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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar os estereótipos de gênero sobre a mulheres na 
decisão judicial, bem como identificar valores patriarcais que subjugam a figura 
feminina e que são manifestados no momento da decidibilidade, causando uma dupla 
violência de gênero. Através de uma revisão bibliográfica, estabelecerá conceitos 
iniciais sobre o gênero, patriarcado, os estereótipos de gênero e a sua relação com o 
Poder Judiciário - e alguns de seus atributos como a imparcialidade judicial e o viés 
de gênero na decisão judicial. Partindo do pressuposto de que a legislação está 
carregada de conceitos patriarcais e estereótipos de gênero, os quais têm o condão 
de influenciar diretamente a aplicação do direito, será analisado brevemente algumas 
legislações que marcaram os direitos das mulheres no tempo. Ademais, por meio da 
análise qualitativa de 22 acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro entre 1990-1999, nas áreas temáticas de Direito de Família - casos de guarda 
de menor, divórcio, alimentos - e de Direito Criminal - estupro e atentado violento ao 
pudor - serão apresentados os estereótipos de gênero mais recorrentes no discurso 
dos magistrados, o que significam e as consequências que acarretam para a mulher 
conforme a literatura feminista sobre gênero. Por tanto, este trabalho tenciona 
desmistificar a noção de imparcialidade judicial, demonstrando que o Poder Judiciário 
possui em suas estruturas valores patriarcais que legitimam e perpetuam a violência 
de gênero contra a mulher, além de impedir a concretização dos seus direitos. 
 

Palavras-chave: Gênero; Poder Judiciário; Estereótipos de Gênero; Mulher; Decisão 
Judicial. 
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ABSTRACT 

This work aims to analyze the gender stereotypes about women in the judicial de 
decision, and identify patriarchy values that subjugate the female figure and are 
manifested in courts decisions, causing a double gender violence. Through a literature 
review, it will establish initial concepts about gender, patriarchy, gender stereotypes 
and the relation between the concepts and the judiciary - and some of its attributes 
such as judicial impartiality and gender bias in the judicial decision. Assuming that the 
legislation is loaded with patriarchal concepts and gender stereotypes, which have the 
ability to directly influence the application of law, some laws that marked women's 
rights in time will be briefly analyzed here. Moreover, through the qualitative analysis 
of 22 judgments given by the Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, between 1990-
1999, in the thematic areas of Family Law - cases of child custody, divorce, and 
alimony - and Criminal Law - rape and indecent assault -, it will be presented  the most 
recurring gender stereotypes in the judge’s judicial decisions, plus what they represent 
and the consequences of these speeches for women according to feminist gender 
literature. Therefore, this work intends to demystify the notion of judicial impartiality, 
demonstrating that the Judiciary has in its structures patriarchal values that legitimize 
and perpetuate gender violence against women, as well as preventing the realization 
of their rights. 
 

Keywords: Gender; Judiciary; Gender Stereotypes; Woman; Judicial Decision. 
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INTRODUÇÃO 

Os direitos das mulheres, a promoção da igualdade de gênero e da não 

discriminação tornaram-se matéria de suma importância em todas as searas da 

sociedade. E, tendo em vista que um dos maiores desafios à efetivação material 

desses direitos é desconstruir os estereótipos e papéis de gênero que subjugam a 

mulher, busca-se, com este trabalho averiguar se o Poder Judiciário também se 

constitui como espaço de reprodução de valores patriarcais e de estereótipos de 

gênero.  

Nesse sentido, acredita-se que os valores patriarcais e os estereótipos de 

gênero estão profundamente enraizados na sociedade e na consciência dos seus 

integrantes, e, portanto, as esferas de exercício do poder público também estariam 

sujeitas a possuir e reproduzir em suas estruturas institutos de representação 

patriarcal. Logo, parte-se da premissa de que não existe neutralidade na aplicação do 

direito pelos magistrados e magistradas em questões sensíveis aos direitos das 

mulheres. 

Objetiva-se analisar o conteúdo de algumas decisões judiciais proferidas pelo 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para demonstrar a existência de valores 

patriarcais e estereótipos de gênero no Judiciário, bem como identificar os argumentos 

- estereotipados sobre a mulher – usados na decidibilidade. Assim, busca-se 

compreender o discurso dos magistrados nas áreas de Direito Criminal e Direito de 

Família, em temas relacionados aos direitos femininos, a fim de averiguar quais 

argumentos destoam da ideia de imparcialidade judicial e apresentam institutos 

subjetivos de viés patriarcal.   

A análise dos estereótipos de gênero na literatura e na jurisprudência é 

relevante porque diante da exposição midiática diária de diversos casos de violência 

doméstica, feminicídio e estupros praticados contra mulheres, torna-se necessário 

compreender o papel do Poder Judiciário na legitimação e perpetuação desses 

estereótipos e valores patriarcais que alimentam cotidianamente a violência de 

gênero, e os atentados à vida e a dignidade das mulheres. 

Em razão da gama de instrumentos analíticos e empíricos encontrados na 

literatura sobre Gênero e Poder Judiciário, o presente estudo, usou como instrumento 

metodológico inicial, a análise bibliográfica sobre o gênero e as suas repercussões no 

Poder Judiciário. Dessa forma, apresenta uma pesquisa conceitual sobre a construção 
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do “gênero” na literatura e outras acepções a ele interligadas, como o patriarcado e 

os estereótipos de gênero. Analiticamente também explora o gênero entrelaçado a 

algumas questões relacionadas ao Poder Judiciário, como a imparcialidade judicial, o 

viés de gênero na decisão judicial e o tratamento conferido à mulher no direito. Os 

autores utilizados foram escolhidos por causa das pesquisas que desenvolveram 

sobre gênero e direito, bem como pela importância dos seus achados e pelas 

discussões teóricas que geraram.  

Além da revisão bibliográfica, munido da análise teórica sobre o gênero, valeu-

se da análise de decisões judiciais1 . Então, através de um estudo qualitativo do 

conteúdo de 22 decisões judiciais prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro na década de 90, nas áreas de Direito de Família - alimentos, guarda, divórcio 

- e Direito Criminal - estupro e atentado violento ao pudor - examinou os argumentos 

patriarcais presentes nessas decisões, além de expor seus significados e as 

consequências que esses entendimentos acarretam paras as mulheres dentro e fora 

do Judiciário. 

À vista do que foi exposto, o primeiro capítulo, apresenta uma análise da 

literatura sobre gênero e, inicialmente, o gênero é estudado isoladamente, para 

identificar a construção do próprio conceito e as suas implicações nas suas diversas 

facetas. Posteriormente, o gênero é examinado em conjunto com o conceito de 

patriarcado e a sua relação com os conceitos de “estereótipos de gênero” e “papéis 

de gênero” atribuídos às mulheres na sociedade. 

O segundo capítulo, com o intuito de demonstrar a presença de valores 

patriarcais nas esferas de poder público - além do Poder Judiciário - e também no 

próprio direito, faz uma breve análise dos estereótipos de gênero sobre a mulher na 

legislação pátria. Em seguida, para explorar a relação do conceito de gênero, valores 

patriarcais e estereótipos de gênero no Poder Judiciário, examina a ideia de 

parcialidade e imparcialidade judicial discutindo sobre existência ou não do viés de 

gênero na decidibilidade e sobre o tratamento conferido à mulher quando ela tem 

acesso ao Judiciário. 

 
1 As decisões analisadas foram retiradas de um projeto de pesquisa desenvolvido na Universidade 
Federal Fluminense sob a coordenação da Professora Dra. Fernanda Andrade Almeida - orientadora 
deste trabalho -, contando com a participação da autora deste trabalho como bolsista de iniciação 
científica (Bolsa PIBIC/UFF 2015-2016). 
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No terceiro e último capítulo, são apresentados os resultados da análise 

qualitativa das decisões judiciais, a qual se fundamenta na revisão bibliográfica sobre 

gênero, estereótipos sobre a feminilidade e o papel da mulher na sociedade. Em 

suma, o conteúdo das decisões judiciais é visto em conjunto com a literatura para que 

se possa constatar os estereótipos de gênero e valores patriarcais que diminuem o 

status jurídico da mulher, e também desmistificá-los por meio dos estudos teóricos 

sobre o tema.    

Os avanços legais e jurídicos da situação da mulher, especialmente 

consagrados na Constituição Federal de 1988, buscam afirmar a igualdade de gênero 

permitindo que elas exerçam plenamente os seus direitos. Contudo, frisa-se que as 

esferas de poder público representam também um obstáculo para a concretização 

desses direitos, tendo em vista que legitimam discursos e práticas sexistas que 

frustram o seu alcance. Portanto, enfatiza-se que o objetivo desse trabalho é estudar 

e identificar valores e estereótipos de gênero sobre a mulher na decisão judicial para 

demonstrar que o Poder Judiciário também está sujeito a reproduzir discursos 

preconceituosos e excludentes.  
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CAPÍTULO I 

GÊNERO, PATRIARCADO E ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO 

O estudo sobre o gênero, baseado nas diferenças psicológicas, biológicas e 

comportamentais entre homens e mulheres não é recente, e por isso a literatura sobre 

o tema é vasta e muito diversificada quanto ao seu conteúdo. Contudo, para iniciar a 

análise teórica que será o fio condutor deste trabalho, iremos discutir alguns conceitos 

iniciais que são corriqueiramente encontrados na literatura sobre gênero, tais como: 

estereótipos de gênero, papéis de gênero, patriarcado, dominação e poder.  

  

1.1 Gênero 

 
Por “gênero”, eu me refiro ao discurso sobre a diferença dos sexos. Ele não 
remete apenas a ideias, mas também a instituições, a estruturas, a práticas 
cotidianas e a rituais, ou seja, a tudo aquilo que constitui as relações sociais. 
O discurso é um instrumento de organização do mundo, mesmo se ele não é 
anterior à organização social da diferença sexual. Ele não reflete a realidade 
biológica primária, mas ele constrói o sentido desta realidade. A diferença 
sexual não é a causa originária a partir da qual a organização social poderia 
ter derivado; ela é mais uma estrutura social movediça que deve ser ela 
mesma analisada em seus diferentes contextos históricos.2 (SCOTT, 1998, 
p. 15). 

 

 A partir de 1970, o conceito de gênero tornou-se objeto de estudo dentro 

ciências sociais aplicadas com o desenvolvimento de uma interpretação 

macrossociológica no marco das categorias patriarcado e gênero (ANDRADE, 2005, 

p. 73). Principalmente estudado por teóricas feministas, que procuraram analisar 

criticamente o papel da mulher na sociedade e na história. Ainda, averiguaram a 

evidente subjugação feminina e apresentaram respostas e soluções a esse problema 

com vistas a contribuir para a construção de uma igualdade de gênero.  

Joan Scott (1995, p. 72), ao analisar a evolução do conceito de gênero na 

literatura, retrata que em um primeiro momento o gênero não era visto como medida 

para o estudo da humanidade lato sensu - homens e mulheres - mas apenas para o 

estudo do homem. E por isso, as investigações relacionadas ao gênero, 

principalmente as criadas por teóricas feministas, eram consideradas como “assunto 

de mulheres” ou “como uma história que diz respeito aos aspectos privados da casa, 

 
2 Tradução: Miriam Pillar Grossi. 
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da família, da reprodução e do sexo, em oposição ao que realmente importava à 

história, que é o domínio público da existência” (TORRÃO FILHO, 2005, p. 131).  

Inicialmente, as investigações sobre o gênero buscavam distingui-lo do sexo 

biológico, pois o conceito de gênero não se equipara ao de “sexo”, haja vista que este 

critério é utilizado para diferenciar homens e mulheres em razão do seu sexo biológico, 

enquanto o gênero é caracterizado pela “identidade”. Isto é, o gênero ou identidade 

de gênero, está para além do aspecto biológico, porque engloba questões 

psicológicas e padrões de comportamento definidores daquilo que é “feminino” ou 

“masculino”, cujos corpos se identificam e se reconhecem como (SCOTT, 1995, p. 85-

86).  

No entanto, não se pode deixar de mencionar, que antes do gênero ser 

proposto como uma “identidade”, outras teorias buscaram compreendê-lo, sob os 

mais variados aspectos. Assim, com base nos estudos de Scott (1995, p. 77-79) é 

válido citar três importantes teorias sobre o gênero e as suas abordagens, que são 

destacadas por ela: 

a) A primeira, desenvolvida por teóricas feministas, focou na investigação das 

origens do patriarcado, mas não foi capaz de demonstrar como a desigualdade de 

gênero gerada pelo patriarcado produziria outros tipos de desigualdade - social, 

econômica, política, jurídica.  Ademais, as teóricas do patriarcado continuaram a 

enfatizar a diferença física entre homens e mulheres como única variável, seja pela 

apropriação do trabalho produtivo da mulher ou até pela objetificação sexual das 

mulheres pelos homens (SCOTT, 1995, p. 78). 

b) A segunda, guiada por uma perspectiva histórica, adotou uma abordagem 

marxista aplicada a crítica feminista, mas falhou por não conseguir explicar o 

patriarcado além do sistema capitalista. Isto é, a causalidade econômica tornou-se o 

foco principal dessas análises, e o patriarcado, como objeto secundário de análise, foi 

percebido como acessório às relações de produção (SCOTT, 1995, p. 78-79). 

c) A terceira, de abordagem psicológica, foi dividida entre o pós-estruturalismo 

francês e combinada com as teorias de relação do objeto, adotou perspectivas da 

psicanálise para estudar a identidade de gênero, mas segundo analisa Torrão Filho 

(2005, p. 133), essa teoria pecou ao fazer depender “a produção da identidade de 

gênero e a gênese da transformação de estruturas de interação relativamente 

pequenas, além de limitar o conceito de gênero à esfera doméstica e da família”.  
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A definição mais aceita entre os pesquisadores, atualmente, é a concepção do 

gênero como uma forma de indicar as “construções sociais”, isto é, uma criação 

completamente social das ideias sobre os papéis apropriados aos homens e às 

mulheres. Refere-se, então, às origens exclusivamente sociais das identidades 

subjetivas - aspecto psicológico, ético, moral - dos homens e das mulheres (SCOTT, 

1995, p. 88).  

Não obstante a rejeição ao determinismo biológico, alguns teóricos teceram o 

gênero como um conceito relacional, em que a definição de mulher era conceituada a 

partir da definição de homem, não se podendo estudar homens e mulheres 

separadamente. Fato que renovou a tendência histórica do homem ser visto como 

parâmetro até mesmo para a definição do gênero sob o aspecto feminino, ainda que 

em contraste (SCOTT, 1995, p. 73). 

Consoante a isso, para Bourdieu (1999, p. 43), por causa dessa existência 

relacional, os gêneros são produtos de um trabalho de construção diacrítica, teórica e 

prática, sendo necessário à “produção como corpo socialmente construído e 

diferenciado do gênero oposto” naquilo que for socialmente e culturalmente pertinente 

sob o aspecto cultural - como a “virilidade masculina”. Essas diferenciações 

relacionais têm, portanto, origens biológicas e dão base à construção das diferenças 

sociais e culturais sobre o gênero, pois as mulheres foram excluídas e marginalizadas 

de determinadas atividades em razão de sua condição física - justificativa que se 

tornou automática ao ponto de designar as tarefas desempenhadas por homens e 

mulheres.  

Por isso, o gênero como “construção social”, passa a designar as relações 

sociais entre os sexos, mas sem diminuir as mulheres ao plano biológico e indicando 

que a construção de suas identidades se sujeita aos valores morais e sociais de cada 

período histórico (SABADDEL, 2008, p. 265). Diferente do “sexo” que se limita a 

verificação objetiva da anatomia biológica para estabelecer distinções sobre homens 

e mulheres.    

Saffioti (2004, p. 44-45) percebe o gênero como um conceito aberto, o qual não 

se resume a uma categoria de análise, mas a uma categoria histórica. E, ainda que 

entre as estudiosas feministas o gênero possa ser enfatizado sob os mais diferentes 

aspectos (como aparelho semiótico, símbolos culturais, e outros), há um estreito 

consenso de que o gênero seja a construção social do masculino e do feminino.  
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Logo, o gênero é visto como um conceito que pode ser analisado além da 

concepção biológica, sendo um instrumento de análise e compreensão do modo de 

organização social, político, econômico e cultural. 

 

1.2 Estereótipos de Gênero e Papéis de Gênero 

O próprio conceito de gênero ao distinguir homens e mulheres em razão da sua 

“identificação” com aquilo que foi construído como feminino ou como masculino, 

implica lançar mão de um conjunto de padrões de comportamento socialmente 

compreendidos como apropriados para homens e mulheres. Logo, os estereótipos de 

gênero e os papéis de gênero estão intrinsecamente ligados ao conceito de gênero - 

e também dele derivam (BRANNON, 2000, p.160-161).  

 Brannon (2000, p. 161) destaca que os estereótipos de gênero, na forma em 

que estão presentes na sociedade contemporânea, são reflexos das crenças que 

surgiram no século XIX. Aludem, especificamente, à Revolução Industrial que foi um 

momento histórico de grandes transformações na organização familiar e social, pois 

antes do século XIX homens e mulheres do mesmo agregado familiar trabalhavam 

juntos no campo para gerir a economia familiar. Mas, após o boom industrial, os 

homens deslocaram-se para trabalhar nas fábricas, e as mulheres permaneceram no 

lar.  

E ainda segundo a autora supracitada, essa mudança que forçou homens e 

mulheres a se adaptar a novos espaços e papéis sociais, criou duas crenças: a 

Doutrina da Duas Esferas e o Culto da Verdadeira Feminilidade. 

 Lewin (1984 apud BRANNON, 2000, p. 161) define a Doutrina das Duas 

Esferas trata-se da ideia de que homens e mulheres possuem interesses divergentes, 

e por tanto, teriam áreas de influência distintas. A área de influência da mulher é o lar 

e o cuidado dos filhos, e do homem o trabalho e o mundo exterior. Essa conceituação, 

baseada na oposição, além de servir para estudos de gênero, também é utilizada na 

psicologia para aferir a os conceitos de “masculinidade” e a “feminilidade”.  

 O Culto da Verdadeira Feminilidade foi desenvolvido entre 1820 e 1860 pela 

Igreja Vitoriana, e pregava que a feminilidade poderia ser dividida em quatro virtudes 

cardeais - as quais eram necessárias para a mulher atingir a verdade felicidade, e 

para desvendar o verdadeiro significado de “ser” mulher. A “verdadeira mulher”, então, 
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deveria possuir quatro características: piedade, pureza, submissão e domesticidade. 

(WELTER, 1996, p. 152) 

a) A “piedade”, considerada como a primeira virtude, originou-se da 

compreensão de que as mulheres seriam naturalmente mais misericordiosas que os 

homens. Era uma característica considerada como superior, e destacava-se por sua 

delicadeza, sensibilidade e refinamento. E para lapidar essas qualidades, a mulher 

necessitava participar de estudos religiosos considerados como adequados para 

desenvolver a sua feminilidade. (WELTER, 1966, p. 152-153) 

b) A pureza, segunda virtude, era considerada como um imperativo moral para 

as mulheres (WELTER, 1966, p. 158) porque sua ausência era contrária à natureza 

feminina, portanto, perder essa virtude ante de contrair matrimônio significava ter um 

“destino pior que a morte” (WELTER, 1966, p. 154). Desse modo, somado a ideia que 

as mulheres eram vulneráveis à sedução masculina, era crucial que participassem de 

estudos religiosos que visavam fortalecer a pureza da mulher e demonstrar que uma 

mulher impura não era uma mulher por completo, mas um ser inferior e indigno.   

 
Os homens, por outro lado, não eram naturalmente religiosos e virtuosos 
quanto as mulheres. De acordo com o ponto de vista do “Culto Da Verdadeira 
Feminilidade”, os homens eram, na melhor das hipóteses, propensos ao 
pecado e a sedução, e na pior das hipóteses, brutos. A Verdadeira Mulher iria 
resistir aos avanços dos homens, brilhando e envergonhando-os com sua 
virtude. Homens deveriam ser tanto religiosos e puros, embora não na 
mesma medida que as mulheres, e associando-se com A Verdadeira Mulher, 
os homens poderiam aumentar a sua própria virtude. A verdadeira mulher 
poderia elevar os homens. (BRANNON, 2000, p. 161, tradução nossa) 

 

c) A submissão, terceira virtude, era uma característica desejada e esperada 

apenas nas mulheres, porque elas deveriam ser fracas, tímidas e dependentes, e, 

suplementarmente, os homens deveriam ser fortes e vigorosos. Portanto, as mulheres 

eram ensinadas a querer homens fortes, e insensíveis. E, os homens deveriam ser 

superiores a mulher, de modo que ela não questionasse a sua autoridade. (WELTER, 

1966, p. 158-159) 

d) A domesticidade, última das quatro virtudes, estava ligada a submissão e a 

Teoria das Duas Esferas, porque as verdadeiras mulheres eram esposas que apenas 

se preocupavam em cuidar dos filhos e dos assuntos domésticos. (WELTER, 1966, p. 

162). 

Destarte, as pesquisas sobre os estereótipos de gênero não se esgotam 

nessas teorias, mas, ao longo da história, vários teóricos buscaram compreender a 
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fundo as questões relativas a feminilidade e a masculinidade. Inclusive, dentro da 

psicologia, foram desenvolvidos estudos com crianças e adultos para entender em 

que ponto do desenvolvimento humano os estereótipos de gênero passam a ser 

absorvidos e reproduzidos (BRANNON, 2000, p. 164).  

Então, cumpre destacar o trabalho realizado por Brannon (2000, p. 166), que 

através de uma análise teórica, concluiu que os estereótipos de gênero se 

desenvolvem cedo, uma vez que crianças de 3 anos de idade já percebem as 

diferenças de gênero no comportamento. Isso ocorre porque quando as crianças 

recebem informações sobre o gênero, elas conseguem formar, distinguir e manter os 

estereótipos sobre homens e mulheres. Mas, ao mesmo tempo, estão mais propensas 

a criar exceções aos padrões de gênero, demonstrando existir uma possibilidade 

precoce de educar crianças fora dos estereótipos de gênero. 

Carol Gilligan (1982), por sua vez, através de uma investigação de abordagem 

psicológica e valendo-se do modelo de entrevista aberta, buscou iluminar a falta de 

compreensão sobre o desenvolvimento das mulheres e suas motivações na tomada 

de decisões. À vista disso, entrevistou um menino e uma menina da mesma faixa 

etária sobre como agiriam diante de um dilema moral, e as respostas foram 

claramente divergentes:  

 
(...) os julgamentos de Amy contêm as ideias centrais de uma ética do 
cuidado, assim como os julgamentos de Jake refletem a lógica da 
abordagem de justiça. Sua consciência incipiente do "método da verdade", 
o princípio central de resolução não-violento de conflitos, e sua crença na 
atividade reparadora do cuidado, a leva para ver os atores do dilema vestidos 
não como adversários em um concurso de direitos, mas como membros de 
uma rede de relacionamentos em cuja continuação que todos eles 
dependem. Consequentemente a sua solução para o dilema reside na 
ativação da rede de comunicação, garantindo a inclusão da mulher mediante 
o fortalecimento, em vez de cortar as ligações. (GILLIGAN, 1982, p. 5, grifo 
nosso, tradução nossa) 

 

Ainda que os resultados não sejam por completo negativos, e sequer podem 

ser considerados como acurados - por causa das limitações do método utilizado e da 

quantidade de entrevistados -, é vital enfatizar a carga de estereotipia que carregam 

e consequentemente suas implicações na sociedade. Desse modo, esses dados 

validam as crenças sobre origens dos estereótipos de gênero e informam seu 

profundo grau de enraizamento na socialização de homens e mulheres, na medida 

em que a “ética do cuidado”, abordagem considerada como feminina, apresenta a 

mulher como sensível, mediadora e misericordiosa; enquanto a “ética da justiça” 
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reforça o comportamento masculino de insensibilidade, pragmatismo, embate, e 

intolerância.  

Até mesmo terminologicamente a “ética do cuidado” e a “ética da justiça”, 

aludem aos espaços que homens e mulheres costumam ocupar: quem “cuida” está 

no lar, quem faz a “justiça” está no mundo exterior. 

E para compreender os espaços que cada gênero ocupa, importa apresentar 

distinções sobre os estereótipos de gênero e os papéis de gênero, pois apesar de 

diferentes, estão relacionados: o primeiro define os traços, as características e as 

atividades apropriadas para homens e mulheres, e o outro é definido por 

comportamentos tipicamente atribuídos para homens ou mulheres que formam a base 

para os estereótipos de gênero (BRANNON, 2005, p. 167). Logo, os papéis sobre a 

masculino e o feminino permitem a criação de uma diferenciação entre os gêneros em 

todas as esferas - econômica, social, política, educacional, jurídica.  

 Outrossim, tanto os estereótipos de gênero quanto os papéis de gênero têm 

natureza dúplice, isto é, possuem uma dimensão positiva e outra negativa. A visão 

negativa sobre a mulher associa todas as características psicológicas e biológicas 

vistas como não desejadas ou repudiadas - como a fragilidade física e emocional. Os 

estereótipos positivos enaltecem a figura feminina, mas, ao mesmo tempo que a 

colocam em um pedestal, desenvolvem o chamado “sexismo hostil”, que justifica a 

submissão da mulher em razão da sua “fragilidade”, porque compreende que a mulher 

deve ser “protegida” (BRANNON, 2005, p. 167).  

Portanto, para Brannon os estereótipos de gênero são percepções 

generalizadas que criam estigmas marcantes e prejudiciais dentro de um sistema de 

diferenciação puramente baseado no gênero. Em outras palavras, os estereótipos de 

gênero podem ser definidos como um sistema para classificar as pessoas com base 

nas suas características e comportamentos relacionados ao gênero. E atuam 

influenciando nas expectativas que cada um tem de si mesmo, bem como em relação 

a terceiros, podendo gerar reflexos positivos ou negativos. 

 

1.3 Gênero e Patriarcado 

Mendes (2014, p. 88) define o patriarcado como um sistema que se mantém e 

se reproduz, por meio de diversas manifestações durante a história, e através de 

instituições que cuja prática ou organização, ao lado de outras instituições, operam 
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como bases intimamente ligadas entre si a fim de transmitir a desigualdade entre 

homens e mulheres, e a validar a discriminação praticada contra as mulheres. Essas 

instituições se assemelham por contribuir para a manutenção de um sistema de 

desigualdade baseado no gênero, e para reprodução de técnicas de dominação 

masculina com vistas a opressão feminina.  

De acordo com Sabaddel (2008, p. 264), 

 
O patriarcado indica o predomínio e valores masculinos, fundamentados em 
relações de poder. O poder se exerce através de complexos mecanismos de 
controle social que oprimem e marginalizam as mulheres. A dominação do 
gênero feminino pelo masculino costuma ser marcada (e garantida) pela 
violência física e/ou psíquica em uma situação na qual as mulheres (e as 
crianças) encontram-se na posição mais fraca, sendo desprovidas de meios 
de reação efetivo.  
 

 Já Saffioti (2004, p. 45) afirma que o conceito de gênero não pode ser definido 

com base no conceito de patriarcado, e tampouco o gênero explicita a existência de 

desigualdades entre homens e mulheres, porque essa noção de que o gênero é um 

mero resultado do conceito de patriarcado trata-se apenas de uma presunção das 

teóricas feministas. E por isso defende que o gênero é muito mais amplo que o 

patriarcado, uma vez que neste, “as relações são hierarquizadas entre seres 

socialmente desiguais, enquanto o gênero compreende também relações igualitárias”, 

e então, o patriarcado seria um “caso específico” das relações de gênero (SAFFIOTI, 

2004, p. 118-119). 

Isso ocorre porque: 

  
O patriarcado refere-se a milênios da história mais próxima, nos quais se 
implantou uma hierarquia entre homens e mulheres, com primazia masculina. 
Tratar essa realidade em termos exclusivamente do conceito de gênero 
distrai a atenção do poder do patriarca, em especial como homem/marido, 
“neutralizando” a exploração-dominação masculina. Neste sentido, e 
contrariamente ao que afirma a maioria das(os) teóricas(os), o conceito de 
gênero carrega uma dose apreciável de ideologia. E qual é esta ideologia? 
Exatamente a patriarcal, forjada especialmente para dar cobertura a uma 
estrutura de poder que situa as mulheres muito abaixo dos homens em todas 
as áreas de convivência humana. É a esta estrutura de poder, e não apenas 
à ideologia que a acoberta, que o conceito de patriarcado diz respeito. 
(SAFFIOTI, 2004, p. 136, grifo nosso)  
 

Desta maneira, ao afirmar a relação de dominação masculina “em todas as 

áreas de convivência humana”, a autora mostra que a ideologia patriarcal está 

presente tanto na esfera privada quanto na esfera pública. Por conseguinte, “as 

relações patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de poder contaminam toda 
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sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna 

também o Estado.” (SAFFIOTI, 2004, p. 127)  

Agregado aos estereótipos de gênero, o patriarcado organizou-se em um 

sistema de dominação que criou esferas distintas de atuação dos homens e das 

mulheres3. Desta maneira, a esfera pública é o espaço de protagonismo masculino, 

em que “a estereotipia correspondente para o desempenho deste papel (trabalhador 

de rua) é simbolizada no homem 

racional/ativo/forte/potente/guerreiro/viril/público/possuidor” (ANDRADE, 2005, p. 84). 

Enquanto a esfera privada reserva o protagonismo à mulher, “por meio do 

aprisionamento de sua sexualidade na função reprodutora e de seu trabalho no 

cuidado do lar e dos filhos”, e contrariamente ao homem, a mulher é descrita “como 

uma criatura emocional / subjetiva / passiva / frágil / impotente / pacífica / recatada /  

doméstica / possuída (ANDRADE, 2005, p. 85). 

Assim, ante o simbolismo de gênero, o patriarcado se alicerça nos estereótipos 

e nas consequências estigmatizantes do mesmo, haja vista que esse simbolismo 

apresenta as diferenças culturais e históricas em relação aos homens e mulheres, 

como se fossem determinações biológicas. Por isso, o “acesso a certos papéis e 

esferas (da Política, da Economia e da Justiça, por exemplo) são percebidos como 

naturalmente ligados a um sexo biológico e não ao outro”. 

Segundo discorre Bourdieu (1999, p. 41-42), o patriarcado quanto ordem social 

de dominação masculina, mantém-se como estrutura de dominação, pois é capaz de 

acumular e condensar duas operações: a primeira é aquela que legitima a relação de 

dominação disfarça de naturalmente biológica, e a segunda, a apresenta como uma 

construção social naturalizada.  

Em outras palavras, o gênero, quando concebido no sistema de dominação 

patriarcal, tem a função de estruturar a percepção e a organização simbólica da vida 

social, pois, como conjunto objetivo, exerce um poder simbólico capaz de se 

incorporar nos comportamentos e pensamentos dos dominados - as mulheres - e 

externalizar-se na realidade prática de modo a perpetuar a permanência dessa 

relação de poder (SCOTT, 1995, p. 88). A divisão sexual do trabalho, por exemplo, no 

ápice do desenvolvido das Teorias das Duas Esferas e Do Culto a Verdadeira 

 
3 Nota-se como a Teoria das Duas Esferas ainda se faz presente nas relações sociais.  
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Feminilidade, era vista como completamente natural e desejada, inclusive pelas 

mulheres. 

A compreensão de que cada gênero tem seu espaço de atuação, inscreveu-se 

no comportamento social como algo natural para aumentar a aderência e a coesão 

das mulheres - dominadas. Portanto, o gênero à luz do patriarcado é um instrumento 

que atribui legitimidade à dominação masculina exercida sobre os corpos femininos, 

e justifica à reclusão da mulher a vida privada, garantindo ao homem o exercício 

exclusivo do poder da vida pública (BOURDIEU, 1999, p. 50). 

Os valores patriarcais, uma vez naturalizados no convívio social, passam a 

fazer parte da socialização de homens e mulheres, e nesse sentido, há teóricos que 

defendem uma “participação” feminina na reprodução de discursos patriarcais 

(CHAUÍ, 1985). Já para Saffioti (2009, p. 31), não se trata de descrever a mulher como 

vítima ou cúmplice da dominação patriarcal, mas de entender essa “socialização” da 

seguinte maneira:  

 
Diferentemente de muitas explicações, a consciência que as mulheres têm 
de si mesmas não deriva da socialização que receberam, mas de sua 
inserção como mulheres e esposas na estrutura social.  
Obviamente, a socialização faz parte deste processo de se tornar 
mulher/esposa. Mas não se trata apenas daquilo que as mulheres 
introjetaram em seu inconsciente/consciente. Trata-se de vivências concretas 
na relação com homens/maridos. Tanto assim é que, nas sociedades 
ocidentais modernas a mulher perde direitos civis ao se casar. No Brasil, 
antes da Lei 4.121, também conhecida como estatuto da mulher casada, já 
referida, as mulheres, ao se casarem, perdiam enorme parcela de seus 
direitos civis. Até a promulgação desta lei, a mulher não podia desenvolver 
atividade remunerada fora de casa sem o consentimento de seu marido, 
dentre outras limitações. Era, literal e legalmente, tutelada por seu cônjuge, 
figurando ao lado dos pródigos e dos silvícolas, quanto a sua relativa 
incapacidade civil. A propósito desta questão, evoca-se o já citado texto de 
Mathieu, no qual ela trabalha, ampla e profundamente, a “consciência 
dominada” das mulheres. Simultaneamente, as mulheres integram e não 
integram a ordem civil, uma vez que são incorporadas como mulheres, 
subordinadas, e não como indivíduos. A submissão das mulheres na 
sociedade civil assegura o reconhecimento do direito patriarcal dos homens. 
Ademais, quase todas, senão todas, as relações sociais das mulheres, ao 
longo de suas vidas, confluem para a formação de suas identidades de 
gênero. 
 

Quando as mulheres reproduzem concepções patriarcais ou adotam 

comportamentos que vão de encontro a ideologia patriarcal, isso nada mais é do que 

um reflexo das relações sociais a que estão submetidas. Sendo que essas relações, 

inseridas em teias complexas de socialização, conforme explica Saffioti (2009, p. 31), 

buscam moldar o subjetivismo feminino para que se adequem aos papéis socialmente 
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atribuídos a elas, a fim de perpetuar uma estrutura de dominação alicerçada em 

estereótipos de gênero e papéis de gênero. 

O patriarcado, enquanto problema inserido nas relações de gênero, pode ser 

visto como um instituto que ao longo da história criou e legitimou desigualdades 

sociais entre homens e mulheres, utilizando-se dos estereótipos de gênero e dos 

papéis de gênero para manter o status de dominação masculina. Essa condição de 

desigualdade entre homens e mulheres ultrapassou a vida privada e contaminou a 

pública.   

Em suma, a concepção do gênero na estrutura patriarcal submete-se à 

compreensão do mesmo com base aos estereótipos e papéis de gênero, reservando 

a mulher, a esfera de atuação privada, e ao homem, a esfera pública. Assim, a 

construção do gênero na concepção patriarcal, também está ligada à ideia de poder 

e determina quem são os atores sociais que o exercem - nesse caso, o homem. 
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CAPÍTULO II 

GÊNERO E PODER JUDICIÁRIO 

 

2.1 Breve Análise dos Estereótipos de Gênero Sobre a Mulher na Legislação 

O gênero como fator que contribui para a organização da vida em sociedade, 

bem como para compreender como os indivíduos percebem a si mesmos e aos seus 

pares, deve ser estudado em conjunto com a ideia de poder. Portanto, este capítulo 

tem o intuito de analisar a presença do viés de gênero, e estereótipos de gênero na 

esfera do Poder Público, porque historicamente o poder político foi exercido 

predominantemente por homens. Desta maneira, ainda que hoje as mulheres estejam 

ocupando cada vez mais espaço nos âmbitos de poder, é preciso sim realizar uma 

análise de como a mulher é vista nesses espaços. 

Primeiramente, é preciso reconhecer que a Constituição Federal de 1988 foi 

um marco importante na luta pela igualdade de gênero, porque instituiu como direito 

fundamental a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações4.  

A igualdade formal estabelecida pela Constituição Federal não apenas 

empoderou as mulheres como sujeito de direito plenamente capazes e autônomos, 

mas também estabeleceu parâmetros, regras, e princípios que viessem a barrar 

qualquer processo de criação de normas discriminatórias em razão do gênero. Forçou 

a transformação ou revogação de normas que viessem a contrariá-la. Impulsionou, 

ainda, a feitura de novas legislações que deram um tratamento justo a mulher, levando 

em conta suas especificidades sem diminuir os seus direitos, mas reforçando sua 

independência e liberdade. Portanto, deu bases para que a sociedade brasileira 

pudesse concretizar a igualdade formal - o que ainda não ocorreu por completo.  

Contudo, sem descredibilizar os avanços legislativos e as transformações na 

mentalidade, não se pode ignorar que há menos de um século não existia o voto 

feminino, e tampouco a mulher podia ser considerada como cidadã, ou como sujeito 

de direitos plenamente capaz de exercer todos os atos da vida civil (DIAS, 1996, p. 1). 

Essa situação era uma consequência estigmatizante dos estereótipos de gênero e 

das noções patriarcais presentes na consciência da sociedade. E, como uma 

 
4  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
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engrenagem do sistema, forneciam os pilares para que a lei desconsiderasse 

completamente a mulher como cidadã e/ou sujeito de direitos sem que fosse 

questionado a anormalidade dessa situação de subjugação.   

Desta maneira, o gênero como construção social e fator organizador das 

posições ocupadas por homens e mulheres, não pode ser compreendido fora da 

análise das instituições. Então, compreendendo que o Poder legislativo é um 

importante espaço de exercício do poder, é necessário ressaltar que também foi um 

espaço que reproduziu e legitimou a subjugação, e o controle social feminino, 

permitindo que as mulheres fossem marginalizadas. Ou seja, as normas que serviram 

como instrumentos garantidores da dominação masculina, e negaram os mais básicos 

direitos civis à mulher, foram produzidas e sancionadas por um processo legislativo 

exímio - dentro dos limites constitucionais de cada período histórico.   

A título de exemplificação, e sem a pretensão de realizar uma análise 

minuciosa, é necessário apresentar alguns institutos normativos, que apesar de 

revogados, demonstram como os estereótipos de gênero e as concepções patriarcais 

estavam presentes na legislação pátria.  

À vista disso, o Código Civil Brasileiro de 1916, uma das cartas legislativas mais 

importantes e basilar para o direito brasileiro refletia os valores e comportamentos da 

sociedade da época, por isso, suas disposições partiam da premissa de que ao 

homem era reservado o espaço público e a mulher, o privado - limitado ao lar e ao 

cuidado dos filhos. Assim, até 1962 a mulher apenas tornava-se relativamente capaz 

quando contraia matrimônio, e necessitava ser assistida por seu esposo para praticar 

todos os atos da vida civil, inclusive para trabalhar - pois necessitava de autorização 

marital5. Nesse mesmo período, o legislador criou o “Estatuto da Mulher Casada”, que 

visava dispor sobre a situação jurídica da mulher e reafirmar a posição do “marido 

como chefe da sociedade conjugal6” (DIAS, 1996, p.1). 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a igualdade entre 

homens e mulheres em todos os direitos e obrigações, inclusive naqueles referentes 

à sociedade conjugal, foi um passo significativo para que a mulher obtivesse certo 

 
5 Código Civil de 1916, artigo 6º. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, I), ou à maneira 
de os exercer: (...)   II - As mulheres casadas, enquanto subsistir a sociedade conjugal; Artigo 242. A 
mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251):  VII - Exercer a profissão. 
6 Lei nº 4.121 de 1962, art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a 
colaboração da mulher, no interêsse comum do casal e dos filhos. 
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grau de igualdade formal. Mas ainda assim, os artigos discriminatórios do Código Civil 

de 1916 -  os quais versavam sobre assuntos como o domicílio da mulher casada, o 

poder marital na sociedade conjugal, o pátrio-poder, a chefia do marido na 

administração dos bens do casal, inclusive os da mulher, entre outros -,  apesar de 

contrários ao texto constitucional, não foram expressamente revogados até o advento 

do Código Civil de 2002 (PANDJIARJIAN, p. 6).  

 Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, outras transformações 

legislativas também foram realizadas e, nesse sentido, é possível citar alteração 

legislativa que ocorreu na designação do Título VI do Código Penal, outrora 

denominado de “crimes contra os costumes” e atualmente de “crimes contra a 

dignidade sexual” (BRASIL, Lei nº 12.015/2009). 

O título anterior denotava expressamente a preocupação em proteger os bons 

costumes, a “moral”, e não os direitos intrínsecos à pessoa humana, como a dignidade 

e liberdade (PIMENTEL; SCHRITZMEYER; PANDJIARJIAN, 1998, p. 64). E pelo fato 

de a mulher, antes da alteração, ser a única capaz de ser sujeito passivo do crime de 

estupro, considerava-se que um crime cometido contra ela não afetava sua dignidade, 

mas apenas a moral coletiva, o que impedia a mulher de ser vista como um sujeito de 

direito.  Ainda, quanto a tipificação do revogado crime de rapto, usava-se a expressão 

“mulher honesta” para selecionar aquelas que contavam com a proteção penal, em 

detrimento das “desonestas”. 

Logo, nas últimas décadas as lutas feministas pela igualdade de direitos 

contribuíram para romper com certos padrões e estereótipos de gênero que 

marginalizavam a mulher. Então, a consciência social e coletiva transformou-se, as 

mulheres passaram a ocupar cada vez mais espaço no Poder Público e em ambientes 

tipicamente masculinos, ou seja, o caminho se abriu para que as mulheres pudessem 

participar ativamente da sociedade e de sua gestão, não tendo sua voz ignorada ou 

não sendo discriminada em razão do seu gênero. Mas ainda, no microcosmos do 

cotidiano, os estereótipos de gênero e as ideias patriarcais sobre a mulher ainda estão 

fortemente presentes, e se exercem, por vezes como micro-agressões: 

descredibilização da sua palavra, questionamento sobre o seu comportamento ou vida 

pregressa, pela forma como se vestem ou falam. E em razão disso, faz-se mister 

discutir e demonstrar como isso ocorre no Poder Judiciário, nosso principal objeto de 

análise nesse trabalho.  
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2.2 A (Im)parcialidade Judicial 

Como visto, a legislação está carregada de conceitos patriarcais e estereótipos 

de gênero, os quais têm o condão de influenciar diretamente a aplicação do direito. 

Isto se justifica, pois, a norma jurídica serviu como instrumento legitimador das 

desigualdades entre homens e mulheres. E também pelo fato do legislador, como 

indivíduo inserido no tecido social estar sujeito a absorver e reproduzir o discurso 

patriarcal na feitura da lei.  

Logo, sob o aspecto subjetivo, cumpre averiguar se os magistrados e 

magistradas também estão sujeitos a reproduzir em juízo valores estereotipados 

quanto ao gênero e os papéis sociais atribuídos às mulheres.  

Nessa perspectiva, Pandjiarjian (2003, p. 9) explica: 

 
A atividade judiciária e seu poder coercitivo ampliam sua responsabilidade 
social, pois a produção de texto no interior do procedimento judicial confunde-
se com o próprio Direito. Além disso, tal produção inspira e legitima práticas 
que se estendem a toda a sociedade, pois essas decisões que têm peso de 
lei para o caso específico, passam a ser condicionante de outras práticas 
sociais.  
A relevância de uma decisão judicial é o seu duplo grau de legitimação, 
seja em relação ao dispositivo que irá utilizar, seja em relação à lei que 
cria junto ao fato em análise. O judiciário, assim, ao "explicar" as leis, 
constrói relações sociais. (grifo nosso) 

 

 Partindo da hipótese de que o momento da interpretação da lei não seja 

completamente objetivo, mas também subjetivo à medida que a interpretação recebe 

uma carga valorativa, os magistrados e magistradas não estão imunes de reproduzir 

estereótipos patriarcais. E dessa maneira podem legitimar práticas que geram 

importantes reflexos na sociedade e no Poder Judiciário ao criar proferir decisões que 

orientam outros entendimentos. 

 Nesse sentido, Ferraz Jr. (2018, p. 299) explica que a hermenêutica “faz a lei 

falar”, uma vez que o direito, segundo a racionalidade do legislador, “deve permanecer 

inacessível, enquanto instrumento voltado para a manutenção da ordem”. E, portanto, 

para o autor, a norma “pura” choca-se com a realidade social quando não há o 

momento interpretativo, dessa maneira, o trabalho do intérprete é crucial para tornar 

o direito acessível aumentando a sua coesão social. Porém, como destacado nos 

parágrafos anteriores, a interpretação realizada pelo intérprete/jurista, nem sempre é 

feita com base em parâmetros objetivos, o que pode implicar em uma valoração 

subjetiva por parte do magistrado - que reflete certos padrões de moralidade social. 
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 No entanto, Mendes (2014, p. 172-174) observa que não é um problema o fato 

do direito não operar através de critérios objetivos. O problema reside no fato de que 

esses critérios são “masculinos”. Por conseguinte, o Poder Judiciário não é um 

sistema que impõe a neutralidade de gênero, mas sim um sistema produtor “não 

somente da diferença de gênero, mas também da subjetividade e identidade a que o 

indivíduo está associado ou vinculado”.  

A análise da atuação dos magistrados e magistradas no exercício de suas 

funções jurisdicionais então implica compreender o Poder Judiciário, desde a sua 

concepção como uma instituição masculinizada - tendo em vista que a esfera de 

atuação pública não fazia parte da esfera de atuação feminina, uma vez que apenas 

os homens poderiam gerir o espaço público. Destarte, todos os seus instrumentos, 

como a fala, o tom de voz, as vestimentas, os gestos e os comportamentos 

reproduzidos em juízo têm como medida a imagem do homem (KENNEDY, 2000). Por 

esse motivo, Severi (2016, p. 101) e Smart (1989, p. 3) entenderam que a 

“imparcialidade” judicial é masculina, uma vez que o direito é sexuado e masculino 

desde sua produção até a aplicação.  

Ao afirmar sobre a existência de um viés de gênero - masculino - predominante 

no sistema de Justiça, torna-se necessário compreender o conceito de imparcialidade 

- um dos pressupostos essenciais para a promoção da justiça - e a sua relação com 

o gênero.  

Bertha Wilson (1990, p. 508-509), primeira mulher a fazer parte da Suprema 

Corte Canadense, explica que durante o treinamento dos novos magistrados é 

ensinado que a imparcialidade e a independência são qualidades essenciais para a 

boa administração da justiça e para garantir a legitimidade da função judicial. E por 

isso, “o juiz não deve se aproximar de suas tarefas com noções já pré-concebidas de 

direito ou política, com preconceitos contra as partes ou problemas, ou com 

tendências para um determinado resultado do caso”. 

 A contrário senso, Griffin (1997, p. 193) defende que não é possível que um 

magistrado seja imparcial, pois para que isso aconteça ele deve ser alguém sem 

qualquer interesse social fora da Corte. Entende que os magistrados “por causa de 

sua educação, formação e busca em suas profissões como juristas, adquiriram uma 

impressionante coleção homogênea de atitudes, crenças e princípios que para eles 

representam a opinião pública”. Igualmente para a Juíza Rosalie Abella (1987, p.8-9), 
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a imparcialidade também não é um requisito real, pois em cada tomada de decisão, o 

magistrado não apenas decide com base em textos legais, mas também por meio de 

um conjunto de valores, experiências pessoais e profissionais incorporadas à 

interpretação que ele fará da lei a ser aplicada.  

Consoante ao exposto, pode-se afirmar que a aplicação do Direito não é 

mecânica, tendo em vista que a aplicação da norma jurídica ao fato jamais será 

completamente exata. Portanto, ao caso concreto estão associados valores sociais 

que a norma abstrata não prevê, haja vista que:  

 
Os valores sociais, por vezes travestidos em estereótipos e preconceitos 
discriminatórios, atuam subrepticiamente, inconscientemente nas 
argumentações dos operadores do Direito, impedindo-os de desempenharem 
suas funções tendo em vista o respeito, a dignidade e a justiça, e, ainda, 
acarretando no que se pode considerar como uma "duplicação da violência 
de gênero". 
O pensamento jurídico crítico emergente, em sua vertente feminista, 
encontra, em nosso entender, respaldo e alimento nesta pesquisa, que revela 
a ideologia patriarcal machista em relação às mulheres, verdadeira violência 
de gênero, perpetrada por vários(as) operadores(as) do Direito, que mais do 
que seguir o princípio clássico da doutrina jurídico-penal - in dubio pro reo - 
vale-se precipuamente da normativa social: in dubio pro 
stereotypo.(PANDJIARJIAN, p. 16, grifo nosso) 
 

A compreensão de imparcialidade judicial, inserida em um sistema de 

reprodução de valores patriarcais como o Poder Judiciário - criado pelo homem para 

o homem - concentra, sem dúvidas, critérios de julgamento e análise baseados em 

estereótipos de gênero. Não obstante os avanços e transformações em sua estrutura 

- principalmente humana - os valores patriarcais e os estereótipos de gênero 

continuam presentes e incorporados nas mais diversas esferas de socialização 

(família, religião, grupo de amizades, etc.). Isto posto, entendendo o papel que essas 

esferas de socialização exercem sobre os indivíduos, é esperado que os juízes e 

juízas, como sujeitos sociais, tenham absorvido tais concepções patriarcais em algum 

momento de seu desenvolvimento social.  

 

2.3 O Viés de Gênero na Decidibilidade 

A formação dos magistrados e o exercício jurisdicional, apesar de tencionarem 

promover a imparcialidade e a justiça no momento da aplicação do direito, por vezes, 

não são suficientes para eliminar os estereótipos, uma vez que o próprio direito não 

opera através de critérios objetivos. Assim, “insistir na igualdade, na neutralidade, e 



30 
 

 
 

na objetividade, é, ironicamente, aceitar que as mulheres sejam julgadas por valores 

masculinos” (SMART, 1999, p. 189). 

 
Esta posição reafirma a ideia de que o direito é unitário, e não é capaz de 
investigar suas contradições internas. Ademais, implica dizer que qualquer 
sistema fundado sobre valores aparentemente universais e seus critérios 
decisórios orientados à imparcialidade servem aos interesses dos homens 
entendidos como categorias unitárias. (MENDES, 2014, p. 173) 

 

A noção da existência de uma “imparcialidade masculina”, segundo relata 

Norma Wikler (1980), gerou investigações sobre a relação entre gênero e poder 

judiciário, e por sua vez indicaram que os juízes do gênero masculino tendem a adotar 

valores e crenças sobre os papéis sociais atribuídos a homens e mulheres na 

sociedade. Demonstraram, ainda, que os mitos de gênero, preconceitos e 

estereótipos estão incorporados nas atitudes de muitos juízes e na legislação. De 

acordo com a autora, os juízes homens atuam de maneira sexista nos casos 

relacionados a direito de família e direito criminal. Mas, o mais importante achado foi 

a averiguação de que o gênero do magistrado é um fato importante para a tomada de 

decisão. 

Em sentido contrário, diversos pesquisadores questionaram a importância de 

uma mulher atuando como magistrada, isto é, investigaram se as juízas podem ou 

não contribuir para romper as barreiras e os estereótipos de gênero no Judiciário.  

 
“Será que mulheres juízas vão realmente fazer a diferença?” Isto tem muito a 
ver com ele, e se você concorda ou não, provavelmente vai depender da sua 
percepção do grau que a lei existente reflete a neutralidade e imparcialidade 
que discutimos. Se a legislação existente pode ser vista como um produto da 
neutralidade e imparcialidade, apesar do judiciário ter sido substancialmente 
do sexo masculino, então você pode concluir que o advento do aumento do 
número de mulheres juízes não deve fazer nenhuma diferença, assumindo, 
ou seja, que essas mulheres vão trazer a mesma neutralidade e 
imparcialidade. Entretanto, se você concluir que a lei existente, pelo menos 
uma parte, não pode ser vista como um produto da neutralidade judicial, 
então sua resposta pode ser muito diferente (WILSON, 1990, p. 511). 
 

 Consoante ao que entende Bourdieu (1999) sobre a “cumplicidade” dos 

dominados (mulheres) para com aqueles que exercem a dominação (homens), 

estudiosos que buscaram analisar a presença de um viés de gênero na decidibilidade, 

demonstraram que existe a possibilidade de as magistradas atuarem como “tokens7”, 

 
7  O comportamento “outsider” na decisão judicial é aquele em que as juízas não votam em 
conformidade com os seus pares masculinos, mas defendem uma posição extremista de apoio às 
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isto é, decidirem de acordo com o voto dos seus pares masculinos para aumentar a 

sua aceitabilidade. Então, não se deve ignorar que as mulheres também podem figurar 

como algozes e reproduzir o discurso patriarcal assim como os homens, afinal, são 

criadas e educadas em uma sociedade patriarcal, e ao longo da vida sofrem 

constantes transformações simbólicas para que continuem a reproduzir determinado 

discurso. 

 Maria Berenice Dias (1996, p. 6) destaca o seguinte posicionamento defendido 

por duas juízas no I Encontro de Magistradas do Paraná, que ocorreu em Foz do 

Iguaçu em novembro de 1996: 

 
Denise Bruno, ao discorrer sobre Mulheres e Direito, concluiu: por se sentirem 
incapazes de confrontar o padrão patriarcal, por não terem consciência do 
mesmo, ou por não estarem dispostas a arcarem com as conseqüências de 
romper com as expectativas patriarcais sobre as mulheres, as juízas, apesar 
de terem consciência da necessidade de mudanças, não rompem com os 
códigos e padrões legais vigentes. 
Ainda predomina o protótipo masculino, como sinônimo de êxito, como o 
único aceitável. Para Rose Mari Muraro, são as “mulheres de bigode” que 
confundem facilmente eficiência com virilidade e atividade criativa com 
masculino.  
 

 Por seu turno, a teoria de Gilligan sobre a Ética do Cuidado e a Ética da Justiça, 

no âmbito da pesquisa jurídica, introduziu a possibilidade do direito ser usado como 

“estratégia de gênero” (MENDES, 2014, p. 174). E por isso vários pesquisadores 

concentraram-se em verificar como as juízas através de uma “abordagem relacional 

para o tratamento jurídico da diferença” e “uso do Direito com o objetivo de 

empoderamento das mulheres ou como ferramenta de transformação” podem alterar 

significativamente a aplicação da lei (SEVERI, 2016, p. 586). E, portanto, assumiram 

que as mulheres magistradas seriam capazes de romper com os estereótipos de 

gênero e o patriarcado no Poder Judiciário.  

 Nessa perspectiva, é válido citar o estudo desenvolvido por Beatriz Kohen 

(2008, p. 111-122) nas Varas de Família de Buenos Aires, que analisou as diferenças 

de gênero nos valores dos magistrados e magistradas. Especificamente, explorou se 

as juízas se aproximavam mais de uma “ética de cuidar” e os juízes de uma “ética de 

justiça”. Dessa maneira, chegou às seguintes conclusões: a) não há diferenças entre 

homens e mulheres no que diz respeito ao uso da ética de justiça ou de cuidados, pois 

 
requerentes mulheres e que tendem a ocupar posições ou extremamente liberais ou extremamente 
conservadoras em casos criminais e econômicos.  



32 
 

 
 

ambos os gêneros consideraram que no âmbito do direito de família uma abordagem 

carinhosa e atenciosa juntamente com o conhecimento jurídico, honestidade e justiça 

faz toda a diferença; b) há diferenças de gênero no momento da decidibilidade, pois 

as juízas decidem com base em abordagens interdisciplinares, e ao prolatarem suas 

decisões, procuram constantemente aplicar uma medida que contemple 

positivamente todos os envolvidos no conflito, a fim de preservar a unidade familiar. 

Para ela, as mulheres representam uma voz diferente, e incorporar a perspectiva 

feminina no Judiciário faz-se necessário para combater a dominação de gênero.  

Contudo, ao assumir que existem diferenças de gênero na atuação dos 

magistrados e magistradas, de modo contrário, reforça-se a existência de alguns 

estereótipos sobre os homens e as mulheres. Logo, essas diferenças de gênero 

 
(...) podem nos conduzir a novos essencialismos e abstrações de gênero ao 
generalizarem as experiências compartilhadas por todas as mulheres e não 
alcançarem, com isso, a complexidade dos fatores de opressão (como classe, 
gênero, etnia e raça) e seus múltiplos efeitos na produção e na reprodução 
das desigualdades. Isso porque, as diferenciações que priorizam a dicotomia 
homem/mulher não compatibilizam bem, tanto analiticamente quanto em 
termos de prática política, as diversas vozes, dentro do próprio feminismo, e 
formas de opressão não só pautadas no gênero. (LABA, 2012 apud SEVERI, 
2016, p. 585) 

  

Em relação à atuação das magistradas, o reforço das dicotomias entre os 

gêneros pode ocorrer pelo simples fato delas se utilizarem de ferramentas 

consideradas como mais “femininas” do que masculinas, em áreas afetas à vida 

privada8. Kohen (2008, p. 114) destaca que a existência de mais mulheres juízas - do 

que juízes - nas Varas de Família se justifica por ser um espaço onde a vida pública 

e a vida privada se encontram. Logo, ainda que as mulheres tenham ocupado cargos 

públicos, elas continuam a atuar nas esferas que lhe foram socialmente atribuídas9.  

Além dos aspectos positivos dos resultados obtidos por Kohen (2008), seus 

dados reafirmam a categorização positiva e negativa dos estereótipos de gênero 

sobre a mulher. Dessa maneira, apesar das magistradas atuarem no sentido de usar 

 
8 Kohen (2008, p. 117) discorre que as juízas são mais propensas a requerer avaliações psicológicas 
ou psiquiátricas para dar voz a todos os envolvidos no conflito. 
9 Cabe esclarecer que este trabalho não objetiva criticar as ferramentas e os modos alternativos de 
solução de conflitos que as magistradas têm introduzido no Judiciário, pois se reconhece a importância 
que novas abordagens possuem no momento de efetivação da Justiça. O que se problematiza aqui é 
a rotulação de que certas ferramentas/abordagens sejam “femininas” e outras sejam “masculinas” - 
mas isso não quer dizer que esses avanços trazidos pelas magistradas não podem ser popularizados 
e utilizados por seus pares masculinos - e que por tanto, as justificativas que se conferem a sua adoção, 
quando comparada ao comportamento masculino, também seja um estereótipo gênero sobre aquilo 
que se espera de uma mulher.  
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o direito como ferramenta de efetivação do direito das mulheres para dar voz às suas 

demandas e tornar concreta a igualdade entre os gêneros, é válido lembrar que 

determinadas manifestações sobre a mulher servem apenas para reforçar certos 

estereótipos. Significa dizer que por mais que as magistradas pensem o direito a partir 

das vivências, e isso gere resultados positivos para a mulher litigante ou vítima, não 

significa dizer que os argumentos utilizados para chegar àquele resultado estivessem 

limpos de qualquer estereótipo.  

Por vezes, para obter um resultado favorável a mulher, as magistradas se 

valem de estereótipos “positivos” sobre a mulher, o que também reforça as diferenças 

entre os gêneros de modo negativo. Isso ocorre pois o próprio estereótipo não foi 

questionado, mas usado como justificativa. E como exposto anteriormente, o mesmo 

estereótipo que valoriza a mulher, pode também ser usado em outro contexto para 

subjugá-la em razão da sua natureza dúplice10. Por exemplo, em um caso de estupro 

a magistrada destaca na sentença a necessidade de conceder uma maior proteção à 

mulher em razão da sua maior fragilidade física e emocional, e como medida 

sancionatória atribui ao acusado uma sentença máxima ou mais rígida. Apesar de ser 

uma situação em que se verifica a empatia de uma mulher para com a outra, os 

argumentos utilizados não desconstituem os estereótipos de gênero, mas reduzem a 

mulher a uma figura frágil que necessita de maior proteção em razão da sua 

fragilidade.     

De modo geral, as instituições exercem uma importante função em perpetuar 

os estereótipos de gênero, e, no sistema Judiciário isto acontece através da 

interpretação patriarcal realizada pelos magistrados e magistradas (NYGAARD, 2017, 

p. 7).  Ocorre, então, o “patriarcalismo jurídico”, o qual, segundo Sabadell (2013, p. 

221) indica uma “vinculação (e integração) do direito moderno com o sistema 

patriarcal de relações sociais, que implica na produção e reprodução das relações de 

dominação do gênero feminino pelo masculino”. De tal modo, a “imparcialidade 

judicial” aplicada nas decisões judiciais destoam completamente daquilo que se 

considera como imparcial ou neutro. 

Finalmente, apesar da legislação ter evoluído quanto ao tratamento dado à 

mulher, o Judiciário é um espaço em que ainda se reproduzem conceitos patriarcais 

 
10 E tampouco se diferiria se um magistrado, como figura masculina, compreender que seu papel seria 
aplicar a lei mais rigidamente porque a mulher carece de mais proteção por ser mais vulnerável e frágil.  
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e estereótipos de gênero - seja para o bem ou para o mal11. Sabendo que a aplicação 

da lei não é mecânica, mas que carece de uma ótica interpretativa, os magistrados 

podem consciente ou inconscientemente introduzir valores patriarcais na 

decidibilidade, sem destoar dos critérios masculinos de imparcialidade judicial. E 

independente do gênero do magistrado, e da importância que possui o fenômeno da 

feminização no Judiciário, a imparcialidade judicial como noção de neutralidade, ainda 

é uma realidade distante, e por isso, importará verificar como a discriminação contra 

a mulher com base nos estereótipos se manifesta por parte dos magistrados.   

 

2.4 O Tratamento da Mulher no Poder Judiciário 

Como apresentado anteriormente, o tratamento conferido à mulher na 

sociedade e na legislação a mantinha em um status inferior ao do homem, e hoje, 

apesar dos grandes avanços alcançados, as mulheres ainda lutam pelo 

reconhecimento e igualdade como sujeitos de direitos. No entanto, valores patriarcais 

e estereótipos de gênero presentes no tecido social ainda se constituem obstáculos 

para a plena efetivação dos seus direitos.  

Tendo isso em mente, os estereótipos de gênero, como analisado 

anteriormente, são estigmatizantes e afetam negativamente o tratamento da mulher 

na sociedade e nos espaços de poder, tendo em vista que reproduzem padrões 

patriarcais que retiram da mulher sua condição de sujeito de direitos. 

 De tal modo, o Judiciário como instituição em que se exerce o poder - de aplicar 

a lei, de dizer o que é direito e o que não, de promover e defender a justiça -, configura-

se como um espaço de reprodução de padrões e conceitos patriarcais, como os 

estereótipos sobre o papel da mulher. Dessa maneira, como destacado pela Juíza 

Rosalie Abella (1987, p.8-9) os magistrados e magistradas, ao aplicar a lei incutem 

seus próprios valores à interpretação que dão que à norma, podendo até mesmo 

serem valores estigmatizantes. Com isso, compreende-se que “imparcialidade” 

judicial não passa de um ideal, especialmente quando os magistrados e magistradas 

justificam seus entendimentos com base em valores completamente subjetivos 

(GRIFFIN, 1997, p. 193). 

 
11 Significa dizer que os estereótipos não estão presentes apenas nas decisões judiciais que prejudicam 
a mulher ou lhe retiram direitos, mas também naquelas que são favoráveis, porém se utilizam de 
estereótipos de gênero para justificar seus direitos.  
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 Reputa-se necessário destacar como a mulher tem sido recepcionada ao 

acessar o Poder Judiciário em busca da efetivação dos seus direitos. E, tendo em 

vista a marginalização da mulher nos espaços de poder, bem como os estereótipos 

que permitiram sua dominação, e o julgamento que sofrem cotidianamente em razão 

deles, é importante analisar como a mulher é tratada nos espaços de poder, 

especialmente no Poder Judiciário, objeto de análise deste trabalho.  

 Com base no exposto, vários pesquisadores dedicaram-se a investigar o 

tratamento conferido à mulher no Poder Judiciário, e concentraram-se, principalmente, 

na análise de casos em que a mulher figura como vítima de crimes de estupro, assédio 

sexual, violência doméstica, e homicídio. Outros dedicaram-se a averiguar a situação 

da mulher em casos de divórcio, guarda dos filhos e pedidos de alimentos. E 

recentemente, graças à políticas públicas de conscientização sobre o assédio moral 

no trabalho e assédio sexual, muito se tem discutido sobre o valor da palavra da 

mulher vítima nos Tribunais do Trabalho.  

 E, como exemplo desses estudos, destaca-se a pesquisa desenvolvida por 

Ardaillon e Debert (1987, p.7) que analisou os julgamentos de crimes de estupro, 

agressão e homicídios contra mulheres. As autoras objetivavam compreender “os 

mecanismos de julgamento dos casos em que as mulheres sofreram violência 

exatamente por serem mulheres”. Ao verificar os resultados produzidos pela análise 

do crime de estupro, as autoras perceberam que a lógica do julgamento desses crimes 

é completamente diferente da empregada em outros crimes com vítimas mulheres: 

 
Nos casos de homicídios; uma vez comprovada a materialidade do crime e 
em posse da confissão do acusado, há toda uma argumentação da defesa 
no sentido de atenuar a pena [...]. A lógica que preside nos casos de estupro 
é outra. Trata-se de negar a ocorrência do crime, pois uma vez comprovado 
o ato, não há circunstâncias atenuantes, mas a exigência de uma punição 
severa (ARDAILLON; DEBERT, 1987, p.24). 
 

 O julgamento de um crime de estupro não se baseia, portanto, na tentativa de 

se comprovar a autoria e a materialidade. Mas na reconstituição do episódio para que 

seja colocado em foco o comportamento pessoal dos envolvidos - vítima e acusado. 

Essa reconstrução, feita pela defesa e/ou pela acusação procura “maquiar” o perfil 

das partes envolvidas, buscando estabelecer “uma relação entre comportamento 

social adequado e credibilidade das afirmações” (COULOURIS, 2004, p. 71). Portanto, 

“no discurso legal, vítima e réu são transformados em personagens de um drama 

teatral no qual o papel principal cabe estranhamente, não ao crime em si, mas as 
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características e atributos da vida sexual, profissional e social dos personagens” 

(PITANGUY, 1987, II). 

 Inicia-se, então, a corrida para a construção de um perfil moral que passe 

credibilidade. Tanto o réu quanto a defesa guiam seus clientes para a caracterização 

de estereótipos distintos (COULOURIS, 2004, p. 71). O homem acusado é orientado 

a passar a imagem de homem “normal”, o qual não é capaz de cometer uma violência 

sexual, pois somente os homens “anormais” são capazes de tal atrocidade 12 . 

Igualmente, as mulheres são orientadas a demonstrar que merecem a proteção legal, 

pois se seu comportamento ou perfil não satisfazer a imagem de mulher vitimizada, 

automaticamente serão enquadradas como desonestas que se aproveitam da 

existência de um crime como esse para reivindicar direitos que não lhes cabem 

(ARDAILLON E DEBERT, 1987 apud COLOURIS, 2004, p. 71-71). 

A mulher quando se torna vítima de um crime sexual, deve ser vista como uma 

“mulher honesta”. Trata-se do fenômeno da “lógica da honestidade” (ANDRADE, 

2005, p. 90), segundo o qual a mulher vítima deve se encaixar no estereótipo de 

“mulher honesta”, e deve reunir uma série de características de comportamento para 

dar credibilidade à denúncia e a sua palavra. Logo, mulher honesta é aquela que 

possui um comportamento regrado, tem boa criação, sem muitos namorados ou vida 

social, mora com os pais, é trabalhadora, e virgem. E por “desonesta”, entende-se a 

mulher que tem uma vida social ativa (frequenta bares, festas), ingere bebidas 

alcoólicas, vida sexual ativa, sai à noite sozinha, não consegue manter um emprego 

por muito tempo, tem muitos amigos homens, e não é virgem (COULOURIS, 2004, p. 

74). 

As autoras ainda demonstraram que mesmo quando a mulher reúne as 

qualidades e características de uma “mulher honesta”, ainda assim é mais difícil 

acreditar em sua palavra quando o acusado não se enquadra no “estereótipo do 

estuprador”: alcoólatra, agressivo, sem residência fixa, desenvolvimento mental 

incompleto, desempregado, personalidade deformada dirigida por instintos sexuais 

irreprimíveis, e outros (ARDAILLON;  DEBERT, 1987 apud COULOURIS, 2004, p. 71-

71). 

 
12 Ardaillon e Debert afirmam que no julgamento de crimes de estupro praticado contra mulheres, a 
lógica do julgamento faz surgir duas categorias de homens: os normais e os anormais. Os primeiros 
são aqueles vistos socialmente como de boa índole, com valores morais e familiares, com emprego 
estável, sem aparentes desvios sexuais ou vícios de qualquer espécie.  
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Da mesma forma, ao investigar o funcionamento do Sistema de Justiça 

Criminal (SJC) na atuação de crimes de estupro praticados contra mulheres, Andrade 

(2005, p. 91-92) depreendeu que:  

 
O julgamento de um crime sexual – inclusive e especialmente o estupro – não 
é uma arena onde se procede ao reconhecimento de uma violência e violação 
contra a liberdade sexual feminina nem tampouco onde se julga um homem 
pelo seu ato. Trata-se de uma arena onde se julgam simultaneamente, 
confrontados numa fortíssima correlação de forças, a pessoa do autor e da 
vítima: o seu comportamento, a sua vida pregressa. E onde está em jogo, 
para a mulher, a sua inteira “reputação sexual” que é – ao lado do status 
familiar – uma variável tão decisiva para o reconhecimento da vitimação 
sexual feminina quanto a variável status social o é para a criminalização 
masculina.  
 

Segundo a autora, o SJC promove a inversão de papéis e do ônus da prova, 

tendo em vista que a vítima ao procurar a persecução penal do seu algoz, acaba 

sendo ela “própria julgada (pela visão masculina da lei, da polícia e da Justiça), 

incumbindo-lhe provar que é uma vítima real e não simulada” (ANDRADE, 2005, p. 

94). Então, além de ineficaz quanto à proteção das mulheres vítimas de violência, o 

SJC “duplica a violência exercida contra elas e as divide, sendo uma estratégia 

excludente que afeta a própria unidade (já complexa) do movimento feminista” 

(ANDRADE, 2005, p. 75), isso porque  

 
se trata de um subsistema de controle social, seletivo e desigual, tanto de 
homens como de mulheres e porque é, ele próprio, um sistema de violência 
institucional, que exerce seu poder e seu impacto também sobre as vítimas.  
E, ao incidir sobre a vítima mulher a sua complexa fenomenologia de controle 
social, que representa, por sua vez, a culminação de um processo de controle 
que certamente inicia na família, o SJC duplica, em vez de proteger, a 
vitimação feminina, pois além da violência sexual representada por diversas 
condutas masculinas (estupro, atentado violento ao pudor etc.), a mulher 
torna-se vítima da violência institucional plurifacetada do sistema, que 
expressa e reproduz, por sua vez, dois grandes tipos de violência estrutural 
da sociedade: a violência das relações sociais capitalistas (a desigualdade 
de classes) e a violência das relações sociais patriarcais (traduzidas na 
desigualdade de gênero), recriando os 76 estereótipos inerentes a estas duas 
formas de desigualdade, o que é particularmente visível no campo da 
violência sexual. (ANDRADE, 2005, p. 75-76) 
 

As vítimas mulheres nesses casos, além de sentirem a dor dos momentos de 

crueldade que sofreram ao terem que se expressar em juízo, também são expostas à 

violência institucional. O que implica que a vítima reviva toda a humilhação, 

discriminação e estereotipia em juízo, ao ter sua moralidade, credibilidade e 

estabilidade questionadas com base no seu comportamento pessoal ou vida sexual 

pregressa.  
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Ao examinar a produção da verdade na investigação e julgamento dos crimes 

de estupro praticado contra mulheres, Zamboni (2007, p. 2-14) concluiu que durante 

a produção da verdade no processo penal, os operadores do direito ainda se valem 

de valores “pré-modernos13” e patriarcais, que ultrapassam o âmbito de aplicação da 

norma. Destarte, observou durante uma audiência de um julgamento de um crime de 

estupro a preocupação do magistrado com a “honestidade” de vítima, pois havia a 

possibilidade de que a vítima fosse virgem.  

De acordo com os resultados da análise, a autora confirmou que as sentenças 

nos casos de estupro não estão embasadas apenas na aplicação da lei. Mas restou 

demonstrado o profundo caráter ideológico na interação dos operadores jurídicos 

durante a interpretação legal, pois os discursos dos personagens judiciais estavam 

inundados de padrões morais. Portanto, a “verdade” jurídica não é produzida apenas 

pela aplicação da lei, mas por valores de sociais de moralidade que são aplicadas a 

ela.  

 Na esfera do Direito de Família, o comportamento da mulher também é julgado 

como relevante no momento da decidibilidade. Dias (1996, p. 6) avalia que   

 

Ainda se vislumbra nos julgados uma tendência perigosamente protecionista 
que dispõe de uma dupla moral. Em alguns temas, vê-se com bastante 
clareza que, ao ser feita uma avaliação comportamental dentro de requisitos 
de adequação a determinados papéis sociais, é desconsiderada a liberdade 
da mulher. 
A guarda dos filhos é outorgada ao cônjuge inocente, fazendo parecer que a 
noção de inocência foi guindada pelo legislador quase como um prêmio ou 
recompensa. Inúmeros julgados, porém, estabelecem uma certa confusão 
entre a vida da mulher e sua capacidade de ser boa mãe.  

  

 Em relação à prestação de alimentos, por algum tempo, a jurisprudência tendia 

a negar o pagamento de pensão alimentícia às mulheres que entravam em novos 

relacionamentos após o divórcio. Para fazer jus aos alimentos, a mulher deveria 

manter uma vida celibatária, “como se a castidade integrasse o suporte fático do 

direito, sem se atentar em que a vida sexual e afetiva é área de indevassável 

intimidade” (DIAS, 1996, p. 4).  

 O Poder Judiciário, então, nas temáticas em que homens e mulheres são 

colocados em confronto, julga a mulher usando como parâmetro o seu 

 
13 Zamboni chama por “pré-modernos” os valores marcadamente patriarcais que não protegem a 
mulher como sujeito de direito, mas que entende a violência sofrida por ela como um ataque contra a 
sociedade, ou melhor, contra os homens aos quais elas devem estar sendo tuteladas.  
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comportamento. Comportamento este que é avaliado dentro daquilo considerado 

como aceitável socialmente versus comportamentos inaceitáveis que devem ser 

reprimidos - principalmente comportamentos de caráter sexual. De modo distinto, o 

comportamento masculino não é usado como referencial de análise, e quando o é, 

como nos crimes sexuais, tem natureza apenas residual - pois primeiro se analisa o 

comportamento da mulher e depois o do homem. Assim, os magistrados e 

magistradas brasileiros exercem um papel crucial na vitimação das mulheres dentro 

dos tribunais, pois ao interpretarem a lei, incutem a ela preconceitos de gênero, que 

então se manifestam no exercício do poder jurisdicional - através de decisões, 

sentenças, acórdãos. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE DE DECISÕES JUDICIAIS 

 

Nos capítulos antecedentes foi realizada uma análise sobre o conceito de 

gênero, estereótipos de gênero e a sua relação com o Poder Judiciário. Este capítulo 

dedica-se à análise do conteúdo das decisões judiciais para destrinchar quais 

argumentos patriarcais e estereotipados sobre a mulher os magistrados e magistradas 

utilizam para justificar seus entendimentos. Portanto, o objetivo específico é 

compreender o discurso estereotipado utilizado, e fundamentalmente, explicá-lo com 

base na legislação e na literatura.  

Finalmente, não serão estudadas as consequências desse discurso na prática, 

isto é, se a decisão foi ou não prejudicial à mulher que pleiteia ou busca tutela de um 

determinado direito no caso concreto analisado, mas serão analisados apenas o 

discurso e o simbolismo que ele carrega.  

 

3.1 Metodologia 

Inicialmente, importa deixar claro que o objeto de estudo deste trabalho, os 

dados colhidos e as decisões judiciais que serão analisadas, foram retirados de um 

projeto de investigação científico mais amplo e aprofundado, desenvolvido desde 

2015, na linha de pesquisa “Gênero e Decisão Judicial”. De modo geral, o referido 

projeto, denominado de “Gênero e Decisão Judicial: uma análise do viés de 

magistrados e magistradas no julgamento de crimes contra a dignidade sexual”14 foi 

desenvolvido na Universidade Federal Fluminense sob a coordenação da Professora 

Dra. Fernanda Andrade Almeida15 - orientadora deste trabalho -, contando com a 

participação da autora deste trabalho como bolsista de iniciação científica (Bolsa 

PIBIC/UFF 2015-2016).  

As áreas temáticas escolhidas para análise de decisões concentraram-se nos 

casos relacionados ao Direito Criminal e ao Direito de Família. Em relação ao primeiro, 

 
14 O referido projeto,“Gênero e Decisão Judicial: uma análise do viés de magistrados e magistradas no 
julgamento de crimes contra a dignidade sexual”, estudou, através de uma revisão bibliográfica e 
análise de decisões judiciais, a existência de um viés de gênero na decidibilidade, isto é, se as 
magistradas representariam uma voz diferente nos Tribunais, e julgariam os casos de modo distinto de 
seus pares masculinos pelo fato de possuírem vivências diferentes em razão do gênero.  
15 Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito 
da Universidade Federal Fluminense – PPGSD/UFF. Professora Adjunta de Teoria do Direito da 
Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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apurou-se tão somente os casos de estupro e atentado violento ao pudor16 decididos 

nos anos de 1990 a 1999. E os de Família, os casos divórcio, guarda dos filhos e 

alimentos decididos de 1990 a 1999. Ambas as áreas analisadas tiveram suas 

decisões colhidas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro 

(TJRJ)17.  

Os dados colhidos pela pesquisa forneceram um total de 5.437 acórdãos, 

sendo 1.309 acórdãos de estupro e atentado violento ao pudor, e 4.128 de divórcio, 

alimentos e guarda de menor. Contudo, desse número total, nem todas as decisões 

foram analisadas de modo que permitisse averiguar a existência manifestações 

patriarcais. Isso ocorreu porque parte delas estava inacessível - segredo de justiça - 

para estudo, e algumas daquelas em que era possível acessar o conteúdo mostraram-

se extremamente técnicas e sem qualquer manifestação subjetiva. Desse modo, 

dentre as decisões da pesquisa em que foi possível identificar argumentos patriarcais 

e estereótipos de gênero, foram selecionadas algumas, aleatoriamente, para serem 

investigadas nesse trabalho.  

 A amostra colhida do banco de dados da pesquisa, e aqui analisada, contém 

22 acórdãos - 15 de Direito Criminal e 7 de Direito de Família. Estes acórdãos foram 

examinados qualitativamente, isto é, os argumentos patriarcais utilizados pelos juízes 

e juízas foram revisados de acordo com as informações obtidas pela literatura sobre 

gênero.  

O estudo desenvolvido no seio do Projeto de Pesquisa, e cujos dados são 

usados aqui, baseou sua investigação na análise dos acórdãos do Tribunal - segunda 

instância - e não nas sentenças proferidas em primeira instância, porque estas são 

inacessíveis publicamente por meio eletrônico e por representarem um grande volume 

de casos, seria inviável visitar as varas criminais e de família para analisar caso a 

caso. Destarte, como os acórdãos do Tribunal estavam disponíveis eletronicamente, 

foi viável para a pesquisa analisá-los. Importa destacar que o termo decisão judicial 

será utilizado como sinônimo de acórdão.  

Na parte de pesquisa jurisprudencial do banco de dados online do TJRJ, uma 

vez aplicado o filtro temporal, foram utilizadas algumas palavras chaves para 

 
16 Revogado pela Lei nº 12.015 de 2009. 
17 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Consulta Jurisprudência. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PGM=W 
EBJRP101&PORTAL=1> Acesso em: 03 fev. 2016. 

http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PGM=W
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encontrar os processos das áreas escolhidas. Para a seara Criminal, foram utilizadas 

as palavras “estupro” e “atentado violento ao pudor”, enquanto para os temas de 

Direito de família, “divórcio”, “alimentos” e “guarda de menor”. 

A escolha pelas áreas analisadas, justifica-se através da análise histórica do 

modelo de família patriarcal, em que as mulheres estavam sujeitas ao domínio do 

patriarca, e como explicitado nos capítulos antecedentes, isto gerou crenças sobre o 

papel da mulher da sociedade, fato que a limitou a esfera de atuação da vida privada  

- cuidar do lar e da educação dos filhos. Contudo, apesar das incontáveis 

transformações na situação jurídica da mulher que permitiram sua emancipação, 

ainda existem resquícios patriarcais acerca do “papel da mulher”. Assim, a análise das 

decisões dos casos de família, compreendeu-se que possibilitaria apurar se eles ainda 

permanecem na visão dos juízes, e como se exteriorizam. Outrossim, os julgados 

Criminais, especialmente os de crimes contra a dignidade sexual, foram selecionados 

para análise porque se mostraram promissores para uma observação minuciosa das 

manifestações patriarcais, bem como dos estereótipos de gênero reproduzidos pelos 

juízes, tendo em vista que boa parte das pesquisas desenvolvidas sobre este tema 

giram em torno dos crimes sexuais.    

O período de tempo selecionado para análise dos julgados se explica pois após 

os anos 2000, os processos passaram a tramitar em Segredo de Justiça, não sendo 

possível ter contato com a decisão na íntegra, mas apenas com as ementas, que são 

vagas e não expõem as informações necessárias para a análise. 

Cabe destacar, ainda, que na antiga definição do crime de estupro18 – revogada 

pela Lei nº 12.015 de 2009 –, apenas a mulher poderia ser o sujeito passivo do tipo 

penal, portanto, só existem vítimas do gênero feminino nos casos de estupro 

analisados. Em relação ao crime de “atentado violento ao pudor19”, revogado em 2009 

e, aglutinado pela mesma lei na definição nova do crime de estupro20, foi incluído na 

pesquisa porque na década de 90 não havia a unificação dos crimes do mesmo tipo, 

e com isso, a prática do atentado violento ao pudor englobava todas as práticas 

 
18 Antiga definição: Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave 
ameaça. Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009, que deu a seguinte definição para o crime de 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 (...). 
19 Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com 

ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 
20 Nova definição do crime de 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.   
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diversas de conjunção carnal, isto é, neste crime, o sujeito passivo poderia ser homem 

ou mulher – desde que não ocorresse a cópula vagínica. Então, ocorreu avaliar os 

dois crimes pelo fato de hoje estarem unificados e representarem apenas a prática de 

um delito. Por fim, as decisões de Família também foram julgadas sob a égide de uma 

legislação atualmente revogada, o Código Civil de 1916. 

 

3.2 Análise dos Estereótipos sobre a Mulher na Decisão Judicial  

3.2.1 Dos Processos Criminais  

 Os casos de estupro e atentado violento ao pudor foram os casos com a maior 

presença de argumentos patriarcais, por esse motivo, os argumentos utilizados pelos 

magistrados serão expostos “tematicamente”.     

 

3.2.1.1 O gênero e a idade da vítima 

A princípio podemos observar que o questionamento sobre o comportamento 

da mulher não tem início na vida adulta, ou quando ela é vítima de um crime sexual. 

Sua moral e honestidade é colocada em análise desde a infância, e se acentua com 

o passar de cada primavera. Não é incomum em casos de estupro de vulnerável que 

ganham a atenção da mídia, especialmente se as vítimas eram meninas 

adolescentes, de se ouvir: “ela já sabia o que estava fazendo” ou “meninas 

amadurecem mais rápido” ou “ela já tem um corpo desenvolvido para a idade dela”. 

Essas desculpas, além de tirar o foco do crime em si, amenizam a culpabilidade do 

acusado e a atribuem à vítima que, independentemente de sua idade, acaba sendo 

avaliada pelo seu comportamento. 

O gênero feminino acaba por ser estigmatizante: uma menina poderá ser vista 

como uma mulher adulta, ainda que sua certidão de nascimento diga o contrário. E 

isso pesa na medida que o seu comportamento é considerado moral ou imoral de 

acordo com parâmetros de conduta estabelecidos como normais para uma menina. 

Nesse diapasão: 

 
É diferente o tratamento dado pelos operadores da Justiça à criança e à 
adolescente, daquele conferido à mulher adulta. Quando se trata de crianças, 
verificamos que na maior parte das vezes não prevalecem as estereotipias, 
preconceitos e discriminações de gênero, que, explícita ou implicitamente, 
levam em consideração a honestidade e moralidade da mulher, mais do que 
a análise e julgamento do ato em si. É a mulher adulta que mais sofre esse 
tipo de discriminação, o que não impede que isso também ocorra com 
adolescentes. Até mesmo em relação às crianças, há alguns casos em que 
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estas são apontadas como as “sedutoras”, mas isso é minoritário. 
(PIMENTEL; SCHRITZMEYER; PANDJIARJIAN, 1998, p. 64) 
 

Desta maneira, apesar de ser um argumento utilizado por uma minoria nos 

Tribunais, a pesquisa realizada neste trabalho encontrou algumas manifestações 

patriarcais nos casos de estupro de vulnerável. Portanto, os magistrados que 

decidiram alguns processos de estupro de vulnerável, realizavam uma análise da 

conduta sexual da menor ofendida, para averiguar se o seu comportamento contribuiu 

para a ocorrência do crime. 

 
Por outro lado, em que pese possuir tenra idade, as coisas do sexo não só 
não eram novidades para a vítima, como não é para as meninas de sua idade, 
como até desse fato já tinha alguma experiência. Mas o importante é que não 
se pode, face à dubiedade dos depoimentos, saber-se se efetivamente os 
fatos se deram, se eles efetivamente aconteceram, isto porque a palavra 
principal, a prova mais importante, a de peso, capaz de decidir a questão, não 
só não é segura como é duvidosa, quem sabe mentirosa, e com ela não se 
pode condenar o réu. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
Terceira Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 1.197/1996. Relator: Des. 
Walter Felipe D’Agostino. Julgamento: 12/11/1996) 
 

 A vulnerabilidade - física, emocional, psicológica - da menor ofendida quando 

demonstrado que ela tinha conhecimentos ou experiências sexuais, foi descartada 

para enfatizar que houve consentimento em razão da sua “experiência sexual”.  

A virgindade, por sua vez, repetidamente, era usada como forma de aferir o 

caráter da vítima. Se a vítima não era virgem à época dos fatos, entendia-se que ela 

não era completamente inocente, e portanto, poderia ter agido de maneira para 

instigar a atenção masculina. Se fosse virgem à época dos fatos, é porque era honesta 

e não procurou de nenhuma maneira aquela situação21.  

 
Realmente, como sustentar-se a configuração do estupro, por violência 
presumida, no relacionamento sexual de homem com moça de 13 anos, que 
seja prostituta de porta aberta? Assim, parece demasiadamente forte, data 
vênia, a afirmação do acórdão de ser irrelevante o consentimento do menor. 
Sendo de natureza relativa, pode a presunção ser afastada. Mas, para isso, 
exige-se prova firme, segura, convincente de ser a menor pessoa corrompida, 
sem moral, de vida dissoluta. Ora, tal prova inexiste na presente hipótese. 
Não se demonstrou o mau comportamento da vítima. Está assinalado, pelas 
testemunhas, que ela não tinha namorado, ao tempo do crime, era magrinha 
e sem atrativos físicos. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Seção 
Criminal, Apelação Criminal nº 151/1991. Relator: Des. Raphael Cirigliano 
Filho. Data do Julgamento: 25/03/1992) 

 

 
21 Obviamente que nem todos os magistrados viam os fatos dessa maneira. No decorrer da década de 
90, durante a análise de decisões foi possível constatar uma mudança progressiva de ideias, e a 
consideração de que a virgindade não era um fator que deve agir contra a vítima.  
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Nota-se que o consentimento da menor ofendida seria considerado como 

irrelevante se a mesma fosse uma “pessoa corrompida, sem moral, de vida dissoluta”, 

ou até mesmo fosse uma prostituta. Na época do julgamento, o consentimento da 

vítima considerada como vulnerável poderia ter natureza relativa - sendo possível 

afastar a violência presumida - quando comprovado que a mesma não era pessoa 

recatada e de bom comportamento. O que fazia desaparecer a responsabilidade do 

réu quanto ao estupro de vulnerável em razão das “circunstâncias” em que se 

relacionou sexualmente com a vítima. Ademais, não há no acórdão qualquer indicativo 

de preocupação do magistrado em proteger crianças e adolescentes de um cenário 

de prostituição, haja vista o absurdo de se afirmar que uma moça de 13 anos poderia 

ser uma “prostituta de porta aberta”. 

Depreende-se também como os “atrativos físicos” da vítima menor de idade 

também eram considerados como justificativas para o comportamento do réu. 

Somado a isso, se o comportamento fosse “reprovável” ou “imoral”, criava-se uma 

redoma sobre o acusado, e os papéis se alteravam para justificar as ações do 

acusado, ou para alegar que foi induzido ao erro em razão do comportamento “adulto” 

da menor. 

 
Ofendida com aparência de idade superior, porte de mulher feita, 
acostumada, a usar trajes não muitos decentes e que se ofereceu ao 
recorrente de forma insistente. Caráter relativo da presunção de violência 
analisada. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Primeira Câmara 
Criminal, Apelação Criminal nº 1.494/1997, Relator: Des. Jorge Alberto 
Romero Júnior. Data de Julgamento: 17/03/1998). 

 

Mais da metade das vítimas de estupro possuíam menos de 18 anos à época 

dos fatos, “sendo que muitas foram violadas, reiteradamente, desde crianças, por 

seus próprios pais e padrastos” (PIMENTEL; SCHRITZMEYER; PANDJIARJIAN, 

1998, p. 64). E por isso, o julgamento desses casos deve ser tratado com 

sensibilidade, para não traumatizar novamente a vítima e tampouco incutir qualquer 

ideia de culpa. Por isso, é inadmissível que os magistrados utilizem argumentos 

estereotipados e patriarcais para julgar processos relativos a estupro de vulnerável. 

 

3.2.1.2 A mulher honesta 

 O revogado art. 219 do Código Penal que dispunha sobre rapto de mulher 

honesta mediante violência, grave ameaça ou fraude para fins libidinosos, não foi o 

primeiro dispositivo normativo a usar o termo “mulher honesta”. Este termo tem sido 
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utilizado desde as Ordenações Afonsinas22, e esteve presente na tipificação do crime 

de estupro do Código Criminal de 183023, no Código Penal de 189024, e no Código 

Penal de 1940 - não apenas na tipificação do crime de rapto, mas também na definição 

de crime de posse sexual mediante fraude (art. 215) e atentado ao pudor mediante 

fraude (art. 216). 

 Apesar do Código Penal de 1940 não trazer em sua tipificação do crime de 

estupro o termo “mulher honesta” - mas ainda manter em outros institutos - a 

“honestidade” da vítima tratava-se de um elemento crucial para a configuração dos 

crimes sexuais praticados contra a mulher. Isto porque quando praticado contra uma 

mulher honesta, o crime era praticado contra a moral e os costumes, logo, contra toda 

a sociedade.  

 

É sabido que, cuidando-se de imputação de prática de crime sexual, 
clandestino por natureza, deve ser aceita a palavra da ofendida, sobretudo 
quando esta é pessoa honesta e de bons costumes. A palavra da vítima, será, 
quase sempre, o esteio da prova ou da “estrutura probatória”, como já se 
disse. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Segunda Câmara 
Criminal, Apelação Criminal nº 1.095/1995. Relator: Des. Silvio Teixeira 
Moreira. Data de Julgamento: 21/05/1996) 

 

A caracterização do termo mulher honesta, como explicado no Capítulo 2, 

estava ligada à concepções puramente patriarcais que buscavam limitar a liberdade e 

exercer o domínio sobre os corpos femininos. Desta maneira, todas as características 

que são atribuídas às mulheres honestas - comportamento regrado, boa educação, 

de família, virgindade, não teve muitos namorados, e outros - atestam a existência de 

um conjunto prévio de controle sobre a conduta feminina.   

Esse conjunto de valores patriarcais servem para atestar a honestidade da 

vítima e consequentemente sua palavra. Sem esses valores agregados a sua 

imagem, sua palavra não tem o peso que deveria para gerar uma condenação ou até 

mesmo a denúncia.  

 
22 O termo “mulher honesta” apareceu pela primeira vez nas Ordenações  Afonsinas, Livro V, Título 7, 
§§ 1º e 2º (sem data). “Que pena deve haver aquele que “jouuer” com mulher virgem ou viúva que vive 
honestamente.” E Livro V, Título 9, §1º, 1340, Fevereiro, 11 – Estremoz. “Que pena devem haver os 
alcaiotes ou as alcaiotas que alcouvetarem mulheres virgens ou viúvas que vivem honestamente” 
(DOMINGUES, 2007).  
23 Código Criminal de 1830. Dos Crimes Contra a Segurança da Honra. Art. 222 do Código Criminal de 
1830. Ter cópula carnal por meio de violência ou ameaças, com qualquer mulher honesta. 
24 Código Penal de 1890. Dos Crimes contra a Segurança da Honra e Honestidade das Famílias e do 
ultraje público ao pudor. Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta. Pena – de prisão celular 
por um a seis anos.§ 1o Se a estuprada fôr mulher publica ou prostituta Pena – de prisão cellular por 
seis meses a dois annos. 
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Destaca-se, provado o injusto do tipo de rapto, cuja objetividade jurídica 
engloba uma pluralidade de interesses jurídicos a serem preservados, onde 
se encontram a liberdade individual na especificidade da liberdade sexual da 
mulher honesta em sentido amplo, protegendo-se a organização familiar e os 
costumes. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Terceira Câmara 
Criminal, Apelação Criminal nº 1.769/1997. Relator: Des. Álvaro José Ferreira 
Mayrink da Costa. Data de Julgamento: 03/03/1998) 

 
 

A proteção a liberdade sexual da mulher honesta foi apreciada como interesse 

específico de proteção do tipo penal, enquanto que a proteção da organização familiar 

e os costumes foram apreciados como interesses amplos. Essa frase revela que a 

última a ser protegida é a vítima, porque os costumes e a organização familiar 

constituem esferas de maior valor. Logo, pune-se a perturbação do interesse público 

- leia-se: bons costumes e família - e não o crime em si por violar a dignidade humana 

da vítima e a sua liberdade.  

Ademais, o magistrado estabeleceu uma limitação a proteção do interesse 

específico, porque confere proteção apenas a liberdade sexual da mulher “honesta”. 

Destarte, assim como no acórdão antecedente, a mulher vítima de um crime de 

estupro precisa estar acobertada por um conjunto de valores patriarcais que ainda se 

fazem presentes na mentalidade do Judiciário e do julgador, e que são usados como 

parâmetro na interpretação da lei e sua aplicação.  

De modo mais sutil, porém, com a mesma intenção de questionar o 

comportamento da vítima, destaca-se a seguinte decisão: 

 
Conduta da ofendida incompatível com o “status” de vítima de crime contra a 
liberdade sexual. Uma pequena equimose vermelha no pescoço não 
configura a violência tipificadora de delito sexual, podendo ser resultado de 
um beijo mais caloroso. Se a suposta vítima admite haver ingerido, 
espontaneamente, bebidas alcoólicas, na companhia do réu, seguindo-o a 
sua residência, durante a madrugada; e chegando a simular afabilidade com 
o mesmo, não se caracteriza o alegado estupro, mormente quando a ofendida 
pediu ao réu para acompanhá-la até o taxi, chamado por ele, e a despedida 
fez-se com beijo e promessas de telefonemas, efetivamente dados. (Brasil. 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sétima Câmara Criminal.  Apelação 
Criminal. Relatora: Desª. Maria Helena Salcedo Magalhães. Data do 
Julgamento: 10/10/99).  
 

A magistrada buscou desqualificar o comportamento da vítima, entendendo 

que a forma como agiu não condiz com o cenário de um crime de estupro. Ela ressalta 

que o comportamento da vítima deu indicativos de interesse sexual e consentimento, 

e por isso não poderia ser considerado como um crime de estupro.  
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Um dado interessante encontrado por Pimentel, Schritzmeyer, e Pandjiarjian 

(1998, p. 65) foi a constatação de que no julgamento de processos de estupro as 

próprias “vítimas e seus defensores, por sua vez, reforçam as estereotipias 

anteriormente mencionadas, reproduzindo em suas alegações modelos tradicionais 

patriarcais, apresentando-se e apresentando-as, respectivamente, como pessoas 

discretas, recatadas e virtuosas”. 

 A vítima não era a única a ter seu comportamento avaliado conforme os 

padrões de honestidade estipulados para as mulheres, mas, quando outras mulheres 

participavam desse momento de construção da verdade em favor da vítima, seus 

comportamentos também eram postos em análise. Em especial, alguns magistrados 

questionaram a atuação (ou falta dela) das mães das vítimas, e isso ocorre, segundo 

Mendes (2014, p. 44), porque no passado a mulher subordinava-se à maternidade e 

isso, aos olhos da sociedade, fazia dela uma mulher normal, uma mulher que 

priorizava os filhos acima de qualquer outra coisa. Ser mãe, e atuar como uma mãe 

de acordo com esses padrões, também faz parte do conjunto de valores patriarcais 

que agrega credibilidade à palavra da mulher.  

 Na análise de decisões, não foi incomum encontrar manifestações que 

classificassem as mulheres como mãe - ou esposas. Enquanto que os homens eram 

conceituados de acordo com adjetivos que mostravam que eles tinham algo a 

acrescentar na sociedade - trabalhadores, por exemplo. O mesmo não acontecia as 

mulheres, ou elas eram honestas, mães, esposas ou prostitutas.  

 
Por outro  lado, não é crível que a mãe da vítima, sabedora dos fatos 
acontecidos com a filha, silencia mais de 5 anos, sequer dando crédito ao que 
por ela foi relatado, só deliberando incriminar o marido após ele ter deixado o 
lar e sua filha já estar vivendo maritalmente com o namorado.  (BRASIL, 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Segunda Câmara Criminal, Apelação 
Criminal nº 682/1992. Relator: Des. Paulo Ventura. Data de Julgamento: 
21/10/1992) 

 

Para além dessas classificações que diminuem o status da mulher, também foi 

comum encontrar manifestações questionando o posicionamento da mãe da vítima. 

Como acima demonstrado, o magistrado indaga porque a mãe não atuou quando 

deveria, e supõe que somente agiu - de forma mentirosa - com vistas a prejudicar o 

ex-marido.  Nesse sentido: 

 
A descrição do ato sexual, em detalhes, pelas vítimas, para comprovar que o 
ato sexual foi praticado sem o seu consentimento e o comportamento social 
e sexual das vítimas e das mulheres que acompanham, representam ou 
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estimulam as vítimas a prestar queixa de estupro, se transformam em provas 
importantes em processos de estupro. (COULOURIS, 2010, p. 22)  

 

3.2.1.3 Por que não resistiu ou pediu ajuda? 

De acordo com Márcia Tiburi (2014), na “lógica do estupro, a vítima – uma 

mulher – não tem saída: de qualquer modo ela será condenada quando, de antemão 

e sem análise, ela já foi julgada.”. 

 
Bem poderia ela, em diversas oportunidades, abandoná-lo de vez, se assim 
o quisesse, nada a impedindo! Nem se diga que ela não reagiu em face de 
sua ingenuidade ou desconhecimento, pois se trata de moça criada em Nova 
Iguaçu, certamente afeita a todos os meios de comunicação, já tendo tido 
outros envolvimentos amorosos, como atestam as testemunhas trazidas pelo 
querelado25, sabendo perfeitamente o que é um Motel, e, se antes já deveria 
ter estranhado as atitudes do querelado, quando ele a levara a outros locais 
que não sua residência, muito mais deveria ter reagido, quando se 
aproximaram do Motel, onde ela teve amplas possibilidades de fuga, não as 
aproveitando. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Terceira 
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 880/1996. Relator: Des. Walter 
Felippe D’Agostinho. Data de Julgamento: 29/10/1996) 
 

O magistrado, por diversas vezes, procura enfatizar as “oportunidades” que a 

vítima teve de fugir ou pedir ajuda, como se o fato dela não oferecer resistência fosse 

fator decisivo para a configuração do delito. Além disso, assumiu pelo local de criação 

dela e por ter tido relacionamentos anteriores, que a vítima não poderia ser “moça 

ingênua”. Por isso, segundo a análise do julgador, vítima sabia o que era um motel 

quando foi levada pelo réu, e por tanto, não houve estupro por não haver resistência 

e tampouco um pedido de ajuda. 

O entendimento de que a mulher prestes a ser vítima de um crime sexual, deve 

lutar contra a violência com todas as suas forças para defender a sua honra, está 

completamente alicerçado nos padrões patriarcais.  Para Andrade (2018, p.110), isso 

ocorre pois na lógica dos julgamentos dos crimes de estupro, quando o ato sexual 

resta comprovado, a vítima ainda necessita provar que não houve consentimento para 

que haja a configuração do crime de estupro. O não consentimento deve se expressar 

através de uma resistência violenta, o que revela, segundo Coulouris (2010, p. 19), 

uma desconfiança sobre a vítima em relação ao seu não-consentimento.  

Este mito sobre o estupro produz a falsa noção da realidade de que a mulher 

que não tenha oferecido resistência o suficiente, teria sido também responsável pelo 

 
25 A denominação ”querelado” é utilizada pelo magistrado porque na época o crime de estupro tratava-

se de uma ação penal privada, e portanto, caberia a vítima a faculdade de apresentar ou não queixa-
crime. 
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que lhe aconteceu. Ademais, para Vigarello (1998, p. 48 apud COULOURIS, 2010, p. 

19), a desconfiança sobre a necessidade de demonstração da violência indica uma 

“uma suspeita que, inerente ao problema no não-consentimento atravessa a história 

do estupro e é indissociável das representações sobre as mulheres”. 

 

3.2.1.4 Vingança 

O Malleus Maleficarum ou Martelo das Feiticeiras, importante obra medieval 

que juntamente com o Antigo Testamento serviu para justificar o caça às bruxas, 

pregava que as mulheres possuíam uma ligação direta com a feitiçaria porque elas 

eram perversas, maliciosas, de pouca fé e fracas fisicamente e mentalmente 

(MENDES, 2014, p. 21). Eram um mal que ameaçava a humanidade, e mais do que 

isso, ameaçavam os valores cristãos e familiares, e, portanto, deveriam ser derrotadas 

a qualquer custo e por qualquer meio (MENDES, 2014, p. 22). Logo, esse “delírio 

persecutório” alicerçado em um empreendimento ideológico que endemonizou a 

mulher, foi um dos elementos históricos mais marcantes da criminologia, e corroborou 

para o reforço de práticas misóginas e à construção de estereótipos sobre a mulher 

como figura maléfica e/ou vingativa.  

Dessa maneira, Coulouris (2010, p. 61) afirma que  

 
os agentes jurídicos compartilham a idéia que algumas mulheres são 
mentirosas, sedutoras e vingativas o suficiente para denunciar 
propositalmente um homem com objetivo de vingança. Que um homem não 
pode ser responsabilizado por estupro, se a vítima é caracterizada como 
sedutora ou insinuante e que essas crenças são valores socialmente 
compartilhados pelos agentes jurídicos e pela própria sociedade. Essa é uma 
questão complexa, histórica, e que contém inúmeras nuances. 
 

 Somado às suspeitas sobre o comportamento e consentimento ou não-

consentimento, há, ainda, o pressuposto, desde a denúncia, de que esta tenha sido 

“elaborada com o objetivo de prejudicar propositalmente o acusado” (COULOURIS, 

2010, p. 20).  

 
Esse contexto probatório desabona, evidentemente, a palavra da ofendida, 
não permitindo a condenação do réu exclusivamente com base nas 
acusações daquela. A versão do réu é plausível, sendo perfeitamente 
possível que a acusação de estupro não passe de uma vingança de uma 
amante despeitada e espancada durante discussão motivada por ciúmes. 
(BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Quarta Câmara Criminal, 
Apelação Criminal nº 1.024/1991. Relator: Des. Raul de San Tiago Dantas 
Barbosa Quental. Data de Julgamento: 17/12/1991) 
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Portanto, o caso apresentado enfatiza a ideia de que a mulher tenha 

denunciado o acusado apenas para se vingar e para prejudicá-lo. Primeiro porque era 

amante do mesmo, e não poderia ser considerada como pessoa honesta ou de 

conduta ilibada. E segundo porque tinha motivos – ciúme, ego ferido por ser trocada 

por outra ou “despeito” – para mentir e destruir a vida dele. Novamente, o 

comportamento do acusado não é colocado em pauta até mesmo quando o juiz 

reconhece a existência de um espancamento.  

A palavra da mulher vítima - adulta - de um crime sexual só tem importância 

para a denúncia e a condenação em um caso de estupro quando está alicerçada nas 

demais provas - testemunhas, perícia.  No entanto, “comprovar a ocorrência de 

estupro não é fácil e por isso mesmo a personalidade dos envolvidos será 

constantemente referida no decorrer do julgamento” (ARDAILLON; DEBERT, 1987, p. 

24). Contudo, a dificuldade aumenta quando a vítima e o acusado são conhecidos, e 

“os agentes jurídicos compartilham da tese de que a vítima costuma mentir, motivada 

por vingança, interesse financeiro ou outro qualquer.” (VARGAS, 2000 apud 

COULORIS, 2010, p. 30). 

 

3.2.1.5 Quer casar comigo? 

Até o ano de 2005, era possível encontrar no Código Penal o seguinte 

entendimento: 

 
Art. 107. Extingue-se a punibilidade: 
VIII - pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso 
anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a 
ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal 
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração; 
 

Este instituto tinha a função de extinguir a punibilidade do crime de estupro, 

inclusive o de vulnerável, pelo casamento, e só foi revogado em 2005 pela Lei nº 

11.106. Desta maneira, a decisão abaixo ilustra como a ideia da vítima constituir uma 

família com o seu algoz, poderia ser considerada como bem jurídico maior e mais 

importante do que a sua própria liberdade sexual.  

 
A Alegação de que a menor consentira na prática das relações sexuais não 
tem sentido por tratar-se, no caso, de violência presumida. Também a simples 
intenção da vítima de casar-se com o réu não extingue a punibilidade. É 
necessário o efetivo casamento entre eles.  (BRASIL, Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, Terceira Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 1.294/1996. 
Relator: Des. Genarino Carvalho. Data de Julgamento: 17/12/1996) 
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O fato do estupro ter sido considerado por muito tempo como um crime de ação 

penal condicionada à representação, reflete a maneira como esse crime era encarado 

na sociedade: era faculdade da vítima escolher levar o acusado até a justiça ou então 

preservar o recato da família e à sua privacidade. De certa maneira, a extinção da 

punibilidade do crime de estupro pelo casamento refletia a mesma lógica: a instituição 

familiar, a moral e os bons costumes eram demasiadamente importantes para serem 

perturbados. Por isso a família como “o bem maior da sociedade, acaba servindo 

como justificativa para a supressão de direitos relacionados com a dignidade humana 

e para a extinção da punibilidade em um caso de estupro” (ALMEIDA; LIMA, 2019, p. 

28).  

De acordo com Coulouris (2010, p. 105), o casamento com a vítima passou a 

“liberar o homem de todas as condenações de crimes sexuais”. O estupro não mais 

era um pecado e um crime contra a honra, mas passou a ser apenas um crime contra 

a honra. Assim, o culpado ressarcia a família da vítima quanto ao prejuízo moral ao 

contrair matrimônio com a vítima.  

 

3.2.1.6 Estuprador ou trabalhador de bem? 

Apesar deste trabalho tencionar analisar os estereótipos de gênero sobre a 

mulher na decisão judicial, é importante apresentar o tratamento do homem réu 

nesses casos. O acórdão a seguir evidencia exatamente os resultados fornecidos por 

Debert e Ardaillon sobre quando o acusado não se enquadra no perfil de homem 

estuprador:  

 
Vítima de doze anos. Parece impossível nos dias de hoje, quando, ao 
contrário, ser virgem é quase sinônimo de ser uma pessoa, se não anormal, 
pelo menos diferente, parece impossível, repito, imaginar que se possa 
condenar um rapaz de 20 anos, boa pessoa, trabalhador, a uma pena 
gravíssima, pelo fato de amar a namorada e ser por ela correspondido, o que 
levou os dois a manterem relação sexual. (BRASIL, Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, Segunda Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 893/1993. 
Relator: Des. Weber M. Batista. Data de Julgamento: 21/06/1994). 
 

Observa-se que o caso acima trata-se da imputação do crime de estupro de 

vulnerável: a vítima com 12 anos de idade e o réu com 20 anos de idade - “trabalhador 

e boa pessoa”. Perceba que em nenhum momento foi questionado: o que um rapaz 

de 20 anos de idade deseja com uma menina de 12 anos? Para construir seu 

argumento, o juiz entendeu paternalmente que o réu, pessoa de bem, não poderia ser 

condenado por amar sua namorada - uma menina de 12 anos. 



53 
 

 
 

A vulnerabilidade da vítima ficou nublada ante o perfil de bom moço do réu. O 

consentimento dela também não foi considerado, afinal, se eram namorados, que mal 

teria? Para a configuração do crime de estupro, não basta preencher os parâmetros 

de conduta de uma mulher honesta, mas é preciso que o acusado demonstre algum 

evidente desvio de caráter para que a vítima seja levada a sério.   

O próximo trecho destaca que apesar do comportamento masculino ser o mais 

reprovável possível, o magistrado ainda foi capaz de considerar algo de “positivo” em 

sua conduta: 

 
E, afinal, o fato de haver o réu fornecido pílulas anticoncepcionais à sua 
pequena vítima não há de pesar apenas em seu desfavor, como indicação de 
cálculo e frieza, não se devendo esquecer que tal providência pelo menos 
evitou uma nefasta e indesejável gravidez de sua enteada com todas as 
desagradáveis consequências que daí adviriam. (BRASIL. Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, Quarta Câmara Criminal, Apelação criminal n° 672/1994. 
Relator: Des. Bias Gonçalves. Data de Julgamento: 13/12/1994). 
 

O voto vencido, por sua vez, entendeu não ser louvável o fato do réu ter se 

preocupado em administrar anticoncepcionais a vítima para impedir um resultado 

“nefasto” - gravidez - pois apreciou que o réu só o fez para continuar a sua empreitada 

criminosa sem que fosse descoberto. É preocupante a valoração que o primeiro 

magistrado deu as ações do réu, pois nenhuma das suas ações deveriam ser 

consideradas a seu favor, principalmente por se tratar de um crime de estupro de 

vulnerável - praticado pelo padrasto.  

Nos dois casos há uma busca pela figura do homem estuprador. Sendo no 

primeiro caso logo descartado, em razão da evidente imagem de boa pessoa do réu. 

E no segundo, por mais sórdido tenha se apresentado, o juiz esperava que o 

estuprador fosse desprovido de qualquer racionalidade, que seus atos fossem 

puramente instintivos e animalescos, sem espaço para qualquer resquício de 

sanidade - como pensar dar anticontraceptivo para a vítima. 

 

3.2.1.7 A mulher casada  

O casamento, sob a ótica cristã, é a instituição da união entre um homem e 

uma mulher, que unidos pelo laço matrimonial buscarão constituir uma família e juntos 

transmitirão aos seus descendentes todos um conjunto de valores morais, éticos e 

religiosos. A mulher, no contexto familiar, tem sua sexualidade subordinada à 

maternidade e ao bem-estar do marido, deste modo, segundo as crenças sobre os 
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estereótipos de gênero, a mulher é aquela educa e transmite os valores morais aos 

filhos. Por isso, sua conduta deve sempre espelhar honestidade, moralidade e recato.  

 Nesse contexto, quando uma mulher casada se torna vítima de um crime 

sexual, e a se encontra dentro dos referidos padrões de moralidade, sua palavra é 

valorada como verdadeira. Mas isso ocorre apenas por força do seu estado civil. Um 

crime sexual praticado contra uma mulher casada não fere apenas a sua liberdade e 

dignidade, mas a instituição familiar e a honra do marido.  

 
No caso em tela foram os relatos da vítima, tanto em sede policial, como em 
juízo, merecedores de credibilidade, por seguros e convincentes, não se 
vislumbrando a menor sombra de dúvida. Além do mais é de se notar que o 
reconhecimento de ter sido estuprada, é sempre vexatório para a vítima, 
principalmente em se tratando de uma mulher casada, que obviamente, não 
o faria levianamente. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Terceira 
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 831/1995. Relator: Des. Joaquim 
Cyrillo Baptista Mouzinho. Data de Julgamento: 31/10/1995) 
 
Mas, o fato alegado pelo Apelado de que a imputação não passara de 
vingança, de todo inverossímil. Tivesse a ofendida o intuito de vingança, com 
toda certeza, haveria de inventar um fato que não comprometesse ou a 
expusesse, especialmente em se tratando, como se trata, de mulher casada, 
face a seu marido. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Primeira 
Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 1.581/1997. Relator: Des. Oscar 
Silvares. Data de Julgamento: 25/03/1998) 
 

 A palavra da mulher casada tem relevância apenas em razão da carga que o 

seu estado civil carrega: a moral de sua família e de seu marido. Por isso, destoa das 

representações estereotipadas sobre a mulher que a mesma agiria para abalar seu 

matrimônio publicamente, manchando o nome de seu esposo e de sua casa. Isso 

ocorre porque a mulher foi ensinada a desejar o casamento, tendo em vista que 

constituir família era mais do que uma obrigação, mas um objetivo de vida.  

Logo, com base nos estereótipos de gênero, não se concebe como possível a 

ideia de uma mulher casada mentir sobre ser vítima de um crime sexual. Primeiro 

porque se trata de um crime “vexatório” contra a honra, e segundo porque o 

processamento penal do mesmo implica em uma publicização dessa ocorrência. E em 

razão disso, entende-se que a mulher casada jamais exporia seu marido por apenas 

leviandade - a vergonha não seria apenas dela, mas do seu esposo. Assim, os 

acórdãos exteriorizam como a mulher casada vítima de um crime de estupro tem sua 

palavra corroborada por toda a representação matrimonial. 
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Contrariamente, se uma mulher solteira fosse estuprada sua palavra teria 

menos valor, pois atrás dela não haveria um marido e todo um conjunto de valores 

matrimoniais para certificar sua honra e moral.  

 

3.2.1.8 A prostituta  

 
Embora a vítima seja apontada como uma pessoa de péssima conduta moral, 
tendo sido até namorada de um dos réus, isso não basta para inocentar os 
acusados. Seja ela até uma meretriz da pior espécie, a verdade é que se 
apresentava diversas escoriações. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, Terceira Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 121/1997. Relator: 
Des. Genarino Carvalho. Data de Julgamento: 25/11/1997). 
 

 Embora a vítima não seja uma prostituta, o magistrado procurou enfatizar que 

até mesmo se ela fosse uma “meretriz da pior da espécie”, isso não seria motivo para 

que os réus fossem absolvidos. Essa frase apresenta contradições, pois uma 

prostituta pode sim ser vítima de estupro, mas ao mesmo tempo, na época do 

julgamento, o delito de estupro era considerado como um crime contra a honra26, e 

dentro dos padrões de moralidade sociais, uma prostituta não seria alguém cuja honra 

devesse ser defendida com a mesma obstinação que a de uma mulher honesta. Com 

isso, o magistrado procurou banalizar a violência sexual que pode ser praticada contra 

uma prostituta à medida que deixou implícito que o seu comportamento imoral - 

classificado como “da pior espécie” - pudesse favorecer a ocorrência de tal fato.    

 Nesse contexto, o crime de estupro quando era praticado contra mulher 

honesta, era considerado como um crime contra toda a sociedade, porque tinha o 

poder de danificar seu futuro, sujar seu nome, sua reputação e a sua vida. Mas, 

quando o mesmo crime era praticado contra uma prostituta, os juízes entendiam que 

era simplesmente um delito que feria a liberdade sexual da vítima. Logo, no passado, 

quando se afirmava que o crime de estupro feria a liberdade sexual da mulher, 

significava dizer que comparado aos bens jurídicos “sociedade” e a “moral 

social/familiar”, a liberdade sexual era considerada como uma esfera de interesse 

menor. Portanto, estuprar uma prostituta não causaria tanto dano quanto estuprar uma 

mulher honesta porque não atinge a sociedade como um todo - o bem jurídico tutelado 

era outro (COULOURIS, 2010, p. 113).   

 
26 Por “crime contra a honra” entende-se que o estupro era visto como um crime cujo objeto jurídico a 
ser protegido era a moral, a família e os bons costumes.  
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 Um claro exemplo dessa situação pode ser encontrado no Código Penal de 

1890, no Capítulo “Dos Crimes contra a Segurança da Honra e Honestidade das 

Famílias e do ultraje público ao pudor": 

 
Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta. Pena – de prisão 
celular por um a seis anos. 
§1º. Se a estuprada fôr mulher publica ou prostituta. Pena – de prisão cellular 
por seis meses a dois annos. 
 

 Por tanto, a mulher pública ou prostituta, recebia uma menor proteção legal do 

que a mulher honesta. Podendo essa alegação ser aferida na quantidade de pena 

atribuída: o estupro de mulher honesta poderia gerar uma pena de prisão de 1 a 6 

anos, enquanto que o de uma prostituta, de 6 meses a 2 anos.  

 Apesar da supracitada disposição legislativa datar o período em que o Brasil se 

tornou uma República, sua apresentação é válida para entender a existência de 

dispositivos legais segregadores com base em estereótipos. E, em certa medida 

comprovaram que mesmo depois de um século de sua edição, os valores patriarcais 

que embasaram a sua criação ainda estão presentes na mentalidade dos julgadores.   

 

3.3 Dos Processos de Família  

 Nos casos referentes ao direito de família, apesar de possuir uma quantidade 

superior em relação aos processos criminais analisados, foi a área temática que 

menos prosperou em produzir estereótipos de gênero na decidibilidade. Contudo, uma 

ocorrência patriarcal “sutil” recorrente nesses processos, especialmente nos relativos 

ao pedido de divórcio, foi encontrada logo na identificação das partes: o magistrado 

limitava-se a colocar o nome completo do homem - quando apelante -, e em seguida, 

em vez de escrever o nome da mulher - apelada -, simplesmente colocava: “e sua 

mulher”. Esse erro na identificação trouxe à tona a ideia de que não importava definir 

a mulher como sujeito individualizado, posto que ela poderia ser identificada pelo seu 

até então esposo.  

Este ato sutil, mas recorrente, pode ser visto como um reflexo daquilo que 

esteve disposto no Código Civil de 1916 - vigente à época do julgamento - que 

“determinava a obrigatória assunção pela mulher dos apelidos do marido, quando do 

casamento, nome que perdia ao ser condenada na ação de desquite” (DIAS, 1996, p. 

4). Com isso, na análise dos acórdãos de divórcio, várias ações tratavam da 

possibilidade de a mulher manter ou não o nome do ex-esposo. E ao julgar tal matéria 
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alguns juízes afirmavam que “a mulher perderia o direito ao uso do nome do marido, 

se tivesse conduta desonrosa”, entendimento totalmente contrário aos direitos da 

personalidade. Em atenção a isso, verifica-se como a honra e a honestidade da mulher 

também tinham relevância no Direito de Família, pois, caso ficasse constatado que 

ela agiu de forma desonrosa durante o casamento, poderia sim perder o seu direito 

de uso do sobrenome do ex-cônjuge como punição (BRASIL, Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 220/1992. Relator: Des. 

Carlos Alberto Menezes Direito. Data de julgamento: 09/06/1992). 

Outro argumento utilizado pelos julgadores era o de que o marido tinha a 

faculdade de decidir se a mulher poderia permanecer ou não com seu patronímico, e 

caso ele viesse a contrair núpcias novamente, isso poderia a gerar um problema no 

sentido de que haveria duas mulheres com seu nome (BRASIL, Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.984/1996. Relator: 

Des. João Wehbi Dib. Data de julgamento: 14/05/1996).   

 A interferência do patriarcado nos direitos da personalidade da mulher, em 

especial sobre seu nome, revela a ideia de que ao adquirir o sobrenome do cônjuge, 

ela tornava-se uma extensão dos seus domínios. Significa dizer que a mulher era uma 

posse, e isso se concretizava no momento que passava a utilizar o nome de família 

do seu cônjuge, isto é, o sobrenome servia como uma etiqueta para identificar a 

“família” que a mulher pertencia. Portanto, até o casamento, a mulher era parte da 

propriedade da figura paterna e, após o casamento passava a ser do seu marido.  

 Quanto ao fim do matrimônio e o pedido de alimentos próprios, importa 

apresentar dois entendimentos que representam uma manifestação frequente nos 

acórdãos: 

 
E para ser pensionada, como obrigação sobejante, a alimentada há de pautar 

sua conduta de modo irrepreensível, porque a sociedade brasileira, no 

consenso moral médio, não aceita que um homem sustente uma mulher 

posta nos braços de outro. São vigilantes os olhos da comunidade a esse 

respeito, e o concubinato não precisa ser ostensivo, contentando-se com o 

evidente. A sociedade brasileira não aceita que o homem desempenhe o 

papel de ‘bobo da Corte. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.925/1993. Relator: Des. Ellis 

Hermydio Figueira. Data de julgamento: 09/09/1993) 

 
A razão, entendemos, está com aqueles reconhecem que a obrigação 
alimentar, em casos tais, terá cessado para o ex-marido, pois seria 
profundamente imoral impor a este último a obrigação de continuar 
sustentando a ex-esposa para o desfrute de outro homem. (BRASIL, Tribunal 
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de Justiça do Rio de Janeiro, Oitava Câmara Cível, Apelação Cível nº 
5.304/1995, Relator: Des Pinheiro. Data de julgamento: 14/11/1995) 

 

Os acórdãos supracitados evidenciam a tendência dos magistrados em negar 

o pedido de pensão alimentícia para a mulher que após o divórcio passou a se 

relacionar com outro homem. O desembargador Ellis Hermydio até mesmo considerou 

que conceder a pensão alimentícia para uma mulher que está com outro homem fere 

a moral social uma vez que transforma o homem em “bobo da Corte”, e isso não passa 

despercebido aos olhos da sociedade.  

 À vista disso, Dias (1996, p. 4) explica que essas decisões possuem um perfil 

patriarcal, pois estipulam que somente a mulher inocente e pobre merece receber 

alimentos. Porém, para que haja o deferimento da pensão alimentícia, a mulher deve 

manter uma vida celibatária “como se a castidade integrasse o suporte fático do 

direito, sem se atentar em que a vida sexual e afetiva é área de indevassável 

intimidade”. 

 
Seria altamente hipócrita, diante dos costumes atuais, condenar-se uma 
mulher divorciada à prática da “permanente virtude” até porque não há como 
falar em fidelidade de quem não é mais casado. Muito mais respeitável se 
afigura o comportamento de uma mulher que mantém um único “namoro” 
estável do que se ela passasse a namorar com diversos. (BRASIL, Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 
6.085/1992. Relator: Des. Torres de Mello. Data de julgamento: 06/04/1993). 
 

 Alguns magistrados, apesar de não entenderem que a mulher divorciada deve 

manter uma vida celibatária, compreenderam que deve existir um limite para o 

exercício da liberdade sexual da mulher, pois estabelecem como respeitável a mulher 

divorciada sem muitos namorados e de comportamento desrespeitável a que possui 

vários. Essa compreensão se alinha à concepção de mulher honesta, pois reafirma 

que uma mulher recatada e com padrões de moralidade compatíveis com os da 

sociedade não deve possuir muitos namorados.  

Importa mencionar que esse tipo de pensamento também está ligado ao 

momento histórico, haja vista que na época ainda existia preconceito contra as 

mulheres que sustentavam o estado civil de divorciadas. Adicionalmente, cumpre aos 

olhos da sociedade, uma mulher divorciada representava uma falha, porque como o 

matrimônio era um objetivo de vida inerente ao mundo “feminino”, aquelas que tinham 

seus matrimônios findos pelo divórcio eram vistas, muitas vezes, como culpadas pelo 

fim de seus casamentos. 



59 
 

 
 

O advento da Constituição Federal de 1988 alterou substancialmente o instituto 

do matrimônio, pois estabeleceu a igualdade entre os cônjuges, erradicando 

formalmente a figura do poder marital ou do pátrio poder. Esse avanço legislativo 

representou uma grande conquista para as mulheres, especialmente no que diz 

respeito a sua autonomia, liberdade e igualdade de direitos e obrigações. Contudo, 

reconhecendo esse avanço, no julgamento de processos relativos a pedido de pensão 

alimentícia, há entendimentos jurisprudenciais que afirmam que a Constituição tornou 

“menos confortável” a situação jurídica da mulher quanto ao direito de receber 

alimentos:  

 
Mas com a atual Lei do Divórcio e a Constituição Federal, em seu art. 126, 
§5º, a situação da mulher em matéria de alimentos ficou menos confortável. 
Os direitos e deveres são iguais e o art. 233 do Código Civil há de receber 
interpretação à luz da igualdade reivindicada pelo mundo feminino. Não há 
figura do chefe da sociedade conjugal e nem o poder marital; desaparece o 
dever unilateral do marido prover, com exclusividade, a mantença da família, 
emergindo o dever da mulher de trabalhar e em especial para prover o seu 
próprio sustento. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Primeira 
Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.826/1991. Relator: Des. Pedro Américo 
Rios Gonçalves. Data de julgamento: 01/10/1991). 
 

 Inevitavelmente, esse argumento revela uma interpretação machista do 

julgador, pois implicitamente leva ao entendimento de que a mulher divorciada não 

mais teria uma vida “fácil” às custas do ex-cônjuge, passando a adquirir a obrigação 

de trabalhar para prover seu próprio sustento. Contudo, esse viés destoa da realidade 

de muitas mulheres que jamais trabalharam fora de casa ou até mesmo que eram 

proibidas de trabalhar pelo marido, e não tinham condições e/ou formação profissional 

para se colocar no mercado de trabalho após anos sem exercer ou ter uma profissão.  

 Quando o tema é a guarda dos filhos menores, o comportamento da mulher 

também é posto em observação, e de acordo com Dias (1996, p. 3-4):  

 
A guarda dos filhos é outorgada ao cônjuge inocente, fazendo parecer que a 
noção de inocência foi guindada pelo legislador quase como um prêmio ou 
recompensa. Inúmeros julgados, porém, estabelecem uma certa confusão 
entre a vida da mulher e sua capacidade de ser boa mãe. Desconsideram-se 
os aspectos econômicos, afetivos e culturais para o pleno desenvolvimento 
dos filhos. Não se pode esquecer o interesse do menor de gozar das 
melhores condições possíveis, o que não possui qualquer correlação com o 
exercício da sexualidade da genitora. 
 

 A sexualidade da mulher é constantemente associada à sua capacidade de ser 

ou não boa mãe, porém, essa associação faz parecer que são esferas excludentes, 

ou seja, uma boa mãe - divorciada - não tem tempo de namorar ou conhecer outros 
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homens porque seus filhos vêm em primeiro lugar. Destarte, do mesmo modo que o 

julgador considera que uma mulher divorciada não possa ter muitos namorados, pois 

isso seria incompatível com a maternidade, o tema torna-se mais complicado quando 

a mulher tem filhos de pais diferentes.  

 
(...) uma vez que a Ré, após a separação, demonstrando total desequilíbrio, 
já conviveu maritalmente com outros homens, cerca de 3 (três) vezes, tendo, 
em cada caso, um filho, fato que vem denegrir a sua imagem de mãe, além 
de 2 (dois) filhos mais velhos do casal. (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, Sexta Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.168/1995. Relator: Des. 

Clarindo de Brito Nicolau. Data de julgamento: 06/02/1996). 
 

 Além de resolver que ter filhos de pais diferentes mancha a imagem de boa 

mãe, o magistrado considerou esse fato como um “total desequilíbrio” da mulher. 

Objetivamente, esses valores patriarcais buscam aprisionar a mulher à vivência 

exclusiva da vida privada, criando limitações ao exercício de sua liberdade sexual e a 

sua zona de interesse após a maternidade.  

 Por fim, ainda que os processos referentes ao Direito de Família tenham 

fornecido menos argumentos patriarcais para análise, foi possível reconhecer a 

existência de um padrão mais concentrado de entendimentos com esse viés. E, em 

certa medida, os magistrados que exararam tais decisões demonstraram estar mais 

preocupados com o papel da mulher na sociedade, e a sua função social como mãe 

ou matriarca da família. Porém, isso reflete a influência da mentalidade patriarcal no 

Poder Judiciário, posto que os argumentos utilizados reafirmam os estereótipos sobre 

as mulheres e legitimam padrões patriarcais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conceituação do gênero não se enquadra na compreensão de que ele seja o 

denominador que diferencia homens e mulheres em razão do seu sexo biológico, mas 

trata-se de um conceito muito mais amplo na medida em que constitui um instrumento 

de análise e compreensão do modo de organização social. No entanto, o gênero pode 

ser visualizado sob vários enfoques, inclusive o patriarcal, que como sistema de 

dominação masculina, se vale dos estereótipos e papéis de gênero para criar 

diferenças profundas e estigmatizantes entre homens e mulheres conforme aquilo que 

é compreendido como feminino e masculino.  

O Poder Judiciário, como esfera de poder na sociedade, não escapa às 

interferências e influências do patriarcado, porque como demonstrado por alguns 

autores, é um espaço masculinizado e um locus de reprodução e legitimação dos 

valores patriarcais e dos estereótipos de gênero (KENNEDY, 2000). 

Não obstante o Judiciário refletir os valores e tradições patriarcais, a própria 

legislação, fonte primária do direito, cria e legitima institutos normativos que permitem 

a manutenção das desigualdades entre homens e mulheres, fundando-se em 

estereótipos de gênero. Assim, os estereótipos de gênero e os papéis de gênero 

comportam um conjunto de valores e ideias sobre a mulher que dão fundamentação 

para a existência de uma cultura de dominação e da existência de uma violência 

simbólica baseada no gênero - perpetrada também pelas instituições públicas. 

E nesse sentido, o estudo realizado neste trabalho permitiu apurar a existência 

de estereótipos de gênero sobre a mulher no Poder Judiciário, demonstrando que a 

imparcialidade judicial não passa de um mito, e que os magistrados e magistradas 

registram no exercício jurisdicional da função entendimentos e valores próprios - de 

cunho patriarcal. Portanto, a análise de decisões demonstrou, em todas as áreas 

temáticas analisadas, a existência de argumentos patriarcais na decisão judicial e 

como a utilização desses argumentos abalam negativamente o tratamento da mulher 

na sociedade e nos espaços de poder, pois reproduzem crenças que retiram da 

mulher sua condição de sujeito de direitos. 

Sem deixar de pesar o aspecto temporal - pois os acórdãos analisados são da 

década de 90 -, é importante reconhecer as inúmeras mudanças legislativas e 

políticas públicas relacionadas à promoção dos direitos das mulheres. Mas, isso não 

abala os resultados obtidos pela análise qualitativa, porque os estereótipos de gênero 
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fazem parte de um conjunto de crenças profundamente enraizados na sociedade e na 

consciência coletiva e apesar dos inúmeros avanços na situação jurídica da mulher, 

ainda hoje os estereótipos de gênero e os valores patriarcais se fazem presentes na 

sociedade. Desta maneira, os resultados aqui obtidos devem ser usados para somar 

e incentivar novas pesquisas sobre o tema, especialmente aquelas que visam estudar 

decisões mais recentes.  

Sobre a análise de decisões, é possível afirmar que ela confirmou a hipótese 

inicial deste trabalho: os estereótipos de gênero sobre a mulher, e os valores 

patriarcais estão presentes na decisão judicial, e revelam-se como instrumentos que 

legitimam e perpetuam noções ultrapassadas sobre a mulher que são capazes de 

interferir na concretização dos seus direitos. Isto posto, a constante preocupação dos 

magistrados com a honestidade da mulher, os questionamentos sobre seu 

comportamento, e as considerações sobre o seu estado civil, idade, vida sexual, se 

era de boa família ou não, revelam uma visão sobre a mulher desprovida de qualquer 

humanidade ou identidade própria.  

A mulher só era vista - e ainda é - como sujeito de direitos quando rodeada de 

um conjunto de valores e comportamentos que atestavam a sua moralidade. Esses 

valores não eram “acessórios” à pessoa humana “mulher”, mas condicionantes para 

que a mulher fosse considerada uma pessoa humana, cidadã, e sujeito de direitos em 

estado de igualdade com o homem. À vista disso, por mais que os estereótipos de 

gênero tenham se apresentado sob as mais diversas formas e nos mais diversos 

contextos, o resultado produzido por eles foi no sentido de despir a mulher da sua 

dignidade e colocá-la em um patamar inferioridade.  

Então, depreende-se que o Poder Judiciário e o Direito reproduzem e legitimam 

estereótipos de gênero e valores patriarcais, gerando a chamada “duplicação da 

violência de gênero” (PANDJIARJIAN, p. 16) à nível institucional, o que impossibilita 

a efetivação da justiça e impede que as mulheres alcancem a igualdade material. 

Logo, apesar da amostra analisada ser pequena, a manifestação dos magistrados 

sobre as mulheres evidenciou que para o julgamento de determinadas demandas, 

saber o direito não é o único requisito, mas é necessário ter a sensibilidade de 

reconhecer os estigmas sociais suportados por grupos mais vulneráveis - como as 

mulheres, crianças e adolescentes -, e não reforçá-los, utilizando o direito como um 

instrumento estratégico de concretização da igualdade e liberdade formal. 
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O Poder Judiciário, então, como esfera de poder que “materializa” a justiça, não 

pode estar contaminado por preconceitos e noções que impedem a sua efetivação. 

Assim, cabe ao Judiciário a “criação de uma jurisprudência igualitária, pautada nos 

valores democratizantes e igualitários da Carta de 1988 e dos instrumentos 

internacionais ratificados pelo Brasil” (PIOVESAN, 2011, p. 86), nesse sentido, 

ressalta-se a importância de educar os operadores do direito nas questões de gênero 

para que saibam identificar, analisar e agir em situações que as mulheres estejam 

vulneráveis em razão do seu gênero - ou de valores patriarcais e estereótipos de 

gênero. Ademais, somado ao ensino sobre o gênero, destaca-se, também, a 

necessidade de novos estudos, com recortes mais amplos, atuais, e com foco nas 

diferentes regiões do país para uma melhor compreensão desse fenômeno no Poder 

Judiciário. 
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