual política criminal presta às vítimas165”. 

Deste modo, o surgimento da Vitimologia se deu após a Segunda Guerra, sendo 

estruturada em 1947, como uma nova possibilidade da ciência biopsicossocial pelo 

israelense Benjamin Mendelsohn, pioneiro ao utilizar o termo166. O referido israelense 

sobreviveu ao holocausto, suportando as violências sofridas em um campo de 

concentração nazista, isto posto, a partir dessa vivência e atento ao cruel processo de 

vitimização coletiva, também denominado macrovitimização, optou por compreender 

as circunstâncias que envolvem a vítima167. “Portanto, os estudos vitimológicos 

surgem como reação ao “apartheid criminológico” da etiologia biopsicológica168”. 

Primeiramente, a preocupação das ciências criminais era destrinchar as relações 

entre vítima e agressor, considerando o comportamento da vítima como 

desencadeador do processo delitivo, o que pode ser elencado como “blaming the 

victim”. Na década de 1980, a vitimologia passou a direcionar seus estudos para 

rearranjar estratégias de proteção a vítima, neste sentido, as ciências criminais 

passam a analisar estruturalmente o conflito, mesmo que ainda de forma insuficiente, 

preocupando-se um pouco mais em reinterpretar as formas de vitimização, na 

reconstrução de uma política criminal capaz de superar os problemas enfrentados 

pela vítima169. Assim, não há que se falar em um nascimento do conceito de vítima, 

posto que, como bem examina Ester Kosovski: 

A vítima sempre existiu, mas não era considerada foco central de atenção. 
Era vista apenas como um apêndice do binômio crime-criminoso, 
preocupação menor dos estudos criminológicos tradicionais, clássicos e 
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Lo Blanch, 2018. 
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168 PORTUGAL, Daniela. Blaming the victim: o comportamento vitimal à luz da criminologia feminista. 
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D’Plácido, 2018. p. 174-194.  p. 175. 
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positivistas. A posição crítica, social e globalizante surgiu bem mais tarde e a 
vítima então apareceu como outro polo ativo desse binômio.170 

Neste sentido, a Vitimologia ao estudar as causas e consequências da 

vitimização, deve compreender a vítima com fundamento no contexto histórico e 

social, aos quais a mesma está inserida. Diversos estudos restringiram-se a 

investigação sobre a intensidade da contribuição da vítima para o seu próprio 

processo de vitimização, com a criação de uma espécie de tipologia da vítima, por 

meio de classificações deterministas. Em contrapartida, Antonio Beristain cita como a 

filosofia política procurou sobrepor a defesa da vítima à defesa do delinquente, 

ressaltando o axioma in dubio pro victima171. 

Impende destacar que, a intenção deste estudo não é promover uma disputa 

entre a vítima de estupro e o agente estuprador. Faz-se necessário estabelecer, de 

forma contundente, que cada indivíduo ocupe o seu respectivo lugar na tutela 

promovida pelo Estado, sendo assim, o estuprador ocupará o local de sujeito ativo e 

a mulher estuprada o espaço de sujeito passivo, sem que haja, de modo algum, a 

criminalização da vítima promovida pelo tratamento sexista perpetuado pela justiça 

criminal. Convém, portanto, superar as incompatibilidades drásticas. 

A vítima foi marginalizada durante a maior parte do período histórico humano, 

sendo aos poucos revelada172. Com isso, constatou-se a importância do seu estudo, 

com o objetivo de entender o fenômeno criminal e promover a sua prevenção, logo, a 

vítima precisa ultrapassar a esfera de objeto banal da existência de um delito, 

passando a ser admitida como detentora de direitos e alegações. Como evidenciado, 

o tratamento proporcionado a vítima dependia do momento histórico ao qual estava 

inserido, variando de um maior protagonismo a uma neutralização evidente. Ocorre 

que, em todo o desenvolvimento de costumes, constata-se a presença de uma vítima 

marginalizada, utilizada como mero objeto para obtenção de um fim jurídico. 

Para fins de compreensão do impacto da ocorrência do delito na vida da vítima, 

faz-se necessário refletir acerca do conceito de vítima. Nessa perspectiva, a 
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JÚNIOR, Roberto Galvão. p. 76-103. Estudos Contemporâneos de Vitimologia. São Paulo: Cultura 
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Vitimologia abrange não só os estudos sobre as vítimas penais, como também as 

vítimas desenvolvidas por outros processos de vitimização, tais como desastres 

naturais e transtornos sociais, entendidos como concepções da macrovitimização173. 

Dessa maneira, a vítima consiste então naquele indivíduo que sofre as consequências 

da violação de uma norma penal, como também aquele que possui interesses não 

criminais, desde que a agressão, neste caso, afete um direito fundamental, podendo 

também, o processo de vitimização alcançar familiares e aqueles que estão no 

convívio social da vítima penal. 

Consoante a Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às 

Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 1985:  

Entendem-se por "vítimas" as pessoas que, individual ou coletivamente 
tenham sofrido um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade 
física e um sofrimento de ordem moral, uma perda material, ou um grave 
atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou de 
omissões violadores das leis vigor num Estado membro, incluindo as que 
proíbem o abuso de poder.174 

 “Penalmente, vítima é aquele que sofre a ação ou omissão do autor do delito 

(sujeito ativo, agente), e é sinônimo de ofendido, lesado ou sujeito passivo175”. Mais 

especificamente, a vítima penal é aquela que possui o bem jurídico tutelado pelo 

direito penal, como objeto de uma determinada agressão. Sendo assim, percebe-se a 

amplitude do conceito de vítima, abarcando também as ditas vítimas penais, esses 

são, portanto, os objetos estudados pela Vitimologia.176 

Objetivamente, para o Direito Penal, a vítima é o sujeito passivo do crime, àquela 

que teve o seu bem jurídico violado. No sentido subjetivo, a vítima é resultado de uma 

construção socialmente imposta, refletindo o contexto histórico em que está inserida, 

deste modo, o conceito de vítima sofre alterações constantes ao decorrer da história. 
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Por seu turno, os estudos da Vitimologia, com relação a violência contra a 

mulher, ainda estão em desenvolvimento, sendo impulsionados pelos enfrentamentos 

feministas, quando estes questionam o sistema de justiça criminal, e o seu caráter de 

seleção, tendo como consequência uma ineficácia evidente: 

Tal seletividade existia não-somente em relação aos agentes, mas também 
em relação às vítimas, uma vez que a mulher era uma “vítima invisível”, pois 
a cifra obscura da criminalidade ocultaria um maior número de delitos 
praticados contra as mulheres do que aqueles registrados nas estatísticas 
oficiais (LARRAURI, 1990, p. 232).177 

As fases compreendidas como status da vítima de estupro são três. A primeira, 

consistiu na fase de predominância da vingança privada, momento em que a vítima 

era protagonista. Na segunda fase, a vítima foi relegada ao segundo plano, sendo, 

portanto, neutralizada. O período atual consta como uma terceira fase, na qual ocorre 

o redescobrimento da vítima, estágio em que a mesma sai do ostracismo e requer 

maior atenção e participação no processo. Ana Sofia Schmidt admite ainda a 

existência de uma quarta fase, como também explana, acerca da não linearidade do 

desenvolvimento da vítima, com a apresentação de tendências humanitárias ou de 

vingança privada a qualquer tempo178. 

Por esta razão, no presente capítulo, empenha-se a avaliar o crime de estupro 

sob uma perspectiva vitimológica, com o intuito de realizar uma análise dos processos 

de vitimização aos quais as vítimas mulheres são submetidas, tendo em vista toda a 

construção social que envolve e valida a cultura do estupro, “de maneira que o agir 

vitimal desviante aos padrões impostos legitima, não raro, a inversão de polos, 

reposicionando o ofendido a fim de colocá-lo na posição de autor da lesão sofrida179”. 
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4.1 CONSTATAÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA TUTELA ESTATAL COM BASE NO 

CONTEXTO HISTÓRICO-LEGISLATIVO DO CRIME DE ESTUPRO 

 

Conforme análise histórica e legislativa realizada, observa-se a dificuldade de 

reconhecimento do estupro como violência real, a partir da existência de pilares 

sólidos que contribuíram para a perpetuação de comportamentos machistas, desde o 

período colonial até a pós-contemporaneidade. São costumes e valores transmitidos 

entre gerações, que resultam na objetificação da mulher, e transformam a liberdade 

sexual feminina em um valor renegado.  

Primeiramente, não havia condenação moral, e o estupro sequer era 

reconhecido como um delito. Posteriormente, quando passa a ser reprovável 

criminalmente, isto se dava em virtude da ofensa ao direito de propriedade do homem 

sobre a mulher. Sendo assim, o estupro passou a ser motivo de desonra para a família 

da mulher deflorada de modo que, a empatia com o sofrimento da vítima nunca foi 

objeto de ponderação. Ao decorrer dos anos, a mulher foi impondo o seu 

reconhecimento como sujeito de direitos, que ocorreu de forma lenta e gradual, 

embora encontra-se ainda distante da sua plenitude. Finalmente, houve o 

reconhecimento do estupro como forma de violação não só do corpo da mulher, como 

da sua dignidade no texto legal. Após o primeiro reconhecimento, a adoção de 

atualizações legislativas para a facilitar a tutela do Estado quando da assistência do 

referido crime constitui o início de uma evolução comportamental, que deve ser 

cobrada constantemente do poder público e da sociedade. 

A problemática não está mais no tratamento legislativo depreendido ao crime de 

estupro, após a referida análise foi possível entender que apesar de ainda serem 

necessárias algumas mudanças pontuais, a legislação evoluiu de forma explícita. 

Nesse contexto, apesar da supracitada evolução, ainda existem fortes resquícios da 

sociedade patriarcal que serviu de base para a construção do Brasil, refletindo-se, 

portanto, no julgamento moral depreendido às vítimas, através da sua 

responsabilização e culpabilização pela ocorrência do crime, bem como, muitas 

vezes, a falta de preparo dos agentes estatais encarregados pela tutela policial e 

judicial.  Isto posto, passa-se ao exame do tratamento do crime de estupro no sistema 

criminal, sob a ótica da vitimologia moderna, a fim de se compreender a forma como 
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essas mulheres podem acabar sendo violentadas novamente ao prosseguir com uma 

denúncia de estupro, acarretando no silenciamento constante de novas vítimas.  

Com isso, tem-se que, apesar da evolução legislativa, alcançar a verdadeira 

justiça nos crimes de estupro ainda é um objetivo distante e que deve ser buscado 

incessantemente, visto que a culpabilização, submissão e exposição da figura 

feminina é fato incontroverso, por de forma constante, estas mulheres simplesmente 

não se adequarem ao protótipo de vítima perfeita180. 

 

4.2 ESPAÇOS HISTORICAMENTE OCUPADOS PELA VÍTIMA NO SISTEMA 

CRIMINAL 

 

Como explanado anteriormente, foi após a Segunda Guerra Mundial, que os 

estudos direcionados a construção de uma Vitimologia começaram a emergir, fato 

histórico capaz de dar visibilidade ao tratamento dispensado as vítimas como 

consequência das imensuráveis violências cometidas no período de guerra. Isto 

posto, revelou-se a necessidade de reconstrução do enfoque dado a vítima de 

qualquer crime. 

Em verdade, após esse reconhecimento da inevitabilidade de reestruturação de 

paradigmas no que diz respeito à vítima, reconheceu-se a existência de três estágios 

referentes ao estudo vitimológico, numa análise histórica: “o protagonismo, também 

denominado de idade de ouro da vítima; a fase do esquecimento; e a fase do 

redescobrimento181”. 

 

4.2.1 A vítima como protagonista 

 

O protagonismo, intitulado como idade de ouro da vítima, se estendeu até o final 

da Alta Idade Média, consistindo em um movimento do Direito Penal na valorização 

                                            
180ROSSI, Giovana. Os estereótipos de gênero e o mito da imparcialidade jurídica: análise do discurso 
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JÚNIOR, Roberto Galvão. p. 76-103. Estudos Contemporâneos de Vitimologia. São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2011. p. 85. 
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da vingança privada, exercida juridicamente pela vítima, atuando, neste mister, como 

protagonista182.  

Posteriormente, a vingança ilimitada exercida pela vítima foi sendo substituída 

por regras, a partir das quais uma autoridade pública passou a deter a competência 

de verificar se os limites estabelecidos condiziam com as normas em vigor. Neste 

momento, surge a figura do Juiz, um terceiro, de fora da situação, capaz de decidir 

com maior responsabilidade e menos paixão o rumo dos acontecimentos. Com o 

decorrer do tempo, mais especificamente no século XII, ocorre a transição da vítima 

de sujeito protagonista do conflito penal, para simples colaborador, traçando o limite 

entre o protagonismo da vítima e a sua neutralização, não havendo mais a pretensão 

de atender os interesses da vítima183. 

Compartilha-se do entendimento de que a valorização da vítima e a promoção 

da vingança privada são situações opostas, que de maneira nenhuma devem 

convergir. O ato de valorizar a vítima concentra-se no estímulo de sua participação 

digna no processo de responsabilização penal. 

 

4.2.2 Uma vítima neutralizada 

 

Com o início da Baixa Idade Média, a vítima foi esquecida, ou seja, neutralizada, 

visto que, definitivamente, o Estado assumiu a função de conduzir a responsabilização 

penal e, consequentemente, punir o criminoso. Assim, o afastamento da vítima é 

gradual, e a análise do conflito penal passa a se concentrar, no crime, no criminoso e 

na pena184. Deste modo, o sujeito vítima sempre foi visto como mero objeto e não uma 

parte na relação processual. 

Neste sentido, a vingança privada é assumida pela entidade Estatal, e o papel 

da vítima passa a ser o de sujeição, no intuito de promover a aplicação fria da lei, sob 

a justificativa de que o Estado seria isento de paixões e conceituado pela 

                                            
182ROSA, Larissa; MANDARINO, Renan Possela. O lugar da vítima nas ciências criminais: política 
criminal orientada para a vítima de crime. In: DINIZ, Eduardo Saad (Org.). O lugar da vítima nas ciências 
criminais. São Paulo: LiberArs, 2017. p.315-326. 
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criminal orientada para a vítima de crime. In: DINIZ, Eduardo Saad (Org.). O lugar da vítima nas ciências 
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imparcialidade, embora compreende-se a explícita representação de poder no que 

tange ao exercício do jus puniendi. A vítima era única e exclusivamente o sujeito 

passivo do crime, não havendo interesse em seu estudo, como se esta não estivesse 

inserida no acontecimento criminal185. 

 

4.2.3 Redescobrimento ou novo protagonismo na participação da vítima? 

 

Para se referir a esse momento, a doutrina utiliza amplamente, a expressão 

redescobrimento, que se revela, de certo modo, inapropriada, afinal a vítima, que 

atualmente é objeto de estudo da Vitimologia, não comporta as mesmas 

características da que almejava a vingança privada ou daquela que era totalmente 

subordinada ao Estado, sem nenhuma espécie de questionamento. Na 

contemporaneidade, o conceito de vítima carrega intrinsecamente os atributos 

resultantes do princípio da dignidade humana186. Pode-se falar em uma nova espécie 

de protagonismo, totalmente dissociada da justiça com base na vingança privada, pois 

entende-se que tanto o criminoso, quanto a vítima são protagonistas da persecução 

penal, afinal é o rumo da vida dos mesmos que está em discussão. 

Importante salientar que o feminismo foi uma das bases para estimular o 

desenvolvimento do movimento vitimológico, na década de 1970. Ulteriormente, a 

Vitimodogmática surgiu como uma teoria adotada para justificar hipóteses de 

participação da vítima no comportamento delituoso, o que suscitou inúmeras críticas 

do movimento feminista, sobretudo nas espécies de delitos sexuais, no que se refere 

a representação da vítima provocadora187. 

Como já mencionado, o movimento para a valorização da vítima como sujeito de 

direitos, essencial para a compreensão da dinâmica do crime, transcendendo o âmbito 
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de mero objeto da persecução penal, se inicia após a Segunda Guerra Mundial, a 

partir da macrovitimização sucedida nessa época188. 

Entende-se que o estágio atual se encontra em período de avanço da legislação 

no que compreende a dignidade humana relacionada a pessoa da vítima. Contudo, a 

problemática está no âmbito de aplicação dessa legislação, considerando-se as 

distorções e o afastamento da política criminal na prática de uma justiça que ao 

mesmo tempo não apresente resquícios de vingança e prime pelo respeito a vítima189. 

Uma questão que merece visibilidade é a incidência da caracterização cultural 

relacionada a vítima. Esta é considerada socialmente como um retrato da 

inferioridade, sendo renegada em inúmeras oportunidades, atribuindo a mesma uma 

valoração negativa. Esse aspecto acaba sendo reproduzido, no âmbito da justiça 

criminal, como também no desprezo destinado pela sociedade190. 

Em contraste ao movimento de valorização da vítima, os estudos vitimológicos, 

se descuidados, radicais, e distantes de uma análise sociológica e antropológica, 

podem recair sobre o fenômeno de criminalização da vítima, a qualquer custo. 

Consequentemente, a vítima é colocada no banco dos réus. Isto ocorre, 

especialmente nos crimes de estupro, tendo como vítima a mulher, no momento em 

que muitas vezes, a defesa do acusado, apresenta como ponto principal a acusação 

da vítima, demonstrada através da análise do modo de vestir, da existência de uma 

vida sexual ativa, ou até mesmo do horário e local em que a mesma se encontrava no 

momento da violação. Este é um exemplo de instrumentalização da Vitimologia para 

promover a culpabilização da vítima, uma vez que esta estaria contribuindo para a 

ocorrência do delito. Em verdade, trata-se de uma inversão de papéis191. 

Fatidicamente, a Vitimologia ao se estender quase que exclusivamente à análise 

do comportamento da vítima, provocou o seu desamparo, colocando-a em total 
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desconforto, muitas vezes, ultrapassando os limites da neutralização, posta 

anteriormente. Nesta perspectiva, a preocupação em estudar a Vitimologia como 

objeto de novos processos de vitimização ainda é escassa no meio acadêmico. O 

estudo envolvendo as peculiaridades desse processo evolutivo deve abarcar 

vertentes multidisciplinares, à exemplo da psicologia e das ciências da saúde, no 

intuito de concretizar a proteção à vítima em sua totalidade192. 

Ressalta-se que não há o desígnio de prejudicar qualquer direito pertencente ao 

acusado. No caso, o objetivo é prezar pela participação da mulher como vítima no 

sistema de justiça criminal, tendo assegurados todos os seus direitos estabelecidos 

pela dignidade humana, portanto, neste sentido, há o reconhecimento de movimentos 

que objetivam a valorização da vítima como pessoa humana, principalmente a vítima 

mulher. Portanto, a colocação da vítima como sujeito de direitos na persecução penal 

pode influenciar positivamente na política criminal, na oportunidade em que, sendo 

devidamente respeitada, a vítima mulher pode colaborar de uma maneira mais incisiva 

com as investigações193. 

 

4.3 DESCONSTRUÇÃO DA TIPOLOGIA DA VÍTIMA 

 

Catalogar a existência de diferentes “espécies” de vítimas, considerando a 

escala de contribuição para a ocorrência do delito, reflete-se na ideia concentrada a 

partir da construção de uma classificação vitimal, por meio de conceitos deterministas. 

Tais pensamentos revelam-se perigosos, tendo em vista a sua utilização como 

fundamento para reconhecer a culpabilização da vítima pela violação sofrida. Como 

discorre, Emetério Silva de Oliveira Neto, o reconhecimento de que a participação da 

vítima é elemento decisivo para a ocorrência do delito representa a maneira 
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reducionista como a Vitimologia é tratada, fato este que transcende o âmbito 

jurisprudencial194. 

 Uma classificação que merece destaque é a mencionada por Daniela Portugal, 

quando esclarece que Hans Von Heting, em seu estudo denominado “Remarks on the 

Interaction fo Perpetrator and Victim”, datado de 1940, concebeu a existência das 

consideradas “vítimas natas”, que se valiam de “estranhos” para promover a 

autodestruição, tal como exercida a ideia de “criminosos natos”, na criminologia195. O 

mesmo autor estabeleceu a noção de “vítima latente” que compreende indivíduos 

predispostos a ocuparem o lugar de vítima, possuindo uma certa simpatia para o 

envolvimento criminal, indicando expressamente as mulheres como pertencentes ao 

sexo frágil, por isso propensas a vitimização196.  

Do mesmo modo, sobre o questionamento acerca da suposta contribuição da 

vítima para o desenvolvimento do crime, Rogério Greco, explica de que maneira 

Mirabete defendeu os estudos vitimológicos como demonstrativos do fato de que as 

vítimas podem ser colaboradoras do ato criminoso, tipificando, as chamadas “vítimas 

natas” como “personalidades insuportáveis, criadoras de casos, extremamente 

antipáticas, pessoas sarcásticas, irritantes, homossexuais e prostitutas etc197”. Assim 

sendo, demonstra-se uma extrema preocupação em estereotipar a vítima, buscando 

na mesma os motivos para justificar a sua vitimização. 

Em outro seguimento, Mendelsohn, inicialmente, do ponto de vista moral e 

jurídico dos mecanismos situacionais dividiu as vítimas em quatro categorias. Dentre 

elas, a vítima que colabora para a ocorrência do delito; a que não colabora, sendo, 

portanto completamente inocente; a vítima por ignorância e a vítima que pratica o 

crime, concorrendo com o agressor. Já do ponto de vista psicossocial, elencou três 
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tipos de vítima: aquela cuja conduta origina o delito, a que resulta de consenso e a 

que resulta de uma coincidência198.  

Outra classificação, é a realizada por Jiménez de Asúa, quando este apresenta 

duas espécies de vítimas: a indiferente, aquela que é escolhida aleatoriamente pelo 

criminoso; e a determinante, tendo como exemplo o crime passional por ciúmes, 

subdividindo-se em vítima resistente, que obstaculiza a ação criminal, e em vítima 

coadjuvante que auxilia o criminoso na realização do delito199. 

Novamente, faz-se necessário remeter ao quanto apontado por Daniela 

Portugal, no que se refere ao estudo de Marvin E. Wonfgang e Simon I. Singer, 

publicado em 1978, denominado “Victim Categories of Crime”, que elenca as espécies 

vitimais da “victim proneness”, na qual evidencia-se uma maior propensão a 

vitimização; da “victim contribution”, que corresponde a capacidade de contribuição 

da vítima para a ocorrência do delito, exemplificando com a suposta conduta de 

mulheres que ocasionam a ida do agressor ao local do crime e da “victim provocation”, 

àquela que provoca a situação vitimal, estando, portanto, em maior gravidade que a 

contribuição200. 

A tipologia da vítima, em seu aspecto prático é vazia de utilidade, passando a 

ocupar interesse secundário diante dos avanços dos estudos vitimológicos. Entende-

se que as tendências teóricas encarregadas de eximir o autor de sua responsabilidade 

penal, através do execrável método de culpabilização da vítima, com a utilização de 

estereótipos rasos para desacreditá-la, devem ser superadas. Tal pensamento 

atribuído de concepções machistas e misóginas, atreladas a cultura do estupro reflete-

se no conhecimento vitimológico contemporâneo, legitimando os moldes da 

contribuição da vítima201. 

Especialmente nos crimes de estupro, a contribuição ou provocação estaria 

caracterizada nos trajes da vítima, nos locais frequentados, na ausência do seu direito 

de dizer não. Neste sentido, a vítima encontra-se em situação frágil, emocionalmente 
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perdida, devendo-se assegurar a sua dignidade humana. Os conceitos tipológicos, 

muitas vezes utilizados em defesas criminais, viabilizam interpretações desfavoráveis 

às vítimas, beneficiando indiscriminadamente o algoz, deste modo, estas acabam 

sendo submetidas a uma espécie de técnica de neutralização que visa culpabilizá-las 

arbitrariamente202. 

No momento em que a Vitimologia promove a classificação das vítimas, 

delineando-as como provocadoras, contributivas, agressoras ou inocentes, escancara 

um viés discriminatório que determina a seletividade social das vítimas merecedoras 

de proteção, dificultando em maior escala a sua proteção efetiva. As referidas 

classificações, no modo em que são empreendidas não apresentam outra finalidade 

a não ser a de enfraquecer a vítima203.  

Cumpre destacar, o reconhecimento da possibilidade de existência de situações 

que caracterizem a injusta provocação da vítima, contudo, refuta-se o modo como a 

utilização da tipologia vitimal, com a exploração de estereótipos espelhados em 

padrões sociais de comportamento, produtos de uma classe social dominante, vem 

sendo empregada única e exclusivamente para desqualificar a vítima a qualquer 

custo, no intuito de afastar a responsabilização do autor. Acredita-se, portanto, que 

agressor e vítima não devem ser classificados, sob o risco de recaimento em discursos 

vazios, discriminatórios e segregadores. 

 

4.4 PROCESSOS DE VITIMIZAÇÃO 

 

Promover a vitimização implica em atribuir a alguém um sofrimento dilacerante. 

O dano experimentado pela vítima de estupro excepcionalmente se esvai no momento 

da ocorrência do delito, nessa perspectiva, o impacto emocional na vida da vítima 

mulher acarreta como consequência o fato de que a vivência do trauma esteja sempre 

sendo revista, por esta razão a mulher vitimada carrega consigo o medo, a ansiedade, 
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e a angústia, além dos episódios de culpabilização, sendo estagmatizada pela 

sociedade que a desampara204.  

A vitimização ocorre em diversas esferas do sistema criminal, se desenvolvendo 

em diversos processos. A vitimização primária ocorre no momento do cometimento 

do delito, restrito aos crimes de estupro, acontece no instante em que a conjunção 

carnal ou o ato libidinoso são forçados, podendo desencadear reações 

diversificadas205, a depender da personalidade da vítima, por isso não há que se falar 

em esperadas formas de reações, como argumentava Hungria. Por vitimização 

secundária entende-se aquele processo provocado por instituições encarregadas do 

controle social, como também pelos sujeitos atuantes no sistema criminal, cuja 

atuação potencializa o sofrimento da vítima. Por fim, a vitimização terciária se constrói 

a partir da ausência de políticas públicas focadas na assistência à vítima, a fim de 

ampará-la em grupos sociais capazes de promover a sua estigmatização206. 

No que tange a vitimização secundária, promovida pelos órgãos de poder e de 

controle social, no âmbito de atuação do Direito, como já mencionado, há a punição e 

a criação dos delitos, através do Poder Legislativo. Neste sentido, reconhece-se a 

ausência de neutralidade na produção de tipificações delitivas, o que implica entender 

que o Direito Penal protege pessoas conforme os seus próprios interesses. Quando o 

Estado se negar a tutelar devidamente os crimes cometidos contra as mulheres, trata-

se de uma forma de direcionamento de atuações em desfavor de sujeitos 

marginalizados. Por isso, a prática discursiva de culpabilização da mulher é uma 

consequência da institucionalização da violência contra esta mulher colocada à 

margem da sociedade207. 

Posterior à seleção proposital, analisa-se a atuação do Estado interventor. Em 

primeira análise, tratando-se de momento pré-processual, importante recorrer ao 

modo como a polícia intervêm no amparo às vítimas mulheres. Nesse momento as 
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intenções femininas de conduzir uma ação judicial podem sofrer repressões 

impactantes, diante da falta de atenção dispensada, dos pré-julgamentos realizados, 

direcionados a desqualificar a denúncia, colocando a vítima como merecedora de 

desconfiança, da ausência de espaços físicos adequados, e de equipes 

multidisciplinares com a presença de psicólogos, médicos e operadores do direito, 

capazes de conduzir a situação da melhor forma208.  

Remetendo-se ao aspecto histórico evolutivo do Direito Penal Sexual, cumpre 

destacar o cerne da sua aplicação, a questão da moralidade. Em verdade, os crimes 

sexuais, desde a sua concepção em diversas organizações jurídicas, estão 

constantemente vinculados a percepção do julgamento moral, visceralmente ligada a 

ideia de mulher sedutora, indigna de confiança. Essas raízes morais ainda se 

manifestam na sociedade contemporânea, por isso a importância do debate acerca 

das questões de gênero209. 

A repressão à sexualidade da figura feminina restringiu a sua vivência as 

relações familiares, ao tempo em que a vida pública era exercida somente pelo 

homem. Simultaneamente, pode-se examinar o estupro como instrumento de 

correção de comportamentos, tanto da mulher que não obedecia ao marido dentro de 

casa, quanto das mulheres que manifestaram a sua homossexualidade, isso também 

pode ser aplicado aos tempos atuais. Este foi e ainda é um elemento cultural que 

dificulta a colocação das mulheres em espaços públicos, sendo que a idealização de 

uma mulher submissa e inferior até então contribui para que a maior quantidade de 

vítimas de crimes sexuais sejam mulheres. Isso recai sobre o obstáculo de superação 

da subalternidade feminina determinada historicamente, que se reproduz diariamente 

na violência sexual, mediante uma disparidade de gênero refletida no Direito Penal210. 

A aplicação do Direito Penal, na atualidade não pode se submeter a julgamentos 

exclusivamente morais, sendo assim, ele não deve ser objeto para sustentação da 
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moralidade subjetiva de condutas da classe dominante, o que acarretaria em um 

reducionismo a partir da predominância de medidas extrajurídicas211. 

Em primeira análise, como expressão da vitimização secundária, faz-se 

necessário elencar alguns aspectos relevantes, no tratamento dispensado pelas 

autoridades policiais. No ano de 2016, 49.497 casos de estupro foram registrados nas 

polícias brasileiras, consoante o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública212. O 

atendimento especializado é imprescindível, como indicador dessa premissa observa-

se a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher – DEAM, a partir 

de 1985213. Dados da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, da Secretária de 

Políticas para as Mulheres – SPM, mostraram que em 2010 dentre os 5.302 registros 

de reclamação da rede de atendimento à mulher, 21,6% referiram-se as Delegacias 

Especializadas214, sendo que: 

Os tipos de reclamações mais frequentes são: a falta de providências sobre 
o Boletim de Ocorrência (939 situações); a recusa em registrar o Boletim de 
Ocorrência (925); a omissão (691); o atendimento inadequado (563); e o 
despreparo em casos de violência doméstica (536) [...]215 

No Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, na perspectiva da Ouvidoria da 

Mulher, analisou-se o registros e demandas realizados entre os anos de 2003 e 2013, 

neste sentido, no âmbito dos registros referentes à Segurança Pública, 36,5% das 

reclamações foram relativas aos atendimentos prestados pelas Delegacias da Mulher, 

com destaque para seu notável crescimento a partir de 2011216. Conclui-se, portanto, 

acerca da necessidade de treinamento direcionado de policiais para que estes sejam 

capazes de receber a denúncia de modo a não constranger a vítima, bem como 

                                            
211SALGADO, Amanda Bessoni Boudoux. Abuso sexual nos transportes públicos: problematização do 
Direito Penal sexual sob a perspectiva de gênero. In: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães; 
FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; MATA, Jéssica da. (Org.). Questões de gênero: uma abordagem sob 
a ótica das ciências criminais. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 37-62. 
212IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada; FBSP – Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
Atlas da Violência 2018. Brasília: IPEA, 2018. 
213GOVERNO DE SÃO PAULO. Criação da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher do país completa 30 
anos. São Paulo, ago 2015. Disponível em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-
noticias/criacao-da-1-delegacia-de-defesa-da-mulher-do-pais-completa-30-anos/. Acesso em: 27 nov 
2018. 
214SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. Em 2010, a Central de 
Atendimento à Mulher – Ligue 180 – registrou 734.416 atendimentos. Notícias SPM, Brasília, 24 fev 
2011. Disponível em: http://www.spm.gov.br/area-imprensa/ultimas_noticias/2011/02/em-2010-a-
central-de-atendimento-a-mulher-2013-ligue-180-2013-registrou-734-416-atendimentos. Acesso em: 
27 nov. 2018.  
215Ibid., p.3. 
216SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. Relatório final Ouvidoria da 
Mulher/SPM 2003-2013: Análise de uma década de registros e demandas. Brasília: SPM, 2013. 
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afastando a incidência de pré-julgamentos morais capazes de reprimir o desejo da 

vítima de ter o apoio policial. 

Em segunda análise, impende destacar a atuação promovida na esfera judicial, 

podendo ser responsável por uma nova incidência da vitimização secundária, no que 

se refere às decisões judiciais ou forma da condução dos auxiliares da justiça, muitas 

vezes descuidados de ações que possam infligir novo sofrimento à vítima, como 

também na atuação da defesa que pode se valer de todos os meios para invadir a 

intimidade da vítima, de modo a desqualificá-la como mulher, a fim de que o crime 

seja legitimado217. Este será objeto de estudo mais aprofundado no capítulo posterior. 

Em última análise, no que tange à vitimização terciária, àquela promovida pelos 

órgãos de assistência, no ano de 2016 registrou-se no Sistema Único de Saúde 

22.918 casos de estupro, o que caracteriza aproximadamente a metade dos casos 

notificados à polícia.218 Muitas vezes, o despreparo dos profissionais para lidar com 

esse tipo de situação, ante a ausência de apoio emocional, faz com que a vítima tenha 

que relatar por diversas vezes a violência sofrida, revivendo deste modo, a violação. 

Como disposto por Alice Bianchini: 

Os operadores do Direito, bem como os profissionais da área de saúde 
envolvidos na assistência, prevenção e repressão dos crimes contra a 
dignidade sexual, devem observar as peculiaridades destes delitos e as 
demandas específicas das vítimas destes crimes. Enquanto os operadores 
jurídicos devem ser satisfatoriamente instruídos acerca de eventuais 
consequências que a prática de condutas na área de saúde pode acarretar, 
os profissionais de saúde precisam estar munidos de conhecimento mínimo 
acerca dos aspectos jurídicos e policiais referentes ao crime em comento.219 

O transtorno causado pela vitimização da mulher, é herança da cultura histórica, 

que dificulta o tratamento desses crimes. Isso se atrela à autovitimização promovida 

pela própria vítima, que de tanto ouvir que possui responsabilidade sobre o 

acontecimento, acaba incorporando a culpabilização promovida pela sociedade como 

um todo e pelas instâncias de poder, se responsabilizando pelo fato, e desistindo da 

busca por assistência, resultando também na subnotificação. Por esse motivo, tanto 

o amparo físico quanto o psicológico são imprescindíveis, a partir de uma elaboração 

                                            
217JORGE, Alinne Pedra. Em busca da satisfação dos interesses da vítima penal. 2002. 165 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. 
218IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, FBSP – Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
Atlas da Violência 2018. Brasília: Ipea, 2018. 
219BIANCHINI, Alice. As mulheres e os crimes contra a dignidade sexual. In: FERRAZ, Carolina Valença 
et al (Org.). Manual dos Direitos da Mulher: São Paulo: Saraiva, 2013. p. 274. 
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de métodos para tornar os espaços públicos mais seguros, com o treinamento 

direcionado para os funcionários que atuem na esfera de suporte as vítimas de 

estupro, tanto no meio judiciário, quanto no âmbito policial e de saúde220. 

 

4.5 VITIMOLOGIA SOB A PERSPECTIVA DE PROTEÇÃO À VÍTIMA 

 

Uma das finalidades do estudo da Vitimologia está em promover o apoio 

necessário à vítima, para que esta tenha seus interesses contemplados na 

responsabilização e possa superar todos os processos de vitimização aos quais fora 

submetida, garantindo políticas públicas direcionadas a assistência e proteção às 

vítimas, como também formas de prevenir tais processos vitimizantes. Trata-se de 

entendimento que não só o algoz, mas também a vítima precisa enfrentar um processo 

de ressocialização221. 

Nos termos do artigo 245222 da Constituição Federal de 1988, é dever do Poder 

Público a prestação de assistência a herdeiros e dependentes de pessoas vítimas de 

crimes dolosos, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do delito, ressalta-se 

na redação do referido dispositivo a ausência de expressão que garanta o direito 

indenizatório diretamente à vítima. Além disso, tal dispositivo exige a edição de lei, 

que ainda não foi realizada pelo Congresso Nacional, o que demonstra a deficiência 

no que tange à proteção da vítima223. 

Neste seguimento, destaca-se a existência de diversas garantias asseguradas 

constitucionalmente, relativas à proteção do acusado, enquanto que as normas 

constitucionais voltadas ao amparo, proteção e restauração dos direitos da vítima 

ainda são escassas. Para Ricardo Schimitt, as garantias à pessoa do acusado são 

                                            
220SALGADO, Amanda Bessoni Boudoux. Abuso sexual nos transportes públicos: problematização do 
Direito Penal sexual sob a perspectiva de gênero. In: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães; 
FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; MATA, Jéssica da. (Org.). Questões de gênero: uma abordagem sob 
a ótica das ciências criminais. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 37-62. 
221JORGE, Alinne Pedra. Em busca da satisfação dos interesses da vítima penal. 2002. 165 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2002. 
222BRASIL. Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará 
assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo 
da responsabilidade civil do autor do ilícito. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 
do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
223NETO, Emérito Silva de Oliveira. Legislação penal e teoria da vitimologia. 2.ed. Florianópolis: Tiran 
Lo Blanch, 2018. 



76 
 

mais abundantes no sistema jurídico penal que as preocupações direcionadas a 

vivência da vítima e de familiares224.  

Como medida legislativa infraconstitucional destinada à assistência às vítimas 

de crimes sexuais, evidencia-se a aplicação da Lei 12.485/2013, já mencionada neste 

estudo, que garante a prioridade de atendimento e atenção no Sistema Único de 

Saúde, bem como a existência do aborto sentimental, permitido em favor das vítimas 

de estupro225. Destaca-se que o objetivo não é criticar esses direitos relativos aos 

potenciais criminalizados, neste sentido, entende-se que são extremamente 

necessários e relevantes à garantia de uma justiça criminal plena e eficaz, porém, 

embora considerada em evolução, compreende-se a existência de um desequilíbrio 

com relação aos direitos pertencentes às vítimas, principalmente às vítimas mulheres 

dos crimes de estupro, por isso a necessidade de discussão para que ambos estejam 

bem amparados no âmbito da persecução penal. 

Com relação à figura feminina, na esfera da violência sexual, ainda persistem 

conformações sociais anteriores que refletem na desigualdade de gênero. Merece 

atenção o debate direcionado à separação entre direito e moral, uma vez que, mesmo 

que a moral seja uma referência para o direito, não há que se falar em subordinação 

do mesmo, afastando a ideia de dependência, ou seja, o discurso supostamente moral 

não deve prevalecer226. 

Faz-se necessário reconhecer os avanços obtidos com as diversas mudanças 

legislativas, que mesmo tardiamente, apresentaram novas perspectivas para o 

tratamento dos crimes sexuais, com enfoque na mulher vítima de estupro, trazendo 

novos questionamentos que impulsionaram a compreensão sob a ótica do gênero. 

Contudo, os resquícios de uma sociedade paternalista, com repressão à sexualidade, 

ainda se fazem presentes, podendo contribuir para uma atitude emergencial 

descaracterizada da pluralidade social e do Direito227. 

                                            
224SCHMITT, Ricardo. Sentença penal condenatória. Teoria e prática. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 
2016. p. 161. 
225NETO, Emérito Silva de Oliveira. Legislação penal e teoria da vitimologia. 2.ed. Florianópolis: Tiran 
Lo Blanch, 2018. 
226SALGADO, Amanda Bessoni Boudoux. Abuso sexual nos transportes públicos: problematização do 
Direito Penal sexual sob a perspectiva de gênero. In: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães; 
FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; MATA, Jéssica da. (Org.). Questões de gênero: uma abordagem sob 
a ótica das ciências criminais. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 37-62. 
227SALGADO, Amanda Bessoni Boudoux. Abuso sexual nos transportes públicos: problematização do 
Direito Penal sexual sob a perspectiva de gênero. In: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães; 
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No que se refere à política criminal, esta pode ser beneficiada através da 

promoção de análises da situação da vítima de estupro, sem o olhar viciado da 

sociedade patriarcal dominante, em que a responsabilidade do crime está fixada no 

comportamento da vítima, com o objetivo de elaboração, na prática, de medidas de 

assistência à vítima  e de prevenção à criminalidade228. 

A mulher é submetida frequentemente à julgamentos morais sociais e das 

instituições de domínio, em conformidade com aquilo que se entende por apropriado 

e aceitável no conteúdo da sexualidade, bem como da sua conduta. Nesse sentido, 

revela-se que mesmo com a exclusão da expressão “mulher honesta” do dispositivo 

legal, o juízo de valor sobre aspectos subjetivos ainda é dominante, assim como 

profissão, vestimentas e condutas, impactando consequentemente na prática penal 

dos tribunais. Nesse âmbito, o grau de relação de tal disposição social com a vítima, 

no caso concreto, influência na resolução do processo, do mesmo modo que as 

predeterminações construídas sobre os agressores, concretizando, portanto, a 

vitimização secundária, promovida pelas instâncias formais de poder, que impacta na 

subnotificação dos crimes sexuais229. 

Por fim, compreende-se que o sistema criminal é responsável por promover o 

amparo àquela mulher que foi vitimizada, imperioso destacar que tal direito não pode 

ser concretizado somente em face das mulheres insistentes, ou mais resistentes a 

certos sofrimentos, que conseguem finalizar o processo230. Por isso, conclui-se que o 

sistema penal é ineficaz para promover a proteção das mulheres, tanto quanto para 

evitar a novas violências decorrentes da violação sexual, através da violência 

institucional que apresenta diversas faces, expressando a violência estrutural 

decorrente da desigualdade de gênero, visível no campo da moral sexual231. 

                                            
FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; MATA, Jéssica da. (Org.). Questões de gênero: uma abordagem sob 
a ótica das ciências criminais. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 37-62. 
228NETO, Emérito Silva de Oliveira. Legislação penal e teoria da vitimologia. 2.ed. Florianópolis: Tiran 
Lo Blanch, 2018. 
229SALGADO, Amanda Bessoni Boudoux. Abuso sexual nos transportes públicos: problematização do 
Direito Penal sexual sob a perspectiva de gênero. In: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães; 
FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; MATA, Jéssica da. (Org.). Questões de gênero: uma abordagem sob 
a ótica das ciências criminais. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 37-62. 
230DE BARROS, Lívya Ramos Sales Mendes. Umas e outras: A presença de estereótipos de gênero 
no Sistema de Justiça Penal e a classificação das mulheres vítimas de crime de estupro a partir da fala 
e do comportamento. Recife, 2014. 
231ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Criminologia e feminismo: da mulher como vítima à mulher 
como sujeito de construção da cidadania. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, p. 
42-49, jan. 1997. 
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5 O SISTEMA CRIMINAL COMO ESTÍMULO À VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA 

 

No presente capítulo, examina-se a construção da verdade nos crimes de 

estupro, no âmbito do Sistema Criminal, analisando de que modo a palavra da vítima 

deve ser valorada, como serão dispostas as provas periciais e a possibilidade de sua 

ausência, ao se tratar de crime de difícil comprovação. Estuda-se também a maneira 

como a seletividade direcionada a autor e vítima criam estereótipos reducionistas, 

bem como a violência institucional é capaz de promover a culpabilização da vítima, a 

partir de uma análise comportamental que se baseia em uma sociedade que sustenta 

uma cultura do estupro. Com isso, torna-se possível averiguar se os magistrados 

fundamentam suas decisões na análise dos fatos e provas, ou se são motivados por 

pré-conceitos externos, promovidos pelos rótulos sociais, herança de uma sociedade 

machista e misógina, a partir do exame de determinados casos práticos, para 

identificar e entender o fenômeno da subnotificação nos delitos de estupro. 

 

5.1 A CONSTRUÇÃO DA VERDADE NOS CRIMES DE ESTUPRO 

 

Impende destacar, que a prática jurídica relativa ao crime de estupro funciona de 

maneira específica em comparação com outros crimes, principalmente no que se 

refere às questões probatórias, mediante a dificuldade de comprovação em torno do 

referido delito, relacionada à ausência de testemunhas, no geral, devendo-se também 

ao fato de que muitas vítimas se encorajam a denunciar certo tempo após a ocorrência 

do delito, o que dificulta as comprovações por provas periciais232. Por isso, a 

necessidade de análise do modo como a verdade em casos de estupro é construída 

pelo Sistema Criminal. 

 

 

 

                                            
232COULOURIS, Daniella Georges. Violência, gênero e impunidade: a construção da verdade nos 
casos de estupro. 2004. 237 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual Paulista, 
Marília, 2004. 
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5.1.1 A palavra da vítima: valoração pelo Magistrado 

 

Na edição de número 111 do Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de 

Justiça, destaca-se a seguinte tese: “em delitos sexuais, comumente praticados às 

ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em 

consonância com as demais provas acostadas aos autos233”. Neste sentido, para fins 

de valoração do magistrado, categoricamente de acordo com o STJ, a palavra da 

vítima tem valor probante diferenciado, contudo, deve estar em harmonia com as 

demais provas acostadas aos autos. 

Diferentemente da existência da modalidade do “depoimento sem dano”, em 

respeito à condição de pessoa em desenvolvimento, das vítimas de estupro de 

vulnerável reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça234, para a tipificação do 

artigo 213 do Código Penal, não há formalidade específica a ser seguida na coleta de 

depoimento das vítimas. Contudo, entende-se que o magistrado deve estar atento as 

perguntas realizadas tendenciosamente para desqualificar a vítima, garantindo a 

formulação de questões adequadas e pertinentes, já que, nos termos do artigo 201, 

§6°, do Código de Processo Penal: 

§6° O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, 
vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o 
segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações 
constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de 
comunicação.235 

Como disposto por Renato Brasileiro de Lima, durante a oitiva do ofendido, na 

intenção de afastar qualquer constrangimento à vítima, necessário a reserva de 

espaço separado para a mesma, assim como pelo fato de a vítima geralmente estar 

abalada pelo temor de represálias, o §4°236 do mesmo artigo evidenciou a 

                                            
233BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em Teses. 111.ed. Brasília: STJ, 2018. 
Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia/jurisprudenciaemteses/Jurisprud%C3%AAncia%20
em%20teses%20111%20-%20Provas%20no%20Processo%20Penal%20-%20II.pdf> Acesso em: nov. 
2018. p. 2. 
234LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2017. 
235BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. O PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA, usando da atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte 
Lei:. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm. Acesso em: 28 nov. 
2018. p.25. 
236BRASIL. § 4o Antes do início da audiência e durante a sua realização, será reservado espaço 
separado para o ofendido. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição, 
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obrigatoriedade de reserva de espaço no fórum e na delegacia de polícia, no intuito 

de evitar possível contato entre agressor e ofendida237. Neste sentido, o artigo 217 do 

mesmo Código de Processo Penal238, permite que na constatação de que a presença 

do acusado possa causar temor ou humilhação à vítima de modo a prejudicar o 

desenvolvimento do depoimento, possibilita-se a inquirição por videoconferência, e na 

impossibilidade dessa, a retirada do acusado. 

Ocorre que, historicamente, a mulher é indigna de confiança, nesta perspectiva, 

resquícios dessa cultura de valorização masculina podem impactar na valoração da 

palavra da vítima. Deste modo, a decisão do Magistrado, em consonância com o 

entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, deve ser fundada no exercício da sua 

capacidade observatória, associando a prova dos autos com um maior 

reconhecimento do depoimento da vítima, não devendo permitir que seus próprios 

anseios e pré-conceitos de vivência em uma sociedade puramente machista e 

patriarcal, influenciem na sua valoração. Por isso, a avaliação deve ser criteriosa, com 

base no que foi apresentado processualmente, diante de um depoimento que 

corrobore com a realidade dos fatos. 

 

5.1.2 Exame de corpo de delito e a possibilidade de dispensa 

 

Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal: “Art. 158. Quando a 

infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 

indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.239”. O exame de corpo de delito 

não caracteriza uma prova em posição hierárquica superior às demais. Em verdade, 

quando há a constatação da inviabilidade de determinados meios de prova para a 

                                            
decreta a seguinte Lei:. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm. 
Acesso em: 28 nov. 2018. p.25. 
237LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2017.  
238BRASIL. Art. 217.  Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou 
sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, 
fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a 
retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor. Op.Cit. 
239BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. O PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA, usando da atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição, decreta a seguinte 
Lei:. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm. Acesso em: 28 nov. 
2018. p.19. 
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formação da convicção do Magistrado, a materialidade do delito poderá ser 

comprovada por outros métodos240. 

Renato Brasileiro de Lima ensina que o exame de corpo de delito pode ser direto 

ou indireto, sendo que o direto trata-se daquele realizado diretamente pelo perito, 

enquanto o indireto, para a corrente doutrinária dominante também é um exame 

pericial, não se confundindo com o mero depoimento testemunhal, embora se baseie 

em inquirição de testemunhas sobre os vestígios deixados e análises de documentos, 

à exemplo de prontuários médicos, para que o próprio perito construa o seu laudo 

pericial241.  

Outrossim, em muitos casos, as mulheres vítimas de estupro têm por reação 

tomar diversos banhos para limpar a sujeira emocional a qual foram submetidas, 

dificultando a comprovação por exame pericial242, mesmo que isso ocorra, ou que a 

vítima reporte as autoridades após um lapso temporal que impeça a realização de 

exame de corpo de delito, ou constate-se a impossibilidade de colheita, mediante o 

desaparecimento dos vestígios, a comprovação poderá ser feita através da prova 

testemunhal, como expõe o artigo 167 do Código de Processo Penal: “art. 167. Não 

sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, 

a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta243” Como corroborado pelo Relator, 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes: 

[...] Com relação ao laudo de exame de corpo de delito, importa observar que 
indigitado exame foi realizado dois dias após o fato e que, conforme 
asseverou a ofendida, a ejaculação não ocorreu no interior da vagina. 
Portanto, ainda que o material colhido não tenha sido objeto de exame, de 
modo a comprovar a existência ou não de espermatozóides, a prova 
testemunhal é capaz de suprir tal falta, nos termos do artigo 167 do CPP. 
Gize-se, ainda, que além da conjunção carnal, a ofendida também foi 
obrigada a praticar sexo oral, circunstância que não poderia ter sido aferida 
pelo exame pericial. [...]244 

                                            
240LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2017.  
241LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. rev. e atual. Salvador: 
Juspodivm, 2017.  
242SANTOS, Suzana Braz Silveira. A mulher como vítima no delito de estupro. 2017. 115 f. Monografia 
(Pós-Graduação em Direito) – EMERJ, Rio de Janeiro, 2017 
243BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. O PRESIDENTE 
DA REPÚBLICA, usando da atribuição que Ihe confere o art. 180 da Constituição,decreta a seguinte 
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Portanto, conclui-se que o exame de corpo de delito pode ser dispensado na 

hipótese de desaparecimento de vestígios, sendo substituído pela prova testemunhal 

para a comprovação da imputação delituosa. É válido ressaltar, entretanto, que a 

reunião de elementos probatórios no crime de estupro ainda é precária, tendo em vista 

que caso, por ser um delito, em geral, praticado às escuras, haja a inexistência de 

testemunha que ateste o fato, concomitante a impossibilidade de realização de exame 

de corpo delito, por desaparecimento de vestígios, isso acaba tornando a 

comprovação do fato praticamente impossível245. 

 

5.1.3 “Quem merece ser vítima?”: a circunstância judicial do comportamento da 

vítima e como a violência institucional reforça a culpabilização 

 

O Sistema Criminal produz rótulos para a construção de modelos de autor e 

vítima. O status de vítima de estupro não é concedido a qualquer mulher, somente 

algumas serão tratadas como vítimas de fato, o que compreende um produto de 

estereótipos criados desenfreadamente, interferindo categoricamente na 

concretização da justiça246.  

A problemática da vitimação sexual feminina demonstra como o sistema penal, 

além de ser um meio ineficaz para a proteção das mulheres, no que tange à violência 

sexual, é agente propulsor da vitimização secundária. Trata-se de um sistema seletivo 

de controle social, que se converte em um sistema de violência institucional, 

exercendo poder sobre as vítimas. Mais precisamente, quando as vítimas são 

mulheres, a reunião com o processo de controle iniciado nas relações familiares, a 

reprodução estrutural das violências sociais e patriarcais, além da representação da 

suposta superioridade masculina, são os pilares para a criação de estereótipos de 
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gênero, capazes de duplicar a vitimização. Deste modo, são fenômenos estruturais 

do exercício do poder247. 

A cultura da violência contra a mulher é frequentemente amenizada, reproduzida 

e naturalizada no Brasil, tanto em espaços privados, quanto em espaços públicos, 

sendo a expressão mais cruel do complexo de rede de opressões impostas às 

mulheres, consequência de uma sociedade machista e misógina. Trata-se do 

entendimento de que as mulheres não são sujeitos de direitos e possuidoras de 

subjetividades, as mesmas são compreendidas como subjugadas à dominação 

masculina. Tal estrutura é mantida e perpetuada ao longo dos últimos anos248. 

Os crimes sexuais não pertencem a uma minoria anormal, no momento em que 

não são frutos da satisfação do poder estritamente sexual, ou um impulso biológico 

irreprimível, que levaria à culpabilização da figura feminina pela suposta provocação. 

Contrariamente ao senso comum, o estupro é praticado por estranhos, mas também 

por indivíduos ocupantes das relações íntimas de convívio da esfera da vítima, 

ocorrendo em qualquer lugar, em qualquer horário, com vítimas de qualquer idade. 

Neste sentido, o estupro apresenta-se como um produto de uma estrutura social 

normalizada, na qual, o estuprador tente a exercitar o seu poder de domínio sobre a 

mulher, intimidando-a. Por isso, a violência, para o estuprador é um motivador mais 

instigante do que a própria satisfação sexual249. 

Os corpos femininos são os que mais experimentam a violência, descrita como 

de gênero. Existe um sistema de poder que retira da mulher o direito a viver sem 

violência, e o controle sobre o gênero é uma das formas de regulação dos corpos, dos 

discursos e das vivências, a partir da lógica do patriarcado250. Os marcadores de 

gênero se caracterizam por serem elementos presentes em casos de violência de 

                                            
247ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Violência sexual e sistema penal: proteção ou duplicação da 
vitimação feminina?. Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, v.17, n.83, p. 87-114, jan. 
1996. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15741>. Acesso em: 
28 nov. 2018.  
248SOMBERG, Julia. BRENER, Paula Rocha Gouvêia. RAMOS, Marcelo Maciel. Feminicídio, 
invisibilidade e espetacularização: refinamento da análise típica a partir dos marcadores de gênero. 
Questões de gênero: uma abordagem sob a ótica das ciências criminais. GOMES, Mariângela Gama 
de Magalhães; FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; MATA, Jéssica da. [Orgs] -- Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2018. p. 209-232. 
249ANDRADE. Op.Cit. 
250DINIZ, Debora. GUMIERI, Sinara. Violência do gênero no Brasil: ambiguidades da política criminal. 
In: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães; FALAVIGNO, Chiavelli Facenda; MATA, Jéssica da. 
(Org.). Questões de gênero: uma abordagem sob a ótica das ciências criminais. Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2018. p. 195-2018. 



84 
 

gênero, neste caso, direcionados à mulher. Em verdade, são aspectos distintivos das 

particularidades e condições do gênero feminino251. 

Estuda-se, nesta perspectiva, a análise do comportamento da vítima como uma 

circunstância judicial presente no artigo 59 do Código Penal:  

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta 
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e 
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e 
prevenção do crime: [...]252 

Na valoração da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima, 

examina-se a medida, na qual a vítima contribuiu para a ação delituosa, embora isso 

não deva ser motivo para a justificação do crime. Ocorre que, nos crimes sexuais, 

reprovar o comportamento da vítima, com base na utilização de vestimentas 

provocantes é inadmissível, visto que a ninguém deve se impor o traje com recato.253 

Isto posto, o comportamento social feminino não deve ser interpretado como estímulo 

à prática delitiva.254 

Para exemplificar o tamanho equívoco na tentativa da responsabilização da 

mulher pela violência sofrida, no caso um equívoco intencional, cumpre destacar, 

exposição fixada na Bélgica denominada “o que você estava vestindo?”, concebida 

com o intuito de desconstruir a ideia de que o vestuário justificaria a violência sexual. 

Na referida mostra, foram expostas roupas de vítimas de estupro, dentre as quais 

pijamas, vestidos infantis, conjuntos de blusa e saia, excepcionalmente roupas 

sensuais, o que refuta a tese de que a roupa seria capaz de provocar o desejo do 

estuprador255: “A exposição reúne 18 conjuntos doados à ONG CAW East Brabant, 
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de apoio às vítimas de violência sexual. Ao lado de cada roupa está um papel, com 

uma pequena resposta à pergunta: “O que você estava vestindo?”256“. 

Nas palavras de Ricardo Schimitt, a circunstância judicial neutra não pode ser 

usada como desfavorável ao acusado, deste modo, é incapaz de elevar a pena base, 

ou seja, trata-se de circunstância apenas favorável ao réu257. Oportuno, por 

conseguinte, desconstruir o comportamento da vítima como circunstância judicial 

neutra ou favorável ao agente estuprador, pois desconsidera-se a intenção de 

neutralidade, tendo em vista o seu direcionamento para a sustentar a culpabilização 

da mulher, com base nisso compreende-se as implicações negativas, no que tange à 

valoração jurídica da contribuição vitimal para a dosimetria da pena258. 

Neste sentido, é válido remeter-se à exposição de motivos nº 211 de 1983259, no 

que se refere à circunstância avaliada como comportamento da vítima, na dosimetria 

da pena. As diretrizes para o estabelecimento da pena consideraram o 

comportamento da vítima como fator criminógeno, por supostamente estimular a 

conduta criminosa “como, entre outras modalidades, o pouco recato da vítima nos 

crimes contra os costumes260”. Verifica-se então, expressamente o sentido da criação 

da circunstância do comportamento da vítima, que está diretamente ligada a 

contenção da postura das mulheres de pouco recato. 

Vera Regina Pereira de Andrade apresenta a chamada “lógica da honestidade”, 

como uma subconteúdo da seletividade, uma vez que o sistema seleciona as vítimas 

e os agressores através de estereótipos. Sendo assim, nos crimes sexuais, o 
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julgamento é direcionado com base no raciocínio dos rótulos de estupradores e 

vítimas, estas últimas sob a ótica específica da reputação sexual261. Logo, as 

mulheres vítimas de estupro adentram nesse sistema sofrendo uma segunda 

violência, simbólica e institucionalizada, pois o referencial para a concessão do status 

de vítima de estupro é a moral sexual exteriorizada no símbolo de “mulher honesta”, 

completamente subjetivo e vago262. 

Apesar da constatação de diversos avanços legislativos já mencionados neste 

estudo, sobretudo com o afastamento da expressão “mulher honesta” do texto legal, 

a lógica da honestidade ainda está sedimentada socialmente. Neste sentido, o cenário 

de um julgamento de crime sexual não caracteriza a decisão sobre o fato em si, ou 

seja, o reconhecimento da procedência de uma violência contra a liberdade sexual 

feminina, sequer um local em que se julga o estuprador pela sua ação. Em verdade, 

trata-se de um julgamento de pessoas, no caso autor e vítima, conforme seus 

comportamentos263, tendo o autor que corresponder ao estereótipo de estuprador, 

incompatível com a concepção social de “homem de bem”, para que haja a 

condenação264. 

A proteção é da moral sexual, e não da liberdade sexual feminina, por isso há 

uma inversão de papéis, no qual cabe a vítima comprovar a sua inocência, provando 

que não é simulada265. Em síntese, as mulheres estereotipadas como desonestas e 

indignas de confiança podem ser convertidas, fundamentadamente nas teses da 

Vitimologia conservadora, em rés, o que inclui a vítima “ter “consentido”, “gostado” ou 

“tido prazer”, “provoca-do”, forjado o estupro ou “estupra-do” o pretenso 
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estuprador”266”, caracterizando-a como pervertida “(a mulher que diz “não” quer dizer 

“talvez”; a que diz “talvez” quer dizer “sim”,..)”267. 

Nesta perspectiva, as mulheres consideradas desonestas são abandonadas 

pela sociedade, visto que elas se afastam dos padrões de comportamentos impostos. 

Tendo em vista que o sistema de justiça criminal protege a sexualidade feminina 

honesta no sentido da função reprodutora, de sustentação do casamento, 

consequentemente, a proteção se estende a unidade familiar padrão e a unidade 

sucessória268. Por esta razão, o discurso de culpabilização da vítima é instrumento 

que viabiliza a violência institucional contra a mulher, constituindo recurso para 

promover a opressão de gênero, retirando, portanto, a responsabilidade de tutela do 

ente estatal.269 

Com efeito, a crítica ao sistema penal comporta a ineficácia de proteção às 

mulheres, por meio da incapacidade de prevenir novas violências, não escutando os 

interesses das vítimas e não contribuindo para a compreensão da violência sexual 

ocorrida, tampouco contribuindo para a quebra de paradigmas das disparidades de 

gênero, afinal, todo o processo penal retira da vítima o direito de gerir o conflito, 

consequentemente de compreendê-lo, resolvê-lo e superá-lo. Em outro sentido, o 

sistema criminal reforça a vitimização secundária, pela incidência da violência 

institucional, sendo capaz de retratar a violência estrutural das relações patriarcais e 

de opressão sexista, mesmo que veladamente, em suas decisões. Pois a vivência 

feminina vem sempre sob a égide de um controle social, através de uma cultura 

discriminatória270 que legitima o estupro, sutilmente, em cada atitude “despretensiosa” 

e “de brincadeira”. 
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Diante do exposto, compreende-se que a interpretação jurídica da mulher como 

vítima de estupro é instrumento à serviço de um modelo social dominante, em que 

prevalece a submissão feminina. A violência institucionalizada contra a mulher 

delineia a pretensão de invisibilizar as agressões sofridas, ao posicionar a vítima como 

provocadora, culpabilizando-a pela violência sofrida. Neste sentido, reconhecer a 

presunção de inocência em favor do réu não implica na suposição de uma vítima 

mentirosa em suas alegações, tal equívoco se intensifica quando o exame da 

circunstância judicial do comportamento da vítima pode gerar vantagem ao 

acusado271. 

A percepção da mulher como vítima de violência sexual, sob a ótica de uma 

vitimologia feminista, não reduz os direitos do réu no processo penal, devendo 

permanecer as suas garantias e direitos fundamentais, contudo, apenas sustenta o 

dever de tutela dos direitos da mulher para afastar a vitimização secundária. A partir 

dessa reflexão, ampliam-se horizontes para a promoção de novos olhares 

interpretativos, a fim de construir soluções para combater um sistema de opressão de 

gênero272. 

 

5.2 ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS: O DISCURSO JUDICIAL 

 

Com a finalidade de demonstrar as manifestações da violência institucionalizada 

no cotidiano do Sistema Criminal, capazes de promover a vitimização secundária, a 

partir do discurso proferido pelos profissionais do direito sobre as circunstâncias que 

envolvem o crime de estupro, quando a vítima é mulher, passa-se a análise de casos 

práticos para elucidar os argumentos expostos neste estudo. Ressalta-se a dificuldade 

de acesso direto aos autos processuais, visto que a maioria está sob a égide do 

segredo de justiça, deste modo, foi realizado o acesso indireto, por meio de veículos 
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de comunicações que conquistaram permissão para acesso aos autos em 

determinadas situações, como também foram utilizadas outras pesquisas para a 

colheita de referências, além da restrição de observação à fatos públicos e notórios. 

Em primeira análise, remete-se a conduta de um Promotor de Justiça no Rio 

Grande do Sul que foi objeto de investigação da Corregedoria-Geral do Ministério 

Público, a partir de um pedido realizado pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do mesmo Estado. De acordo com os registros da audiência realizada em 

2014, foram destinadas à vítima adolescente uma série de acusações, pela realização 

de aborto com autorização judicial. Posteriormente, exame de DNA, comprovou que 

o material genético do feto era do agressor, pai da vítima, consequência das relações 

sexuais forçadas. Concomitantemente, a postura da Juíza também foi objeto de 

investigação273. Nas palavras do Promotor de Justiça que constam em documento da 

7ª Câmara Criminal, obtido pelo veículo de informação: 

[...] tu fez eu e a juíza autorizar um aborto e agora tu te arrependeu assim? 
Tu pode pra abrir as pernas e dá o rabo pra um cara tu tem maturidade [...] 
Sabe que tu é uma pessoa de muita sorte, porque tu é menor de 18, se tu 
fosse maior eu ia pedir a tua preventiva agora, pra tu ir lá na FASE, pra te 
estuprarem lá e fazer tudo que fazem com um menor de idade lá. Porque tu 
é criminosa [...] tu teve coragem de fazer o pior, matou uma criança, agora 
fica com essa carinha de anjo [...]274 

A partir da observação deste discurso, é possível perceber como a figura da 

adolescente se transfigurou de vítima para acusada, sendo moralmente julgada e 

ameaçada em sala de audiência, sem o menor pudor da autoridade envolvida, de 

proferir tais absurdos. 

Outro caso ocorrido no Rio Grande do Sul, em 2009, merece atenção. Nele, a 

vítima foi abordada pelo amigo, conversavam normalmente até que ao se 

aproximarem de uma mata o mesmo forçou a relação sexual. A vítima então pediu 

que o acusado ao menos utilizasse preservativo. Enquanto manteve a vítima 

imobilizada, o acusado ameaçou bater em sua cabeça se a mesma gritasse. 

Posteriormente, o exame de corpo de delito constatou corte vaginal, edemas, 
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escoriações e lesões. Em primeira instância o acusado foi condenado a oito anos em 

regime fechado, em segunda instância, foi absolvido, tendo como parte do voto da 

relatora, o que se segue275: 

A violência, em tese, empregada contra a vítima, segundo o seu relato, não 
observou um tal que reduzisse por completo a sua capacidade de oferecer 
resistência às investidas do acusado, evitando, assim, a consumação do 
coito. Por outro lado, certo que o acusado, quando passou a colocar o 
preservativo, por insistência da vítima, tornou-se vulnerável, permitindo a ela, 
naquela hora, desvencilhar-se de seu algoz e buscar ajuda na estrada de 
onde vieram, o que também não o fez.276 

Nessa mesma linha de raciocínio da determinação de um padrão de reação que 

se espera das vítimas de estupro, em São Paulo, um caso que chamou a atenção da 

opinião pública foi a absolvição em primeira instância de um Delegado acusado de 

estuprar a própria neta277. O estupro aconteceu em 2014, na época o Delegado, com 

62 anos, levou a neta para passar um final de semana em um hotel na cidade de 

Olímpia. De acordo com o relato da jovem, na primeira noite o avô a obrigou a ter 

relações sexuais com o mesmo, em seguida, conforme palavras da vítima houve 

ameaça: “ele comprou um celular para mim e falou que era para ficar entre eu e ele e 

que se eu falasse alguma coisa, ele ia falar que eu era louca278”. A adolescente decidiu 

não contar para ninguém, tamanha a vergonha, mas os pais descobriram quando a 

vítima tentou suicídio279. 

O Magistrado decidiu pela absolvição, por simplesmente concluir pela 

consensualidade da relação, pois a vítima teria plenas condições de reagir para 
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impedir a ação do avô, não se valendo da força física280. Nos termos da sentença foi 

declarado: 

“A não anuência à vontade do agente, para a configuração do crime de 
estupro, deve ser séria, efetiva, sincera e indicativa de que o sujeito passivo 
se opôs, inequivocadamente, ao ato sexual, não bastando a simples 
relutância, as negativas tímidas ou a resistência inerte. (...) Não há prova 
segura e indene de que o acusado empregou força física suficientemente 
capaz de impedir a vítima de reagir. A violência material não foi asseverada, 
nem esclarecida. A violência moral, igualmente, não é clarividente, penso”, 
escreveu o juiz.281 

Acertadamente o Tribunal reverteu a decisão e condenou o réu a 18 anos em regime 

fechado pelo estupro da própria neta282. Neste sentido, nos dois casos anteriores, 

demonstra-se a necessidade de sustentar um padrão de como a vítima deve reagir, e 

quando a mesma se afasta desse padrão de reação, a violência ocorre única e 

exclusivamente, porque ela não se esforçou o suficiente para que não ocorresse. Ao 

mesmo tempo em que, no caso em que a vítima foi estuprada pelo amigo, o anterior 

vínculo com o acusado também foi motivo para desacreditá-la. 

Outro viés de culpabilização se caracteriza na figura da “mulher honesta”, que 

embora não pertença mais ao Código Penal, ainda ocupa o imaginário de alguns 

magistrados e direciona as suas decisões. Como exposto por Giovanna Rossi, o 

Processo Embargos Infringentes n. 2012.014223-3, originário da Comarca de 

Trombudo Central do Estado de Santa Catarina, julgado em 29 de maio de 2013, 

referente à denúncia apresentada pelo Ministério Público, na qual uma adolescente 

de 16 anos pegou carona com o amigo de seu namorado, que após estacionar o carro 

em local deserto constrangeu-a a praticar sexo oral com o mesmo. O réu foi 

condenado em primeira instância, e inconformado interpôs Apelação Criminal, que 

não foi provida, apresentando apenas um voto divergente. Em seguida, interpôs 
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Embargos Infringentes para reverter a decisão, com a prevalência do voto divergente, 

a fim de obter absolvição283. 

Na defesa, o réu alegou que a relação sexual havia sido consensual, ressaltando 

que a ofendida havia praticado sexo com o namorado na mesma noite, tendo inclusive 

se ausentado da aula para ir à festa em outra cidade, que aos 16 anos de idade 

escondia dos pais o fato de estar namorando, além do que teria contado outra versão 

dos fatos na delegacia, na tentativa de omitir dos pais que já havia mantido relações 

sexuais. Grande feito para o réu, que conseguiu fazer com que os julgadores 

desacreditassem no depoimento da vítima. Com isso, foi absolvido da imputação, visto 

que a tese de que a vítima teria imputado o crime ao réu, apenas para esconder a sua 

vida sexual ativa com o namorado foi acolhida pelos magistrados284. 

Nesta perspectiva, a “lógica da honestidade” já mencionada, só é válida para a 

mulher, assim qualquer conduta afastada dos padrões impostos socialmente é motivo 

para desacreditar a vítima. Nega-se a mulher o direito de uma vida sexual ativa, de 

modo que ela é punida com a desconfiança, apenas por tentar exercer a sua liberdade 

sexual. 

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reestabeleceu, em 2016, pena 

de jovem absolvido por “beijo roubado”. O réu foi condenado por estupro de uma 

adolescente de 15 anos. Após a condenação em primeira instância, o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, reverteu a decisão, absolvendo o réu com o entendimento de 

que a conduta não teria configurado estupro, e sim um mero “beijo roubado”. Para o 

relator do caso, o ministro Rogerio Schietti Cruz, trata-se de decisão que reforça a 

cultura de violação sexual das mulheres, sob a naturalização dessa violência, capaz 

de objetificar o corpo feminino, desconsiderando o sofrimento da vítima, e 

consequentemente afastando a responsabilidade do agressor285. 
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O processo estabelece que a vítima foi agarrada pelas costas, imobilizada, 

sendo jogada ao chão, ato contínuo que o réu lhe tirou a blusa, forçou-lhe beijos, ao 

tempo em que a mantinha tolhida pressionando o seu abdômen com o joelho. A 

sentença, em primeira instância, reconheceu que a conjunção carnal não ocorreu 

apenas por circunstâncias alheias a vontade do agente, devido a chegada de outras 

pessoas ao local286. Em entendimento contrário, para fundamentar a absolvição, o 

relator do acordão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso declarou no processo que: 

“o beijo foi rápido e roubado”, com “a duração de um relâmpago”, insuficiente 
para “propiciar ao agente a sensibilidade da conjunção carnal”, e por isso não 
teria caracterizado ato libidinoso. Afirmou ainda que, para ter havido contato 
com a língua da vítima, “seria necessária a sua aquiescência”. 287 

Com atitude certa e respeitosa, a decisão de primeira instância foi reestabelecida 

pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo que o desembargador relator 

admitiu a reprodução do pensamento patriarcal e sexista da referida decisão, ainda 

consistente na sociedade contemporânea, o que envergonharia o Judiciário, devendo 

ser inadmitida a sua tolerância288. Isto posto, é possível reconhecer a naturalização 

de comportamentos que legitimam a conduta do estupro, no momento que o próprio 

relator do Acordão do Tribunal de Justiça afirma que o contanto com a língua da vítima 

só é possível por meio de sua concordância, como se fosse impossível qualquer 

espécie de imobilização por parte da figura do homem, e ainda dando a entender que 

a vítima consentiu. 

Em mais um exemplo do machismo enraizado no Poder Judiciário, durante 

sessão de análise de habeas corpus, na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso, a declaração de um desembargador causou polêmica. De acordo 

com o relato do crime, a vítima sofreu estupro de vulnerável, em uma festa na sua 

residência, após ter ingerido bebida alcóolica e passado mal, momento em que suas 

amigas a levaram para o quarto, até que a mesma adormecesse. Instantes depois, ao 
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procurar pela vítima, a amiga percebeu o que havia ocorrido. A polícia foi chamada e 

o acusado foi preso, confessando ter mantido relações sexuais com a vítima, embora 

tenha alegado que a relação foi consensual, relatando ainda que os dois já haviam se 

relacionado antes. A defesa alegou que a situação foi criada pela amiga da vítima, 

porque esta seria apaixonada pelo réu, como o sentimento não seria correspondido, 

a mesma teria forjado a situação por vingança289. Durante o voto, segundo o 

desembargador: 

“Uma mulher madura, 30 anos, nós não temos aí essa ingenuidade, essa 
dificuldade, inclusive de ingerir a bebida. Se é fato verdadeiro que houve um 
relacionamento sexual antecedente então eu já não identifico o fato criminoso 
em si”, disse o desembargador, que pediu vistas do pedido de habeas 
corpus290. 

Posteriormente, por meio de nota o magistrado alegou ter se expressado de maneira 

equivocada, o que ensejou “más interpretações”, embora em momento oportuno tenha 

votado pela concessão de liberdade ao indivíduo291. 

Com a análise dos referidos casos, constrói-se o entendimento de que a 

linguagem jurídica como instrumento de poder, é capaz de assegurar os estereótipos 

de gênero, auxiliando, deste modo, para a naturalização dos comportamentos 

invasivos à liberdade sexual feminina.292 Conclui-se, portanto, acerca da contradição 

dos discursos, visto que a reversão e reprovabilidade de alguns julgamentos e 

manifestações pífias demonstra uma semente da possibilidade de mudanças culturais 

por parte de profissionais coerentes e respeitosos que integram o Judiciário, ocorre 

que, o discurso que reforça o poder sobre a sexualidade feminina é frequente e 

constante de modo a reforçar a tese de culpabilidade da vítima de estupro, perante a 

estrutura social de discriminação de gênero293. Nesta perspectiva, no que tange a 

                                            
289MORAIS, Lidiane. Desembargador de MT diz que universitária estuprada em festa é 'madura' ao 
analisar HC de suspeito e cria polêmica. G1. Mato Grosso, mai. 2018. Disponível em: 
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/desembargador-de-mt-diz-nao-identificar-crime-ao-
analisar-hc-de-suspeito-de-estuprar-universitaria-que-estava-dormindo.ghtml. Acesso em: 29 nov 
2018. 
290Ibid., p. 2. 
291DESEMBARGADOR que criou polêmica ao dizer que vítima de estupro é 'madura' concede liberdade 
a suspeito do crime em MT. G1. Mato Grosso, jun. 2018. Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-
grosso/noticia/desembargador-que-disse-que-arquiteta-estuprada-em-festa-e-madura-manda-soltar-
suspeito-em-cuiaba.ghtml. Acesso em: 29 nov 2018. 
292CARLOS, Paula Pinhal de. A reprodução das desigualdades de gênero no discurso dos julgadores 
e a vítima mulher frente ao sistema de justiça penal. Disponível em: 
<http://www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/P/Paula_Pinhal_de_Carlos_05_C.pdf>. Acesso em: 29 
nov 2018. p.02. 
293FIGUEIREDO, Débora de Carvalho. Vítimas e vilãs, “monstros” e “desesperados”: como o discurso 
judicial representa os participantes de um crime de estupro. Linguagem em (Dis)curso, [S.l.], v. 3, n. 1, 



95 
 

prática, o que se percebe é a mera reprodução de desigualdades, pois a forma como 

a vítima de estupro vem sendo tratada, demonstra que o objeto de julgamento não é 

o crime, concentra-se na adequação dos papéis sexuais pré-definidos no meio social. 

Para a mulher o que se discute é a sua reputação sexual, invocando o conceito de 

“mulher honesta”, ainda sedimentado, o que seria capaz de justificar ou não o crime, 

no momento em que há a decisão se a mesma merece o status de vítima de estupro, 

por isso a evidente inversão de papéis294.  

Observa-se também, que é esperado um padrão de reação, como se todas as 

vítimas de estupro fossem iguais, com os mesmos sentimentos, as mesmas 

personalidades, os mesmos traumas, assim, quando uma vítima não corresponde ao 

padrão reacionário da mulher vítima de estupro, a ela é desmerecido o referido título. 

Por fim, importante relatar, a dificuldade evidente de separação do conceito de estupro 

para o conceito de relação consensual, neste sentido, percebe-se a tentativa de 

tradução das vontades femininas, negando-lhes o direito a uma própria voz, como 

também, parece que a ideia de que uma mulher negue participação em um ato sexual 

é inconcebível para o imaginário daqueles que reproduzem ideias machistas. 

 

5.3 O FENÔMENO DA SUBNOTIFICAÇÃO NOS DELITOS DE ESTUPRO 

 

No que se refere aos números que envolvem o delito de estupro, no ano de 2013, 

o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, aplicou em campo questionário sobre 

vitimização, contendo algumas questões relativas à violência sexual. Estimou-se que 

a cada ano, no Brasil, haja em média 527 mil tentativas ou casos de estupro 

consumados, dentre os quais, apenas 10% são reportados a polícia. O que demonstra 

o fenômeno da subnotificação nos crimes de estupro295. 
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No ano de 2016, 49.497 casos de estupro foram registrados nas polícias 

brasileiras, consoante o 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

Comparativamente, no mesmo ano o Sistema Único de Saúde registrou 22.918 casos, 

retratando aproximadamente metade dos casos reportados à polícia. Essa 

disparidade demonstra mais uma evidente consequência do tabu relativo aos crimes 

de estupro, resultado de uma sociedade fixada em bases de entendimentos que 

refletem uma cultura patriarcal, o que implica no silenciamento das vítimas, que muitas 

vezes não se reconhecem como vítimas, e não compreendem que o que sofreram foi 

uma violência. Sob uma perspectiva internacional, em comparação com os Estados 

Unidos, cuja taxa de notificação corresponde a 15% do total, poderia se falar em cerca 

de 300 mil a 500 mil casos de estupro anualmente no Brasil296. De acordo com a nova 

campanha do Ministério Público Federal sobre a Lei do Minuto Seguinte, o Brasil vive 

uma tragédia com 1388 casos de estupro por dia, sendo quase 1 caso por minuto297. 

Em análise aos dados fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação do Ministério da Saúde (SINAN/MS), o Instituto de Pesquisa Econômica e 

Aplicada concluiu pelo crescimento das notificações de violência como um todo, assim 

como, especificamente nos casos de estupros registrados entre 2011 e 2016, o que 

se deve provavelmente à expansão e ao aprimoramento dos centros de referências 

que registram as ocorrências298. 

Com relação, ao número de agressores, registrou-se um aumento na proporção 

de casos de estupro coletivo299. Nota-se também que a maior quantidade dos estupros 

notificados vitimou mulheres com o ensino médio completo, o que indica que as 

mulheres escolarizadas têm maior propensão de buscar o auxílio estatal300.  

Tratando-se da relação entre agressor e vítima, observou-se que 30,13% dos 

casos de estupro contra crianças é cometido por pessoas conhecidas, dentro desse 
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número, 30% dos agressores são familiares próximos. Nesses casos, 54,9% das 

vítimas já haviam sido vítimas antes. Quando as vítimas são adolescentes ou adultas, 

32,50% e 53,52% dos casos são cometidos por desconhecidos, respectivamente301. 

 Em outro aspecto, quando vítima e autor são conhecidos, 78,6% dos estupros 

ocorrem na residência, em caso de autor desconhecido, a via pública prevalece como 

local de crime. Aproximadamente, um terço dos casos ocorreu com a suspeita de 

ingestão de álcool por parte do agressor. Por fim, estabeleceu-se que os meios para 

coagir a vítima foram a força física e as ameaças302. 

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2017, em 

58% dos casos de ofensa sexual, as vítimas declararam não terem feito nada303. Deste 

modo, a naturalização cotidiana da violência impede que as vítimas se reconheçam 

como vítimas, implicando no subdimensionamento dos resultados304. 

Nas expressões comportamentais do machismo, o Sistema de Indicadores de 

Percepção Social do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, em 2014, 

determinou que a frase “a mulher casada deve satisfazer o marido na cama, mesmo 

quando não tem vontade”, teve forte tendência para a discordância, embora ainda 

27,2% dos entrevistados tenham concordado total ou parcialmente. Isto posto, a 

questão do estupro marital coloca-se como um conflito entre interesses masculinos e 

femininos305. 

A frase “tem mulher que é pra casar, tem mulher que é pra cama”, obteve 

concordância parcial ou total entre mais da metade dos correspondentes306. Nessa 

perspectiva, 58,5% dos entrevistados concordaram com a afirmação “se as mulheres 

                                            
301CERQUEIRA, D. et al. Atlas da Violência 2018. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública: Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional180 
04_atlas_da_violencia_2018.pdf. Acesso em: 29 nov. 2018. p.67-68. 
302CERQUEIRA, D. et al. Atlas da Violência 2018. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública: Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional180 
04_atlas_da_violencia_2018.pdf. Acesso em: 29 nov. 2018. p.68. 
303FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Visível e Invisível: A vitimização de mulheres no 
Brasil. 2017. Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2017/03/relatorio-
pesquisa-vs4.pdf. Acesso em: 29 nov. 2018. p.17. 
304Ibid., p.26. 
305IPEA. Sistema de Indicadores de Percepção Social: Tolerância social à violência contra as mulheres. 
Brasília, 2014. Disponível em: http://ipea.gov.br/portal/images/ 
stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres.pdf. Acesso em: 29 nov. 2018. p.10-11. 
306Ibid., p.11. 
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soubessem como se comportar, haveria menos estupros” 307. Subliminarmente a essa 

concordância, está a ideia de que o homem não consegue reprimir os seus desejos 

sexuais, então as responsáveis por evitar o estupro são as mulheres provocadoras, 

evidenciando a culpabilização social presente. Nesse sentido, a violência também 

demonstra um aspecto de correção308. Na mesma linha de intelecção, em pesquisa 

realizada pelo Instituto Avon em 2016, 27% dos entrevistados acreditam que em 

alguns casos a mulher pode ter culpa por ter sido estuprada309. 

Com essa análise de dados empíricos, é possível perceber de que modo a 

cultura de culpabilização da figura feminina está enraizada nos aspectos ideológicos 

da sociedade brasileira. Neste sentido, a expressão “mulher honesta” foi retirada dos 

textos legais, contudo, ainda se encontra fixada no imaginário popular, o que 

reverbera nas decisões dos tribunais e no modo como alguns operadores do direito 

conduzem a questão, reforçando a ideia de vitimização secundária. Isto posto, mesmo 

que a taxa de notificação na área da saúde, tenha aumentado nos últimos anos, ela 

ainda é ínfima se comparada à média dos casos subnotificados, essa subnotificação 

é consequência, portanto, da falta de amparo estatal e da tendência culpabilizadora 

tanto da sociedade em geral, como das instâncias de controle social. 

A vitimização secundária, estimulada pelo Sistema Criminal, é capaz de 

intensificar o sofrimento da vítima. Ao buscar a tutela do sistema penal, as mulheres 

vítimas de estupro, sofrem um processo de sobrevitimização, provocado também pela 

violência institucional, manifestada no discurso judicial. Nesse sentido, há uma 

repressão da busca da vítima pelo amparo, o que implica na subnotificação das taxas 

de ocorrência do estupro. Deste modo, a perpetuação de ideias que reforçam a 

subalternidade da mulher, sem o direito de utilização do próprio corpo, mantida às 

amarras morais criadas, no intuito de sustentação de uma estrutura de poder 

dominante, implicam na justificação do comportamento do agressor. Assim, a 

responsabilidade pela violação sofrida pertence unicamente à vítima, que apartada 

dos padrões sociais de castidade e pureza, não merece carregar o status de vítima 

                                            
307IPEA. Sistema de Indicadores de Percepção Social: Tolerância social à violência contra as mulheres. 
Brasília, 2014. Disponível em: http://ipea.gov.br/portal/images/ 
stories/PDFs/SIPS/140327_sips_violencia_mulheres.pdf. Acesso em: 29 nov. 2018. p. 03. 
308Ibid., p.22. 
309INSTITUTO AVON. O papel do homem na desconstrução do machismo. São Paulo: Instituto Avon, 
2016. Disponível em: 
<http://institutoavon.org.br/uploads/media/1481746069639projeto_ia_20x20cm.pdfAcesso>. Acesso 
em: 29 nov. 2018. p. 8. 
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de estupro. A violência se eterniza por meio de pequenas práticas, consideradas 

inofensivas, músicas que objetificam, ditados que inferiorizam, cantadas que soam 

como elogios, o simples olhar sobre o corpo feminino como produto a ser consumido, 

asseguram a naturalização da invasão do corpo da mulher, destinado à satisfazer as 

vontades daqueles que dominam. 

Nesse sentido, a reprodução de preconcepções estruturais define previamente 

os papéis de gênero no contexto social e reforça a tese de culpabilização da mulher 

vítima de estupro, por isso os papéis se invertem e ela acaba sendo moralmente 

julgada e estigmatizada por àqueles que deveriam protegê-la. Esta é a razão para a 

sustentação do fenômeno de subnotificação dos crimes de estupro, sendo assim, a 

tendência culpabilizadora está presente em todas as esferas sociais, sobretudo no 

discurso judicial, tornando o estupro um crime invisível e silenciado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do aprofundamento do presente estudo, cumpre asseverar que: 

1. Reviver a violência sofrida é inevitável para a vítima, perante o despreparo dos 

sujeitos envolvidos na atuação judicial, de modo que, a deficiência do sistema de 

amparo à vítima de estupro, reforça e mantém o fenômeno da subnotificação. 

2. O Brasil foi construído essencialmente sob o viés da exploração sexual, no 

sentido do estupro quase que generalizado. As mulheres escravizadas foram 

subjugadas e dominadas para a sustentação de uma estrutura de poder, tendo seus 

corpos e suas vidas colonizadas. Esses foram os pilares para a formação de uma 

cultura do estupro. 

3. As ondas feministas, com caráter emancipatório, foram se desenvolvendo 

quando a mulher passou a querer ocupar o seu próprio de lugar de fala, como sujeito 

capaz de contar a sua história. Através do olhar feminista, foi possível examinar o 

passado para quebrar paradigmas e reconstruir as interpretações fabricadas pela 

visão de mundo machista. Esse foi o pilar para o reconhecimento de uma cultura do 

estupro. 

4. A cultura do estupro consiste em um conjunto de fatores comportamentais e 

sociais capazes de estabelecer a objetificação da mulher, culpabilizando-a pela 

violência sofrida, com base em práticas sutis que relativizam e silenciam a violência 

sexual. Trata-se de um conjunto de violências simbólicas que oportunizam, legitimam 

e toleram a violação sexual da mulher. Isso não caracteriza todos os homens como 

estupradores em potencial, mas convida a reflexão do modo como condutas capazes 

de reforçar a ideia da submissão feminina contribuem para a perpetuação dessa 

espécie de violência. Assim, a prática do estupro projeta uma relação de poder, 

compreendendo um processo de constrangimento social que assegura os papéis de 

gênero. 

5. O status de vítima de estupro é uma construção social, resultado da simbologia 

da mulher casta e perfeita. Caso essa construção social não seja alcançada, a posição 

de vítima é objeto de questionamento, o que leva a culpabilização e ao julgamento 

que resultam no silenciamento. 
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6. Na redação original do Código Penal de 1940, havia dois tipos penais, o estupro 

e o atentado violento ao pudor. Existia uma espécie de padrão de reação que as 

vítimas deveriam seguir para configuração do crime de estupro. Apenas a mulher 

poderia ser caracterizada como o sujeito passivo do delito de estupro. O estupro 

marital inexistia, pois à mulher cabia o dever de satisfazer sexualmente o seu esposo, 

sendo lícita a violência necessária para exigir a contemplação do que seria um direito. 

A expressão mulher honesta sedimentou-se para pré-qualificar e classificar a vítima 

do estupro, justificando e legitimando o comportamento do agressor, através do 

sistema criminal.  

7. Tardiamente, a Lei 11.106/2005 foi responsável pela eliminação definitiva da 

expressão “mulher honesta” do Código Penal de 1940, na medida em que, o controle 

político sobre o corpo da mulher não se justificava mais, bem como destacou-se a 

revogação do matrimônio como causa extintiva da punibilidade, para  impedir  que o 

casamento se tornasse motivo de afastamento da pretensão punitiva estatal. 

8. Posteriormente, a Lei Nº 12.015/2009 alterou o título que se tratava “Dos crimes 

contra os costumes” passando a ser denominado “Dos crimes contra a dignidade 

sexual”, modificando o foco da proteção jurídica, pois a expressão anterior, já não 

traduzia mais a realidade social. Por meio desse novo diploma legal, a figura do crime 

de atentado violento ao pudor foi incorporada ao crime de estupro, o que provocou um 

dissenso com relação ao tratamento do tipo penal. Revela-se positiva a fusão das 

referidas condutas, embora diante de interpretações que desprestigiem a vítima, essa 

mudança legislativa pode acabar por desprotegê-la, posto que a reunião dos dois 

crimes se deu para reforçar que há condutas tão reprováveis quanto a conjunção 

carnal. Assim, punir atos sexuais diversos como crime único pode ser insuficiente. 

9. As tardias modificações legislativas expõem como a figura da mulher submissa 

ainda está enraizada nas relações sociais da contemporaneidade, a esfera criminal 

acaba constituindo um complexo sistema de opressão, dificilmente modificável 

através de alterações legislativas. O cerne do problema não está mais no texto legal 

que abrange a tutela do estupro, não obstante a necessidade de transformações 

pontuais, a evolução legislativa é manifesta. O que merece atenção é a necessidade 

de transposição do tratamento legal para a prática dos tribunais e das instâncias de 

acolhimento, bem como para modificação das velhas convenções sociais. 
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10. O agir vitimal distante dos valores impostos pela sociedade legitima a inversão 

de polos, e reposiciona o ofendido, com o intuito de colocá-lo na posição de autor da 

lesão sofrida. Com isso, muitas mulheres acabam não se adequando ao protótipo de 

vítima perfeita, o que torna a culpabilização da figura feminina um fato incontroverso. 

11. O feminismo foi uma das bases para estimular o desenvolvimento do 

movimento vitimológico, criticando severamente o levantamento da Vitimodogmática 

como uma teoria adotada para criar hipóteses de contribuição da vítima na ação 

delituosa. Os estudos vitimológicos, se descuidados e radicais, se estendendo quase 

que exclusivamente à análise do comportamento da vítima podem recair no fenômeno 

de criminalização da vítima, a qualquer custo, colocando-a no banco dos réus, 

especialmente nos crimes de estupro, em caso de vítima mulher. Trata-se de uma 

instrumentalização da Vitimologia para promover a culpabilização da vítima, 

compreende, portanto, uma inversão de papéis. Nesse sentido, é possível prezar pela 

participação da mulher como vítima no sistema criminal, sem o desígnio de prejudicar 

qualquer direito pertencente ao acusado.  

12. A tipologia da vítima é vazia de utilidade, tendências teóricas encarregadas de 

eximir o autor de sua responsabilidade penal, por intermédio do método de 

culpabilização da vítima, a partir da utilização de estereótipos rasos, com o intuito de 

desacreditá-la precisam ser superadas. Mais precisamente, nos crimes de estupro, a 

provocação se caracteriza nos trajes da vítima, nos locais frequentados, no não 

supostamente classificado como sim. 

13. Refuta-se a maneira como a tipologia vitimal é utilizada para reforçar os 

estereótipos espelhados em padrões sociais de comportamento, produtos de uma 

classe social dominante, no intuito de afastar a responsabilização do autor. Deste 

modo, agressor e vítima não devem ser classificados, sob o risco da reprodução de 

discursos vazios, que discriminam e segregam.  

14. A vitimização secundária, provocada pelas instâncias de controle social, 

potencializa o sofrimento da vítima. Mesmo com a exclusão da expressão “mulher 

honesta” do dispositivo legal, o juízo de valor sobre aspectos subjetivos ainda é 

dominante, assim como sobre a profissão, as vestimentas e condutas, impactando 

consequentemente na prática penal dos tribunais. Assim, questões superadas no 

texto legal ainda reverberam no discurso judicial aplicado nos tribunais, nesse sentido, 

o sistema criminal estimula o processo de vitimização secundária, de modo que as 
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vítimas se sentem desencorajadas a buscar suporte na esfera judicial, ocasionando a 

subnotificação das taxas de ocorrência do estupro, perante a perpetuação de uma 

forte inclinação a justificar o comportamento do agressor, com fundamento em 

práticas machistas incrustadas no meio social. 

15. Corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, a palavra da vítima tem valor 

probante diferenciado, embora deva estar em harmonia com as demais provas 

acostadas aos autos. Contudo, resquícios da cultura de dominação masculina ainda 

impactam na valoração da palavra da vítima.  

16. Na hipótese de desaparecimento de vestígios, o exame de corpo de delito pode 

ser dispensado, sendo suprido pela prova testemunhal. Porém a reunião de elementos 

probatórios no delito de estupro ainda é muito precária, pois trata-se de crime, 

geralmente praticado na ausência de testemunhas. Em casos que inexistam 

testemunhas, e simultaneamente o exame de corpo de delito reste impossibilitado, a 

comprovação do fato torna-se praticamente impossível. 

17. As mulheres vítimas de estupro adentram no sistema criminal e acabam 

sofrendo uma segunda violência, simbólica e institucional, visto que para conceder o 

status de vítima de estupro, analisa-se a moral sexual exteriorizada, na lógica da 

honestidade, completamente vaga e arbitrária. 

18. O reconhecimento de que o exame da circunstância judicial do comportamento 

da vítima pode gerar vantagem ao acusado trata-se de um equívoco, pois a violência 

institucionalizada contra a mulher delineia a pretensão de invisibilizar as agressões 

sofridas, ao posicionar a vítima como responsável pela violência sofrida. Assim, 

reconhecer a presunção de inocência em favor do réu não implica supor que a vítima 

está faltando com a verdade. Deste modo, a interpretação jurídica da mulher como 

vítima de estupro é instrumento à serviço de um modelo social dominante, 

caracterizado pela submissão feminina.  

19. O olhar da vitimologia feminista não restringe os direitos do réu na persecução 

penal. Todos os direitos e garantias devem permanecer. O que se coloca é a 

importância de tutelar os direitos da mulher para afastar a incidência da vitimização 

secundária, com o intuito de combater um sistema de opressão de gênero. 

20. O discurso proferido pelos profissionais do direito sobres as circunstâncias que 

envolvem o crime de estupro, quando a vítima é mulher, são manifestações da 
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violência institucionalizada no âmbito do sistema criminal. Constando o fato que a 

maior parte dos processos está sob segredo de justiça só é possível saber de 

pretensos abusos praticados pelos profissionais do direito, quando estes são 

descobertos e divulgados pela mídia. 

21. Após as análises de casos práticos, averiguou-se que a linguagem jurídica 

como instrumento de poder, tem o potencial de assegurar os estereótipos de gênero, 

contribuindo para a naturalização da invasão da esfera da liberdade sexual feminina. 

22. Os discursos revelaram-se contraditórios, pois há uma iniciativa de 

consolidação da possibilidade de mudanças culturais por parte de diversos integrantes 

do Poder Judiciário, tendo em vista que algumas das decisões e comportamentos 

absurdos foram reprovados e revertidos. 

23. Contudo a predominância do discurso que confirma o poder sobre a 

sexualidade feminina, reforça a tese de culpabilização da vítima. Na prática, percebe-

se a mera reprodução de preconceitos estruturais, pois o fato em si deixa de ser objeto 

de julgamento, e passa a ser a adequação dos papéis de gênero pré-definidos na 

sociedade, por isso a evidente inversão de papeis no esforço de culpabilizar a vítima 

de estupro. 

24. Com base nos dados empíricos, observa-se que a cultura de culpabilização da 

figura feminina está enraizada nos aspectos ideológicos da sociedade brasileira. O 

que reflete nas decisões dos tribunais e no modo como muitos operadores do direito 

conduzem a questão, reforçando a ideia de vitimização secundária.  

25. As taxas de notificação ainda são ínfimas se comparadas à média dos casos 

subnotificados, essa subnotificação é consequência, portanto, da falta de amparo 

estatal e da tendência culpabilizadora, tanto da sociedade em geral, como da própria 

vítima, dos órgãos de assistência e das instâncias de controle social, o que resulta no 

estupro invisibilizado e silenciado. Pois aquilo que é ignorado, não gera incômodo. 
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