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Liberdade é pouco.  

O que eu desejo ainda não tem nome. 

 

Clarice Lispector 



VIII 
 

RESUMO  

 

O presente trabalho objetiva analisar a presença de estereótipos de gênero sobre vítimas 

mulheres de estupro e estupro de vulnerável no Sistema de Justiça Penal brasileiro, bem como 

verificar na discursividade dos atores da Justiça valores patriarcais que violam e exploram as 

mulheres na busca do controle da sexualidade feminina, duplicando a violência de gênero sobre 

elas. Por meio de uma revisão bibliográfica, serão abordados conceitos iniciais sobre gênero, 

patriarcado e estereótipos de gênero na legislação e na aplicação do Direito que promovem 

valores regentes da práxis jurídica. Ademais, por meio da jurisprudência, a realidade da mulher 

enquanto vítima de estupro e a construção seletiva da vitimização demonstram como o Poder 

Judiciário reproduz estereótipos e perpetua a violência de gênero. Por fim, será apresentada 

uma análise do caso Mariana Ferrer, julgado em 2020, sob uma perspectiva de gênero. 

 

Palavras-chave: Gênero; Sistema de Justiça Penal; Estereótipos de gênero; Estupro; Mulher. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the presence of gender stereotypes about female victims of 

rape and rape of vulnerable ones in the Brazilian Criminal Justice System, as well as to verify 

in the discursiveness of Justice actors patriarchal values that violate and exploit women in 

search of controling their sexuality, doubling gender violence against these. Through a 

bibliographic review, initial concepts about gender, patriarchy and gender stereotypes in 

legislation and in the application of Law (stereotypes that promote governing values of the legal 

praxis) will be addressed. Furthermore, through jurisprudence, the reality of women as victims 

of rape and the selective construction of victimization demonstrate how the Judiciary 

reproduces stereotypes and perpetuates gender violence. Finally, an analysis of the Mariana 

Ferrer case (judged in 2020) will be presented by a gender perspective. 

 

Keywords: Gender; Criminal Justice System; Gender stereotypes; Rape; Woman. 
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INTRODUÇÃO 

A questão de gênero ganha destaque no contexto de violência sexual contra mulheres, 

crianças e adolescentes quando se é analisado o principal alvo: o gênero feminino. Um 

esclarecimento se faz importante: o gênero masculino também sofre violência sexual, porém 

em menores proporções. Em nível social, o exercício da dominação-exploração por legitimação 

do poder ou imposição violenta o homem adulto se sobrepõe à mulher e à criança (ARAÚJO, 

2002). 

A denúncia contra a violência sexual, quando acontece, questiona os lugares de poder 

legitimados pela dominação masculina. No entanto, prosseguir com a denúncia, exigir a 

punição do agressor e trabalhar para a mudança das relações abusivas requer muito da vítima 

(ARAÚJO, 2002), que ao acionar o Poder Judiciário, por vezes, se vê julgada segunda a visão 

androcêntrica da sociedade, por meio de estereótipos de gênero e valores patriarcais.  

Cabe destacar a situação vexatória e machista do caso Mariana Ferrer, vítima de estupro 

de vulnerável, julgado durante a pandemia de Covid-19 em 2020, caso este que gerou grande 

repercussão em mídias sociais e evidenciou que a palavra da vítima muitas vezes parece 

insuficiente para a condenação do autor. Assim, torna-se evidente o descrédito da narrativa da 

vítima quando o seu comportamento é moral e socialmente questionado pela visão patriarcal 

dominante. 

Esta pesquisa parte da análise teórica e empírica do funcionamento do Sistema de Justiça 

Criminal relativo ao julgamento dos crimes de estupro e estupro de vulnerável contra a mulher, 

e a partir desta verificar em seu discurso a reprodução de estereótipos de gênero que promovem, 

mantêm e criam valores que legitimam em suas práticas e decisões a violência de gênero. Tendo 

em vista que os profissionais do Direito são inseparáveis do seu contexto social e cultural, 

valores e construções sociais tentem a refletir na sua prática jurídica, podendo culminar, por 

exemplo, na violência de gênero institucional. 

O objeto de pesquisa é o caso Mariana Ferrer, julgado em 2020, que, por um estudo 

sociojurídico de gênero, buscou demonstrar as formas com que o Poder Judiciário produz e 

perpetua os estereótipos de gênero e os valores patriarcais sobre as vítimas mulheres.  Ademais, 

ao longo da pesquisa, realizou-se um levantamento bibliográfico através da literatura e da 

jurisprudência com o fim de pesquisas já produzidas que estudem o estupro e estupro de 

vulnerável contra a mulher a partir de uma perspectiva de gênero e da vitimologia.  

Ante o exposto, o primeiro capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre gênero e 

as diversas possibilidades teóricas de construção do seu conceito e de sua relevância na 

compreensão das relações sociais e de poder. Dentre os diferentes conceitos presentes na 
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literatura, adotou-se neste trabalho o entendimento mais amplo de gênero em uma ótica 

sistêmica que permite compreender a complexidade deste dentro da lógica patriarcal sem limitá-

las ao plano biológico. Assim, busca-se compreender os mecanismos de controle social que 

fortificam hierarquias na construção social dos papéis, espaços e estereótipos de gênero. Em 

seguida, o capítulo, ainda, aborda a dominação masculina e a violência simbólica, bem como a 

prática jurídica e a reprodução de estereótipos de gênero e valores patriarcais no Sistema de 

Justiça Penal e a consequente duplicação da violência de gênero.  

O segundo capítulo, com a finalidade de explicitar a mulher enquanto vítima da 

violência sexual, procura tratar acerca da lei penal e da construção seletiva da vitimização a 

partir da construção de classificações das vítimas e dos estereótipos de gênero sobre a mulher 

na esfera do Poder Judiciário e da legislação pátria. Em seguida, apresenta a lógica da 

honestidade, que ainda compõe a discursividade decisória por meio da jurisprudência. Além 

disso, versa sobre a moral sexual patriarcal dominante nas práticas jurídicas e a inversão dos 

papéis no julgamento dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, onde a mulher é alvo 

constante de questionamentos.  

Por fim, no terceiro capítulo, são apresentados os resultados da análise qualitativa do 

estudo de caso sobre o crime de estupro de vulnerável denunciado por Mariana Ferrer, a qual 

como vítima, foi submetida a tratamento rigoroso e a diversas violências de gênero durante o 

seu depoimento em audiência. Esta análise foi fundamentada na revisão da literatura sobre 

gênero, estereótipos e papéis da mulher na sociedade, e, ainda, realizada de forma conjunta à 

legislação e à jurisprudência, a fim de constatar a presença de estereótipos de gênero e valores 

patriarcais que inferioriza, violenta e revitimiza as mulheres. 

Os avanços legislativos e jurídicos sobre a mulher enquanto vítima dos crimes sexuais 

desde a Constituição Federal de 1988, que estabeleceu os princípios de igualdade de gênero e 

dignidade da pessoa humana. Além disso, muitas outras leis foram criadas, retirando termos e 

classificações sexistas da lei, e conferindo maiores conquistas às mulheres. Entretanto, insta 

frisar que a incorporação das mudanças na prática jurídica e a consequente concretização dos 

direitos das mulheres são, por vezes, impedidas pelos discursos e práticas alicerçadas na lógica 

patriarcal dominante. Assim, o objetivo deste trabalho é verificar e compreender os valores e 

estereótipos de gênero sobre a mulher no Sistema de Justiça Penal, e demonstrar que este 

também reproduz e legitima discursos discriminatórios e estigmatizantes de gênero. 
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CAPÍTULO I 

A SOBERANIA PATRIARCAL E O SISTEMA DE JUSTIÇA PENAL NO 

JULGAMENTO DOS CRIMES DE ESTUPRO  

 

A violência de gênero abrange uma determinação social dos papéis do masculino e 

feminino. Tais papéis ganham um contorno discriminatório. Na medida em que a valoração 

social destes é distinta, há desequilíbrio e desigualdade nas relações sociais, o que pode dar 

espaço para a violência. No caso da sociedade brasileira, os papéis masculinos são 

supervalorizados em detrimento dos femininos, de modo a acarretar prejuízos às mulheres que, 

em dimensão mais acentuada chega à violência contra a mulher (BIANCHINI; BAZZO; 

CHAKIAN, 2021).  

Esse cenário de desequilíbrio de poder entre os gêneros acaba por gerar uma hierarquia 

autoritária, em que o homem se sente legitimado a fazer uso da violência, o que permite 

compreender a mulher vítima da agressão ficar por diversas vezes inerte. Além disso, o papel 

de submissão configura um processo de coisificação da mulher, sintoma da ideologia patriarcal 

(BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2021).  

A violência perpassa a relação pessoal entre homem e mulher, sendo encontrada também 

nas instituições, nas estruturas, práticas cotidianas, isto é, em tudo que abarca as relações sociais 

(BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2021). Cabe destacar a relação de proximidade entre 

vítima e agressor, dentro das relações familiares, de vínculo e afeto, e a ocorrência habitual de 

situações de violência e vulnerabilidade nesses espaços.  

Além da violência sexual representada por diversas condutas masculinas, a mulher 

torna-se vítima da violência institucional (plurifacetada) do sistema penal que expressa e 

reproduz a violência estrutural das relações sociais capitalistas (a desigualdade de classe) e 

patriarcais (a desigualdade de gêneros) de nossas sociedades e os estereótipos que elas criam e  

recriam no sistema penal são especialmente visíveis no campo da moral sexual dominante 

(ANDRADE, 1996). 

Muito do julgamento da mulher está enraizado na cultura. Assim, não adianta o 

legislador imputar penas mais rígidas para o crime de estupro se, no momento do julgamento 

os magistrados, com mentalidade fechada e moralista, julgam com mais dureza a conduta da 

vítima do que do acusado (CABETTE, 2013). 

Desse modo, para analisar a funcionalidade do Sistema de Justiça Penal, especialmente 

diante do crime de estupro, torna-se necessário compreendê-lo como sendo um subsistema 

dentro de um sistema de controle e seleção mais amplo, uma vez que não realiza o processo de 
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criminalização/vitimização e estigmatização desassociado dos processos gerais de 

“etiquetamento” (ANDRADE, 2005) que ocorrem no cerne do controle social informal 

(família, escola, mercado de trabalho etc.).  

O estudo demanda a observação preliminar dos mecanismos de controle já consolidados 

e enraizados na cultura e nas estruturas sociais, por serem fontes produtoras e reprodutoras dos 

papéis e estereótipos de gênero que alimentam preconceitos e discriminações, fortificando 

hierarquias sociais. As relações de poder estão presentes em todas as interações cotidianas entre 

sujeitos controlados e controladores, ambos inseridos na lógica patriarcal. 

 

1.1 A construção social dos papéis, espaços e estereótipos de gênero no patriarcado 

A construção social do gênero em nossa sociedade contemporaneamente patriarcal e 

capitalista, implica discutir espaços (divisão entre público e privado que corresponde a divisão 

social do trabalho), papéis (atribuição social de papéis distintos aos sexos, nas esferas de 

produção, reprodução e política) e estereótipos (racional/emotiva, ativo/passivo, forte/frágil, 

público/privado).  

Há séculos a sociedade se utiliza de termos gramaticais para mencionar os traços de 

caráter ou os traços sexuais. Por essa razão, em primeiro momento, importante tecer 

considerações preliminares acerca do conceito de gênero. O movimento feminista1 começou a 

utilizar a palavra “gênero” como uma forma de indicar a organização social da relação entre os 

sexos. A gramática entende o gênero como uma maneira de classificar fenômenos, um sistema 

classificatório social e consensualmente construído de diferenças e não uma definição objetiva 

de traços inerentes (SCOTT, 1995). 

O conceito do gênero parece algo fixo, mas seu significado é questionado, pois está em 

constante fluxo. Sua compreensão depende do contexto de tempo e espaço e exige atenção aos 

sistemas de significado da sociedade em análise, como defende Joan Scott (1995, p. 82) “aos 

modos pelos quais as sociedades representam o gênero, servem-se dele para articular as regras 

de relações sociais ou para construir o significado da experiência. Sem significado, não há 

experiência; sem processo de significação, não há significado.”  

Ao analisar a evolução do conceito de gênero na literatura, Joan Scott (1995) destaca 

teorias baseadas na oposição masculino/feminino na lógica do determinismo biológico. 

Outras, reconheceram como uma “questão feminina”. Outras teorias, ainda, se preocuparam 

 
1 As feministas americanas utilizaram o termo “gênero” para enfatizar o caráter fundamentalmente social das 

diferenças baseadas no sexo. Além disso, a palavra evoca uma oposição ao determinismo biológico implícito no 

uso de termos como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’ (SCOTT, 1990).  
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com a formulação da identidade sexual subjetiva, mas o gênero, como uma forma de falar 

sobre sistemas de relações sociais ou sexuais não tinha aparecido até o final do século XIX. 

Todavia, o gênero tornou-se relevante na teoria e na política com o movimento feminista 

e as mudanças de paradigmas nas Ciências Sociais na década de 70, com o seu significado 

primário estendido de uma classe de algo ou seres, para intitular uma classe de seres humanos, 

sendo um conceito importante para entender a identidade, os papéis e as relações entre homens 

e mulheres na modernidade (ANDRADE, 2004). 

Segundo o conceito de Joan Scott (1995, p. 86) gênero é a conexão integral entre duas 

proposições: “(1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 

diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às 

relações de poder.” Assim, o gênero é visto como um conceito que pode ser observado além da 

concepção biológica, sendo um recurso de análise e assimilação do modo de organização social, 

político, econômico e cultural. 

 Tal conceito envolve quatro elementos interrelacionados: a) os símbolos culturalmente 

disponíveis que indicam representações simbólicas (exemplo: Eva e Maria, personagens 

bíblicas, como modelos de mulher); b) conceitos normativos que expressam interpretações dos 

significados dos símbolos, expressos nas doutrinas religiosas, educativas, científicas, políticas 

ou jurídicas e tomam a forma típica de uma oposição binária fixa, que declara de maneira 

categórica o significado do homem/mulher, masculino/feminino; c) uma concepção na política, 

nas instituições e nas organizações, isto é, o uso do gênero para além do sistema de parentesco, 

no mercado de trabalho (um mercado de trabalho sexualmente segregado faz parte do processo 

de construção de gênero), na educação (as instituições de educação somente masculina), no 

sistema político (o sufrágio universal masculino); d) identidade subjetiva, formação através da 

cultura e da construção social (SCOTT, 1995). 

Assim, o termo gênero, dentro de uma ótica sistêmica, permite compreender a 

complexidade que lhe envolve, as identidades feminina e masculina sem limitá-las ao plano 

biológico e reconhecendo que essas identidades estão sujeitas a variações determinadas pelos 

valores dominantes em cada período histórico. Como defende a socióloga Scott, o gênero 

enquanto força motriz da dominação social: 

 

 

O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o poder político tem sido 

concebido, legitimado e criticado. Ele não apenas faz referência ao significado da 

oposição homem/mulher; ele também o estabelece. Para proteger o poder político, a 

referência deve parecer certa e fixa, fora de toda construção humana, parte da ordem 

natural ou divina. Desta maneira, a oposição binária e o processo social das relações 
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de gênero tornam-se parte do próprio significado de poder; pôr em questão ou alterar 

qualquer de seus aspectos ameaça o sistema inteiro (SCOTT, 1995, p. 92). 

 

 

O modelo androcêntrico de sociedade na produção de conhecimento e de mecanismos 

de poder assegura e oculta a dominação masculina, de modo que as diferenças de gênero e os 

debates acerca de estereótipos de gênero fosse ignorado. Assim, é possível distinguir sexo 

(biológico) e gênero (social), uma vez que, ao nascer, o dado biológico do indivíduo define o 

seu sexo, e o gênero será o sexo, constituído socialmente (ANDRADE, 2004).   

No Brasil, o modelo familiar patriarcal burguês introduzido pela colonização, 

adaptando-se à realidade social, latifundiária e escravocrata, onde todos tinham de se submeter 

ao patriarca, acabou por dominar e se estabelecer. Embora tal padrão societário historicamente 

sofresse mudanças significativas, ainda se nota nas famílias brasileiras as desigualdades, até 

então, persistentes nas relações de gênero. Importa enfatizar como persiste a referência, na 

contemporaneidade, do modelo da família monogâmica e patriarcal, trata-se de uma estrutura 

normativa, marcada pela prevalência da figura masculina como referência moral e de autoridade 

sobre a mulher/mãe e os filhos (OLIVEIRA, 2012). 

Diante da pluralidade e diversidade dos arranjos familiares na contemporaneidade, nota-

se persistentemente, ainda, os papéis e o ambiente doméstico como competência feminina – 

cuidar das crianças e realizar as tarefas domésticas, de modo a revelar como a família brasileira 

ainda tem por referência o modelo familiar burguês patriarcal.  

O patriarcado legitima a assimetria das relações de gênero, a subordinação do feminino 

ao masculino. Assim, “em que pesem as inúmeras mudanças havidas com a crescente inserção 

das mulheres no mercado de trabalho remunerado, estas continuam responsáveis pelo 

suprimento de cuidados no âmbito da família” (OLIVEIRA, 2012, p. 251). Portanto, as divisões 

sociais de gênero revelam a dominação e a exploração, e a estrutura social dispõe de um cenário 

propício à perpetuação do status quo em que o poder é masculino. 

Dentro desta lógica social, da qual a visão androcêntrica se impõe, Pierre Bourdieu 

(2020) chama de incorporação da dominação uma construção social naturalizada, que se 

encarna em habitus claramente diferenciados, conforme o princípio de divisão dominante, isto 

é, a força particular da sociodiceia masculina. O corpo é socialmente diferenciado do gênero 

oposto, onde “as divisões constitutivas da ordem social levam a classificar todas as coisas do 

mundo e todas as práticas segundo distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o 

feminino” (2020, p. 56). Além disso, consolida que:  
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A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificação: a 

visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em 

discursos que visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma imensa 

máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina sobre a qual se 

alicerça: é a divisão sexual do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades 

atribuídas a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é 

a estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservados aos 

homens, e a casa, reservada às mulheres (BOURDIEU, 2020, p. 24). 

 

 

 A formação social do corpo opera por meio de uma ação pedagógica explícita e 

expressa. Logo, a ordem masculina se inscreve também nos corpos, através da naturalização de 

uma ética. Isto é perceptível na postura submissa ao qual as mulheres foram impostas, como 

sorrir, baixar os olhos, aceitar interrupções, assim como tantas outras posturas carregadas de 

uma significação moral. Sucede-se que a dominação masculina é tão naturalizada, como afirma 

Bourdieu (2020, p. 47), que está inscrita nas coisas, nos corpos, no cotidiano da divisão do 

trabalho, nos rituais coletivos ou privados, em uma ordem física e social que “em sua aparente 

insignificância, estão sobrecarregados de conotações éticas, muitas vezes inscritas na 

linguagem”. 

A atribuição dicotômica e hierárquica de predicados/esferas aos sexos, não apenas cria 

oposição entre masculino/feminino, mas atribuiu ao segundo polo uma situação inferiorizada, 

como explícita Vera Regina Andrade (2004, p. 02): “racional/emocional, objetivo/subjetivo, 

concreto/abstrato, ativo/passivo, força/fragilidade, virilidade/recato, trabalho na rua/do lar, 

público/privado”. À medida que o lado positivo é representado pelo “homem-racional-ativo-

forte-potente-guerreiro-viril-trabalhador-público”, o lado negativo é representado pela 

“mulher-emocional-passiva-fraca-impotente-pacífica-recatada-doméstica”. Desse modo, este 

simbolismo estereotipado e estigmatizante de gênero apresenta:   

 

 

[…] a polaridade de valores culturais e históricos como se fossem diferenças naturais 

(biologicamente determinadas) e as pessoas do sexo feminino como membros de um 

gênero subordinado, na medida em que determinadas qualidades, bem como 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 a outro 

(ANDRADE, 2004, p. 2). 

 

 

Dentro dessa perspectiva, a mulher, enquanto um ser estereotipado, está direcionada ao 

âmbito do cuidado e esfera privada, subordinada e explorada, enquanto o homem inserido à 

esfera pública, nas tomadas de decisões cotidianas e políticas. As posições sociais acabam 

recebendo influências da forma como os sujeitos são socializados, acarretando vantagens e 

desvantagens aos indivíduos em várias instâncias da sociedade (DUARTE; SPINELLI, 2019). 
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Os corpos na sociedade se identificam e constroem suas identidades mediante a 

internalização de representações sociais e práticas socioculturais que, por meio da socialização 

e educação, são tidas como modelos ideais e valorativos, condicionando o comportamento dos 

sujeitos, os quais são naturalizados pela sociedade (DUARTE; SPINELLI, 2019).  

No campo dos estudos feministas, o conceito de patriarcado, usualmente empregado 

para explicar a condição feminina na sociedade e as bases da dominação masculina, contém 

diversas linhas de interpretação, e até intelectuais que não utilizam o termo. Neste estudo, adota-

se a possibilidade do conceito em forma mais abrangente, enquanto um sistema de dominação 

masculina que subjuga a mulher em todas as esferas sociais, não se restringindo ao doméstico, 

mercado de trabalho ou política. Além disso, reconhece que o domínio e a exploração das 

mulheres estão sendo atualizados conforme a organização social de gênero na 

contemporaneidade. 

Assim, a criação ou recriação dos estereótipos de gênero ocorre mediante as articulações 

entre o patriarcado e o poder das estruturas sociais. O patriarcado criou e legitimou 

desigualdades entre homens e mulheres ao longo da história, utilizando-se dos espaços, papéis 

e estereótipos de gênero como alicerce para manter o status quo masculino. 

 

1.2 A dominação masculina e a violência simbólica 

O autor Pierre Bourdieu, aborda a dominação masculina de forma muito promissora, 

para abranger a dimensão simbólica, inconsciente das representações sociais da dominação 

masculina (BOURDIEU, 2020). A dominação e a exploração das mulheres estão estreitamente 

interligadas. Há, na sociedade, indícios verbais e não verbais que designam a posição 

simbolicamente dominante.   

Para o autor, as estruturas de dominação são produtos da reprodução histórica de 

organizações e agentes específicos, os homens, através da violência física e simbólica, e as 

instituições – família, igreja, escola e Estado que lhes acompanham. Cabe ressaltar, dentre as 

estruturas históricas de dominação que reproduzem a ordem masculina, o ambiente doméstico, 

que concentrou olhares do movimento feminista no enfretamento das relações de dominação. 

Mas Bourdieu chama a atenção para instâncias como a escola e o Estado, esferas que elaboram 

e impõem princípios de dominação que detém “um imenso campo de ação que se encontra 

aberto às lutas feministas, chamadas então a assumir um papel original, e bem definido, no 

mesmo seio das lutas políticas contra todas as formas de dominação” (BOURDIEU, 2020, p. 

6). 
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A abordagem da violência simbólica não exclui ou minimiza as outras formas de 

violência contra a mulher, seja física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.2 Desse modo, 

a violência simbólica se institui por meio da anuência que os dominados não podem deixar de 

conceber ao dominante, “quando os esquemas que ele põe em ação para se ver e se avaliar, ou 

para ver e avaliar os dominantes (alto/baixo, masculino/feminino, branco/negro etc.), resultam 

da incorporação de classificações, assim naturalizadas, das quais seu ser social é produto.” 

(BOURDIEU, 2020, p. 64-65). Assim, os dominados aplicam categorias classificatórias 

impostas quando o princípio masculino é tomado como medida para todas as coisas. Logo, as 

relações de dominação, por serem construídas do ponto de vista dos dominantes, acabam sendo 

vistas como naturais. 

Um tema interessante trabalhado por Pierre Bourdieu (2020), que dialoga com o 

presente estudo, é a domesticação dos corpos, em especial, do corpo feminino, em que, os 

esquemas que estruturam a percepção dos órgãos sexuais e, mais ainda, da atividade sexual se 

aplicam também ao próprio corpo das mulheres, como o limite simbólico entre puro e o impuro 

ou o sagrado e o profano. Os símbolos que protegem a vagina, socialmente construída em objeto 

sagrado, regras restritas de acesso que simbolizam essa barreira sagrada que a mulher deve 

adotar para a proteção da sua virgindade, de modo a ser considerada virtuosa e casta. 

A moral dominante se impõe, sobretudo, por meio de uma disciplina incessante, relativa 

a todas as partes do corpo, e que se faz lembrar e se exerce continuamente através da coação 

quanto às roupas e aos penteados adotados (BOURDIEU, 2020). Atualmente, as mulheres são 

julgadas quanto as suas postagens nas mídias sociais, pelos locais que frequentam, pelo 

consumo de bebidas alcóolicas, seu modo de vestir e estilo de vida que tende a adotar. Portanto, 

a mulher que foge das imposições dos limites socializantes referentes ao corpo, são 

discriminadas, julgas e estereotipadas. 

 

1.3 Práxis jurídica e as pictures in our minds 

Os atores jurídicos encarregados de aplicar a legislação penal não seguem, de forma 

absoluta, as previsões legais. O intérprete da lei confere ao texto um “sentido” que nem sempre 

corresponde à vontade do legislador ou coaduna com a interpretação realizada por outro 

aplicador – jurisprudência. Apesar de existir regras de interpretação que determinam limites ao 

trabalho do intérprete, sempre há espaço para o exercício do livre arbítrio do julgador. Além 

 
2 Previstas na Lei Maria da Penha em seu Capítulo II, art. 7º, incisos I, II, III, IV e V. Vale enfatizar que tais formas 

de agressão são complexas, não ocorrem isoladas umas das outras e têm graves consequências para a mulher. 

Qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciada. 
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disso, não se deve ignorar que o ato de aplicar a norma ao caso concreto “não pode excluir os 

erros ou mesmo as tentativas – conscientes ou não – de ‘adaptá-la’ às visões e interesses 

pessoais” (SABADELL, 2015, p. 183). 

A sociologia jurídica apresenta um interesse particular pelo modus operandi da atuação 

dos agentes jurídicos, em busca de compreender melhor a realidade jurídica, os mecanismos e 

os problemas de aplicação do direito. Assim, para Sabadell (2015) a sociologia jurídica, ao ser 

fiel ao seu interesse cognitivo realista, atenta-se para dois pontos de análise acerca do tema: a 

frequência e a intensidade do poder discricionário e o modo como os juízes de fato o exercem; 

as causas da liberdade que os juízes tomam diante da lei.  

Uma pesquisa do perfil da magistratura brasileira, que adotou o levantamento do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça) de 2018, confirmou a forte seletividade social na composição 

da mesma. Entre os seus membros constata-se que as mulheres correspondem a 38% dos 

magistrados ativos. Esses dados possibilitam um olhar mais detalhado sobre a dinâmica de 

gênero na magistratura, e apesar da abertura e democratização do acesso nas últimas décadas, 

o Judiciário brasileiro mantém-se seletivo na sua composição (BONELLI; OLIVEIRA, 2020).  

Em síntese, os resultados chamam a atenção para “o predomínio de magistrados brancos 

do gênero masculino nas posições de maior poder profissional, como também nos tribunais com 

mais autonomia e recursos, o que varia regionalmente e por segmento da Justiça” (BONELLI; 

OLIVEIRA, 2020, p. 144). Outra questão interessante, enfatizada pelas autoras da pesquisa é 

que, apesar de algumas magistradas não considerarem, na perspectiva de gênero, condições 

desiguais de acesso e progressão na carreira, outras juízas reconhecem que a postura “neutra” 

e a imparcialidade formal na prática judicial são carregadas de “generificação, inviabilizando o 

que destoa do masculino, branco, heterossexual na vida institucional” (2020, p. 162). 

A presença de mulheres e da diferença no grupo profissional é relevante para uma 

composição heterogênea da Justiça. Todavia, pesquisa recente constatou que os estudos sobre 

a influência da feminização das carreias jurídicas nas decisões – se juízas representariam 

mudanças dentro do Poder Judiciário – ainda são recentes e prematuras no Brasil (ALMEIDA; 

LIMA, 2019).  Assim, não há como afirmar que uma maior presença feminina nos espaços 

decisórios – especialmente no que diz respeito ao gênero – evitaria decisões discriminatórias e 

baseadas em modelos estereotipados.  Um campo de estudo que merece expansão, pois assim 

como as mulheres podem reproduzir estereótipos e preconceitos de gênero em suas decisões 

por estarem imersas na construção patriarcal, podem de fato estar rompendo visões 

estereotípicas fomentando um novo modo de analisar os casos concretos. 
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Destaque-se, portanto, que a presença de manifestações estereotipadas no Poder 

Judiciário evidencia que os agentes do sistema de justiça precisam lidar com questões 

relacionadas às estruturas simbólico-culturais que formam a si próprios e as suas instituições, 

tendo em vista que:  

 

Estereótipos, preconceitos e discriminação de gênero estão presentes na nossa cultura 

e profundamente inculcados nas (in) consciências dos indivíduos; são, portanto, 

absorvidos também pelos operadores do Direito e refletidos em sua práxis jurídica. 

Essa absorção, por vezes, implica em uma verdadeira ‘inversão de atores’ nos 

processos, vale dizer, através dos discursos proferidos pelos operadores do Direito, 

vítimas transformam-se em réus e vice-versa (PIMENTEL; SCHRITZMEYER; 

PANDJIARJIAN, 1998, p. 203). 

 

Nesta perspectiva, Andrade (2005) utilizou-se do conceito de estereótipo designados por 

Karl-Dieter Opp e A. Peukrrt como pictures in our minds (imagens em nossa mente), isto é, 

construções mentais, parcialmente inconscientes, que, nas representações sociais ou 

individuais, relacionam certos fenômenos entre si e direcionam as pessoas em suas atividades 

diárias, do mesmo modo, influenciando a conduta dos magistrados. 

O Poder Judiciário se infiltra na vida particular dos envolvidos e classifica seus atos. 

Por um lado, se dá a construção da versão jurídica do fato, a leitura realizada pelos agentes 

jurídicos – promotores, juízes e técnicos, a partir do que ouviram das partes. Do outro lado, 

apresenta-se a individualidade e subjetividade das vítimas, agressores e demais partes 

envolvidas (POLTRONIERI, 2019).  

A linguagem é, portanto, um ponto de partida para observar a contradição básica do 

Sistema de Justiça Criminal, estruturalmente masculina e estigmatizante, que afirma seus ideais 

protetores e igualitários. A impunidade, criminalização e vitimização são conduzidas pela 

seleção desigual de indivíduos conforme a estereotipia, configurada no senso comum e pelos 

agentes do controle penal, e não pela incriminação igualitária de condutas, como projeta o 

discurso jurídico-penal (ANDRADE, 2005). 

Assim, um processo penal é um enredo construído sobre a verdade em relação a um 

determinado acontecimento, por meio da ordenação e análise das versões. Como assevera 

Francielli Poltronieri (2019, p. 6), “O campo de relações que caracteriza o julgamento como 

uma formação discursiva é o lugar onde as simbolizações e os efeitos delas podem ser 

determinados historicamente […]”. Percebe-se que o processo penal é um ritual, cheio de regras 

e procedimentos normativos e padronizados que devem ser seguidos.  

Tal padrão de respostas do Sistema de Justiça impede a incorporação de uma perspectiva 

de gênero (e, também de raça, etnia e classe social), nos seus processos decisórios e na 
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implementação dos mecanismos para coibir e prevenir a violência de gênero prevista na Lei 

Maria da Penha3. Acontece que, há uma construção de práticas socioculturais refletidas nas 

práticas jurídicas que, ao analisar casos concretos, por vezes naturaliza, reproduz, promove, cria 

valores que legitimam as relações sociais de violência, dominação, controle e poder. 

Os agentes da justiça, na sua maioria, absorvem a realidade, “negligenciando a 

percepção da sua complexa problemática. Protegem-se, dessa maneira, dos riscos de um 

confronto com as profundas contradições sociais que permeiam as lides que lhes competem 

atuar”.  Assim, proferir manifestações e decisões de acordo com os clichês e ao comum 

socialmente é mais cômodo e menos audacioso, do que elaborar de forma criativa leituras 

críticas da realidade.  Logo, “o sistema burocrático a que servem exige muito mais a solução 

formal dos litígios do que a busca ‘exaustiva’ do pensamento, que leve a uma decisão inspirada 

na prudência, equidade e justiça material” (PIMENTEL; SCHRITZMEYER; PANDJIARJIAN, 

1998, p. 32). 

No que se refere à práxis jurídica, muito embora a legislação avance, o Sistema de 

Justiça Criminal reproduz estereótipos discriminatórios, por meio de pressupostos sobre as 

relações de gênero, fundadas na qualificação hierárquica e entendimento patriarcal do que se 

espera ser a postura da “vítima ideal”. A discrepância pode se dar em dois sentidos:  

 

 

Embora o Direito seja constituído pelas crenças e valores sociais, esta integração é 

complexa, mesmo porque assim é a configuração da sociedade. É frequente haver 

defasagem entre a legislação, que via de regra é mais conservadora, e os avanços da 

sociedade. Não há dúvida que pode ocorrer, por vezes, o contrário. Há também casos 

em que a legislação avança, mas não a interpretação por parte dos agentes do sistema 

judicial (PIMENTEL; SCHRITZMEYER; PANDJIARJIAN, 1998, p. 30). 

 

 

De uma forma ou de outra, a visão androcêntrica ainda atravessa o Sistema de Justiça 

Criminal, que acaba por reproduzir os estereótipos, que conduzem, por vezes, o julgamento dos 

crimes sexuais. De fato, a sociedade vem atualizando as formas de opressão sobre as mulheres. 

Há, portanto, que se questionar não apenas a reprodução da violência na prática jurídica, mas a 

formação dos agentes da Justiça, que podem estar produzindo um sistema de categorização das 

mulheres e, consequentemente, responsabilizando as vítimas pela agressão sofrida. 

 
3 Lei nº 11.340/2006, um verdadeiro marco histórico, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do §8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher; além de dispor sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher e alterar o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, assim 

como dispõe outras providências. 
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1.4 A ineficácia da proteção das mulheres e a duplicação da violência 

A falta de confiança na Justiça ou a impossibilidade de acesso à mesma é uma realidade 

brasileira. Para Andrade (1996), o sistema penal, salvo situações ocasionais e excepcionais, é 

um meio ineficaz para a proteção das mulheres contra a violência sexual4e ainda fragmenta o 

movimento feminista. A crítica da autora sintetiza a incapacidade de proteger, prevenir e 

resolver este tipo de violência no Sistema de Justiça Penal, por justamente se tratar de um 

subsistema de controle social, seletivo e desigual. Logo, um sistema que produz a violência 

institucional, que exerce seu poder também sobre as vítimas. 

Os sociólogos do conflito defendem que a distinção entre funções declaradas (ou 

manifestas) e funções latentes (ou reais) de uma instituição social aplica-se quando se trata, por 

exemplo, do controle social exercido por meio do sistema penal. Este sistema não cumpre as 

suas funções declaradas, isto é, não condiz com as finalidades oficiais e esperadas, ao passo que 

desenvolve outros efeitos na sociedade. Assim, a sua função torna-se diferente daquela que 

cumpre na realidade. Sustentam, ainda, que os sociólogos funcionalistas cometeram um 

equívoco científico, justamente por acreditarem no discurso oficial do sistema penal, pensando 

que suas funções manifestas – proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade, 

respeitar o devido processo legal – são aquelas de fato desenvolvidas na prática (SABADELL, 

2013). 

O ordenamento jurídico brasileiro contém diversas legislações e normas técnicas que 

buscam garantir o serviço de acolhimento às vítimas de violência sexual, dentre elas: a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, 

ratificada pelo Brasil em 1995; a Lei Maria da Penha supracitada; a Lei nº 12.845/2013 – Lei 

do minuto seguinte – dispõe sobre o atendimento imediato e obrigatório no Sistema Único de 

Saúde (SUS); a Norma Técnica para o tratamento dos agravos resultantes da violência sexual 

de 1999, que prevê o protocolo de operacionalização da atenção à saúde das mulheres vítimas; 

a Portaria Interministerial nº 288/2015, que dispõe acerca da humanização do atendimento de 

 
4 A Lei Maria da Penha define violência sexual, como uma das formas de violência contra mulher, em seu art. 7º,  

a saber: III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a 

participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 

comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos (BRASIL, 

2006). Além disso, OMS (2015, p. 147) definiu violência sexual como sendo todo ato sexual, tentativa de obter 

um ato sexual, comentários ou insinuações sexuais indesejadas, ou o tráfico sexual ou atos que se utilizam da 

coação para violar a sexualidade de uma pessoa, praticados por pessoa com ou sem vínculo com a vítima, em 

qualquer esfera, inclusive na doméstica e no ambiente de trabalho. 
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saúde e o registro de informações e coleta de vestígios; a Portaria 485/2014 do Ministério da 

Saúde. 

Ainda, há que se evidenciar, as normativas que preveem um acolhimento humanizado 

das vítimas de violência sexual, como também o seu atendimento por equipe multidisciplinar, 

ambos indispensáveis. O SUS deve fornecer à vítima tratamento adequado, de modo a prevenir 

as doenças sexualmente transmissíveis, HIV e gravidez decorrente de estupro, fornecendo 

medicamentos preventivos e contraceptivos, dentre eles a profilaxia pós exposição, em até 72 

horas após o ocorrido. Neste aspecto, cabe destaque para a Lei nº 13.721/2018, que estabelece 

prioridade na realização de perícias como o exame de corpo de delito, quando o crime for 

cometido contra mulheres em ambiente doméstico ou no caso de estupro de vulnerável – menor 

de 14 anos ou pessoa idosa – conforme preleciona o art. 158 do Código de Processo Penal5. 

Se, porventura, ocorrer a gravidez decorrente de estupro, a vítima tem o direito à 

interrupção da gestação, de acordo com sua decisão pessoal, conforme art. 128, II, do Código 

Penal (1940): “Não se pune o aborto praticado por médico (Vide ADPF 54)6: […] II. se a 

gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 

incapaz, de seu representante legal”. 

A contrario sensu, cabe destacar, o caso recente de uma menina de 10 anos que veio a 

público em 13 de agosto de 2021, no curso da pandemia de Covid-19, moradora da cidade de 

São Mateus, interior do estado Espírito Santo. Conforme relato da vítima, seu tio cometera 

contra si, estupro de vulnerável desde os seus 6 anos de idade, o que acarretou uma gravidez 

indesejada. Ao manifestar seu interesse em realizar o aborto legal, os médicos se negaram, o 

que a levou a um processo judicial para viabilizar a garantia do seu direito. A adolescente, além 

da negativa médica, sofreu repressões populares de grupos religiosos extremistas em frente ao 

hospital, o que só permitiu a sua entrada para realização do procedimento através do porta-

malas do carro (SILVEIRA; LIRA, 2020; A GAZETA, 2020).  

Apesar do discurso legal garantista, a prática desenha um cenário, por vezes, bastante 

diferente daquele preconizado pelos ditames da lei penal, tanto na compreensão da própria 

 
5 Art. 158, CPC. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 

indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame 

de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva: (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) I - violência 

doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018) II - violência contra criança, 

adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018).  
6 O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou procedente, em 2012, a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental que pretendia a garantia às gestantes o direito de realizar o aborto na gestação de fetos anencefálicos 

e, ao médico, a possibilidade de realizá-la sem configurar crime. Disponível em: < 

https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/3085273/adpf-54-e-julgada-procedente-pelo-ministro-gilmar-mendes> 

Acesso em: jan. 2022. 
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violência de gênero, no processamento e julgamento dos casos, como na gestão dos conflitos e 

traumas posteriores.  Sendo possível constatar, a aparente contradição entre as funções 

declaradas do sistema penal e as suas funções reais, vistas na prática quando uma mulher decide 

denunciar a violência sexual.  

Para Cláudia Balbinotti (2008), que se ocupou em estudar a revitimização de crianças e 

adolescentes vítimas de abuso sexual, o sistema penal busca, em primazia, a investigação do 

crime e a punição do agressor, omitindo-se em relação ao sofrimento da vítima. Ao ser 

comunicada a violência sexual infantil, uma série de providências são tomadas e encaminhadas 

para várias áreas profissionais e entidades públicas como o Conselho Tutelar, Ministério 

Público, rede de saúde assistencial, Delegacia de Polícia, Juízo Criminal. O foco central dos 

procedimentos deveria ser, antes de tudo, a proteção da vítima e, em seguida, a punição devida 

ao agressor. Entretanto, não é o que ocorre no atual contexto de encaminhamento do abuso 

sexual infantil.  

O processo judicial deve ser pensado com vista a proteger psicologicamente os 

vulneráveis, de modo a evitar a revitimização das vítimas de abuso sexual, que ocorre por 

excessivos interrogatórios, com abordagens extremamente violentas, discriminatórias e danosas 

na produção de provas. Portanto, cabe ao Poder Judiciário pensar cuidadosamente em novos 

métodos de abordagem e procedimentos alternativos quando se tratar de crimes contra a 

dignidade sexual, de modo a conferir um tratamento adequado às vítimas.  

É comum no processo penal, levar em consideração a conduta da vítima no julgamento 

do crime de estupro. Traça-se um perfil da vítima, segundo a moral sexual vigente, como sendo 

leviana ou prostituta, com fim de desqualificar a situação de violência na qual a mulher se 

encontra submetida, a culpabilizando por provocar o delito. Quanto a isso, a inércia é 

majoritária na magistratura, uma postura omissiva que acaba por permitir o desrespeito à 

dignidade da mulher. Portanto, o sistema de justiça faz uso de perfis traçados por modelos 

tradicionais patriarcais que esperam um comportamento da vítima – como discretas, recatadas 

e virtuosas – para que o ato violento configure o crime de estupro. As mulheres adultas são as 

que mais sofrem por tal discriminação. (PIMENTEL; SHRITZMEYER; PANDJIARIAN, 

1998). 

Conforme pesquisa realizada pelas autoras supracitas (1998), foi possível verificar que, 

frequentemente, os discursos dos juízes, promotores, advogados e delegados apresentam 

estereótipos, preconceitos e discriminação em relação às mulheres, sendo os casos em que 

demonstraram sensibilidade à questão de gênero e respeito às vítimas minoritários. Além do 

desrespeito à parte ofendida, que precisa lidar com as desconfianças de seus relatos e de sua 



26 
 

própria moralidade. O inquérito policial, por sua vez, tem pouco ou nenhum valor para os juízes, 

ignorando os primeiros relatos e contato com a ocorrência do delito.  

Por fim, Pimentel, Shritzmeyer e Pandjiarian (1998) concluíram que a pesquisa empírica 

dos processos e acórdãos de violência contra a mulher revelam a ideologia patriarcal machista 

em relação às mulheres. Ademais, os atuantes da área jurídica reproduzem a violência de 

gênero, desconsiderando a doutrina jurídica-penal e utilizando a moral social para julgar os 

casos. Assim, para combater a violência sexual é preciso combater uma violência de gênero 

institucional. 
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CAPÍTULO II 

A MULHER QUANDO VÍTIMA DE ESTUPRO 

 

O crime de estupro envolve uma questão de gênero, que revela a dominação do 

masculino sobre o feminino, o reflexo do patriarcado nas relações privadas e públicas, o 

machismo, a objetificação do corpo feminino, o autoritarismo, a culpabilização da mulher no 

ciclo da violência e, também, no processo judicial, onde a mulher é alvo constante de violações 

a sua dignidade sexual. 

Enquanto violência de gênero, as mulheres de todas as faixas etárias são as vítimas 

preferenciais do crime de estupro, destacando-se as crianças, adolescentes e jovens. Os 

agressores, em sua maioria, possuem vínculo com a vítima, o que produz um cenário de estupro 

e estupro de vulnerável dentro das relações familiares, favorecendo o segredo do delito e, 

consequentemente, uma prolongação da violência e atraso na denúncia. Além disso, o Poder 

Judiciário, apesar dos avanços políticos e jurídicos, segue reproduzindo preconceitos sociais e 

de gênero, inibindo a efetivação da igualdade (ALMEIDA; LAZARO, 2020).  

A dificuldade encontrada na área do Direito está na constituição de dados, provas e 

evidências que confirmem a violência sofrida. Diante de um ambiente formal, como o tribunal, 

a vítima fica aterrorizada e confusa para relatar o incidente, ficando mais silenciosa para não 

prejudicar o agressor ou ser considerada culpada pela família. A formalidade de um tribunal, 

por exemplo, em que todas as partes utilizam um vocabulário formal, e até mesmo na sala de 

audiência, quando o juiz(a) ou promotor(a) realizam perguntas para compor o depoimento da 

vítima, colaboram para o medo, insegurança e silenciamento. 

A desigualdade de gênero faz com que as crianças e adolescentes do gênero feminino 

sejam os principais alvos dos agressores. Historicamente, a família configura-se como um 

espaço de hierarquia e subordinação do domínio do homem sobre a mulher e do adulto sobre a 

criança (RIBEIRO; FERRIANI; REIS, 2004). Não se fundamentando no princípio do respeito 

à pessoa humana, acaba por propiciar esse cenário de violência, desigualdade e opressão. 

Enquanto o homem for educado para o exercício do poder, uso incontrolável da força e 

da agressividade e repressão do feminino de sua personalidade, prosseguirá a violar direitos de 

mulheres e crianças, utilizando seus subprivilégios de força para dominar e explorar. Necessário 

se faz intervir na realidade social, com vista à mudança ideológica machista e das condutas por 

ela imposta ao masculino e ao feminino. A intervenção requer alteração de padrões de condutas 

de ambos (AZEVEDO; GUERRA, 1989). 
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2.1 Estupro, lei penal e a construção seletiva da vitimização 

O diploma penal que, historicamente, sempre se preocupou em tutelar a moralidade 

social e doméstica, regulando a honestidade, o recato, o pudor e a virgindade feminina, 

contemplou, até 2005, a expressão “mulher honesta” e “mulher virgem”, determinando o sujeito 

passivo de alguns crimes, que categorizava as mulheres e não contemplava a possibilidade do 

homem vítima, como o delito de posse sexual mediante fraude (art. 215)7, atentado ao pudor 

mediante fraude (art. 216)8 sedução (art. 217)9  rapto violento ou mediante fraude (art. 219)10 

rapto consensual (art. 220)11, todos do Código Penal (1940), pré-selecionando a vitimação, já 

que estão excluídas, a priori, as mulheres desonestas, e, em especial, as prostitutas.  

Quando da vigência destes tipos penais, uma pesquisa ilustra fragmentos do discurso do 

Poder Judiciário no julgamento de crimes de estupro através de decisões reiteradas12 dos 

tribunais brasileiros: 

 

 

Nos crimes contra os costumes, via de regra, a prova não é coletânea dos fatos, quase 

sempre sendo mais circunstancial que direta. Assim, a palavra da vítima é do maior 

valor probante, especialmente quando se trata de mulher recatada, sem aparente 

interesse em prejudicar o indigitado autor do delito […] Diante de um passado tão 

comprometedor, conclui-se que as declarações da vítima não merecem fé, pois não 

estão corroboradas por outros elementos de prova […] Por isso é que se afirma que a 

veracidade da negativa do denunciado quanto à prática do crime de estupro, sustenta 

desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, tem que prevalecer porque a palavra 

da vítima está despida do menor prestígio. […] Tratando-se de mulher leviana, 

cumpre apreciar com redobrados cuidados a prova da violência moral. Tratando-se de 

vítima honesta, e de bons costumes, suas declarações tem relevante valor. […] Se a 

vítima é leviana, a prova deve ser apreciada com redobrado cuidado. […] A palavra 

da moça seduzida constitui prova de autoria do crime quando ela é honesta, e de bons  

 
7 (Redação anterior – posse sexual mediante fraude) Art. 215 - Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante 

fraude: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. Parágrafo único - Se o crime é praticado contra mulher virgem, 

menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. 

(Redação da Lei nº 11.106\2005) Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher, mediante fraude: 

(Redação atual da Lei nº 12.015/2009) Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, 

mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena - reclusão, 

de 2 (dois) a 6 (seis) anos. Parágrafo único.  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 

aplica-se também multa. 
8 (Revogado pela Lei nº 12.015/2009) - Atentado ao pudor mediante fraude. Art. 216. Induzir alguém, mediante 

fraude, a praticar ou submeter-se à prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal: (Redação da Lei nº 

11.106\2005) (Redação anterior) - Art. 216 - Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que 

com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: Pena - reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. Parágrafo 

único. Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos: (Redação da LEI Nº 11.106 \ 28.03.2005) 

(Redação anterior) - Parágrafo único - Se a ofendida é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos: Pena – 

reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
9(Revogado pela Lei nº 11.106\2005) - Sedução - Art. 217 - Seduzir mulher virgem, menor de 18 (dezoito) anos e 

maior de 14 (catorze), e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável 

confiança: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
10(Revogado pela Lei nº 11.106\2005) - Rapto violento ou mediante fraude. Art. 219 - Raptar mulher honesta, 

mediante violência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
11 (Revogado pela Lei nº 11.106\2005) - Rapto consensual. Art. 220 - Se a raptada é maior de 14 (catorze) anos e 

menor de 21 (vinte e um), e o rapto se dá com seu consentimento: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
12 RT 327/100, 387/301, 419/88, 498/292 e 533/376.  
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costumes e procedimento. […] Se a mulher alega, sem qualquer lesão, ter sida 

estuprada por um só homem, que se utilizou da força física, suas declarações devem 

ser recebidas com reservas ou desconfiança (ANDRADE, 2005, p. 92 apud 

DELMANTO, 1988, p. 390, grifo nosso).  

 

 

Depreende-se que o julgador, em um primeiro momento, define o tipo de vítima, se é 

uma “mulher recatada”, uma “vítima honesta ou “vítima leviana”, para então determinar a 

importância de suas afirmações. Utiliza-se uma relação direta entre o comportamento social e 

a credibilidade da palavra da vítima como instrumento de alcance da verdade. Ora, se o conjunto 

probatório, na maioria das vezes, se reduz à palavra da vítima, então exige-se que sua versão 

dos fatos seja corroborada por seu comportamento social e sexual. 

Dentro desta lógica de julgar, os crimes sexuais somente vitimizam aquelas que 

correspondem aos papéis socialmente construídos e convencionados às mulheres. O próprio 

conceito de “honestidade” nesse contexto é extremamente subjetivo e discriminatório, 

atentando contra a dignidade da mulher e reduzindo-a a um objeto sexual. 

Com tal distinção, portanto, excluía-se de proteção jurídica toda vítima cuja reputação 

não correspondesse aos padrões morais de recato, pudor e bom comportamento social da época, 

o que só se modificou com o advento da Lei nº 11.106/2005, que alterou a redação dos crimes 

sexuais, eliminando termos como “mulher honesta” e “mulher virgem” (BIANCHINI; BAZZO; 

CHAKIAN, 2021).  

A legislação comunica os bens jurídicos que se busca proteger e tutelar. Antes da 

reforma, a maior preocupação era a moral pública sexual e os direitos do patriarca, a partir do 

controle da sexualidade feminina. Duas hipóteses de causas de extinção da punibilidade nos 

ditos, na época, “crimes contra os costumes” chamavam atenção, como previa o art. 107, VII e 

VIII do Código Penal13: se a vítima se casasse com o agressor; ou se a vítima se casasse com 

terceiro, no caso de o crime ter sido praticado sem violência real ou grave ameaça e, desde que 

a vítima não optasse, no prazo de sessenta dias a contar da celebração, pelo prosseguimento da 

investigação ou ação penal. Evidente, contudo, os resquícios históricos do condicionamento das 

mulheres ao casamento, que seria, segundo a visão social da época, o único capaz de manter 

intacta a reputação da vítima e de reparar os danos do crime, impedindo, assim, a punição do 

agente. 

 
13 Art. 107. Extingue-se a punibilidade: […] VII. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) pelo casamento do agente 

com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial 

deste Código; VIII. (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 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. 
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A Lei nº 11.106/2005 revogou as causas de extinção de punibilidade supracitadas. 

Entretanto, considerando que a mudança legislativa é prejudicial ao agente e que a lei não 

retroage, salvo em benefício do réu, foi possível encontrar jurisprudências que excluem a 

punibilidade do agente nos crimes praticados antes da reforma:  

 

 

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO PROFERIDA 

POR RELATOR EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO 

PRATICADA POR TRIBUNAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 

CRIMES CONTRA OS COSTUMES. CASAMENTO DO AGENTE COM A 

VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 

[…] 

II - Crime contra os costumes praticado em data anterior ao advento da Lei 

11.106/2005, que revogou o inc. VII do art. 107 do Código Penal, o qual previa, como 

causa de extinção da punibilidade, o casamento do opressor com a vítima. Ultra-

atividade da norma mais benéfica ao réu.  

III - Habeas Corpus não conhecido.  

IV - Ordem concedida de ofício para declarar a extinção da punibilidade do agente e 

determinar a expedição de contramandado de prisão ou, caso esta já tenha sido 

efetuada, o competente alvará de soltura clausulado. 

(STF. HC nº 100.882/SP. Primeira turma. Relator Ministro Ricardo Lewamdowski. 

Data do julgamento: 25.05.2010. DJe 24.06.2010).  

 

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO 

CONTRA NETA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DELITO PRATICADO ANTES DA 

LEI Nº 11.106/05. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR CASAMENTO 

DA VÍTIMA COM TERCEIRO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.  

1. A promulgação de novatio legis in pejus não pode retroagir para prejudicar o réu. 

2. Ordem concedida. 

(STJ. HC nº 144917ES2009/0159754-7. T5 – Quinta turma. Relator Ministro Adilson 

Vieira Macabu. Data de julgamento: 24/04/2012. DJe 28/05/2012).  

 

 

Outra alteração importante foi o acréscimo ao art. 226, II, do Código Penal14, ao prever 

a causa de aumento de pena nos crimes sexuais com a presença de vínculo entre vítima e 

agressor e, incluindo a este último o cônjuge ou companheiro da vítima. Antes, somente era 

previsto o aumento de pena quando o réu era ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou 

curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título, que tenha autoridade 

sobre ela. Vale enfatizar, que a violência sexual cometida pelo marido ou companheiro não 

configurava o crime de estupro. Tal mudança foi extremamente significativa no combate à 

 
14  (Redação anterior) - Art. 226 - A pena é aumentada de quarta parte: I - se o crime é cometido com o concurso 

de duas ou mais pessoas; II - se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou 

empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; 

(Revogado pela LEI Nº 11.106 \ 28.03.2005) - III - se o agente é casado. 

(Redação dada pela Lei nº 11.106/2005) Art. 226 - Art. 226. A pena é aumentada: I – de quarta parte, se o crime é 

cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas; II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou 

madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer 

outro título tem autoridade sobre ela; III – revogado. 
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violência doméstica contra a mulher, apesar de ser o casamento, assim como o núcleo familiar, 

uma instituição sacralizada, que se mantém ao longo da história no cenário central dos casos de 

violência e opressão contra as mulheres. 

No que se refere aos crimes sexuais, o Código Penal Brasileiro os intitulava como 

“crimes contra os costumes”, até a mudança da redação dada pela Lei nº 12.015, em 2009, do 

Título VI da Parte Especial para “crimes contra a dignidade sexual”, um verdadeiro marco 

substancial no tocante aos crimes sexuais. É notória a alteração do bem jurídico a ser tutelado 

pela lei penal: antes, a proteção se dirigia ao costume e à moral sexual dominante, agora, à 

dignidade e liberdade sexual.  

A concepção moral vigente à época e a forma como o Sistema de Justiça Penal 

interpretava esses crimes torna-se evidente no item 71 da exposição de motivos da parte especial 

do Código Penal, qual seja: “nos crimes sexuais, nunca o homem é tão algoz, que não possa 

ser, também, um pouco vítima, e a mulher nem sempre é a maior e a única vítima de seus 

pretendidos infortúnios sexuais” (BRASIL, 1940). 

Portanto, o foco da proteção já não era a forma como as mulheres deveriam se comportar 

sexualmente perante a sociedade do século XXI, mas sim a tutela da sua liberdade e dignidade 

sexual – uma espécie do gênero dignidade da pessoa humana: 

 

 

O nome dado a um Título ou mesmo a um Capítulo do Código Penal tem o condão de 

influenciar na análise de cada figura típica nele contida, pois que, por meio de uma 

interpretação sistêmica ou mesmo de uma interpretação teleológica, em que se busca 

a finalidade da proteção legal, pode-se concluir a respeito do bem que se quer proteger, 

conduzindo, assim, o intérprete, que não poderá fugir às orientações nele contidas. A 

título de exemplo, veja-se o que ocorre com o crime de estupro, que se encontra no 

capítulo relativo aos crimes contra a liberdade sexual. Aqui, como se percebe, a 

finalidade do tipo penal é a efetiva proteção da liberdade sexual da vítima e, num 

sentido mais amplo, a sua dignidade sexual (GRECO, 2017, p. 1120).  

 

Assim, como assevera Nucci (2019, p. 90):  

 

 

O Código Penal estava a merecer, nesse contexto, reforma urgente, compreendendo-

se a realidade do mundo moderno, sem que isso represente atentado à moralidade ou 

à ética, mesmo porque tais conceitos são mutáveis e acompanham a evolução social. 

Na atualidade, há nítida liberação saudável da sexualidade e não poderia o legislador 

ficar alheio ao mundo real. Portanto, merece aplauso o advento da Lei 12.105/2009, 

inserindo mudanças estruturais no Título VI da Parte Especial do Código Penal. 

 

 

Por meio dessa reforma, foram fundidas as figuras do estupro e do atentado violento ao 

pudor em um único tipo penal, que recebeu o nome de estupro (art. 213). Além disso, foi criado 

o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A), encerrando-se a discussão que havia em nossos 
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Tribunais, principalmente os Superiores, no que dizia respeito à natureza da presunção de 

violência quando o delito era praticado contra vítima menor de 14 (catorze) anos. Além disso, 

outros artigos tiveram alteradas suas redações, abrangendo hipóteses não previstas 

anteriormente pelo Código Penal; outro capítulo (VII) foi inserido, prevendo causas de aumento 

de pena (GRECO, 2017). 

O art. 213 do Código Penal, definiu o crime de estupro, com a seguinte redação dada 

pela Lei nº 12.015/2009:  

 

 

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:  

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

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 

18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  

§ 2º Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos (BRASIL, 2009). 

 

Com a nova redação, o estupro foi unificado numa figura penal de ação múltipla, em 

que o sujeito passivo pode ser a mulher ou o homem.  Ademais, desde 2009, o art. 234-B do 

Código Penal dispõe que todos os processos que analisam crimes definidos no Título VI 

correrão em segredo de justiça, com a finalidade de proteger a imagem e a intimidade das 

vítimas, evitando danos e eventual exposição e publicidade indesejada, garantindo, assim, o 

sigilo às vítimas. 

Todavia, salientam Bianchini, Bazzo e Chakian (2021) que a alteração da lei penal foi 

positiva, porém trouxe alguns impactos negativos aos direitos das mulheres e gerou 

interpretações que vão de encontro com o “espírito da lei”. Isto é, entendem que a aplicação 

possui aspectos negativos, como é o caso da tese que sustenta a revogação do art. 214 (atentado 

violento ao pudor) para aplicar a retroatividade benéfica nos casos em curso e já condenados. 

E, ainda, para aplicação retroatividade, o entendimento de que o estupro seria um crime único, 

mesmo que o autor do fato tenha empregado, em sua prática delitiva, mais de um tipo de 

agressão sexual, utilizando para isto diferentes formas, como atestam as jurisprudências acerca 

do tema: 

 

 

HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME 

CONTINUADO x CONCURSO MATERIAL. INOVAÇÕES TRAZIDAS PELA 

LEI Nº 12.015/09. MODIFICAÇÃO NO PANORAMA. CONDUTAS QUE, A 

PARTIR DE AGORA, CASO SEJAM PRATICADAS CONTRA A MESMA 

VÍTIMA, NUM MESMO CONTEXTO, CONSTITUEM ÚNICO DELITO. NORMA 

PENAL MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE. 1. A 

Lei nº 12.015/09 alterou o Código Penal, chamando os antigos Crimes contra os 
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Costumes de Crimes contra a Dignidade Sexual. 2. Essas inovações, partidas da 

denominada "CPI da Pedofilia", provocaram um recrudescimento de reprimendas, 

criação de novos delitos e também unificaram as condutas de estupro e atentado 

violento ao pudor em um único tipo penal. Nesse ponto, a norma penal é mais 

benéfica. 3. Por força da aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais 

favorável, as modificações tidas como favoráveis hão de alcançar os delitos cometidos 

antes da Lei nº 12.015/09. 4. No caso, o paciente foi condenado pela prática de estupro 

e atentado violento ao pudor, por ter praticado, respectivamente, conjunção carnal e 

coito anal dentro do mesmo contexto, com a mesma vítima. 5. Aplicando-se 

retroativamente a lei mais favorável, o apensamento referente ao atentado violento ao 

pudor não há de subsistir. 6. Ordem concedida, a fim de, reconhecendo a prática de 

estupro e atentado violento ao pudor como crime único, anular a sentença no que tange 

à dosimetria da pena, determinando que nova reprimenda seja fixada pelo Juiz das 

execuções. (STJ. HC 144.870/DF. Relator Ministro OG Fernandes. Sexta turma. Data 

do julgamento: 09/02/2010. DJe: 24/05/2010). 

 

 

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO CONTRA 

ENTEADA. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO 

RETROATIVA DA LEI 12.015/2009. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS 

BENÉFICA. […]  

3. Na redação atual do artigo 213 do Código Penal, trazida com o advento da Lei nº 

12.015/2009, o crime de atentado violento ao pudor passou a integrar o tipo penal do 

crime de estupro, tornando-se delito de ação múltipla. 4. Tratando-se de estupro de 

vulnerável, a norma da Lei nº 12.015/2009 que regeria a conduta do condenado, se 

esta tivesse ocorrido sob sua vigência, seria a do art. 217-A e não a do art. 213 do 

Código Penal. Ainda que o novo tipo penal comine penas em abstrato superiores às 

previstas na redação pretérita dos artigos 213 e 214 do Código Penal, a possibilidade 

de unificação pode levar a pena inferior ao resultado da condenação em concurso 

material pela lei anterior (TJDFT. RHC nº 105916. Relatora Rosa Weber, OSA. 

Primeira turma. Julgado em 04/12/2012. ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe 

25/06/2013).  

 

Há, ainda, a figura do estupro de vulnerável, antes localizado no Capítulo de “Sedução 

e corrupção de menores”, incluído pela Lei nº 12.015, de 2009 dentre os crimes sexuais, sendo 

definido pelo art. 217-A, do Código Penal (BRASIL, 1940): 

 

 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.  

§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, 

por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 

prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.  

§ 2º (VETADO)  

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 4o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.  

§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 

independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações 

sexuais anteriormente ao crime.  
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A Supremo Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a Súmula 593 (2017), que dispõe sobre 

estupro de vulnerável, sendo que este “[…] configura com a conjunção carnal ou prática de ato 

libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a 

prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o 

agente". Isto é, basta que o autor tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso 

com pessoa menor de 14 (quatorze) anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência 

sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre ela e o agressor não afastam a 

ocorrência do crime. 

A presunção de violência já era prevista pelo Código Penal de 1940 nas hipóteses de 

vítimas com deficiência mental, desde que conhecida pelo agente, assim como para vítimas 

impossibilitadas de resistir, além das menores de 14 anos – ponto que sempre foi contravertido 

na doutrina e jurisprudência, como observado no caso abaixo: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. MENOR DE 14 ANOS. SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ART. 224, ‘A’, 

DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 

PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA RELATIVA. MENOR COM CAPACIDADE 

DE AUTODETERMINAÇÃO EM ASSUNTOS DE SEXO. DEPOIMENTO DA 

MENOR QUE COMPROVA QUE ERA AUTODETERMINÁVEL NA ÉPOCA 

DOS FATOS. FALTA DE PROVAS EM JUÍZO QUE COMPROVEM OS FATOS 

E INCRIMINEM O RÉU. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO 

NEGADO. 

1. No crime de estupro, a presunção de violência prevista no art. 224, a, do CP é 

relativa. Assim, pode ser afastada se a vítima, ainda que com 12 anos de idade, não 

era ingênua ou inexperiente e tinha capacidade de autodeterminação, com clara 

ciência da importância do ato que praticara. RT 762/580. (TJPR, ACR nº 5089127 

PR 0508912-7. 5ª Câmara. Relator Marcus Vinicius de Lacerda Costa. Data de 

julgamento: 30 abr. 2009. DJ 138, grifo nosso). 

 

   

O julgado mencionado acolhe os argumentos da defesa para absolvição do agente pelo 

crime de estupro de vulnerável por violência presumida, fundamentando sua decisão na 

exposição de que a adolescente possui “capacidade de autodeterminação” quanto à vida sexual. 

Além disso, fundamenta este ponto sob o prisma de que o depoimento da menor “comprova 

que era autodeterminável na data dos fatos”. Desse modo, relativizou e afastou a aplicação do 

art. 244, “a”, do Código Penal, com base na classificação da vítima em “não ingênua” e com 

plena consciência de seus atos – uma menina de 12 (doze) anos. Nesse sentindo, segue 

necessária menção de outra decisão que absolveu o acusado sob a alegação de ter a adolescente 

“formas corporais de mulher” e, também, “vida sexual ativa”: 
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ESTUPRO - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - CARÁTER ABSOLUTO – VÍTIMA 

MENOR DE 14 ANOS - CONSENTIMENTO – PRETENSA VIDA SEXUAL 

ATIVA – APARÊNCIA AVANTAJADA DA VÍTIMA – FALTA DE PROVAS E 

IRRELEVÂNCIA.  

O virtual consentimento da vítima de estupro com violência presumida, que foi 

seduzida por três vezes em função de dinheiro oferecido pelo réu, não tem relevância 

à desqualificação do tipo penal, muito menos se mostraria possível a análise 

fisiológica de pessoa com apenas 12 (doze) anos à época do fato, como condição para 

a tipicidade, mormente se inexiste prova seja da alegada má conduta ou envolvimento 

sexual anterior, seja da suposta condição avantajada da vítima, condições, aliás, 

irrelevantes já que a alínea ‘a’ do art. 224 do Código Penal, sustenta presunção 

absoluta contrária ao réu. Recurso a que se nega provimento. (TJMG. APR nº 

1.0596.07.038968-6/001.1ª Câmara. Relator Judimar Biber. Data de julgamento: 05 

ago. 2008. Data de publicação: 29 ago. 2008, grifo nosso).  

 

 

O advento do art. 217-A do Código Penal define a vulnerabilidade como único 

parâmetro para configurar o crime de estupro de vulnerável. Logo, buscou-se colocar fim em 

toda a divergência existente acerca do caráter absoluto ou relativo da presunção de violência, 

dado que não condiz com as reformas a utilização de teses discriminatórias para fundamentar a 

relativização da violência sexual, visto que tal debate doutrinário e jurisprudencial promoveu 

ao longo da história a desproteção e revitimizou vulneráveis. 

Assim, a condição de vulnerabilidade da vítima para configurar o crime de estupro de 

vulnerável não é somente conferida ao menor de 14 anos, mas também a todo aquele que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, 

ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.  

Do mesmo modo, faz-se necessário analisar que a pessoa vulnerável em razão da sua 

enfermidade ou deficiência perde a capacidade de discernimento para o ato sexual, cabe a 

aplicação desse critério conforme dispõe o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 

13.146/2015)15. Em outras palavras, o referido estatuto garante o exercício dos direitos sexuais 

e reprodutivos às pessoas com deficiência, no entanto, tal entendimento não permite qualquer 

tentativa de relativizar a presunção de vulnerabilidade, segundo alegações quanto ao 

comportamento social ou sexual da vítima, sua experiência sexual, vida pregressa, inocência ou 

virgindade – utilizadas apenas sob o grifo de uma busca para desqualificar a presunção da 

violência.  

 
15 Que dispõe em seu art. 6º: “A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: 

 I – casar-se e constituir união estável;  

II – exercer direitos sexuais e reprodutivos; 

III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações sobre reprodução e 

planejamento familiar; [...] (BRASIL, 2015).  
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Além disso, o STJ (2020) publicizou teses16 no sentido de configurar a prática do crime 

de estupro, previsto no art. 217-A do Código Penal, em decorrência do estado avançado de 

embriaguez da vítima, de modo a retirar sua capacidade de oferecer resistência. Assim como 

reconheceu o estado de sono como capaz de reduzir a capacidade da vítima de oferecer 

resistência e configurar a vulnerabilidade prevista no citado artigo do crime de estupro de 

vulnerável. 

A Lei nº 13.718/201817 acrescentou às hipóteses do art. 226, do Código Penal a previsão 

de aumento de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) especificamente para o estupro coletivo 

(concurso de dois ou mais agentes) e o estupro corretivo (controlar o comportamento social e 

sexual da vítima). Assim, confere maior grau de reprovabilidade aos casos de estupro coletivos, 

que ganharam destaque por aumento de denúncias em 2016, ou também aos estupros cometidos 

contra mulheres lésbicas ou bissexuais, com fim último de “correção de sua orientação sexual” 

(BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2021). 

Todavia, a mudança da redação de um tipo penal não é capaz de, por si só, alterar a 

práxis jurídica estruturante do Sistema de Justiça Penal de um país. A eliminação dos termos 

foi um passo significativo na luta do direito das mulheres e da prevalência do princípio da 

dignidade humana. Entretanto, o Poder Judiciário vem atualizando a sua construção seletiva da 

vitimização, reforçada por novas formas de expressar os estereótipos de gênero contra as 

mulheres vítimas de estupro e estupro de vulnerável.  

Como amplamente retratado no estudo realizado por Lívya de Barros (2015, p. 53-54), 

em que a autora evidenciou, em sua análise de sentenças, a reprodução de preconceitos e 

estereótipos de gênero por operadores do Direito, no julgamento de casos de estupro: “Das 28 

sentenças as quais tivemos acesso, somente dois casos não fizeram nenhuma referência à 

contribuição, justificação, motivação, influência do comportamento da vítima para o crime, na 

maioria baseando-se no artigo 59 do Código Penal.”18 

 
16 STJ. REsp nº 1775136/AC. Sexta turma. Rel. Min. Laurita Vaz. Data do julgamento: 03 dez. 2019. DJe 17 dez. 

2019.  

STJ. HC 389610/SP. Quinta turma. Rel. Min. Félix Fischer. Data do julgamento: 08 ago. 2017. DJe 16 ago. 2017.  
17  Também trouxe acréscimo ao art. 234-A, III, ao aumentar a pena, na hipótese do estupro resultar em gravidez 

e, quando o autor transmite doença sexualmente transmissível de que se sabe ou deveria saber ser portador, ou no 

caso da vítima ser pessoa idosa ou com deficiência (inciso IV). Outra modificação importante, foi com relação à 

natureza da ação penal, que agora não exige a representação da vítima, sendo a ação penal pública incondicionada.  
18 A autora menciona sentenças analisadas em sua pesquisa datadas de 2009 e 2010, que manifestam tentativas de 

justificar uma suposta contribuição da vítima, demonstrando que as classificações ainda são utilizadas (BARROS, 

2015, p. 54):  

(…) o acusado não é primário e não tem bons antecedentes, conduta social normal, sua personalidade está 

maculada, os motivos e circunstâncias do crime não beneficia o acusado e que a vítima não concorreu para o 

crime (SENTENÇA nº 15, fls. 20, Alagoas, 2009). 
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Contudo, a mulher ainda é inferiorizada, sua vida pregressa continua sendo ponto 

essencial na constituição ou não de sua inocência e credibilidade no delito de estupro. Porém, 

torna-se urgente o entendimento de que não há um perfil específico de vítima (CABETTE, 

2013).  A categorização simbólica das mulheres, apesar de retirada da letra da lei, permanece 

como uma lógica utilizada pelo Poder Judiciário na apuração da “verdade real” no processo 

penal, especialmente na análise da vítima e da confiabilidade da sua narrativa dos fatos. 

 

2.1.1 A lógica da honestidade 

Apesar das reformas do Código Penal de 1940, que suprimiram termos como “mulher 

honesta” (2005) e “crimes contra os costumes” (2009), tal prerrogativa legal se mantém na 

prática jurídica. Como já abordado, o Poder Judiciário, assim como a sociedade, atualiza as 

formas de opressão contra as mulheres, que: 

 

 

[…] de maneira implícita ou explícita, indica que a vítima tem seu comportamento 

interpretado como inadequado, exagerado, promíscuo, isto é, visto de modo 

diferenciado, a ponto de ser classificada como provocadora da sua própria 

vitimização, quando não recebe parcela de culpa pelo próprio crime que a vitimizou. 

Quando não há nem a justificativa nem a suposta provocação, busca-se imputar 

características negativas, no intuito de desqualificar a vítima, e torná-la de alguma 

forma merecedora da violência (BARROS, 2014, p. 1188). 

 

 

Isto posto,  as  mulheres  estereotipadas  como  “desonestas”  do  ponto de  vista  da  

moral  sexual,  inclusive  as  menores  e,  em  especial, as  prostitutas,  além de  não  serem  

consideradas  vítimas,  podem  ser  convertidas,  pelas teses  vitimológicas  mais  conservadoras,  

de  vítima em  acusadas,  num  nível  crescente  de  argumentação  que  inclui  ela ter  

“consentido”,  “gostado”  ou  “tido  prazer”,  “provocado”,  forjado  o  estupro ou “estuprado” 

o agressor, especialmente se o autor não corresponder  ao  estereótipo  de  estuprador,  pois esta 

é  condição  fundamental  para  a  condenação (ANDRADE, 2006). 

A hierarquização da sociedade era vista como natural e desejável, porque as funções 

conferidas a cada membro da sociedade promoviam um estatuto específico, composto por 

determinados direitos e deveres, que construía uma hierarquização entre as pessoas, atribuindo 

 
Consequências do Delito: foram danosas para a vítima e para o próprio autor. Motivo do crime: é altamente 

reprovável injustificado e condenável. Circunstância do Crime: são desfavoráveis ao réu pois poderá ter causado 

um problema maior, o comportamento da vítima devido a sua idade não incentivou a ação do agente, apenas 

favoreceu sua atitude (SENTENÇA nº 20, fls. 36, Alagoas, 2009).  

Comportamento da vítima: o comportamento ingênuo da vítima, moça do interior, de pouco estudo e clareza que 

sem conhecer o réu foi ao seu encontro em local desabitado, decerto foi contributivo para o desenrolar do fato 

ilícito (SENTENÇA nº 21, Alagoas, 2010). 

Não há prova de consequências extraordinárias ao fato denunciado. A vítima em nada contribuiu para o 

resultado, conforme apurado no feito (SENTENÇA, nº 12, fls. 24, Alagoas, 2009). 
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a cada grupo um diferente estado e mantendo entre os estados uma hierarquia condizente com 

a das respectivas funções (HESPANHA, 1995).  

É justamente a previsão de tais diferenciações hierárquicas que se confere às mulheres 

um estatuto jurídico próprio. Logo, o discurso jurídico imputado às mulheres define hierarquias 

entre os gêneros, estabelece papéis, expectativas e sanções, incluindo a sua sexualidade e sua 

vivência. 

Segundo Hespanha (1995, p. 61), a honestidade é “a virtude oposta à lascívia”. O 

primeiro dogma desta virtude é aquilo entendido como ordem natural, que a mulher não deve 

se associar ao mundo dos homens. A virtude da honestidade impõe o pudor do sexo, uma honra 

devida ao estado de mulher. Logo, a oposição a esta virtude é a natural lascívia das mulheres. 

A lógica da honestidade foi um termo criado por Andrade (2005) para explicar a 

estrutura da seletividade do sistema criminal, de acordo com estereótipos que definem as 

mulheres através de seleções binárias: uma grande linha divisória entre mulheres consideradas 

honestas, únicas que o sistema reconhece como vítima; e as mulheres desonestas, levianas, 

prostitutas, as quais violam as regras da moral sexual dominante. 

Logo, as mulheres desonestas, além de não serem consideradas vítimas, ao acionarem o 

Sistema de Justiça Penal, em busca de proteção legal e da condenação do agente da violência 

sexual ao qual foram submetidas, se veem, na verdade, sentadas no banco dos réus, sendo elas 

o alvo do julgamento.  Assim, a análise do crime sexual inicia-se pelos seus atos, 

comportamentos sociais e sexuais, da sua reputação sexual, segundo os parâmetros da moral 

sexual patriarcal. 

Como destaca Barros (2014), nota-se o controle da sexualidade da mulher no discurso 

jurídico como uma norma padrão, que cria um parâmetro de conduta aceitável que a tornará, 

ou não, uma vítima genuína.  

Dessa maneira, o julgamento do crime de estupro não é um espaço onde se conduz à 

apuração de uma violência – violência contra a liberdade sexual feminina – nem tampouco onde 

se julga um homem acusado de uma prática criminosa. Trata-se, no entanto, de um espaço onde 

se julgam, de forma simultânea, confrontados numa intrínseca correlação de forças, o autor e a 

vítima. Isto é, o seu comportamento, a sua vida pregressa, a reputação sexual da mulher – 

variável extremamente decisiva para o reconhecimento da vitimação sexual feminina 

(ANDRADE, 2004).  

Assim, o foco dos membros da justiça deve ser em verificar se houve algum atentado 

contra “a dignidade da pessoa humana, e não os hábitos sexuais que porventura os membros da 
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sociedade resolvam adotar, livremente, sem qualquer constrangimento e sem ofender direito 

alheio, ainda que, para alguns, possam ser imorais ou inadequados” (NUCCI, 2019, p. 89). 

Contudo, como se busca analisar no presente trabalho, a lógica da honestidade continua 

sendo aplicada no processamento e julgamento dos crimes de estupro pelo Sistema de Justiça 

Penal, que insiste em analisar aspectos subjetivos da vida privada da vítima, fazendo uso do 

espaço decisório para reproduzir estereótipos de gênero e, sobretudo, a violência de gênero.  

 

2.2 A moral sexual patriarcal e a inversão dos papéis  

No campo da moral sexual, o sistema penal propicia uma inversão de papéis e do ônus 

da prova. A vítima que contacta o sistema requerendo o julgamento de um crime acaba por ver-

se “julgada” (pela visão masculina da lei, da polícia e do judiciário), cabendo-lhe provar que é 

uma vítima real e não simulada (ANDRADE, 2006). Quando o conjunto probatório se restringe, 

como acontece muitas vezes, à própria palavra da vítima, então exige-se que sua palavra seja 

reforçada por sua vida pregressa, por sua moral sexual libada, por seu recato e pudor. Havendo 

ou não laudo pericial, ou prova testemunhal, mesmo em flagrante delito, a palavra da vítima 

perde credibilidade se não for ela vista como “mulher honesta”, conforme a moral sexual 

patriarcal até então vigente. (ANDRADE, 2006). 

É recorrente a punição moral das mulheres que se desviam do padrão referencial do 

julgador, mesmo que sejam elas vítimas do crime de estupro. Assim, o julgamento moral das 

mulheres possui uma base patriarcal e, a depender da esfera de poder, revela uma dupla 

vitimização. Desta forma, a classificação das mulheres mediante análise da sua “reputação”, 

acaba por imputar-lhes a responsabilidade pela violência sofrida. Ao perpetuar papéis 

hierárquicos de gênero, o Poder Judiciário nega, amplamente, o acesso à Justiça, ao passo que 

relativiza sua própria importância (MATTOS, 2015).  

É crucial elucidar que, apesar de não excluir e desconhecer os casos e possibilidades de 

ocorrência da vitimização do gênero masculino, é sabido que a violência sexual, de forma geral, 

é uma das mais notórias manifestações da desigualdade de gênero, por justamente vitimizar 

mais as mulheres e meninas. Um exemplo que evidencia esta realidade no Brasil é o caso do 

médium conhecido como “João de Deus”, que fundou um centro de atendimento espiritual em 

Goiás.  

Este valeu-se da exploração da fé alheia e de autoridade que lhe foi conferida como líder 

espiritual, para satisfazer sua lascívia na prática de atos libidinosos contra quem trabalhava com 

ele e contra aquelas que buscavam o centro em busca de soluções espirituais. Um ponto 
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relevante é que todas as vítimas identificadas ao longo da divulgação do caso e do processo 

penal eram do sexo feminino (SOUZA, 2021).  

O caso demanda um olhar sob a perspectiva de gênero, sobretudo porque essas mulheres 

apresentavam alguma fragilidade e vulnerabilidade diante da vida – doença grave, depressão, 

desemprego, endividamento, dentre outras razões que as levaram a buscar o autor. O contexto 

do crime não colaborou para a denúncia anterior do médium, visto como um “deus” e 

referenciado como tal, o que conferia a essas mulheres uma posição inferior e vulnerável em 

relação ao autor, cenário favorável ao silenciamento. Por isso, somente quando uma das vítimas 

rompeu o silêncio, as outras mulheres começaram a denunciar, levando a uma reação em cadeia 

(BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2021). 

Apesar do art. 217-A determinar que a condição de vulnerabilidade da vítima de estupro 

é a impossibilidade de oferecer resistência, por qualquer causa, muitas vezes esta é ignorada 

pelos (as) julgadores (as).  No caso mencionado, é possível verificar tal vulnerabilidade, visto 

que as vítimas estavam expostas a uma situação de manipulação da fé, que acabara por reduzir 

a capacidade de resistência, como é possível depreender:   

 

 

[…] a repercussão do caso ‘João de Deus’ na mídia, quando muitas mulheres somente 

se encorajaram a denunciar os episódios de violência que haviam sofrido há muitos 

anos, após as primeiras se manifestarem. Houve inclusive questionamentos sobre esse 

silêncio, reações de desconfiança e até descrédito em relação a essas mulheres, 

manifestação própria daqueles que, imbuídos de valores preconceituosos e de 

discriminação, desconhecem a realidade e os aspectos que permeiam os traumas 

causados pela violência sexual para as vítimas (BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 

2021, p. 217). 

 

 

A denúncia tardia pode fragilizar ainda mais o depoimento da vítima no processo penal, 

podendo, ainda, ser um ponto contravertido no julgamento, gerando dúvidas e, 

consequentemente, absolvendo acusados sob o fundamento do arcabouço probatório ser 

insuficiente. Logo, merece destaque o estudo da palavra da vítima de estupro e estupro de 

vulnerável no processo penal, por ser tema de grandes debates e controvérsias na doutrina e 

jurisprudência nacional. 

 

2.3 A palavra da vítima e as provas no julgamento dos crimes de estupro  

Em alguns casos de estupro, a violência sexual ocasiona lesões genitais e outros danos 

físicos, sendo preciso a hospitalização da vítima, o que facilita a revelação da violência, a 

produção de provas materiais e a consequente responsabilização do agressor. Há, entretanto, 
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abusos com maior dificuldade de produzir provas materiais do crime, devido à ausência de 

vestígios, tornando a palavra da vítima fator importante no desfecho do processo.  

As evidências médicas podem comprovar os fatos declarados pela vítima, porém 

inexistem na maioria dos casos. O exame de corpo de delito nem sempre é possível detectar 

elementos do crime, por exemplo, no caso do abuso ocorrido por anos antes da denúncia. Por 

isso, na ausência de vestígios, faz-se imprescindível a acusação verbal para comprovar a 

violência sofrida, ação muito difícil para vítima e insistentemente negada pelo agressor 

(BALBINOTTI, 2008). 

Quando a palavra da vítima é coloca à prova, o exame de conjunção carnal é o único 

meio de se comprovar que existiu uma relação sexual, mas não comprova a autoria se não for 

realizado um exame de DNA. Como na maioria dos casos o crime não deixa vestígios, e, 

portanto, não há comprovação material do estupro, o magistrado acaba por submeter a vítima a 

uma avaliação severa, onde seu relato dos fatos não é suficiente, fazendo-se uma análise da sua 

vida pregressa. A severidade aplicada a esta análise é, por sua vez, conduzida por diversos 

estereótipos que forjam uma linha de raciocínio até a decisão do caso (BARROS, 2015).  

Alguns estudos no âmbito da jurisprudência nacional já apontam a possibilidade de se 

verificar julgados que, embora ressaltem a relevância da palavra da vítima como capaz de 

ensejar a condenação do autor, em outros é possível observar alertas para sua insuficiência ou, 

ainda, a necessidade de suporte em outros elementos de prova (FREITAS, 2018).  Ocorre que 

o crime de estupro é geralmente revestido de clandestinidade. Dessa forma, a palavra da vítima 

acaba por ser o único meio de prova, uma vez que o crime pode ocorrer sem deixar vestígios. 

Considerando as dificuldades de comprovação, a vítima acaba por ser descredibilizada, julgada 

e até responsabilizada pela denúncia, que será recebida como mentirosa, como é possível 

depreender de alguns julgados:  

 

 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. 

PODER PROBANTE INSUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. PREVALÊNCIA. 

COERÊNCIA COM OUTRAS PROVAS. 

Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima, em especial quando encontra 

apoio em outros elementos de prova coletados nos autos, mostra-se suficiente para 

manter a condenação, não subsistindo a tese da fragilidade probatória, salvo quando 

não esteja amparada em outros elementos, o que possibilita extraordinariamente a 

absolvição do réu. (TJRO. Apelação nº 00008466520188220012/RO 0000846-

65.2018.822.0012. Data de julgamento: 31 jul. 2019. Data de publicação: 09 ago. 

2019). 

 

 

Nota-se que o julgado é datado do ano de 2019, e ainda faz menção a nomenclatura 

“crimes contra os costumes” – anterior à reforma legal de 2009 – para se referir aos crimes 
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contra a dignidade sexual.  Além disso, de forma clara, determina as condições para a validade 

da palavra da vítima enquanto meio de prova nos crimes sexuais, ao firmar o entendimento de 

que a palavra da vítima isolada não possui valor probante suficiente para condenar, segundo a 

tese da “fragilidade probatória”, somente condenando o autor se amparada em outros elementos 

do processo. 

Assim, é consolidado nos tribunais superiores brasileiros que nos crimes praticados em 

situação de violência doméstica e familiar, os quais ocorrem de forma clandestina, sem a 

presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância no processo, podendo 

ser prova suficiente para condenação, desde que coerente com os demais elementos dos autos. 

Aqui, destaca-se que o elemento condicionante “desde que” é medida que se impõe na maioria 

das jurisprudências aqui tratadas.  

Conforme já consolidou o STJ sobre a palavra da vítima e o valor probatório 

diferenciado, “[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de 

crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, 

desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na 

espécie.” (STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM 2019/0129835-9. Quinta turma. Relator Min. 

Ribeiro Dantas. Data do julgamento: 20 ago. 2019; DJe 23 ago. 2019). Ademais, em outro 

julgado preconiza que, "No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial 

importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na 

clandestinidade.” (STJ, AgRg no AREsp 1353090 MT 2018/0220030-0. Sexta turma. Relator 

Min. Nefi Cordeiro. Data de julgamento: 23 abr. 2019. DJe 03 mai. 2019). 

A condição de valor está na convergência da prova oral com outros elementos do 

processo, como dispõe julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (2020): “[...] Nos 

crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem 

especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos de testemunhas, 

compatíveis com o da vítima.” (TJDFT, Acórdão 1282487, 00037906920188070008, Relator: 

JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10 set. 2020, publicado no PJe: 19 set. 

2020). “[...] A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto 

de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada pela confissão do réu.” (TJDFT, 

Acórdão 1278741, 00007275420188070002, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, 

data de julgamento: 27 ago. 2020, publicado no PJe: 08 ago. 2020).  

É possível depreender que, apesar da roupagem de “valor probatório diferenciado” e de 

que “a palavra da vítima assume especial relevância no processo”, na prática, pode-se encontrar 

contradições no discurso decisório, pois há mais classificações dos depoimentos das vítimas e 
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condicionantes de validade, do que propriamente um entendimento consolidado e pacífico 

conferindo um real valor à palavra da vítima enquanto meio de prova no processo criminal. 

Visto que, considerar a narrativa da vítima segundo tais critérios, não é o mesmo que reconhecer 

ser ela, sozinha, suficiente para condenar.  

Desse modo, recentemente, decidiu o STF (2020), aplicando o princípio penal “in dubio 

pro reo” sob o fundamento da existência de dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, o 

que levou à absolvição do acusado pelo crime de estupro:  

 

 

[…] Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente, porque 

praticados sem a presença de testemunhas. Contudo, faz-se necessário que a palavra 

da vítima esteja em consonância com os demais elementos de prova, especialmente 

na hipótese, uma vez que o fato, suposta ameaça, teria ocorrido em local público. Uma 

vez isolada no contexto probatório, e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência 

dos fatos, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. (STF, RHC 187976 / DF 025256-

93.2019.3.00.0000. Relator Min. Alexandre de Morais. Data de julgamento: 

01/07/2020. DJe 03/07/2020).  

 

 

A jurisprudência está pacificada quanto ao valor probatório da palavra da vítima nos 

crimes de estupro e estupro de vulnerável, desde que harmônica com os demais elementos de 

prova contida nos autos, visto que o crime é praticado, em sua maioria, longe dos olhares 

públicos e dificilmente deixar vestígios.  No entanto, a análise de decisões judiciais, realizada 

por Barros (2015, p. 20), indicou que grande parte das decisões são atravessadas pela dúvida e 

pela busca da “vítima ideal” e do “depoimento ideal”, além de apresentar elementos como 

coerência, certeza, “perfeita convicção”, “em harmonia com os demais elementos de prova”, 

“digno de credibilidade”, que são critérios que aparecem de forma exaustiva nos fundamentos 

das decisões judiciais.  

 Há aqueles magistrados que consideram a palavra da vítima suficiente para provar o 

crime de estupro e se utilizam dos diversos dispositivos e jurisprudências para fundamentar a 

decisão, assim como há aqueles que argumentam que a declaração da vítima é insuficiente à 

prolação de decreto condenatório (FREITAS, 2018). 

Segundo Cláudia Balbinotti (2008), a ausência de credibilidade na palavra da vítima 

começa dentro do lar e se estende ao âmbito processual. A oitiva da vítima no processo criminal 

tem a finalidade de apurar a existência da violência sexual, produção da prova de autoria e 

materialidade, através de entrevista forense. Esta procura evidências do delito e deve ser feita 

de maneira adequada, sem induzir ou contaminar as declarações para evitar injustiças, como a 

absolvição de culpados e a condenação de inocentes. 
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Assim, um ponto recorrente é o despreparo dos agentes da Justiça, tanto no acolhimento 

da vítima como em sua oitiva, seja na esfera policial ou no curso do processo penal. Na 

abordagem da violência sexual, o procedimento não permite uma análise sensível, já que as 

provas produzidas são, por vezes, desacreditadas, não justificando a restrição da liberdade do 

acusado. Restando o contraditório, é a palavra da vítima contra a do seu agressor. A palavra da 

vítima é, como depreende-se em diversos trabalhos no cenário penal brasileiro, uma prova 

muito frágil e desacreditada (ARAÚJO, 2002; ANDRADE, 2004; BALBINOTTI, 2008; 

OLIVEIRA, 2012; BARROS, 2014). Portanto, há que se notar o comportamento repetitivo e 

sistemático do Poder Judiciário na apuração e julgamento do crime de estupro: o descrédito 

dado à vítima e sua narrativa, configurando a revitimização e a absolvição do agente por 

insuficiência probatória.  
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CAPÍTULO III 

CASO MARIANA FERRER E A NOVA ROUPAGEM DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

NO PROCESSO PENAL 

 

O presente estudo busca verificar como o Poder Judiciário atualiza os estereótipos de 

gênero e a opressão das mulheres, em especial das mulheres vítimas dos crimes de estupro e 

estupro de vulnerável no Sistema de Justiça Penal. Nos capítulos anteriores foi realizada uma 

análise sobre o conceito de gênero, estereótipos de gênero, construção seletiva da vitimização, 

as peculiaridades da violência de gênero contra as mulheres e, portanto, a relação destes com o 

Poder Judiciário. Este capítulo dedica-se à análise do caso da Mariana Ferrer, de modo a 

averiguar os argumentos patriarcais e estereotipados utilizados pelos autores da Justiça neste 

emblemático caso. Assim, busca verificar a presença de estereótipos de gênero no discurso 

proferido no curso do julgamento do referido caso.  

Sobre a atualidade do tema, cabe destaque à situação da Mariana Ferrer, vítima de 

estupro de vulnerável, em caso julgado em 2020, o qual evidenciou que a palavra da vítima 

muitas vezes parece insuficiente para a condenação do autor, e sua palavra é colocada 

constantemente em xeque no processo, além do visível descrédito quando o comportamento da 

vítima é moral e socialmente questionado pela visão patriarcal dominante. 

No que diz respeito a análise do caso da Mariana Ferrer, esta encontra-se restrita às 

informações disponíveis na internet, especialmente sites de notícia, por todo o trâmite 

processual ter corrido em segredo de justiça. Entretanto, mesmo sem acesso ao processo penal, 

a íntegra da audiência e as posteriores declarações dos envolvidos são fontes possíveis para o 

estudo sociojurídico de gênero. 

 

3.1 Contradição aparente: as práticas do Estado-juiz e as mudanças legislativas 

A relação que existe entre a norma positiva, a norma aplicada aos casos concretos e os 

valores sociais nem sempre é coerente. A aplicação do Direito é um momento que envolve 

muito mais que a técnica de subsunção do fato à norma jurídica. Contudo, “os valores sociais, 

por vezes travestidos em estereótipos e preconceitos discriminatórios, atuam sub-repticiamente, 

inconscientemente nas argumentações dos operadores do Direito, impedindo-os de 

desempenharem suas funções tendo em vista o respeito, a dignidade e a justiça” (PIMENTEL; 

SCHRITZMEYER; PANDJIARJIAN, 1998, p. 65).  

As discriminações que se mantêm são explicadas, sobretudo, pelos padrões culturais 

presentes na sociedade e refletidos, de alguma forma, na prática jurídica, na medida em que são 
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incorporados pelas instituições. Assim, a efetivação do direito das mulheres depende que o 

Poder Judiciário integre em sua prática os valores igualitários e democráticos da Constituição 

Federal de 1988 (PANDJIARJIAN).  O Judiciário, ao interpretar e aplicar as leis, cria relações 

sociais. Assim, 

 

Apesar da existência de normas, internacionais e nacionais de direito humanos, que 

estabelecem a igualdade entre homens e mulheres, estas, por si só, não garantem a sua 

efetivação devido ao pensamento jurídico dominante. É fundamental perceber como 

o Poder Judiciário, que representa um órgão fundamental para as democracias 

modernas, tem compreendido a igualdade. 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. Em outras palavras, as decisões, a jurisprudência, ao contrário do que pregam 

os manuais de Direito, não são mais umas das fontes de Direito, mas, sim, a principal 

fonte material (PANDJIARJIAN, p. 8).   

 

Dessa forma, as decisões judiciais nem sempre garantem uma proteção eficaz, 

principalmente nos crimes de estupro e estupro de vulnerável. Vale frisar que, apesar das 

mudanças legislativas para combater e responder de alguma forma às constantes violações e 

reproduções de estereótipos, preconceitos e discriminações contra as mulheres, tais mudanças 

não se mostram efetivas, já que o Poder Judiciário ainda não as contempla na administração da 

Justiça (PANDJIARJIAN). 

Um exemplo desta contradição está em decisão de 2012, amplamente divulgada pela 

mídia, em que o STJ acolheu a fundamentação que absolveu um homem acusado de estuprar 

três crianças de 12 anos à época dos fatos. Ainda, para piorar o cenário, o discurso decisório 

utilizado pelos Ministros da Terceira Seção da Corte baseou-se no entendimento segundo o qual 

as crianças “já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa data (STJ, processo 

em segredo de justiça) (MIGALHAS, 2012).  

A jurisprudência apresenta imenso contrassenso diante da própria determinação 

legislativa de violência presumida no tipo penal estupro de vulnerável, instituído em 2009, pelo 

art. 217-A do Código Penal. Como asseveram Bianchini, Bazzo e Chakian (2021, p. 205), “mais 

uma vez se observa o descompasso entre as recentes e louváveis tentativas de inovação 

legislativa e a atividade do Poder Judiciário, quando se está a tratar da proteção de mulheres e 

meninas vítimas de violência de gênero”.  

No entanto, em 2017, a mesma Corte, firmou entendimento através da já citada Súmula 

nº 593, de modo a tornar irrelevante para restar configurado o crime de estupro de vulnerável o 

consentimento da vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relação amorosa 
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com o autor, entendimento que foi consolidado por meio da Lei nº 13.718/2018, ao acrescentar 

o § 5º ao artigo 217-A do Código Penal. 

A intenção do legislador, portanto, de forma expressa, é evitar qualquer tentativa de 

relativizar a condição de vulnerabilidade, seja por qualquer meio discriminatório adotado para 

justificar e estereotipar a vítima. Portanto, é evidente que “trata-se da inseparabilidade de 

julgadores (as) e um contexto cultural que aparenta estar longe de ser modificado, contudo, 

pode ser ao menos revelado à luz de Estudos de Gênero ou de uma Teoria Feminista do Direito” 

(BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2021, p. 206). Assim, por mais que as mudanças 

legislativas busquem, aos poucos, a equidade formal e material no Brasil, esta ainda não 

encontra correspondência na sociedade e, logo, no próprio Sistema de Justiça.   

A culpabilização da vítima de violência sexual se inicia no primeiro contato com o 

Sistema de Justiça, isto é, quando a vítima é recebida pelo Delegado de Polícia nas 

dependências da delegacia para receber o atendimento quanto à ocorrência do fato criminoso. 

Todavia, atualmente, os crimes de violência de gênero praticado contra mulheres são 

denunciados em delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher ou a, depender do 

município, em Delegacias comuns. Há cerca de dez anos, mudanças já são visualizadas, os 

funcionários homens estão sendo substituídos por mulheres, com vista a garantir maior abertura 

à vítima na busca por apoio policial (POLTRONIERI, 2019).  

A mulher vítima de violência sexual se sentirá acolhida e segura no momento da 

denúncia e durante o inquérito policial se, os técnicos e agentes responsáveis por essa fase pré-

processual, lhe conferir tratamento correspondente a uma mulher agredida, vítima de um crime. 

A criação das delegacias especializadas denuncia um histórico de tratamento 

inadequado, que ainda hoje, muitas mulheres recebem no atendimento e no curso da 

investigação, pois 

 

 

Em muitos casos de violência doméstica, a mulher é tratada como culpada, 

como provocadora do ato violento, pois ela é quem poderia ter estimulado a 

fúria do agressor. Persistem na sociedade contemporânea e em suas 

instituições, a complexidade e os dilemas inerentes às questões de gênero, 

estimulados pelas tradições de subjugação da mulher em relação ao homem; 

essa visão deturpa, inclusive, o aparato jurídico. Infelizmente, mais difícil que 

mudar a lei é mudar mentalidades (POLTRONIERI, 2019, p. 9). 

 

 

Quanto ao depoimento prestado pela vítima, este se fragiliza no decorrer dos 

procedimentos. Na fase processual, a depender dos critérios adotados pelo magistrado quando 

se trata de fatores relacionados ao comportamento da vítima, sua personalidade, vida sexual e 
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condição financeira, dita o tipo de tratamento que será conferido a essa mulher no Sistema de 

Justiça Penal (BARROS, 2019) 

Assim, a construção do julgador imparcial, que decide baseado na lei, sugere alguns 

questionamentos: seria um ‘Direito Penal neutro’ em matéria de gênero capaz de prevenir e 

punir tais violências? Qual a importância de uma perspectiva de gênero e das teorias críticas 

feministas para que julgadores (as) não culpabilizem as vítimas pela violência a elas 

submetidas? (BIANCHINI; BAZZO; CHAKIAN, 2021).  

Nesse sentido, tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Emenda à Constituição 

(PEC) nº 75/2019, que já foi aprovado no Senado Federal, que visa alterar inciso XLII do art. 

5º da Constituição Federal para tornar inafiançáveis e imprescritíveis os crimes de estupro e de 

feminicídio. De autoria da senadora Rose de Freitas (Pode-ES), a PEC tem o objetivo de reduzir 

possíveis fugas de assassinos de mulheres, visto que podem permitir, se aprovada, que os crimes 

de estupro e feminicídio possam ser julgados a qualquer tempo (BRASIL, 2020). Apresenta-se 

a seguinte justificativa para aprovação da referida PEC: 

 

Estudo recente da Organização Mundial de Saúde situou o Brasil num desonroso 

quinto lugar na taxa de feminicídios entre 84 nações pesquisadas. O Mapa da 

Violência de 2015 aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram apenas 

por sua condição de ser mulher. O Congresso Nacional tem feito a sua parte. Em 2006 

aprovou a Lei Maria da Penha e em 2015 a Lei do Feminicídio. Pensamos que é 

possível avançar mais. Propomos que a prática dos feminicídios seja considerada 

imprescritível juntando-se ao seleto rol constitucional das mais graves formas de 

violência reconhecidas pelo Estado brasileiro (BRASIL, 2019).  

 

 

Considerando que a palavra da vítima é uma prova muito frágil e bastante controversa 

no processo penal, com a aprovação da PEC supracitada os Tribunais no Brasil precisarão 

adotar novas formas de analisar os casos de estupro, tendo em vista que julgar tais crimes 

cometidos há muitos anos elevará consideravelmente a importância da palavra da vítima no 

conjunto probatório, ou esta será ainda mais relativizada, julgada e estereotipada. É uma 

mudança significativa, caso venha ser aprovada, tendo em vista a dificuldade da vítima em 

relatar o crime ou oferecer denúncia na data dos fatos. Porém, trará grandes desafios.  

 

3.2 A vítima no banco dos réus 

Há uma particularidade no crime de estupro em que a vítima precisa provar a todo 

momento que não é culpada, e o sistema de justiça criminal é extremamente criterioso e 

vigilante para descobrir não somente a verdade, mas, em especial, se a vítima está mentindo 

(BARROS, 2019). 
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Apesar das severas críticas aos estereótipos conferidos às vítimas, os advogados de 

defesa, sobretudo nos crimes sexuais, ainda fazem uso de termos e classificações discriminantes 

em suas teses defensivas, no intuito de responsabilizar a vítima pela agressão que lhe foi 

submetida. Isso porque, como constata a desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, sobre a mulher e o Poder Judiciário:  

 

O Poder Judiciário ainda é uma instituição das mais conservadoras e sempre 

manteve uma posição discriminatória nas questões de gênero. Com uma visão 

estereotipada da mulher, exige-lhe uma atitude de recato e impõe uma situação 

de dependência. 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 (DIAS, 1994, p. 3).  

 

Ainda, afirma Maria Berenice Dias (1994), que é nítido o tratamento desigualitário a 

depender do sexo do réu, não sendo apreciado somente o comportamento do agente no 

momento do crume; investiga-se mais e atentamente as atitudes da vítima, especialmente 

considerando a moral da mulher e o exercício da sua sexualidade, o que pode levar 

constantemente ao reconhecimento de que ela provocou o crime, sendo culpada. Portanto, “não 

se pode negar que as mulheres são vítimas dos tribunais brasileiros” (DIAS, 1994, p. 5).  

O discurso jurídico nos crimes de estupro é, por vezes, dúbio. A utilização de 

estereótipos de gênero e critérios de valores meramente discriminatórios forja o descrédito na 

Justiça e, acaba por banalizar a violência contra a mulher vitimizada. O Judiciário, ao dizer o 

direito, confere aos magistrados prerrogativas de interpretar as leis e os fatos. Portanto, 

interpreta sujeitos e define tipos de comportamentos sexuais aos quais a lei penal irá incidir 

(BARROS, 2014).  

Por conseguinte, a vítima “senta-se no banco dos réus” justamente por essa construção 

e projeção de estereótipos de gênero, que definem padrões que modelam uma práxis criminal 

que exclui e oprime mulheres. Assim, a narrativa da vítima só possui valor probatório quando 

esta apresenta determinadas características que demonstram sua confiabilidade.  

 

3.3 Quando a justiça discrimina: caso Mariana Ferrer 

Objetivando analisar a discursividade dos atores da Justiça no julgamento do estupro de 

vulnerável, o presente estudo selecionou o caso da Mariana Ferrer, amplamente divulgado na 

mídia, julgado no ano de 2020, para verificar a presença de estereótipos de gênero e a violência 

de gênero na dinâmica do Sistema de Justiça Penal. 
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O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) ofereceu a denúncia contra André de 

Camargo Aranha19, em julho de 2019, em defesa de Mariana Ferreira Borges20, por ter sido esta 

vítima de um estupro de vulnerável, segundo o entendimento de que não estava em plana 

consciência no momento do ato sexual, não podendo consentir, nem mesmo se opor ao feito 

(BRAZILIENSE, 2020). O fato ocorreu na noite do dia 15 de dezembro de 2018, em um beach 

club em Jurerê Internacional, em Florianópolis, resultando na Ação Penal nº 0004733-

33.2019.8.24.0023, que correu em segredo de justiça (FERREIRA, 2021).  

Por tratar-se de um crime de estupro de vulnerável, disciplinado no Título dos Crimes 

contra a Liberdade Sexual21, todo o curso do processo deve ocorrer em segredo de justiça. 

Entretanto, a própria Mariana Ferrer tornou o caso público, em maio de 2019, em seu perfil na 

rede social Instagram, com intuito de pressionar a Justiça e ser voz para outras mulheres vítimas 

de estupro. Posteriormente, por conta disso, em 18 de agosto de 2020, por ter ela postado fotos 

do acusado, além de ter relatado os traumas deixados pela agressão sexual, a rede social 

removeu o perfil da vítima, trazendo em sua justificativa uma ação que a vítima movia contra 

André Aranha (BRAZILIENSE, 2020).  

A denúncia narrou os fatos, de modo que André Aranha manteve relação sexual com 

penetração com a vítima Mariana, que estaria vulnerável, sem condições de oferecer resistência. 

Vale enfatizar que o crime de vulnerável, disposto no art. 217 do Código Penal, determina 

requisitos para sua configuração, são eles: a) com conjunção carnal ou outro ato libidinoso – 

isso significa penetração (não importa se vaginal, oral ou anal) – ou qualquer outro ato sexual; 

e, (b) ser a vítima menor de 14 anos, ter deficiência mental ou alguma outra situação de 

incapacidade ou impossibilidade de dar consentimento ou oferecer resistência ao ato (GROSSI, 

2020).  

Mariana Ferrer foi ouvida, juntamente com outras 13 testemunhas. Foram realizados 

exames periciais, que constataram, pelo exame de corpo de delito, a presença de esperma na 

roupa íntima da vítima, e o rompimento recente do hímen. Ademais, os exames toxicológico e 

de alcoolemia restaram com resultado negativo. A perícia constatou a compatibilidade do 

material genético no copo utilizado por André na delegacia e o esperma na calcinha da vítima. 

Em seu interrogatório judicial, o acusado informou que beijou Mariana no camarote da boate e 

 
19 O acusado é empresário influente que atua com marketing esportivo, conta com 44 anos, é filho do advogado 

Luiz de Camargo Aranha Neto, que também possui grande influência e já representou grandes empresas, como a 

Rede Globo (BRAZILIENSE, 2020). 
20 A vítima é modelo, influenciadora digital e era promoter de uma casa noturna, contava com 21 anos à época 

dos fatos (BRAZILIENSE, 2020). 
21 Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça. 

(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).  
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que ela o teria feito sexo oral. No entanto, por sentir odores ao tocar a parte íntima da Mariana, 

André decidiu não prosseguir com o ato (GROSSI, 2020). 

Nesse primeiro momento, foi verificada a prática de atos libidinosos e a prática de 

conjunção carnal com rompimento do hímen da vítima. No entanto, para configurar o crime ora 

denunciado, o segundo requisito a ser analisado, trata-se da vulnerabilidade de Mariana Ferrer 

no momento do ato que a impossibilitou de oferecer resistência. Apesar de não ter consumo 

bebida alcoólica ao ponto de caracterizar estado de vulnerabilidade, em sua comanda constava 

a compra de um drink de gin, o Promotor de Justiça confiava nas versões da Mariana e de sua 

mãe, dela ter sido dopada involuntariamente, porém afirma em sua manifestação ter dúvidas. 

Além disso, entendeu que André não teria ministrado algo a Mariana para alterar seu estado 

mental.  

A audiência de instrução e julgamento para colher o depoimento das partes e das 

testemunhas foi realizada em julho de 2020, de forma remota, tendo em vista a pandemia de 

Covid-19. O advogado do acusado, Cláudio Gastão da Rosa Filho, apresentou fotos 

profissionais da vítima, postadas em sua rede social Instagram, com intuito de questionar 

Mariana sobre seu caráter, realizando um juízo de valor sobre as publicações de fotos, 

afirmando serem fotos “em posições ginecológicas” (FERREIRA, 2021). 

Ocorre que parte do vídeo da audiência de instrução e julgamento foi amplamente divulgada 

pela The Intercept Brasil, após vazamento na sua plataforma digital, denunciando ao público a 

humilhação vivenciada por Mariana no curso do seu depoimento. Posteriormente, com a repercussão 

e revolta popular, o Ministério Público procedeu um requerimento ao Juízo do caso para a 

divulgação da íntegra da gravação da audiência. Como assevera, Parreiras (2021, p. 3) “E as cenas 

da audiência do midiático Caso Mariana Ferreira (ou Mari Ferrer), amplamente veiculadas nos 

variados canais de comunicação, em que pese serem assustadoras, constituem mais uma amostra da 

realidade androcentrista brasileira.” 

Durante o depoimento da Mariana Ferrer, conforme a íntegra da audiência (ESTADÃO, 

2020), o advogado da defesa, ao humilhar e discriminar a vítima, o fez diante de um silêncio 

geral e consentido dos outros atores da Justiça ali presentes, isto é, o Defensor Público e o Juiz. 

Insta frisar que, neste momento de extrema opressão, revitimização e violência de gênero, o 

magistrado pede um minuto para tomar um copo de água, demonstrando indiferença diante da 

abordagem misógina, vexatória, agressiva, violenta e preconceituosa ao qual Mariana Ferrer foi 

submetida. Como é notória na transcrição das falas do advogado: 
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Mariana, vamos ser sinceros, fala a verdade. Tu trabalhavas no café, perdeu o 

emprego, estava com o aluguel atrasado a 7 meses, era uma desconhecida. Vive disso. 

Isso é seu ganha pão né Mariana? A verdade é essa, não é? É seu ganha pão a desgraça 

dos outros. Manipular essa história de virgem. […] Só para mostrar essa última foto 

que ela mandou, o Defensor Público juntar, que ela diz que foi manipulada. Essa foto 

aqui foi extraída de um site de um fotógrafo, onde a única foto chupando dedinho é 

essa aqui e com posições ginecológicas é só a dela. […] Por quê você apagou essa 

foto, então? Essa foto não tem nada demais? Mas porque você apaga essas fotos, 

Mariana? E só aparece essa sua carinha chorando. Só falta uma auréola na cabeça. 

Não adiante vir com esse teu choro dissimulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. 

(ESTADÃO, 2020). 

 

Mariana Ferrer, durante a violência de gênero praticada pelo advogado Cláudio Gastão 

em suas falas discriminatórias, busca se autodefender:  

 

Mas eu estou de roupa, não tem nada demais mesmo. A pessoa que é virgem, ela não 

é freira não, doutor. A gente está no ano de 2020. […] Meu Deus! Eu gostaria de 

respeito, doutor, excelentíssimo, eu estou implorando por respeito no mínimo. Nem 

os acusados, nem os assassinos são tratados da forma que eu estou sendo tratada, pelo 

amor de Deus gente. O que é isso? (ESTADÃO, 2020). 

 

 

Além disso, quando o advogado do acusado questionou as fotos sensuais de Mariana, 

afirmou que ela buscava autopromoção e que “jamais teria uma filha do seu nível”, 

oportunidades em que o juiz não se pronunciou ou fez intervenções tímidas, e o promotor 

permaneceu em silêncio (RODAS, 2020). Assim, “para além da revitimização, o sistema 

promove uma verdadeira criminalização androcentrista, orientada pela reprovação de uma 

simples posição afastada daquele idealizada de bela, recatada e do lar, ao invés de se investigar 

os fatos que guardem relevância legal com a imputação do caso” (PARREIRAS, 2021, p. 4).  

O silêncio consentido é verificável quando, durante os ataques machistas à Mariana, ela 

começa a chorar e o Promotor de Justiça, representante do MPSC, diz: “Mariana, se quiser 

recompor aí, tomar uma água, a gente suspende, tá. Não tem problema!” (ESTADÃO, 2020). 

Isto é, em nenhum momento interrompe a fala do advogado do acusado, de modo a evitar a 

violência e a revitimização. Mas, quando a vítima começa a se autodefender, argumentar e se 

sentir coagida e desamparada, o promotor resolve quebrar o silêncio e permitir uma pausa para 

Mariana se recompor. Evidente, portanto, a supremacia do patriarcado, onde a proteção do 

direito de fala do homem foi garantida e imposta, diferente do momento da fala da vítima.  

A Mariana Ferrer, além de ter sofrido uma possível violência sexual, sofreu uma 

violência institucional, marcada pela revitimização, submetida à violência psicológica, insultos 

e constantes desqualificações, sofrendo uma verdadeira tortura psicológica, em um espaço que 



53 
 

deveria garantir a proteção da dignidade humana, acolhimento e amparo (OLIVEIRA; 

GIORDANO, 2021). 

A audiência comprova a inversão dos papéis no processo penal, no momento da oitiva 

da vítima, o advogado da defesa mostra, de forma incisiva, fotos sensuais de Ferrer, sem 

qualquer relevância para o processo penal. Configura-se, portanto, uma violência institucional 

diante da prática omissiva dos agentes públicos neste caso, conforme dispõe o art. 15-A, da Lei 

nº 13.869/201922, sobre os crimes de abuso de autoridade.   

Além disso, segundo Ferreira (2021, p. 24):  

 

O abuso de autoridade, enquanto tipo penal, tem um entrave estrutural, uma vez que 

existe autoridades envolvidas na aplicação da lei de abuso de autoridade. Diante disto, 

a criação de um crime não é suficiente, uma vez que, as autoridades potencialmente 

alcançadas por esses crimes, participam do processo de responsabilização. 

 

 

Disse o acusado em depoimento prestado em audiência: “Uma maluca que não tinha 

dinheiro pagar aluguel […] essa pessoa que quer Justiça? Acabar com a vida de uma família, 

para querer Justiça com as próprias mãos, que loucura é essa? […] Eu sou inocente, eu já fui 

condenado” (ESTADÃO, 2020). E, continua: “Eu não sou nada contra as pessoas mais 

desfavorecidas, que não tem dinheiro, nada contra. Mas eu trabalho, está tudo no meu imposto 

de renda. […] O tribunal da internet já me condenou” (ESTADÃO, 2020).  

Um aspecto da audiência merece destaque. Trata-se do tratamento diferenciado dado à 

vítima e ao acusado no momento do depoimento. A vítima, por diversas vezes, foi interrompida 

em sua fala, com muita dificuldade de concluir suas frases. Já no depoimento do acusado, ele 

pôde falar sem limite de tempo, sem qualquer interrupção ou entrave. Inclusive, as falas 

agressivas do acusado poderiam configurar injúria contra a vítima, crime previsto no art. 140, 

do Código Penal.  

Posteriormente, nas alegações finais, o Ministério Público descontrói a alegação inicial 

da denúncia de vulnerabilidade da vítima, afirmando não ter configurado estado de 

vulnerabilidade, caso de erro de tipo do art. 20, do Código Penal, entendendo pela absolvição 

do réu, por não restar comprovado o estupro de vulnerável. Acontece que o crime de estupro é 

 
22 Art. 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou 

profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo: 

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório: 

I - de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio; ou 

II - de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público, sem a presença de seu 

patrono. 
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doloso, o elemento subjetivo dolo é essencial para figurar o tipo penal. Assim, ninguém acaricia 

o corpo alheio, beija, importuna ou introduz o pênis em outra pessoa sem intenção de o fazê-lo. 

Portanto, não existe crime de estupro culposo, razão pela qual, por isso o Ministério Público 

opinou pela absolvição do réu. 

O magistrado decidiu com fundamento no erro do tipo penal estupro de vulnerável, art. 

217-A, do Código Penal, alegando, sobretudo, que o acusado não reconheceu em nenhum 

momento que a vítima estava sem condições de consentir ou oferecer resistência. Assim, por 

não existir a possibilidade jurídica do estupro culposo, isto é, de um estupro sem a intenção de 

agir, sem o elemento essencial dolo, o magistrado utiliza o princípio in dubio pro reo e absolve 

o acusado (THE INTERCEPT BRASIL, 2020), visto que, no processo penal a dúvida se resolve 

em favor do réu, para evitar condenar inocentes.  

Portanto, o ponto contravertido no processo, segundo entendimento do Promotor de 

Justiça e do magistrado, foi a ausência de comprovação da vulnerabilidade da vítima para 

configurar estupro de vulnerável, como se pode depreender: 

 

Por fim, a sentença dada pelo juiz Rudson Marcos foi exatamente nesse mesmo 

sentido. O magistrado ressaltou, inclusive, que é indubitável que Mariana sofreu um 

ato sexual com o rompimento himenal; entretanto, as provas não são suficientes para 

caracterizar que ela estaria alcoolizada, drogada ou sob efeito de qualquer substância 

que lhe atribuísse a condição de vulnerável. O julgador retomou o depoimento de 

todas as testemunhas e da própria Mariana para fundamentar o seu entendimento 

(GROSSI, 2020).  

 

Assim, André foi absolvido em primeira instância pela Justiça Criminal de Santa 

Catarina, em julgamento proferido em setembro de 2020, pelo juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara 

Criminal de Florianópolis, sob o fundamento de erro de tipo e insuficiência probatória. 

Mariana Ferrer recorreu da sentença no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pugnando 

pela condenação do acusado. Todavia, no dia 07 de outubro de 2021, em julgamento o Tribunal 

de Justiça de Santa Catarina, o caso foi analisado pelos desembargadores Ana Lia Carneiro, 

Ariovaldo da Silva e Paulo Sartorato que, por unanimidade, decidiram pela manutenção da 

absolvição de André de Camargo Aranha (CNN, 2021).  

Se a análise dos crimes de estupro e estupro de vulnerável por parte do Poder Judiciário 

levasse em consideração os Estudos de Gênero, levaria informações ao processo que, poderia 

mudar o seu rumo, pelo menos no que se refere ao tratamento conferido à vítima durante o seu 

interrogatório. Como afirma Bianchini, Bazzo, Chakian (2021), uma das questões estaria ligada 

à frequente absolvição de agentes do crime, por não terem sido repelidos de maneira 

proporcional pela vítima. Tais decisões causam, como discorrem as autoras (2021, p. 188), 
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“uma paradoxal preocupação: com o delito, porém, não exatamente com a vítima, a qual se 

torna responsável por evidenciar seu dissenso e julgada por falhas em relação a isso”.  

Logo, se verifica nas decisões judiciais um grande equívoco, onde o julgador focaliza 

sua análise na existência ou não de consentimento da vítima e não propriamente na ocorrência 

da violência. Não apenas o julgador, mas também o advogado de defesa do réu, utiliza-se de 

constantes ataques à vítima seguindo uma linha argumentativa para justificar o crime e 

responsabilizar a vítima pelo ocorrido. 

A proposta de uma perspectiva de gênero e de um discurso feminista para o Direito é 

necessária e urgente para que o mesmo possar acompanhar os debates do seu tempo, pois nota-

se claramente que o julgamento aqui tratado contém os mesmos critérios que construíam as 

decisões judiciais no século XIX, tendo em vista que: 

 

 

Especificamente no Brasil, o Título CXXXIV das Ordenações Filipinas, em vigor até 

1830, que tratava da prova dos crimes violentos, determinava que a vítima, para 

comprovar o estupro, deveria seguir o procedimento ali descrito, no qual se exigia que 

ela gritasse logo após o ato forçado, indicando o mal feito e demonstrando os 

ferimentos e sinais de “corrompimento de sua virgindade” […]. (BIANCHINI; 

BAZZO; CHAKIAN, 2021, p. 189). 

 

 

De fato, como já tratado, esse contexto cultural forjou as distinções, classificações 

segundo a lógica da honestidade, expressões que foram excluídas do texto legal tardiamente. 

Logo, assim como antes, há uma qualificação do que é ser vítima, em que o estupro só é 

praticado contra mulheres cuja sexualidade não é interpretada como “reprovável”.  

Segundo Sérgio Rodas (2020), a audiência e a sentença que absolveu o empresário do 

crime de estupro de vulnerável contra Mariana Ferrer pode ser considerada nula. O juiz Rudson 

Marcos apresentou parcialidade em favor do acusado, ao intervir poucas vezes no decorrer das 

agressões do advogado Cláudio Gastão à Mariana. Além disso, o silenciamento e as poucas 

intervenções dos agentes da Justiça durante a audiência de instrução, demonstram serem 

suspeitos para atuarem no processo.  

Após a ampla repercussão do caso, o Ministério Público de Santa Catarina requereu o 

levantamento do sigilo do vídeo da audiência de instrução e julgamento, parcialmente 

divulgado à época, para buscar esclarecer informações inverídicas divulgadas pela The 

Intercept Brasil. Assim, em nota, declarou acerca da audiência divulgada à época: 

 

O Ministério Público de Santa Catarina reafirma sua solidariedade a Mariana Ferrer e 

reitera que os Promotores de Justiça que atuaram no caso adotaram, ao longo de todo 
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o processo, os necessários respeito e sensibilidade que a questão exigia, a fim de evitar 

qualquer possibilidade de revitimização ou ofensa à intimidade da vida privada da 

vítima. Ao longo de todo o processo, o Ministério Público tem respeitado, como não 

poderia deixar de ser, o sigilo conferido por lei às questões envolvendo crimes contra 

a dignidade sexual, o que impede a Instituição de divulgar detalhes sobre o processo 

ou, ainda, a íntegra do vídeo da audiência de instrução e julgamento. É imprescindível 

esclarecer, entretanto, que a audiência de oitiva de Mariana durou cerca de três horas 

e, justamente com o objetivo de resguardar sua integridade em um momento tão 

sensível, o ato foi realizado em dois dias distintos.  As perguntas feitas pelo Promotor 

de Justiça a Mariana atentaram aos princípios de acolhimento e respeito que devem 

pautar a atuação das partes no Sistema de Justiça, especialmente em se tratando de 

delitos dessa espécie.  No primeiro momento em que o advogado de defesa adotou 

atitude desrespeitosa em relação a Mariana, o Promotor de Justiça interveio para que 

ela não fosse exposta a situação de constrangimento. Além dessa manifestação, a 

íntegra do vídeo apresenta inúmeras outras interrupções promovidas pelo Promotor 

de Justiça, pelo defensor público que atuava como assistente de acusação e pelo Juiz, 

presidente do ato, inclusive nos momentos que foram editados para, propositalmente, 

excluir as intervenções realizadas em favor de Mariana.  O Ministério Público reitera 

seu repúdio à atitude do advogado e ressalta que a exploração de aspectos pessoais da 

vida de vítimas de crimes sexuais não pode, em hipótese alguma, ser utilizada para 

descredenciar a versão fornecida por ela aos fatos.  É absolutamente lamentável que 

esse tipo de argumento ainda seja apresentado por defensores e essa postura é 

amplamente combatida pelo Ministério Público de Santa Catarina, inclusive por meio 

de programas institucionais de apoio especializado às vítimas de 

violência. Entretanto, uma alteração legislativa promovida no Código de Processo 

Penal passou a permitir que as perguntas sejam formuladas diretamente à testemunha 

(art. 212) e, como é do conhecimento de todos, diversas iniciativas legislativas têm 

buscado responsabilizar Promotores de Justiça e Juízes por abuso de autoridade sob o 

fundamento de cerceamento de defesa dos acusados, o que representa flagrante 

retrocesso à garantia de uma atuação firme e contundente na defesa da vítima e da 

sociedade pelo Ministério Público. Por fim, o Ministério Público de Santa Catarina 

lamenta o fato de instituições e integrantes do Sistema de Justiça terem adotado juízo 

de valor precipitado sobre os fatos, especialmente a partir de reportagem jornalística 

com informações inverídicas e sem conhecimento das provas constantes do processo, 

fato que tomou repercussões ainda maiores diante da impossibilidade legal de 

divulgação da íntegra das informações.  O site The Intercept Brasil, por sua vez, 

alterou sua versão após nota oficial do MPSC e após veículos jornalísticos, 

formadores de opinião e influenciadores terem demonstrado nas redes sociais que as 

informações veiculadas pelo site estavam equivocadas. Publicou uma nota no fim da 

reportagem sobre o caso reconhecendo que havia utilizado de forma imprecisa a 

expressão "estupro culposo", tipo penal que não existe no ordenamento jurídico, sob 

o argumento de artifício usual ao jornalismo para tornar o processo mais acessível ao 

público. O que ocorreu, no entanto, foi a difusão proposital da desinformação em um 

ambiente que todos sabemos ser propício para a propagação de informações sem a 

devida e necessária checagem de sua veracidade. Diante desse contexto, o Promotor 

de Justiça Thiago Carriço de Oliveira requereu ao Poder Judiciário o levantamento do 

sigilo do vídeo da instrução criminal, a fim de que os órgãos de controle possam ter 

acesso à integra do ato processual e, com base nessas informações, avaliar 

adequadamente a postura adotada, de modo que a garantia do sigilo, que é justificada 

na preservação da vítima, não inviabilize o direito à informação da sociedade, sem 

edições ou manipulações (MPSC, 2020).  

 

Diante da proporção que o caso ganhou, as investigações das condutas foram iniciadas 

por cada órgão correspondente. Em nota, a OAB de Santa Catarina informou já ter oficiado 

Rosa Filho, solicitando informações prévias para prosseguir a apuração do caso e, quiçá 

instaurar um processo administrativo. O Conselho Nacional de Justiça iniciou operação para 
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averiguar a conduta do juiz Rudson Marcos, por sua omissão diante da humilhação da parte no 

curso do processo. Do mesmo modo, o Conselho Nacional do Ministério Público informou que 

já havia aberto investigação para apurar a atuação do Thiago Carriço de Oliveira (RODAS, 

2020). 

A Secretaria da Mulher, por meio da Procuradoria da Mulher da Câmara dos Deputados, 

acompanha o andamento do caso Mariana Ferrer. As deputadas representando a Frente 

Parlamentar Feminista Antirracista com Participação Popular, se reuniram com Ferrer e seu 

advogado Júlio César Ferreira da Fonseca, por videoconferência, reunião de caráter sigilosa, a 

fim de atualizar a Bancada Feminina sobre o caso e estabelecer novos encaminhamentos 

previstos para a Procuradoria. Em resumo, foram enviados 13 ofícios, com duas respostas até 

o momento, da Ordem dos Advogados Nacional e da Procuradoria Geral de Justiça de Santa 

Catarina. Além disso, foi informado a respeito do PL 5091/2020, sobre violência institucional, 

e o PL 5096/2020, a Lei Mariana Ferrer (BRASIL, 2021). Este último projeto já virou lei.  

Ademais, nas redes sociais houve grande comoção da população em geral, devido à 

absolvição de André Aranha e a forma como a Mariana foi tratada na audiência de instrução. 

Alguns protestos ocorreram pelo Brasil em prol de Justiça por Mariana Ferrer, como em São 

Paulo, mulheres ocuparam as ruas com cartazes e dizerem pelo fim da violência de gênero e da 

cultura do estupro no Brasil (BRAZILIENSE, 2020). 

Em entrevista exclusiva à NDmais (2021), Florianópolis, o advogado do acusado, 

Cláudio Gastão da Rosa Filho, fala dos impactos do caso Mariana Ferrer em sua vida pessoal e 

profissional e responsabiliza a repercussão do vídeo, divulgado pela The Intercept. Para ele o 

vídeo é uma fake news, editado e fora de contexto da audiência. Assim, destaca-se duas partes 

da entrevista: 

 

 

O senhor está dizendo que o vídeo da audiência, que ganhou repercussão, não é 

verdadeiro?  

Gastão Filho: Foi feita uma manipulação e edição em que pegaram dois trechos de 

menos de um minuto de uma audiência tumultuada que durou mais de cinco horas, e 

omitiram a parte na qual a Mariana, ao invés de responder, me atacava com 

veemência, questionava de forma ofensiva, e tomava atitudes incompatíveis com 

uma verdadeira vítima de estupro. Seu choro não foi, sob nenhum ponto de vista, 

consequência da minha conduta como defensor (NDMAIS, 2021, grifo nosso). 
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Na audiência o senhor tenta desqualificar a vítima em razão de fotos sensuais que ela 

tinha publicado. Não foi um pouco apelativo? 

Gastão Filho: Basta assistir a audiência na íntegra para ver que não foi isso que 

aconteceu. Mostro as fotos sensuais extraídas do Instagram dela, e questiono 

porque ela as apagou.  Mariana acusou de forma leviana a defesa de ter manipulado 

as fotos apresentadas. Mas todas as fotos apresentadas foram extraídas das redes 

sociais dela. Obviamente, jamais tive intenção de fazer apologia à “cultura do 

estupro”. Toda mulher merece ser respeitada, independentemente de suas escolhas e 

roupas. Repito, as perguntas tinham um foco: saber o porquê ela teria apagado as fotos 

assim que iniciou o processo e os fatos vieram à tona. Digo com todas as letras que as 

fotos não têm nada demais. Ela claramente tenta criar uma personagem recatada 

após o início do processo. É isso que eu busco desconstruir perante o juízo 

(NDMAIS, 2021, grifo nosso). 

 

 

É cabível um questionamento sobre a justificativa dada pelo advogado: qual a relevância 

para o Processo Penal, na análise da prática de um crime de estupro de vulnerável, as fotos que 

a vítima postou e, posteriormente, apagou em suas redes sociais? Em seguida, o advogado 

declara suas intenções de destruir a “personagem recatada” que a vítima adotou. É possível 

depreender, portanto, que a tese defensiva utilizada pelo advogado em audiência, desviou da 

lei, dos fatos e das provas, focalizando na análise da pessoa da vítima, enquanto mulher.  

Um advogado criminalista para ter sucesso em sua tese defensiva não deve se utilizar 

de uma linha argumentativa composta de ataques constantes a pessoa da vítima, fazer uso de 

classificações, como fez ao tentar culpabilizar a vítima por adotar, segundo ele, “atitudes 

incompatíveis com uma verdadeira vítima de estupro”. Isto posto, afere-se que não somente o 

advogado da defesa, mas todos os atores da Justiça, presentes na audiência, atuaram de forma 

parcial e omissiva. 

Portanto, um dos grandes desafios a ser enfrentado no combate à violência sexual é a 

subnotificação, isto é, os números alarmantes não representam os casos que ocorrem na 

realidade. Assim, a subnotificação advém, dentre outras raízes, da revitimização e da 

culpabilização da mulher em situação de violência de gênero, infelizmente por parte dos agentes 

da justiça que deveriam corresponder ao acolhimento e serviço adequado à vítima e ao 

processamento do caso (ALBUQUERQUE, 2021).  

O caso em tela comunica que prevalece no Sistema de Justiça Penal um julgamento 

moral da vítima, quando deveria ocorrer um exame técnico e objetivo dos fatos. Busca-se, de 

fato, a “vítima ideal” e o “depoimento ideal”. No entanto, essa exposição e constrangimento da 

vítima durante todo curso da denúncia à ação penal representa uma duplicação da violência de 

gênero. 

 

3.4 O que a Lei Mariana Ferrer comunica? 
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A positivação de leis de proteção às mulheres no Brasil advém de grandes lutas 

organizadas e do combate à violência e opressões sofridas pelas mulheres brasileiras. Do direito 

ao voto à dignidade e liberdade sexual, a lógica de positivação das leis que versam sobre o 

direito das mulheres é que sempre são precedidas de uma situação fática violenta, de grande 

repercussão social, que produz movimentos de indignação e revolta, gerando visibilidade e 

maior abertura nos espaços públicos para o debate do tema. No Brasil, “a construção de Leis 

visando evitar que outras mulheres sofram como àquelas as quais as violências sofridas foram 

pivô da criação das Leis” (OLIVEIRA; GIORDANO, 2021, p. 8). 

Quando da conquista do voto feminino, vê-se uma grande mudança de paradigma, pois 

o direito das mulheres prescinde de uma violência de gênero e a luta “é uma força viva, de 

busca e esperança de conquistas de espaço e de mundo mais justo” (OLIVEIRA; GIORDANO, 

2021, p. 8). A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi um marco histórico 

para o Direito das Mulheres no Brasil ao conceder a igualdade formal entre homens e mulheres, 

conforme prevê o artigo 5º, I, da CF/88. Entretanto, a igualdade material (equidade) é um 

desafio diário, em todas as esferas (público/privado, social/mercado, universidade/carreiras e 

etc.).  

Um traço marcante na construção da legislação feminista no Brasil é a cultura da 

homenagem, isto é, a lei ganha o nome da mulher que sofreu a violência. Assim ocorreu com a 

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que dispõe sobre a violência doméstica, Lei Carolina 

Dieckmann (Lei 12.737/2012), que prevê os crimes cibernéticos e a Lei Joana Maranhão (Lei 

12.650/2015), que modifica regras de prescrição de crimes contra crianças e adolescentes. O 

Legislativo nacional segue, portanto, uma tendência, como acontece nos Estados Unidos, em 

que a ocorrência de crimes com vítimas mulheres que ganham grande destaque na sociedade e 

nos meios de comunicação, incentivam a produção de leis que são batizadas com o nome destas 

mulheres (SOUSA, 2017).  

A Lei Mariana Ferrer, o mais novo projeto de ampliação dos direitos das mulheres, 

seguiu essa mesma lógica. A repercussão do caso supracitado, que sobrecarregou a vítima 

quando esta decidiu acionar a Justiça, revitimizando-a em seu depoimento. Assim, conforme 

divulgado nos canais de informação, a instrução processual se reverteu em um verdadeiro 

espaço de diversas violações, dentre elas a mais abrangente – a violência de gênero.  

O Projeto de Lei nº 5096, de 2020, que altera a Lei 3.689 (Código de Processo Penal 

Brasileiro), de autoria da Sr.ª Lídice da Mata e outros, foi proposto com o objetivo de reduzir 

os casos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas no curso do julgamento dos casos 

dos crimes contra a dignidade sexual (OLIVEIRA; GIORDANO, 2021). 
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A Lei Mariana Ferrer foi sancionada, Lei nº 14.245 de 22 de novembro de 2021, que 

alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais para “coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas e 

para estabelecer causa de aumento de pena no crime de coação no curso do processo” (BRASIL, 

2021). É relevante, mencionar o seu art. 3º, que altera o Código de Processo Penal nos arts. 

400-A e 474-A:  

Art. 3º O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), 

passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 400-A e 474-A: 
“Art. 400-A. Na audiência de instrução e julgamento, e, em especial, nas que apurem 

crimes contra a dignidade sexual, todas as partes e demais sujeitos processuais 

presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena 

de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o 

cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: 
I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de 

apuração nos autos; 
II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade 

da vítima ou de testemunhas.” 
Art. 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos 

processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de 

responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz presidente garantir o 

cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: 
I - a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de 

apuração nos autos; 
II - a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade 

da vítima ou de testemunhas (BRASIL, 2021).  
 

 

O que a Lei Mariana Ferrer comunica ao ser promulgada em 2021? Comunica, 

sobretudo, que o Poder Judiciário não está preparado para acolher e proteger as mulheres 

vítimas de violência sexual. Que o sistema permite e tem reproduzido estereótipos de gênero, 

classificando a vítima, avaliando a sua reputação sexual segundo a moral sexual patriarcal, 

revitimizado durante todo o percurso e a colocando na espera no “banco dos réus”, para que 

somente depois de minunciosamente verificada, se será uma vítima genuína e, assim, ser tratada 

como digna dos aparatos de proteção estatal.  

Além disso, pode-se mencionar uma preocupação dos impactos negativos do caso 

Mariana Ferrer ao desestimular as vítimas a recorrerem ao Poder Judiciário. Porém, a proposta 

da Lei é justamente gerar uma maior segurança de que ao acionarem o Sistema de Justiça Penal, 

em situações como essas de desrespeito, as vítimas agora possuem respaldo legal para buscar a 

responsabilização dos agentes (OLIVEIRA; GIORDANO, 2021). 

O caso da Mariana Ferrer também motivou o Projeto de Lei nº 5091, de dezembro de 

2020, autoria das deputadas Soraya Santo (PL/RJ), Flávia Arruada (PL/DF) e Margarete Coelho 

(PP/PI), aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto, que se encontra aguardando a 
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tramitação no Senado Federal, busca alterar a Lei nº 13.869/2019, para tipificar o crime de 

violência institucional, caracterizado pela ação ou omissão de agente público que prejudique o 

atendimento à vítima ou testemunha de violência ou cause a sua revitimização, punível com 

pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa (BRASIL, 2021). Dentre as justificativas do 

projeto de lei, encontra-se motivações fundadas: 

 

Na última semana, o Brasil assistiu estarrecido à audiência de processo de acusação 

de estupro, que figurava como vítima e testemunha de acusação Mariana Ferrer. O 

que se viu durante todo o vídeo foi a ridicularização da vítima. A defesa do acusado, 

o empresário André Camargo Aranha, mostrou fotos sensuais tiradas pela jovem no 

exercício de sua profissão de modelo, como se elas reforçassem o argumento de que 

a relação foi consensual, argumentou que “jamais teria uma filha do nível” de 

Mariana, além de classificar o choro da vítima durante a audiência de dissimulado e 

falso. Em nenhum momento o advogado foi questionado sobre a relação das fotos 

com o caso, e, nas poucas vezes que foi interrompido pelo juiz, foi pedido apenas que 

se mantivesse o “bom nível”. A vítima, já desgastada por todo o processo, reclamou, 

pediu por respeito, afirmou que nem o acusado fora tratado de tal maneira, mas, como 

resposta teve apenas o consentimento do juiz para se recompor e tomar uma água. Não 

houve também nenhuma interferência do Ministério Público, que acompanhou a 

testemunha ser humilhada e revitimizada. É inconcebível que os agentes públicos, 

operadores do direito, não tenham em momento algum utilizado de suas posições para 

coibir a atitude inaceitável da defesa. A justiça deve ser um local de acolhimento da 

vítima, buscando a punição correta e justa para cada crime cometido. O caso Mariana 

Ferrer apenas escancara o que ocorre entre quatro paredes em diversas instituições 

públicas, como delegacias e tribunais (BRASIL, 2020). 

 

A lei visa garantir maior segurança às vítimas de violência sexual quando acionarem o 

Sistema de Justiça Penal. Entretanto, como assevera Sousa (2017), por mais que a legislação 

sofra alterações, as penalidades aplicadas e a seletividade do sistema de justiça penal 

permanecem, tanto para a ditar quem é vítima, quanto para ditar quem são os supostos culpados. 

Embora as leis atuais sejam criadas com uma roupagem em (com) nome de vítimas, como é o 

caso da “Lei Mariana Ferrer”, é necessário considerar sua real efetividade prática. O Poder 

Legislativo respondeu a um caso emblemático ao produz uma legislação em proteção às vítimas 

de violência sexual, conferindo tratamento adequado durante o interrogatório, porém resta 

verificar se esta será incorporada na prática jurídica.  

A questão que se coloca é: o que se pretende com a criação de novas leis, como a Lei 

Mariana Ferrer? Por não ser uma legislação preventiva, mas advinda de um caso que tomou a 

mídia e ganhou relevância nacional, ela será capaz de mudar a práxis jurídica? A Lei Mariana 

Ferrer poderá resgatar as vítimas do banco dos réus e tirá-las desse lugar estereotipado de 

julgamento e violência?  

Interessante que, ao final das justificativas do Projeto de Lei nº 5091/2020, dispõe “é 

importante que este parlamento dê uma resposta que ajude a coibir a prática da violência 
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institucional”. Em concordância com Sousa (2017), talvez se almeje simplesmente acalmar a 

revolta popular, conferindo a impressão de que alguma atitude está sendo tomada para o 

enfretamento da violência de gênero praticado pelos atores do Sistema de Justiça Penal, ainda 

que por meio de leis previsivelmente ineficazes. 

Portanto, as reformas legislativas extremamente importantes que aconteceram no ano 

de 2005 e 2009 no Código Penal para retirada dos termos de honestidade, virgindade e alteração 

do título dos crimes sexuais, faz concluir que as novas mudanças legislativas são importantes 

em certo ponto. Entretanto, a eficácia da novidade legal é o maior desafio e, a Lei Mariana 

Ferrer acaba por denunciar um Poder Judiciário que reproduz e legitima os estereótipos de 

gênero e os valores patriarcais em suas práticas e discursividade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O conceito de gênero deve ser abordado como um conceito amplo que pode ser 

observado além da concepção biológica, sendo um recurso de análise e assimilação do modo 

de organização social, político, econômico e cultural. Assim, o gênero pode ser compreendido 

no sistema patriarcal, na construção dos papéis, espaços e estereótipos como meio de 

desenvolver diferenças simbólicas estereotipadas e estigmatizantes entre o masculino e o 

feminino. 

Na busca de compreender o papel do Sistema de Justiça Penal na produção da violência 

de gênero institucional, o estudo realizado neste trabalho, verificou a presença de estereótipos 

de gênero sobre a mulher no Poder Judiciário e a dupla vitimização, ao analisar os crimes de 

estupro e estupro de vulnerável. Além disso, a despeito da neutralidade e imparcialidade dos 

julgadores, estes refletem em suas práxis jurídica valores dominantes, carregados de 

estereótipos, preconceitos e discriminação de gênero presentes em nossa cultura. 

A lógica da honestidade continua sendo aplicada no processamento e julgamento dos 

crimes de estupro pelo Sistema de Justiça Penal, que insiste em analisar aspectos subjetivos da 

vida privada da vítima, reproduzindo estereótipos de gênero no espaço decisório e, sobretudo, 

a violência de gênero institucional (ANDRADE, 2005). 

A história das mulheres na sociedade é marcada pela violência física, psicológica, pela 

falta de espaços de atuação, pela ausência de credibilidade dos depoimentos e ações diante do 

mundo masculinizante. É certo que mudanças ocorrem a todo momento e as mulheres têm 

conquistado espaço e caminhos de liberdade para as próximas gerações. Apesar de a proteção 

da mulher e dos seus direitos estar consolidada em legislação e em algumas instituições de 

acolhimento, ainda é preciso lidar com casos como o da Mariana Ferrer, que ao acionar o 

Sistema de Justiça Penal para denunciar um crime de estupro de vulnerável, presenciou na 

audiência de instrução uma verdadeira “sala de tortura”, onde outros elementos distintos do 

processo foram utilizados na tentativa de acusá-la de ter provocado ou de ser merecedora da 

violência (OLIVEIRA; GIORDANO, 2021). 

Em que pese as limitações do presente estudo, no que tange à análise das mudanças 

legislativas, dos casos emblemáticos e dos diversos contrapontos da jurisprudência, o 

tratamento dado aos crimes sexuais – especialmente ao estupro e ao estupro de vulnerável – é 

desafiador diante de tantas interpretações e aplicações distintas, principalmente nas formas sutis 

de reprodução de estereótipos de gênero e reforço dos valores patriarcais, cominando na 

duplicação da violência contra as mulheres.  
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Na audiência de instrução e julgamento do caso Mariana Ferrer, houve omissão por 

parte dos agentes públicos que permaneceram inertes ao ver a vítima sendo submetida, 

constantemente, a situações e questionamentos desnecessários, repetitivos e invasivos durante 

a tentativa da defesa de desqualificar a vítima de estupro de vulnerável em audiência 

(FERREIRA, 2021).  

Uma atecnia por parte dos atores da Justiça presentes no ato, que, infelizmente, não 

configura um caso atípico e isolado no Judiciário brasileiro, mas, como o presente estudo pôde 

constatar através de outros casos abordados ao logo do trabalho, ser esta uma prática comum, 

não apenas na audiência, no depoimento das partes, mas em toda práxis jurídica regida pelo 

sistema patriarcal. 

Diante do exposto, constata-se que o estudo do caso Mariana Ferrer, confirmou a 

hipótese inicial deste trabalho: os estereótipos de gênero sobre a mulher e os valores patriarcais 

estão presentes no Sistema de Justiça Penal, que reproduz e legitima a violência de gênero, ao 

classificar as vítimas e controlar a sexualidade das mulheres, sendo necessário, portanto, uma 

profunda reflexão para combater discriminações de gênero no Poder Judiciário. 

A Lei Mariana Ferrer (Lei nº 14.245/2021) expõe, sobretudo, que o Poder Judiciário não 

está preparado para o acolhimento e proteção das mulheres vítimas de violência sexual. O 

sistema permite e tem reproduzido estereótipos de gênero, ao avaliar a reputação sexual da 

mulher segundo a moral sexual patriarcal. Todavia, a lei busca punir constrangimentos e atos 

contra a dignidade de vítimas de violência sexual e de testemunhas durante julgamentos. De 

fato, é um marco na luta contra a violência de gênero institucional e que pode significar uma 

mudança de paradigma nos direitos das mulheres no Brasil. 

Ademais, destaca-se a necessidade de novos estudos, mais amplos no Sistema de Justiça 

Penal brasileiro acerca da promoção, legitimação e fortificação de hierarquias sociais e de 

gênero. Com o advento da Lei Mariana Ferrer, nasce novos campos de estudo para analisar a 

efetividade da norma no julgamento dos casos levados ao Poder Judiciário quando a vítima de 

violência sexual e testemunhas são submetidas aos interrogatórios.  
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