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RESUMO 

 

A chamada cultura do estupro vem apontar comportamentos que silenciam ou 

relativizam a violência sexual contra as mulheres e, para compreendê-la, faz-se 

imprescindível o estudo e a abordagem das relações sociais entre os gêneros. Se o 

Direito é reflexo da sociedade, é possível que o mesmo a reproduza por meio de 

discursos jurídicos discriminatórios que reforçam os papéis de gênero e a hostilidade 

contra as mulheres vítimas de crimes sexuais. O objetivo do trabalho é verificar se 

nos crimes de estupro os operadores do direito agem de modo a reproduzir práticas 

e discursos que disseminam uma cultura do estupro no Poder Judiciário. O método 

de abordagem selecionado foi o dedutivo, em conjunto com a técnica de pesquisa 

bibliográfica e documental. Como resultado, constatou-se que o Judiciário age 

ativamente na perpetuação e legitimação de uma cultura do estupro mediante 

preceitos, práticas e discursos que reforçam, justificam e até naturalizam a violência 

sexual contra as mulheres. 

 

Palavras-chave: Cultura do Estupro. Gênero. Discurso Jurídico. Estupro. Violência 

Sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The so-called rape culture has brought attention to behaviors that silence or diminish 

sexual violence against women, and, in order to understand this social concept, the 

study and the approach of social relations between genders are essential. If the Law 

is a reflection of society, it may reproduce its discriminatory juridical discourses that 

reinforce gender roles and the hostility against women victims of sexual crimes. The 

objective of this work is to verify if, in rape trials, jurists reproduce practices and 

discourses that spread a rape culture in the Judiciary Power. The approach used in 

this paper was a deductive one, combined with the bibliographical and documentary 

research technique. As a result, it was found that the Judiciary acts actively in the 

perpetuation and legitimation of a rape culture through precepts, practices and 

discourses that reinforce, justify and even naturalize sexual violence against women. 

 

Keywords: Rape Culture. Gender. Juridical Discourse. Rape. Sexual Violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos séculos as relações entre homens e mulheres estiveram 

baseadas na distribuição de poder, ou seja, na desigualdade de gênero frente a 

supervalorização dos preceitos masculino em detrimento do feminino1, em um 

cenário historicamente marcado por uma construção social de opressão feminina 

mediante a convenção e suporte de um ideário machista.2   

Nessa esteira, à mulher sempre foi reservado os espaços deixados pelos 

homens, sendo diversas vezes reprimidas, violentadas, sufocadas e castradas 

sexualmente em pró da manutenção dos papéis de gênero impostos culturalmente.3 

Entrementes, embora as lutas promovidas pelos movimentos de mulheres ao 

longo de décadas gerassem algumas mudanças nas estruturas patriarcais, inclusive, 

transformações espaçadas na legislação internacional e nacional, no Brasil, apesar 

dos avanços legislativos advindos com Constituição Federal de 1988, ainda 

prevalece, no que diz respeito à mulher, atitudes, padrões e valores 

discriminatórios.4  

Em realidade, as assimetrias de gênero, reflexo de uma estrutura machista e 

hierárquica de posições presente nas instâncias sociais ao longo da história e que 

ainda repercute no dia-a-dia das mulheres através da opressão e violência social5, é 

um mecanismo que contribui de forma considerável na construção e perpetuação de 

uma cultura que banaliza o estupro, tendo em vista que mais do que um crime 

sexual, o estupro deriva de uma relação de poder, utilizado como expressão de 

masculinidade para manter as mulheres na linha, subordinadas como o segundo 

sexo.6 

                                                
1 BARSTED, Leila Linhares. Gênero e Desigualdades. Disponível em: 
<www.cepia.org.br/doc/generoedesigualdades.pdf>. Acesso em: 19 de setembro de 2016. 
2 VIEIRA, Anderson Henrique. HENRIQUE, Elisângela Pereira. Cultura do Estupro e o Processo de 
Objetificação Feminina: uma (re)visão narrativa dos mecanismos sustentadores. Disponível 
em:<semgesexse.esy.es/GT's/GT-direitoshumanos/anderson%20henrique%20vieira.pdf>. Acesso 
em: 19 de setembro de 2016. 
3 FERNANDES, Leonísia Moura. Traduzir a língua do medo para superar a cultura de estupro. 
Disponível em:<periodicos.ufpb.br/index.php/ged/article/view/23590>. Acesso em: 19 de setembro de 
2016. 
4 BARSTED, Leila Linhares. Gênero e Desigualdades. Disponível em: 
<www.cepia.org.br/doc/generoedesigualdades.pdf>. Acesso em: 19 de setembro de 2016. 
5 PRESTES, Cristina. OLIVEIRA, Taciane de. Mulher, violência e gênero. Disponível em: 
<www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppIII/html/Trabalhos2/Cristina_prestes_Taciana_Oliveira245.pdf.> 
Acesso em: 18 de outubro de 2016. 
6 BROWNMILLER, Susan. Against our will: men, women and rape. New York: NYP, 1975. 
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Dados publicados no 9° Anuário Brasileiro de Segurança Pública, produzidos 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)7, mostraram que, em 2014, 

foram comunicados à polícia 47.643 casos de estupro no Brasil, calculando a média 

de um registro a cada 11 minutos. Apesar da estatística elevada, o FBSP estima que 

o número de casos seja ainda maior, considerando que, em média, apenas 35% dos 

crimes sexuais são notificados. Ainda, segundo tais informações, cerca de 90,2% 

das mulheres afirmam ter medo de sofrer algum tipo de violência sexual, o que 

evidencia que os crimes sexuais são, na maioria esmagadora das vezes, 

direcionados ao gênero feminino. 

Diante de tais estatísticas, casos recentes de estupros coletivos também 

ganharam as mídias sociais e ampliaram o debate sobre a existência de uma cultura 

do estupro no Brasil, como o caso da adolescente do Rio de Janeiro estuprada por 

diversos homens, em seguida, exposta nas redes sociais pelos autores do crime8, e 

dos três casos de estupro coletivo de adolescentes no Piauí9, em que, apesar dos 

contornos dos delitos, foram iniciados ataques às vítimas, sobretudo às suas 

condutas, com o intento de justificar a violência sexual sofrida. 

Nesse ínterim, por o crime de estupro, praticado contra a mulher adulta ou 

adolescente, gerar inúmeros debates no senso comum e despertar sentimentos 

contraditórios, pois ao mesmo tempo em que existe um sentimento de repúdio ao 

delito, há também uma tentativa de justificar a agressão sexual por meio da 

culpabilização da vítima e até do descrédito de sua versão dos fatos, o presente 

trabalho pretende analisar e verificar se os discursos socioculturais produzidos 

contaminam os operadores do direito, a fim de investigar se o Poder Judiciário age 

ativamente, ou passivamente, na perpetuação e disseminação de uma cultura do 

estupro mediante preceitos, práticas e discursos jurídicos que reforçam, justificam e 

até naturalizam a violência sexual contra as mulheres, criando barreiras que as 

impeçam do efetivo acesso à Justiça e à proteção.  

                                                
7FBSP. 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2015. Disponível em:< 
www.forumseguranca.org.br/produtos/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/9o-anuario-brasileiro-
de-seguranca-publica>. Acesso em: 17 de junho de 2016. 
8 UOL NOTÍCIAS. Delegada conclui inquérito e indicia sete por estupro coletivo no Rio. 
Disponível em: <noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/06/17/delegada-conclui-inquerito-
e-indicia-sete-por-estupro-coletivo-no-rio.htm>. Acesso em: 17 de junho de 2016. 
9 UOL NOTÍCIAS. Jovem de 21 anos sofre estupro coletivo no Piauí; caso é o 3º em menos de 
um mês. Disponível em: <noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/06/14/jovem-de-21-
anos-sofre-estupro-coletivo-no-piaui-caso-e-o-3-em-um-mes.htm>. Acesso em: 17 de junho de 2016. 
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O interesse pelo tema decorre das inquietações que ele provoca pois, não 

obstante o crime de estupro ser subnotificado10, nas denúncias é revelado uma 

enorme margem de vitimização feminina11, o que gera a indagação de se a mulher, 

ao sair dos braços violentos do seu agressor, encontrará na seara judicial do Estado 

assistência ou será tratada da mesma forma discriminatória em uma outra 

linguagem?  

A hipótese da pesquisa consiste no fato de que os operadores do direito, 

ainda que inconscientemente, reproduzem uma cultura do estupro ao fazerem uso 

de discriminações e estereótipos de gênero nos seus discursos jurídicos, 

deslocando a investigação da denúncia de crime de estupro para o comportamento 

social e sexual da mulher-vítima como forma de justificar, atenuar ou abonar o réu. 

Para desenvolver o assunto, o presente trabalho foi realizado com base em 

artigos, livros, teses e sítios eletrônicos que auxiliaram na pesquisa, além da análise 

dos discursos empregados nos processos judiciais e acórdãos registrados no Brasil 

a partir de 2010 envolvendo mulheres vítimas do crime de estupro. O universo 

temporal escolhido justifica-se por se tratar de período no qual ocorreu significativa 

mudança na legislação nacional a respeito do tema, a saber: Lei nº 12.015, de 7 de 

agosto de 2009. O método de abordagem selecionado foi o dedutivo e a técnica de 

pesquisa bibliográfica e documental. 

Em um primeiro momento, será apresentado algumas considerações 

históricas e conceituais sobre machismo, desigualdade de gênero e cultura do 

estupro, a fim de introduzir o tema e mostrar como as construções sociais estão 

arraigadas de forma inconteste nos estereótipos de gênero. 

Em um segundo momento, será brevemente demonstrado os aspectos 

jurídicos-penais do crime de estupro, suas peculiaridades, qualificadoras, bem como 

as modificações advindas pela Lei nº 12.015/2009. 

Por derradeiro, em um terceiro momento, será analisado a forma como o 

sistema penal brasileiro seleciona a figura do autor e da vítima, bem como os 

discursos jurídicos que permeiam os processos judiciais de crime de estupro, com o 
                                                
10 IPEA. Estupro no Brasil: Tratamento e Consequências. Disponível em: 
<www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf>. Acesso 
em: 18 de outubro de 2016. 
11 IPEA. Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde (versão preliminar). 
Disponível em:< 
www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf>. Acesso 
em: 28 de março de 2017. 
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propósito de averiguar o comportamento e atuação dos doutos operadores do direito 

frente a esse tipo de crime e sua naturalização. 

Realizou-se, portanto, uma investigação crítica, na busca de estabelecer um 

estudo que permitirá verificar a existência de algum tipo de falência institucional do 

judiciário no tratamento de tais casos, incentivando o debate e a reflexão sobre os 

aspectos que regem a cultura do estupro como forma de perpetrar mudanças na 

esfera judicial e, sobretudo, social.  
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2 MACHISMO E DESIGUALDADE DE GÊNERO: ASPECTOS DA CULTURA DO 

ESTUPRO 

 

Partindo-se de um viés histórico, o machismo é a opressão mais antiga e, 

consequentemente, a mais arraigada na sociedade12, baseado na crença da 

supremacia do homem sobre a mulher, ante o engrandecimento das características 

físicas e culturais associadas ao sexo masculino.13  

De fato, em toda parte e em qualquer época, os homens expressaram a 

satisfação de se fazerem acreditar os reis da criação.14 “Legisladores, sacerdotes, 

filósofos, escritores e sábios empenharam-se em demonstrar que a condição 

subordinada da mulher era desejada no céu e proveitosa à Terra” (BEAUVOIR, 

1970, p. 16).  

Na Grécia Antiga, Platão agradecia aos deuses a mercê de não ter sido 

criado escravo, mas também o fato de ter nascido homem e não mulher15; na Idade 

Média, o Tribunal do Santo Ofício condenou milhares de pessoas à morte, a maioria 

mulheres inocentes, por acreditar serem seres “naturalmente” propensos à prática 

de feitiçarias16; no século XVII, as concepções divulgadas reforçavam a imagem da 

mulher como um ser sem vontade própria, incapaz de racionalizar como um homem, 

devendo sua educação ser restrita ao doméstico, posto que a busca do saber seria 

contrária a sua natureza17; no século XVIII, ainda era negado à mulher o status de 

sujeito nos crimes de abuso sexual, cabendo ao seu responsável legal a tomada de 

providências por violação de sua “propriedade”18; no século XIX acreditava-se que a 

                                                
12 BARRETO, Mariah Sá. A Luta Feminista e a Busca pela Igualdade de Gênero. Disponível 
em:<http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2013/ig/pdf/ganhadores_9edicao/Categoria_EnsinoMedio/U
F/MaariahSaBarretoGama.pdf>. Acesso em: 23 de outubro de 2016. 
13 CORDEIRO, Joel de Araújo. Mulher: A bomba anatômica que explodiu o homem e implodiu a 
sociedade. Rio Grande do Sul: Buqui Livros Digitais, 2016. 
14 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Tradução Sérgio Milliet. - 4.ed. – São Paulo: Difusão 
Europeia do Livro, 1970. 
15 Idem. 
16 ANGELIN, Rosângela. A "caça às bruxas": uma interpretação feminista. Disponível 
em:<www.espacoacademico.com.br/053/53angelin.htm>. Acesso em: 27 de outubro de 2016. 
17 RODRIGUES, Valeria Leoni. A importância da mulher. Disponível 
em:<www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/729-4.pdf>. Acesso em: 27 de outubro de 
2016. 
18 ROST, Mariana; VIEIRA, Miriam Steffen. Convenções de gênero e violência sexual: a cultura 
do estupro no ciberespaço. Contemporânea, comunicação e cultura, v. 13, n. 2, p. 261-276, 
maio/ago. 2015. 
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maternidade curava distúrbios de loucura19; e, ainda hoje, em uma sociedade 

moderna, os valores subsistem enraizados nas diferenças sexuais.  

 

Nesta polarização, o sexo masculino se encontra como forte, dominador, 
racional, chefe de família, enquanto que o sexo feminino é o sexo frágil, 
dominado, domesticável, emotivo e dócil. Percebe-se, portanto, que os 
valores da sociedade moderna se encontram como caracterizadores do 
masculino e que o discurso colonizador está presente nestas relações de 
gênero. A partir da ideologia sexista, o homem, tal como foi construído, é 
que sabe o que é melhor para a mulher, a família e a sociedade. (CUNHA, 
2014, p. 151) 

 

Em resumo, o machismo encontra-se impregnado nas raízes culturais da 

sociedade há séculos, reservando à mulher um papel secundário de dominação, 

exploração e sujeição ao homem20, sendo possível constatar que as inúmeras 

formas de discriminação e violência contra as mulheres não são meros 

acontecimentos pontuais, mas, sobretudo, produtos das relações de poder 

historicamente construídas.21  

O gênero, portanto, é um produto social e histórico que está fundamentado 

sobre as diferenças sexuais de caráter relacional22, sendo a hostilidade sobre o que 

é feminino um aspecto estruturante e fundante da sociedade patriarcal/machista 

posto que se sustenta nos liames de submissão e dominação na inter-relação dos 

sexos.23  

Para MOURA (2016 apud BIRNFELD; LOIS, 2016, p.52-53), gênero é uma 

construção ideológica, ou seja, um conjunto de imposições sociais que delineia a 

masculinidade e a feminilidade, e, apesar de serem comumente colocados como 

opostos, “as experiências cotidianas escancaram que a verdadeira relação não é de 

simetria, mas de hierarquia”. Enfim, conforme bem abordou BUTLER (2003, p. 24): 

“O gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado.” 

                                                
19 REIS, Andreia Moceli. PELLANDA, Gabriela. SILVA, Graciele Santos da. REMPEL, Luciane. 
SILVA, Tassia Taiana. Mulheres, sociedade colonial, época do império e nos dias atuais. 
Disponível em:<www.pucpr.br/eventos/educere/educere2004/anaisEvento/Documentos/CI/TC-
CI0036.pdf>. Acesso em: 27 de outubro de 2016. 
20 DRUMONT, M.P. Elementos para uma análise do machismo. Perspectivas, São Paulo, 3: 81-85, 
1980. 
21 ROSSI, Giovana. OS ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E O MITO DA IMPARCIALIDADE 
JURÍDICA: Análise do discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2015. 
22 FUKUDA, Rachael Franzan. Assédio Sexual: uma releitura a partir das relações de gênero. 
Simbiótica, Ufes, v.ún., n.01, julho de 2012, p. 119 - 135. 
23 CUNHA, Bárbara Madruga. Violência conta a mulher, direito e patriarcado: perspectivas de 
combate à violência de gênero. Paraná: Universidade Federal do Paraná, 2014. 
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Nesse cenário, importante destacar que, ao contrário do pensamento 

determinista impetrado no senso comum, a desigualdade social entre os gêneros24 

não está pautada nas disparidades biológicas entre os sexos, relacionadas a 

anatomia e a fisiologia, mas, acima de tudo, em discursos, ideologias e práticas que 

condicionam como natural a primazia do homem sobre a mulher.25  

Com efeito, a cultura machista oferece modelos de identidade tanto para o 

elemento masculino como para o elemento feminino, estabelecendo as relações 

entre os sexos mediante uma produção-reprodução de papéis, códigos e 

representações sexuais nas quais se concebe as próprias condições sociais de 

subordinação.26  

 

A noção de cultura se revela então o instrumento adequado para acabar 
com as explicações naturalizantes de comportamentos humanos. A 
natureza, no homem, é inteiramente interpretada pela cultura. As diferenças 
que poderiam parecer mais ligadas a propriedades biológicas particulares 
como, por exemplo, a diferença de sexo, não podem ser jamais observadas 
"em estado bruto" (natural) pois, por assim dizer, a cultura se apropria delas 
"imediatamente": a divisão sexual dos papéis e das tarefas nas sociedades 
resulta fundamentalmente da cultura e por isso varia de uma sociedade 
para outra. (CUCHE, 1999, p. 10 e 11) 

 

Sendo assim, não são propriamente as características sexuais que justificam 

a desigualdade entre o que é feminino ou masculino, mas sim a forma como essas 

características são representadas e valorizadas em uma dada sociedade e momento 

histórico por meio da cultura e dos seus valores sociais.27 

Em decorrência disso, por óbvio, a conduta e a representação sexual de cada 

gênero são também diferenciadas no regime patriarcal.28 Enquanto os meninos são 

habituados e incentivados a serem ativos e viris, “sendo o pênis um objeto que vem 

a cumprir esse papel” (BEAUVOIR, 1976 apud GOIANA; HOLANDA, 2015, p. 12), as 

                                                
24 A desigualdade de gênero neste trabalho refere-se as relações desiguais e assimétricas entre o 
masculino e feminino, tendo em vista a subjugação da mulher ao homem e ao domínio patriarcal.  
25 LIMA, Rebeca Napoleão de Araújo. LIMA, Marina Torres Costa. O estupro enquanto crime de 
gênero e suas implicações na prática jurídica. Disponível em:<jus.com.br/artigos/25354/o-estupro-
enquanto-crime-de-genero-e-suas-implicacoes-na-pratica-juridica>. Acesso em: 25 de janeiro de 
2017. 
26 MARTINS, David Alexandre. Machismo na Sociedade Contemporânea. Disponível em:<ec2-107-
21-65-169.compute-1.amazonaws.com/content/ABAAAg940AA/conceituando-definindo-machismo#>. 
Acesso em: 27 de outubro de 2016. 
27 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, Sexualidade e Educação: Uma perspectiva pós-
estruturalista. Petrópolis: Vozes, 2001. 
28 FERNANDES, Leonísia Moura. Traduzir a língua do medo para superar a cultura de estupro. 
Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito Centro de Ciências Jurídicas - 
Universidade Federal da Paraíba Nº 01 - Ano 2015. 
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meninas tem sua sexualidade reprimida e marginalizada. “O fetichismo do homem 

provedor ativo e a alienação da mulher indefesa passiva é transposto para a 

performance sexual.” (FERNANDES, 2015, p. 249). 

Ademais, ainda no que diz respeito as representações sexuais, um dos 

aspectos incontestáveis da sociedade machista é a objetificação e hipersexualização 

do corpo feminino, representado como mero instrumento de prazer e desejo, de 

forma a estimular o ideário de que mulheres são mercadorias e podem ser 

“tomadas” quando um homem assim o desejar, tornando-as ainda mais vulneráveis 

aos crimes sexuais.  

  

A diferença no tratamento do indivíduo em face de seu gênero ocasionou 
um processo de discriminação, marcado por violência, das mais variadas 
formas. Além do mais, a mulher foi objetificada, ou seja, o homem, durante 
toda a história, viu a mulher como um objeto de desejo, alguém que estaria 
ao seu dispor para satisfazer as suas necessidades, principalmente aquelas 
relacionadas ao prazer, sem se preocupar ao menos com o consentimento 
dela. Afinal, se a mulher deveria obedecê-lo, estar em um patamar de 
inferioridade, deveria estar sempre pronta para acatar as ordens do seu 
senhor. (DIOTTO; SOUTO, 2015, p. 4)  

 

A objetificação sexual, de acordo com Heldman (2012), fica evidente, por 

exemplo, nas propagandas televisivas, anúncios e imagens em que os corpos 

femininos são representados sem cabeça ou como apoios para produtos, reduzindo-

os a meros objetos inanimados e sem individualidade.  

A participação da mulher se torna puramente decorativa e seu objetivo 

principal é, tão somente, o de agradar ao homem, tendo como consequência a sua 

inferiorização e a manutenção das desigualdades existentes entre os gêneros.29 

A fim de ilustrar a erotização/objetificação da figura feminina, pode-se tomar 

como exemplo a campanha da marca de cerveja Skol, veiculada em 2006/2007, na 

qual era anunciado itens da sociedade que se fossem inventados por um 

consumidor da bebida seriam diferentes. Dentre os itens que seriam reinventados 

estaria um provador de roupas, onde cortariam suas cortinas para que todo o corpo 

da mulher ficasse a mostra, sendo-lhe coberto apenas o rosto.  

                                                
29 NELETO, Nathalie Pedrón. Objetificação da mulher na propaganda: análise crítica do discurso 
da campanha à cerveja 100% da Itaipava. Disponível em: 
<www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/140273/000990769.pdf?sequence=1>. Acesso em: 28 de 
outubro de 2016. 
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A propaganda do carnaval de 2015, da mesma fabricante de bebidas, 

também explícita a ideia de o consentimento pouco importar ao trazer mensagens 

do tipo: “Esqueci o “NÃO” em casa.”  

Outro exemplo interessante é a propaganda da marca Dolce & Gabanna, 

veiculada em 2007, em que a imagem feminina, além de altamente erotizada, estava 

subjugada na frente de vários homens, assemelhando-se a uma simulação de 

estupro coletivo.  

Nesse sentido, para CARLL (2005, p. 144 apud SCARPATI, 2013, p. 77) a 

mídia é uma das fontes de desenvolvimento e manutenção de tais ideologias 

sociais, na medida em que além de refletir o que ocorre na sociedade, também 

reforça estereótipos de como as mulheres são vistas. 

 

O poder de sedução da publicidade é talvez um dos mais ativos e eficazes 
dos nossos dias. Diariamente nos rendemos a um sem número de 
mensagens, que não só manipulam nossas mentes, ditando-nos regras de 
consumo, como também, e principalmente, refletem os sistemas de 
referência de cada sociedade, funcionando como um verdadeiro diagnóstico 
psicossocial de uma época. (VESTERGAARD, 1988, p. 119, grifo nosso) 

 

Em resumo, cria-se um processo de desumanização, pelo qual da mulher é 

retirado seus atributos humanos relacionados a sua identidade, subjetividade e 

inteligência, colocando-a no patamar de necessidade fisiológica e de consumo do 

sexo masculino, sendo este um dos elementos centrais da cultura do estupro: “A 

mulher-objeto, objeto de divertimento, de prazer e de luxo seria, de algum modo, a 

vítima do cinismo desfrutador do homem.” (MORIN, 2002, p. 122). 

 

2.1 O QUE É CULTURA DO ESTUPRO? 

 

O termo “Cultura do Estupro” ou “Rape Cultere” foi criado durante a segunda 

onda feminista nos Estados Unidos, na década de 70.30 A expressão é usada para 

apontar comportamentos, sejam eles sutis ou explícitos, que silenciam ou relativizam 

a violência sexual contra as mulheres.31  

                                                
30 MIGUEL, Igor. Sobre a cultura do estupro. Disponível em:<tuporem.org.br/sobre-a-cultura-do-
estupro/>. Acesso em: 09 de novembro de 2016. 
31 MEDEIROS, Letícia. Como assim, cultura do estupro? Disponível em: 
<www.politize.com.br/cultura-do-estupro-como-
assim/?utm_campaign=info_cultura_do_estupro&utm_medium=email&utm_source=RD+Station>. 
Acesso em: 9 de novembro de 2016. 
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De acordo com o Centro das Mulheres da Universidade Marshall32, nos 

Estados Unidos, o termo é utilizado para descrever um ambiente no qual a violência 

sexual contra as mulheres é predominante e normalizada na mídia e cultura popular. 

 Conforme a ONUBR33, a expressão é usada para tratar as maneiras que a 

sociedade naturaliza o comportamento sexual agressivo dos homens, transferindo a 

culpa da violência sexual à vítima com base em estereótipos de gênero e 

sexualidade dirigidos às mulheres.  

Logo, o termo caracteriza a trivialização do crime de estupro, a culpabilização 

da mulher vítima do crime de estupro e sua objetificação sexual. Ademais, frise-se 

que a palavra “Cultura” vem reforçar a ideia de que tais comportamentos não podem 

ser enxergados ou interpretados como normais, biológicos ou naturais, posto que 

são culturais.34  

Denota-se, portanto, que na Cultura do Estupro, apesar de a sociedade 

condenar e tipificar o crime de estupro, algumas violações sexuais são tidas por 

legítimas e justificáveis com base em estereótipos e papéis de gênero. 

Liana Cirne Lins, professora da Faculdade de Direito do Recife e do Programa 

de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, 

em entrevista concedida à Revista Jurídica Consulex35, ressalta que a ideia da 

cultura do estupro “não é enaltecer a figura do estuprador, elogiar ou incentivar de 

modo direto ou explícito o estupro, mas criar e reproduzir um conjunto de ideias e 

noções que levarão a sociedade a perguntar se o estupro não foi culpa da vítima.”. 

O pensamento de suposta culpa indireta da mulher, vítima do crime de 

estupro, é identificado no imaginário social mediante a existência de dúvidas e 

questionamentos sobre sua conduta, especialmente as relacionadas à sua vida 

sexual, afetiva e familiar, retirando o foco do agressor.36  

Perguntas como “O que ela estava fazendo naquele local e naquele horário?”; 

“Estava acompanhada?”; “Como estava vestida?”; “Estava dançando, bebendo e 

                                                
32 MARSHALL,UNIVERSITY. Rape Culture. Disponível em: <www.marshall.edu/wcenter/sexual-
assault/rape-culture/>. Acesso em: 10 de novembro de 2016. 
33 ONUBR. Por que falamos de cultura do estupro? Disponível em:< nacoesunidas.org/por-que-
falamos-de-cultura-do-estupro/>. Acesso em: 08 de novembro de 2016. 
34 MIGUEL, Igor. Sobre a cultura do estupro. Disponível em:<tuporem.org.br/sobre-a-cultura-do-
estupro/>. Acesso em: 09 de novembro de 2016. 
35 LINS, Liana Cirne. Cultura do Estupro: o silêncio por trás das estatísticas do estupro. [15 de 
maio de 2016]. Revista Jurídica Consulex. Entrevista concedida a Consulex. 
36 PEIXOTO, Aimê Fonseca. NOBRE, Barbara Paula Resende. A responsabilização da mulher 
vítima de estupro. Disponível em:<periodicos.ufrn.br/transgressoes/article/viewFile/7203/5331>. 
Acesso em: 03 de novembro de 2016. 
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divertindo-se?”, representam a aceitação e a proliferação de um comportamento 

sexista, legitimador da violência cometida, cabendo à mulher o “bom 

comportamento” como forma de proteção. “A agressão passa a ser responsabilidade 

delas, que a legitimariam a partir de suas decisões de como se vestir, se comunicar 

ou viver a sua vida, especialmente no campo sexual e afetivo.” (ROST; VIEIRA, 

2015, p. 262).  

No Brasil, para se ter uma ideia, de acordo com pesquisa quantitativa 

elaborada pelo FBSP37, com dados coletados pelo Datafolha, divulgada em 21 de 

setembro de 2016, um em cada três brasileiros culpa a mulher em casos de estupro 

e, ainda segundo o levantamento, 42% dos homens concordam com a afirmação 

“Mulheres que se dão ao respeito não são estupradas”, enquanto 63% das mulheres 

discordam.  

Para quem analisa esses dados, verifica a existência de um “ideal passivo 

feminino” na cultura brasileira, em que, a partir do momento que a mulher deixa de 

aderir os valores determinados por um sistema cultural machista e patriarcal, a 

violência sexual se torna socialmente tolerada.38 

 

O primeiro recurso é a culpabilização da vítima: a mulher estuprada 
presumivelmente teria agido de modo a provocar sua própria agressão, seja 
pelas roupas que trajava, seja pela sua atitude imprudente, indecente e 
despudorada — ora pusilânime, colaborativa ou instigadora –, seja pela 
inadequação dos lugares que frequentava, do horário em que saía de casa, 
da atitude que tomava... O artifício de inversão da culpa traz à tona a 
reafirmação dos estereótipos de gênero: do recato, da fragilidade, da 
docilidade, da castidade, da virtude femininas. Agindo de forma contrária a 
esses predicados, estaria a mulher autorizando (a legitimidade de) sua 
própria vitimação. E o homem, recebendo por delegação a competência de 
disciplinar o comportamento adequado da mulher, estaria autorizado a 
usurpar sua autonomia e, parternalisticamente, decidir em nome dela. 
(FERREIRA, 2016, p. 2 e 3). 

 

Assim, observa-se que a violência sexual na Cultura do Estupro é, de fato, 

encarada como uma espécie de correção as mulheres que não se conduzem da 

maneira esperada39, sendo-lhes retirado o domínio do seu próprio corpo e o livre 

                                                
37 FBSP. Percepção sobre violência sexual e atendimento a mulheres vítimas nas instituições 
policiais. Disponível em: <www.forumseguranca.org.br/publicacao/apoliciaprecisafalarsobreestupro>. 
Acesso em: 21 de setembro de 2016. 
38 Idem. 
39 MAGALHÃES, Lívia. A culpabilização da mulher, vítima de estupro, pela conduta do seu 
agressor. Disponível em:<https://jus.com.br/artigos/27429/a-culpabilizacao-da-mulher-vitima-de-
estupro-pela-conduta-do-seu-agressor>. Acesso em: 17 de novembro de 2016. 
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exercício de sua sexualidade em pró da manutenção de um discurso estereotipado e 

dicotômico entre os sexos. 

Ademais, este pensamento está similarmente construído no mito de que o 

homem é um animal controlado por seus instintos e desejos naturais, sendo a 

prática de qualquer violência sexual justificada quando o mesmo se vê provocado, 

posto que atua em nome da sua masculinidade.40 “O agressor tem sua 

responsabilidade atenuada, seja porque não estava no exercício pleno da 

consciência, ou porque é muito pressionado socialmente, ou porque não consegue 

controlar seus instintos.” (IPEA, 2014, p. 19). 

 

“Os homens do mundo patriarcal devem pautar-se de forma sexualmente 
livre – e até libertina – devido à posição de superioridade e independência 
que lhes cabe. Devem ser, portanto, rígidos, másculos e dominadores. Por 
sua vez, às mulheres resta a necessidade de resguardar sua moral sexual, 
agindo de forma efetivamente recatada. Suas vestimentas, seus diálogos e 
seus comportamentos devem revestir-se da cautela necessária a ensejar o 
respeito do seio social. Seu corpo não é considerado sua propriedade, 
senão verdadeiro objeto de controle da sociedade.” (LIMA; LIMA, 2012, p. 
09, grifo nosso). 

 

Já no que tange à vítima, os mitos sugerem, de modo geral, que a mulher 

pode estar mentindo, ter segundas intenções, não possuir o perfil de que seria 

estuprada ou, conforme abordado anteriormente, “pediu” por isso.41 

Para BOHNER, PINA, VIKI e SIEBLER (2010 apud SCARPATI, 2013, p. 76), 

tais mitos tendem a expressar a maneira que as normas sociais refletem os atos de 

violência contra as mulheres e podem ser definidos a partir de suas funções de 

culpabilizar a vítima, retirar do autor a responsabilidade pelo ato e até mesmo de 

opor-se a existência da violência. Em suma, são crenças que servem para banalizar, 

justificar e até mesmo negar a violência sexual cometida por homens contra 

mulheres.42 

Dessa forma, consoante todo o exposto, a Cultura do Estupro está pautada 

no ideário machista de disparidade de direitos entre os gêneros, apresentando no 

elemento cultural seu grande sustentáculo ao tornar o crime de estupro mais que um 
                                                
40 VIEIRA, Anderson Henrique. HENRIQUE, Elisângela Pereira. Cultura do estupro e o processo de 
objetificação feminina: uma (re)visão narrativa dos mecanismos sustentadores. Disponível 
em:<http://semgesexse.esy.es/GT's/GT-direitoshumanos/anderson%20henrique%20vieira.pdf>. 
Acesso em: 19 de setembro de 2016. 
41 SCARPATI, Arielle Sagrillo. Os mitos do estupro e a (im)parcialidade jurídica: a percepção de 
estudantes de direito sobre mulheres vítimas de violência sexual. Dissertação (Mestrado em 
Psicologia) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2013. 
42 Idem. 
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crime sexual – um instrumento para a manutenção dessa assimetria –, podendo, 

inclusive, ser classificado como uma violência de gênero, “que afeta principalmente 

as mulheres, constituindo uma forma de violência a que estas são submetidas por 

sua própria condição de mulher, bem como pelo papel que tradicionalmente lhe foi 

determinado.” (ROSSI, 2015, p. 79). 

Os dados da nota técnica do IPEA (2014)43 sinalizam a gravidade da 

problemática apresentada ao aferir que 88,5% das vítimas de estupro é do sexo 

feminino, sendo esse número elevado para 97,5% se forem analisadas apenas as 

vítimas em idade adulta e, no que tange ao sexo do agressor, a estimativa é de que 

98,2% seja do sexo masculino. Desse modo, nas palavras de FILHO e FERNANDES 

(2014): “saber-se mulher é saber-se potencial vítima do crime de estupro.” 

 

Constatamos que ou a força ou a ira dominam, e que o estupro, em vez de 
ser principalmente uma expressão de desejo sexual, constitui, de fato, o uso 
da sexualidade para expressar questões de poder e ira. O estupro, então, é 
um ato pseudo-sexual, um padrão de comportamento sexual que se ocupa 
muito mais com o status, agressão, controle e domínio do que com o prazer 
sexual ou a satisfação sexual. Ele é comportamento sexual a serviços de 
necessidades não sexuais. (KOLODNY; MASTERS; JOHNSON, 1982 apud 
ROSSI, 2015, p. 21). 

 

Logo, é possível constatar que a naturalização do crime de estupro é produto 

da violência estrutural ordenada pelas sociedades patriarcais e machistas, uma vez 

que são tais sistemas sociais que a cria, mantém e sustenta, sendo a culpabilização 

e o descrédito na palavra da mulher, vítima do crime de estupro, fatores primordiais 

para que a mesma seja inibida de denunciar seu agressor, o que contribui para o 

aumento da cifra oculta em tais delitos, “pois, devido ao forte julgamento que recai 

sobre ela, sente-se envergonhada por ter sido estuprada, e prefere resguarda-se e 

não voltar a se expor ao denunciar.” (MACHADO, 2013, p. 39). 

 

2.2 CULTURA DO ESTUPRO VS. CRIME DE ESTRUPO 

 
A despeito de aclarar qualquer dúvida quanto ao significado e uso do termo 

“Cultura do Estupro”, vale ainda acentuar que apesar da expressão descrever um 

ambiente no qual o preconceito e o machismo alimentam e naturalizam o crime de 
                                                
43 IPEA. Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde (versão preliminar). 
Disponível em:< 
www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf>. Acesso 
em: 28 de março de 2017. 
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estupro contra mulheres em uma dada sociedade, o seu conceito e alcance não se 

finda aqui, tendo em vista que inúmeros comportamentos rotineiros propagam 

discursos que solapam a liberdade sexual feminina, não necessitando de um 

estuprador para que isso aconteça.  

Para além da violência sexual propriamente dita, a cultura do estupro legitima 

toda uma gama de microviolências. Dentre as práticas sociais que a reproduz está, 

por exemplo, a disseminação de imagens que denigrem e objetificam a mulher na 

mídia, as músicas e piadas sexistas, os livros, novelas e filmes que romantizam o 

perseguidor, a desqualificação intelectual da mulher e sua desumanização, os 

comentários com apelos sexuais indesejáveis, as cantadas ofensivas em qualquer 

espaço e contexto, as brincadeiras com teores machistas e, ainda, acreditar ser um 

jogo de sedução a negativa de uma mulher, dentre outros.44 Sobre o assunto, 

ARONOVICH: 

 

Cultura de estupro é comediante dizer que homem que estupra mulher feia 
não merece cadeia, merece um abraço, e metade da população rir e, diante 
dos protestos da outra metade, xingar quem se indignou com o chiste de 
mal amada, mocreia, sapatão, “nem pra ser estuprada vc (sic) serve”. 
Cultura de estupro é vender camisa (e muita gente comprar pra usar) com 
“fórmula do amor”, que equivale a embebedar a mulher para conseguir sexo 
sem resistência. Cultura de estupro é um programa de TV fazer rir em cima 
de um problema que acomete milhares de mulheres por dia (bolinações 
dentro de meios de transporte coletivo). Cultura de estupro é anúncio de 
preservativo brincar que sexo sem consentimento queima mais calorias. 
(ARONOVICH, 2012 apud ROSSI, 2015, p. 69). 

 

Dessa feita, faz-se imperioso frisar que a Cultura do Estupro não está apenas 

pautada na naturalização do crime de estupro propriamente dito e tipificado no 

Código Penal Brasileiro, mas, também, em toda e qualquer atitude cotidiana que 

agrida a liberdade e a sexualidade da mulher de forma a estabelecer uma hierarquia 

e afirmação de poder entre os gêneros. 

 

 

 

 

                                                
44 GUIADOESTUDANTE. O que é cultura do estupro? Disponível 
em:<guiadoestudante.abril.com.br/blogs/atualidades-vestibular/o-que-e-cultura-do-estupro/>. Acesso 
em: 10 de dezembro de 2016. 
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3 O CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E O CRIME DE ESTUPRO 

 

Tipificado no artigo 213 do Código Penal Brasileiro, o crime de estupro figura 

no Título VI da Parte Especial do diploma legal que, com a nova redação dada pela 

Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, passou a prever os intitulados “Crimes 

Contra a Dignidade Sexual”, antigamente denominados de “Crimes Contra os 

Costumes”. 

A alteração de nomenclatura do supracitado Título, em 2009, veio como forma 

de adequar os tipos penais à nova realidade dos bens jurídicos protegidos, tendo em 

vista que “o foco da proteção já não era mais a forma como as pessoas deveriam se 

comportar sexualmente perante a sociedade do século XXI, mas sim a tutela da sua 

dignidade sexual.” (GRECO, 2011, p. 611).  

Nesse contexto, houve uma significativa revolução, posto que, antes do 

advento da nova legislação, a postura do legislador era de simplesmente proteger os 

costumes e a moral social, no entanto, com as alterações advindas pela nova lei, o 

bem jurídico protegido passou a ser a liberdade e a dignidade sexual do indivíduo, 

ou seja, sua intimidade e autodeterminação para dispor do seu corpo e escolher o 

parceiro ou a parceira que melhor lhe aprouver na prática de atos da natureza 

sexual.  

 

A lei, portanto, tutela o direito de liberdade que qualquer pessoa tem de 
dispor sobre o próprio corpo, no que diz respeito aos atos sexuais. O 
estupro, atingindo a liberdade sexual, agride, simultaneamente, a dignidade 
do ser humano, que se vê humilhado com o ato sexual. (GRECCO, 2011, p. 
616). 

 

Antes da Lei nº 12.015/2009, o caput do artigo 213, do CP, que trata sobre o 

estupro de natureza simples, trazia a seguinte redação:  

 

Estupro 
Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça: 
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  

 

Após o advento da nova lei, a redação desse dispositivo ficou da seguinte 

forma: 

 

Estupro 
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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. 

 

À vista disso, denota-se que a partir das modificações introduzidas no referido 

diploma legal, o delito de estupro passou a ser considerado crime comum, isto é, 

aquele que não exige qualquer qualidade especial do sujeito ativo ou passivo, 

podendo ser praticado por qualquer pessoa a qualquer pessoa, posto que a figura 

do outrora sujeito passivo “mulher” fora substituída pela expressão “alguém”, 

tornando indiferente o sexo do ofendido para fim de sua caracterização.45 

Ademais, a nova lei unificou em um só tipo penal as figuras delitivas de 

estupro (art. 213) e atentado violento ao pudor (art. 214), antes previstas em tipos 

penais autônomos, não existindo mais uma distinção tipográfica entre elas.46  

Entretanto, frise-se que, no caso em tela, não houve a denominada aplicação 

do instituto jurídico do abolitio criminis47, uma vez que a conduta prevista 

anteriormente no artigo 214 do Código Penal continua sendo punitiva, todavia, com 

a tipificação de estupro.48  

Desta forma, conforme preleciona SANCHES (2009, p. 36 - 37 apud GRECO, 

2011, p. 640), o estupro e o atentado violento ao pudor tornaram-se, de fato, em 

crimes únicos, cabendo ao juiz, no caso de multiplicidade de atos praticados em 

uma mesma relação e contexto, fazer a dosagem adequada da pena.  

Verifica-se, ainda, o acréscimo de dois novos parágrafos, qualificadoras do 

crime de estupro, puníveis a título de culpa quando relativas à violência empregada, 

devendo a conduta do agente ser dirigida, tão somente, no sentido de estuprar a 

vítima, obtendo, contudo, um resultado mais grave que o pretendido, cuidando-se de 

crimes consubstancialmente preterdolosos.  

                                                
45 SOUZA, Silberth Steffany. Lei do Estupro e suas consequências. Disponível em:<www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8236>. Acesso em: 04 de 
março de 2017. 
46 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2011. 
47 Abolição do crime por supressão da figura criminosa. 
48 SOUZA, Silberth Steffany. Lei do Estupro e suas consequências. Disponível em:<www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8236>. Acesso em: 04 de 
março de 2017. 
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Em contrapartida, caso o agente, na prática do ato sexual, queira direta ou 

indiretamente causar lesões corporais graves ou a morte da vítima, estar-se-á diante 

do concurso material de crimes, devendo o mesmo responder por ambas infrações 

penais, nos termos do artigo 69 do Código Penal49.  

 

As qualificadoras do estupro quando do fato resulta lesão grave ou morte, 
são punidas a título de culpa. Como já dito anteriormente, trata-se de um 
crime preterdoloso, ou seja, há dolo na conduta antecedente (do estupro) e 
culpa no consequente (lesão grave ou morte). Essa é a posição majoritária. 
Nesse sentido, Capez, Damásio, dentre outros. (MATOS, 2011, p. 19). 

 

Já no que tange a qualificadora referente a menoridade da vítima50, esta não 

decorre da ação do sujeito ativo, mas da qualidade pessoal do ofendido que leva o 

legislador considerar violência mais grave e, consequentemente, causa de aumento 

da punibilidade.51 

A nova Lei nº 12.015/2009 também alterou a Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes 

Hediondos), pacificando a controvérsia existente na doutrina, e até mesmo na 

jurisprudência dos tribunais superiores, dado que ora prevalecia o entendimento de 

que todas as formas de estupro eram consideradas hediondas e ora se sustentava 

que somente o estupro nas suas formas qualificadas o eram. Assim, com a reforma 

legislativa firmou-se o entendimento, igualmente observado pelo Supremo Tribunal 

Federal, de que qualquer modalidade de estupro, seja ela simples ou qualificada, é 

hedionda.  

 

Sabe-se que a Lei 8.072, de 1990 apresenta em seu Artigo 1º o rol de 
crimes tidos como hediondos, dentre os quais estavam o estupro no inciso 
V, e o atentado violento ao pudor no inciso VI, sendo imprescindível 
salientar que em ambos os casos o referido texto de lei ressaltava a 
combinação com o Artigo 223 do CP, isto é, admitia como crime hediondo a 
forma qualificada dos crimes retro mencionados.  A partir daí surgia a 
dúvida, pois alguns doutrinadores afirmavam que as formas simples de 
estupro e atentado violento ao pudor não seriam consideradas crime 
hediondos, haja vista a redação da Lei 8.072/90 trazer a previsão de suas 
formas qualificadas. A polêmica foi se arrastando doutrinariamente e 
judicialmente, pois os juízes de primeiro grau e os tribunais regionais de 
todo o país prolatavam decisões destoantes, fazendo com que a dúvida 
persistisse e viesse parar no Supremo. Desta feita, após inúmeras 
controvérsias, o Supremo Tribunal Federal, através do HC 82597/PR, 

                                                
49 Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 
idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.  
50 Vítima menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos qualifica o crime de estupro. 
51 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial, v 4. – 10. Ed. rev., 
ampl. e atual – São Paulo: Saraiva, 2016. 
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emanado pela 2ª Turma do referido Tribunal no ano de 2003, tendo como 
relator o Ministro Gilmar Mendes, posicionou-se no sentido de que qualquer 
modalidade de estupro, seja na forma qualificada ou simples, será 
reconhecida como crime hediondo, restando pacificado seu entendimento. 
Cumpre esclarecer ainda, que inobstante as alterações trazidas pela Lei 
12.012/09, mais precisamente com a unificação dos artigos 213 e 214 do 
CP, o crime de estupro continua sendo considerado crime hediondo, seja na 
forma simples ou qualificada, mantendo as particularidades previstas na Lei 
8.072/90. (SANTOS; DAU, p. 11). 

 

De outro lado, quanto a nova estruturação e redação dada ao caput do artigo 

213 do Diploma Criminal, constata-se os seguintes elementos: a) o constrangimento 

levado a título de violência ou grave ameaça; b) dirigido a qualquer pessoa; c) para 

que haja a conjunção carnal ou para fazer com que a vítima pratique ou permita que 

com ela se pratique qualquer ato libidinoso.52  

O elemento subjetivo do crime de estupro é o dolo53, não havendo 

modalidade culposa ante a ausência de disposição legal nesse sentido. Desse 

modo, conforme exemplifica GRECCO (2011, p. 617), se o agente de forma 

imprudente, correndo pela praia, se desequilibra e cai com o rosto sobre as nádegas 

da vítima, que ali se encontrava deitada tomando banho de sol, o mesmo não 

poderá ser culpabilizado pelo delito em estudo, uma vez que não se admite o 

estupro culposo.  

Ademais, trata-se de um crime material, dependendo para sua consumação a 

produção de um resultado, sendo, contudo, a tentativa perfeitamente possível 

quando o agente, iniciando a execução, não aufere o resultado pretendido por 

circunstâncias alheias a sua vontade.54 

 

Apesar de ser de difícil comprovação, admite-se o estupro na forma tentada, 
que irá ocorrer quando, o sujeito ativo, depois de iniciada a execução, tiver 
sua ação interrompida pela reação eficaz da vítima ou por qualquer outra 
circunstância alheia a sua vontade, independente de ter ocorrido qualquer 
tipo de contato íntimo, bastando que haja grave ameaça à vítima com a 
finalidade de constrangê-la à conjunção carnal ou outro ato libidinoso. 
(MATOS, 2011, p. 6 - 7) 

 

                                                
52 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2011. 
53 Além da existência de consciência atual da conduta delituosa (elemento cognitivo), a vontade do 
agente em praticar o fato típico na busca do resultado (elemento volitivo), existindo entre eles o nexo 
causal. 
54 OLIVEIRA, Gleick Meira. RODRIGUES, Thaís Maia. A nova lei de combate aos crimes contra a 
liberdade sexual: Uma análise acerca das modificações trazidas ao crime de estupro. 
Disponível 
em:<www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9553>. 
Acesso em 12 de março de 2017. 
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O núcleo do tipo é o verbo constranger, empregado no sentido de forçar, 

coagir, obrigar ou subjugar a vítima ao ato sexual ou outro ato libidinoso. O modus 

operandi do constrangimento é a violência ou grave ameaça empregada, não 

necessitando que as mesmas sejam irresistíveis, bastando serem idôneas a ponto 

de promover a coação ou constrangimento da vítima.55 

Violência – é o emprego de força física (vis absoluta) capaz de dificultar a 

resistência da vítima, resultando nas vias de fato ou lesão corporal, podendo, 

inclusive, ser direta ou imediata quando dirigida contra a vítima, ou indireta ou 

mediata quando voltado a pessoa ou coisa ligada à vítima.56 

Grave ameaça – é o constrangimento moral por meio do qual o indivíduo 

busca impor sua vontade a outrem a fim de que se faça o que lhe é determinado (vis 

compulsiva), sendo o mesmo capaz de perturbar a liberdade psíquica e a 

tranquilidade da vítima.  A ameaça pode ser direta ou imediata quando dirigida 

contra a vítima ou indireta ou mediata quando dirigida à terceiros ligados a vítima.57  

Na primeira parte do caput do artigo 213, a finalidade do constrangimento 

pelo qual é submetido a vítima é a pratica da conjunção carnal, que significa a 

cópula normal - introdução completa ou incompleta do pênis na vagina -, não 

importando para a caracterização do delito se houve ou não ejaculação por parte do 

ofensor e muito menos rompimento do hímen em caso de mulher virgem.58   

 

Não haverá o crime se a conjunção carnal for consentida, salvo quando o 
consentimento for viciado em razão da idade, enfermidade, doença mental 
ou qualquer forma de reduzir a capacidade de resistência da vítima (art. 
217-A do CP). [...] a falta de consentimento é um elemento essencial para 
que ocorra o crime de estupro. Mas o contato físico nem sempre é 
necessário para sua caracterização. Embora seja consolidado o 
entendimento do STJ no sentido da necessidade de contato físico para que 
ocorra o delito, pensamos que o fato deverá ser analisado caso a caso. 
Imaginemos que o autor constranja a vítima a masturbar-se enquanto ele 
permanece exercendo atividade meramente contemplativa. Note que não 
houve contato físico entre a vítima e o agente, mas o crime foi consumado 
no instante em que o agente coagiu a vítima a praticar atos de libidinagem 
sobre o seu próprio corpo. Assim podemos concluir que a vítima poderá agir 
de forma ativa, passiva, ativa e passiva, isto significa que o crime estará 
caracterizado quando o agente obriga a vítima a praticar atos nele ou 

                                                
55 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial, v 4. – 10. Ed. rev., 
ampl. e atual – São Paulo: Saraiva, 2016. 
56 MAGGIO, Vicente de Paula Rodrigues. O estupro e suas particularidades na legislação atual. 
Disponível em: <vicentemaggio.jusbrasil.com.br/artigos/121942479/o-estupro-e-suas-particularidades-
na-legislacao-atual>. Acesso em: 07 de março de 2017. 
57 Idem. 
58 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13ªed. rev., atual e ampl. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2013. 
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quando constrange a vítima a permita que nela se pratique e por fim quando 
o agente obriga a vítima a praticar atos de libidinagem sobre o corpo dela.  
(TRINDADE, 2011, p.3). 
 

Aqui, é certo que o crime será de mão própria, posto que a conjunção carnal 

pressupõe uma relação heterossexual, assim, se o sujeito ativo for o homem, 

obrigatoriamente, o sujeito passivo será mulher e vice-versa.59 No entanto, essa 

primeira figura típica da definição legal – constranger à conjunção carnal – parece 

questionável na ótica de que um homem possa ser forçado a praticar o coito 

vagínico, principalmente, por razões psicológicas. “Na verdade, a hipótese mais 

parece de laboratório. Pode ser que uma pessoa ou outra consiga ter ereção nessa 

situação, que não se traduz, obviamente, na regra.” (GRECO, 2011, p. 627). Sobre o 

tema, preleciona BITTENCOURT:  

 

Em outros termos, conjunção carnal implica sempre uma relação 
heterossexual, envolvendo homem e mulher, mulher e homem, que, 
teoricamente, podem ser sujeito ativo ou passivo, a partir da atual definição 
legal. Para nós, no entanto, sujeito passivo seria pessoa do sexo feminino, 
na primeira figura (embora possam ocupar polos invertidos: a mulher 
constranger o homem), virgem ou não, menor ou maior, honesta ou 
prostituta, mediante violência (vis corporalis) ou grave ameaça (vis 
compulsiva), à conjunção carnal (cópula vagínica). (BITTENCOURT, 2016, 
p. 53). 

 

Outrossim, cumpre observar que esta era a única forma de estupro prevista 

antes do advento da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, tendo, até então, 

somente a mulher como sujeito passivo. 

No que diz respeito a segunda parte do caput do artigo 213, a nova redação 

considera estupro o constrangimento levado pelo agente no sentido de fazer com 

que a vítima, seja ela do sexo feminino ou mesmo do sexo masculino, pratique ou 

permita que seja com ela praticado outro ato libidinoso. A expressão “outro ato 

libidinoso” refere-se a todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, 

que tenham por objetivo satisfazer a libido do agente.60 

 

Libidinoso é todo ato lascivo, voluptuoso, que objetiva prazer sexual, aliás, 
libidinoso é espécie do gênero atos de libidinagem que envolve também a 
conjunção carnal. Embora a cópula vagínica também seja ato libidinoso, 
não é, juridicamente, concebida como ato libidinoso diverso, sendo 
abrangida pela primeira figura antes examinada. Aliás, as duas figuras – 

                                                
59 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2011. 
60 Idem. 
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conjunção carnal e ato libidinoso diverso – são espécies do gênero atos de 
libidinagem. (BITTENCOURT, 2016, p. 55). 

 

Assim, o sexo oral, os toques íntimos, o coito anal ou quaisquer contatos 

voluptuosos, praticados mediante o emprego da violência ou grave ameaça, são 

considerados exemplos de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.61 Contudo, 

convém ressaltar que por tal conceito ser abrangente, será exigido, por parte do 

magistrado, sua valoração no caso concreto.  

Outra mudança importante, também decorrente da Lei nº 12.015, de 7 de 

agosto de 2009, foi a reformulação dada a redação do artigo 225 do Código Penal62, 

tendo em vista que a nova Lei aboliu a ação penal privada nos crimes de estupro. 

 Doravante, agora a ação penal é, em regra, pública condicionada à 

representação da vítima, sendo apenas de ação pública incondicionada se a vítima 

for menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável. Assim, qualquer que seja o 

crime sexual, a titularidade da ação passou a ser do Estado através do Ministério 

Público.63  

Digno de nota, é que apesar da nova redação legal, GRECO (2011, p. 623) 

entende ser ainda aplicável a Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, que diz: 

“No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública 

incondicionada.” Assim, segundo ensina o doutrinador, toda vez que o crime de 

estupro for praticado com o emprego de violência real, isto é, coação física, o 

Ministério Público deverá agir independentemente de representação. 

Nesse vértice, ante todo o exposto, a classificação doutrinária do crime de 

estupro, após o advento da Lei nº 12.015/2009, ficou da seguinte maneira: crime 

comum, doloso, material, de dano, instantâneo, de forma vinculada quando dirigido a 

conjunção carnal e de forma livre quando dirigido ao cometimento de qualquer ato 

libidinoso, monossubjetivo, plurissubsistente, comissivo, porém podendo ser 

praticado via omissão imprópria quando o agente gozar do status de garantidor, e 

não transeunte, dependendo da forma como é praticado. 

                                                
61 QUEZADO e SANTIAGO apud TRÉVIA, Marillia. As condutas diversas da conjunção carnal que 
podem ser configuradas estupro. Disponível em: <jus.com.br/artigos/40643/as-condutas-diversas-
da-conjuncao-carnal-que-podem-ser-configuradas-estupro>. Acesso em: 11 de março de 2017. 
62 Art. 225.  Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação penal 
pública condicionada à representação. Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante ação penal 
pública incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável. 
63 GÊNOVA, Jairo José. Novo crime de Estupro. Disponível em:<jus.com.br/artigos/13357/novo-
crime-de-estupro>. Acesso em: 14 de março de 2017. 
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Por fim, uma vez caracterizado o delito de estupro em nossa legislação 

pátria, examina-se, a seguir, os discursos jurídicos emitidos nos seus processos 

judiciais. 
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4 OS DISCURSOS JURÍDICOS NOS CRIMES DE ESTUPRO 

 

4.1 A CONSTRUÇÃO DA VERDADE NOS CRIMES DE ESTUPRO 

 

Inicialmente, esclareça-se que no que diz respeito a prática jurídica de 

investigação nos crimes de estupro, sua lógica é totalmente distinta dos demais 

crimes, especialmente em termos de provas.64 

Ora, por natureza os crimes contra a dignidade sexual são de difícil 

comprovação mormente sua materialidade nem sempre ser constatada nos laudos 

técnicos produzidos nos autos, posto que por muitas vezes os delitos não deixam 

vestígios, principalmente, se a vítima for adulta e não virgem.  

Do mesmo modo, ainda que o perito verifique a presença de esperma e 

confirme que a vítima manteve relação sexual recente, o mesmo não poderá afirmar 

se ela foi consentida ou não; além de, em razão de tais infrações penais serem 

praticadas em locais isolados, quando chamadas para discorrer sobre os fatos “as 

testemunhas de defesa ou de acusação só podem contribuir oferecendo sua opinião, 

baseada no que viram ou no que sabem sobre fatos anteriores ou posteriores ao 

crime em si” (COULOURIS, 2004, p.70), sendo, dessa forma, a prova da violência 

sexual, por via de regra, apenas possível se baseada no depoimento dos envolvidos 

no próprio ato delituoso.65 

Assim, à vista da dificuldade de obtenção de provas e por o crime de estupro 

ser considerado hediondo – o que significa haver uma maior reprovação por parte do 

Estado uma vez que, comprovada a sua autoria, o acusado receberá um tratamento 

diferenciado e mais rigoroso do que os demais delitos penais –, a defesa busca se 

valer de estratégias que desqualifiquem a denúncia, ou seja, de argumentos que 

neguem o ocorrido, em um verdadeiro confronto de declarações.66 

                                                
64 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 
65 Idem 
66 COULOURIS, Daniella Georges. Violência, gênero e impunidade: a construção da verdade nos 
casos de estupro. Disponível 
em:<www.observatoriodeseguranca.org/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Biblioteca%20unesp.pd
f>. Acesso em: 05 de abril de 2017. 
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Em verdade, apesar do entendimento pacífico do Superior Tribunal de 

Justiça67 de nos crimes de estupro a palavra da vítima ser de suma importância e se 

revestir de um especial valor probatório, ainda assim, na valoração da prova, em 

busca da aplicação da lei, os operadores do direito encontram dificuldades em se 

expressarem com a devida isenção de critérios de diferenciação marcados por vícios 

sociais e culturais68, estando seus argumentos, em muitos casos, impregnados de 

estereótipos e discriminações que expressam as desigualdades de gênero e, 

consequentemente, reproduzem uma segunda violência à vítima, agora simbólica e 

institucionalizada.69  

De fato, por a carência de provas e de testemunhas nos crimes de estupro 

conferirem ao depoimento da vítima um meio de prova suficiente para sustentar um 

decreto condenatório, pode-se concluir que, em decorrência disso, haja uma 

constante preocupação dos operadores do direito com relação a verossimilhança do 

depoimento prestado e sua contaminação pelo caráter relacional70, já que, conforme 

observou MANFRÃO (2009, p. 45), os requisitos aplicados para que a vítima seja 

digna de credibilidade “transcendem o limiar do ordenamento jurídico, pois são 

incrustadas da vivência, da cultura e, sobretudo, dos preceitos sociais e morais 

absorvidos pelos citados operadores.”  

Por esse motivo, denota-se a impossibilidade de se falar em imparcialidade 

jurídica, visto que, ao aplicar o Direito no caso concreto, os julgadores realizam um 

processo interpretativo sem neutralidade, incorporando fatores externos aos autos.71  

 Sobre o assunto, convém colacionar o entendimento de PIMENTEL (1998, p. 

203 apud COULOURIS, 2004, p.108) ao explicar que estereótipos, preconceitos e 

discriminações de gênero estão presentes culturalmente e fortemente incutidos nas 

                                                
67 "Este Sodalício há muito firmou jurisprudência no sentido de que, nos crimes contra a dignidade 
sexual, a palavra da vítima adquire especial importância, mormente porque quase sempre ocorrem na 
clandestinidade." STJ - AgRg no AREsp: 578515 PR 2014/0228247-4. 
68 MANFRÃO, Caroline Colombelli. Estupro: prática jurídica e relações de gênero. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Direito). Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2009. 
69 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 
70 VARGAS, 1999, p.21 apud COULOURIS, Daniella Georges. Ideologia, dominação e discurso de 
gênero: reflexões possíveis sobre a discriminação da vítima em processos judiciais de 
estupro. Revista de humanidades. Publicação do Departamento de História e Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ensino Superior do Seridó – Campus de 
Caicó.V. 05. N. 11, jul./set. de 2004. 
71 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 



32 
 

(in)consciências dos indivíduos, o que acabam também sendo absorvidos pelos 

operados do direito e refletidos em sua práxis jurídica.  

Deveras, durante a tramitação do processo judicial de crime de estupro, 

havendo negativa de autoria por parte do réu, a investigação é deslocada para o 

comportamento pessoal dos envolvidos, havendo, na prática, um julgamento moral 

do acusado e, principalmente, da vítima72, prevalecendo a apreciação dos 

estereótipos de gênero tradicionalmente construídos em detrimento de um exame 

mais racional e objetivo dos fatos.73 

 

De parte a parte, a defesa e a acusação apontam estereótipos negativos à 
parte contrária, e tentam vincular o seu assistido a um estereótipo positivo, 
sendo a lógica orientadora a mesma tanto em sede policial quanto em juízo. 
Essa lógica acaba por, além de discriminar a mulher e banalizar a violência 
contra si, também gerar um certo descrédito em relação à justiça, que se 
deixa levar por padrões discriminatórios que, a essa altura, já deveriam 
estar mais do que superados. (MACHADO, 2013, p. 34-35, grifo nosso). 

 

No discurso legal, a vítima e o réu são transformados em personagens em 

que o papel principal, estranhamente, cabe as características e atributos da vida 

sexual, social e profissional dos envolvidos e não ao crime em si.74  

 

Mais do que os fatos em si, serão os perfis sociais dos envolvidos, 
construídos durante o processo, que fornecerão os elementos necessários 
para a visualização do provável resultado da sentença. Nesse sentido, será 
a relevância do perfil social de vítima e de acusado para o desfecho do caso 
– que pode ser de absolvição, condenação e, muitas vezes, de 
arquivamento – que nos permite afirmar que a verdade irá sendo construída 
em vários momentos no decorrer do processo. (ARDAILLON; DEBERT, 
1987 apud ROSSI, 2015, p. 50). 

 

Nesse contexto, frise-se que a ideia de honestidade e credibilidade das partes 

processuais é bem distinta entre os gêneros, uma vez que a honestidade das 

mulheres está intimamente relacionada a sua moral sexual e a dos homens a sua 

                                                
72 SILVA, Danielle Martins. A palavra da vítima no crime de estupro e a tutela penal da dignidade 
sexual sob o paradigma de gênero. Disponível em:<jus.com.br/artigos/17897/a-palavra-da-vitima-
no-crime-de-estupro-e-a-tutela-penal-da-dignidade-sexual-sob-o-paradigma-de-genero>. Acesso em 
07 de abril de 2017. 
73 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 
74 PITANGUY, 1987, II apud COULOURIS, Daniela Georges. Violência, gênero e impunidade: a 
construção da verdade nos casos de estupro. Disponível 
em:<www.observatoriodeseguranca.org/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Biblioteca%20unesp.pd
f>. Acesso em: 05 de abril de 2017. 
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relação de trabalho.75 Assim, conforme descreve COULOURIS (2004, p. 2), a vítima, 

segundo seu comportamento social, poderá ser a “boa-vítima” que diz a verdade ou 

a “pretensa vítima” que mente. Igualmente, o acusado, tendo em vista sua conduta 

social, poderá vim a ser o “bom-réu”, o chamado “cidadão de bem”, ou enquadrado 

no estereótipo de estuprador. 

Desse modo, no que tange a construção da figura da mulher vítima do crime 

de estupro, esta deverá ser pura, “com comportamento sexual e afetivo dentro do 

esperado pelos padrões sociais vigentes” (MACHADO, 2013, p. 35), merecendo por 

isso a proteção do judiciário contra o indivíduo que a atacou, sendo a mulher que faz 

uso do seu corpo e da sua liberdade sexual como bem lhe aprouver indigna de 

reivindicar direitos de acesso à justiça e proteção em tais delitos.  

Logo, vê-se que a conduta da vítima deverá se encaixar no estereótipo de 

“mulher honesta”, expressão que, embora retirada do Código Penal em 2009, ainda 

é por vezes utilizada pelos julgadores quando da condenação do estuprador.76  

 

A cultura jurídica que se faz presente e que opera no sistema de justiça 
criminal separa as mulheres entre aquelas que merecem uma proteção 
contra os “anormais” e as outras que, se aproveitam da existência deste 
crime para reivindicar direitos que não lhes cabem. Isso é, remanesce a 
exigência de que as vítimas se enquadrem no conceito de ‘mulher honesta’, 
apesar deste elemento não integrar o tipo penal. Até mesmo para condenar 
um agressor por estupro, operadores do direito, por vezes, lançam mão de 
expedientes que acabam por reforçar o estereótipo das vítimas de estupro, 
qual seja, o de meninas boas, puras, santas recatadas, honradas. 
(MANFRÃO, 2009, p. 33) 

 

Já em relação ao acusado do crime de estupro, a problemática reside no fato 

de que ainda se encontra arraigado no senso comum a ideia de que estuprador não 

é, com ressalvas para algumas exceções, um homem comum, um vizinho gente boa 

ou um cara boa praça, mas um indivíduo com sérios problemas comportamentais e 

psicológicos facilmente identificáveis, o que autoriza a negativa de que homens com 

comportamento social considerado dentro da “normalidade”, ou seja, dentro dos 

padrões culturalmente impostos, possam cometer um estupro.77 

                                                
75 PITANGUY, 1987, II apud COULOURIS, Daniela Georges. Violência, gênero e impunidade: a 
construção da verdade nos casos de estupro. Disponível 
em:<www.observatoriodeseguranca.org/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Biblioteca%20unesp.pd
f>. Acesso em: 05 de abril de 2017. 
76 MACHADO, Flora Barcellos de Valls. Gênero, violência e estupro: definições e consequências. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2013. 
77 Idem. 
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Portanto, constata-se que aqui a questão recai no modo que os discursos 

jurídicos constroem a figura do estuprador, prevalecendo a ideia de que homens 

sem desvios sociais não sejam apontados como criminosos, o que coloca em 

desconfiança a palavra da vítima.78 

 

Na visão preponderante em nosso ambiente jurídico (e, vale dizer, dos 
operadores do direito), parece que só há atrocidade quando a violência 
sexual vier acompanhada de elementos adicionais de perversidade. O 
estuprador, repisa-se é visto como uma pessoa que foge dos padrões 
mínimos de normalidade, tem sérios problemas psicológicos ou 
psiquiátricos e pode vir de um meio social tempestuoso, como por exemplo 
o homem que foi criado em uma família desestruturada, ou que abusou do 
álcool ou das drogas. Segundo essa lógica dual, o homem que não se 
enquadra nesse perfil problemático não é considerado agente capaz de 
cometer um crime hediondo como o estupro, devendo haver vários 
elementos extras no caso concreto para que se possa vir a condenar, por 
exemplo, um pai de família respeitável por um delito desse porte. Ao 
contrário, tal separação dual faz com que a condenação dos indivíduos 
enquadrados no perfil supracitado sejam mais facilmente condenáveis, pois 
anormais e merecedores da punição. (MACHADO, 2013, p. 35-36) 

  

 Em síntese, na lógica jurídica, para que um homem seja capaz de cometer 

um crime de estupro, este deverá apresentar uma imagem especifica de indivíduo 

“anormal”, com problemas psiquiátricos ou psicológicos causados por um meio 

social de alcoolismo, drogas e desestabilidade, sendo, portanto, digno de 

condenação. Conforme descrito por ARDAILLON e DEBERT (p. 28 apud 

MANFRÃO, 2009, p. 34): “um homem doente, mentalmente perturbado e 

emocionalmente desequilibrado.” 

 Com efeito, apesar de a legislação não estabelecer nenhum tipo de “padrão 

comportamental”, ou melhor, não emitir como a vítima ou o acusado devam se 

conduzirem socialmente, os operadores do direito acabam julgando os casos de 

estupro de acordo com os papéis sociais diferenciadores entre os sexos, 

delimitando-os entre comportamento social “adequado” e “inadequado”.79   

Assim, como se pode perceber, na formação da inocência de um homem e 

culpa de uma mulher, as distinções de gênero fazem parte da construção da 

verdade operada pelos agentes jurídicos.80 

                                                
78 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 
79 Idem. 
80 COULOURIS, Daniella Georges. Ideologia, dominação e discurso de gênero: reflexões 
possíveis sobre a discriminação da vítima em processos judiciais de estupro. Revista de 
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Ademais, não menos importante e com relação a essas questões, cabe ainda 

ressaltar que as desigualdades não se findam apenas entre os gêneros, tendo em 

vista que a prática jurídica da diferenciação também se relaciona com o grau de 

classe social e raça dos indivíduos “com o intuito de selecionar o autor e a vítima 

ideal em um crime de estupro.” (ROSSI, 2015, p. 54).  

A lógica estrutural do sistema penal não deixa mentir, porquanto nada 

simboliza melhor a seletividade do direito do que a clientela majoritariamente pobre 

e negra das penitenciárias.81  

Destarte, apesar de inúmeras pessoas serem indiciadas pela prática de 

condutas delituosas, apenas parte delas receberão um status negativo, “pois a 

criminalização é orientada pela seleção desigual de pessoas e não pela incriminação 

igualitária de condutas”. (ROSSI, 2015, p. 55). 

Em vista disso, da mesma forma que o sistema penal arquiteta a 

criminalidade, ele também o faz com a vitimização na medida em que distribui de 

maneira desigual o status de vítima, conquanto apesar de todas as mulheres 

poderem vim a sofrer algum tipo de violência sexual, nem todas serão consideradas 

“vítimas genuínas”.82 De acordo com COULOURIS (2004, p. 108): “As 

especificidades do crime de estupro realmente contribuem para colocar em 

evidência uma prática jurídica que observa comportamentos sociais e que opera 

construindo e aplicando estereótipos de gênero, classe e etnia.”  

 

Será justamente os conflitos entre essas versões que geram um “impasse” 
jurídico que será resolvido atribuindo-se maior ou menor credibilidade aos 
testemunhos conforme a adequação dos envolvidos à determinados 
estereótipos jurídicos que tem por objetivo dinamizar, agilizar, “resolver” as 
denúncias que lhes chegam as mãos, principalmente quando a vítima é de 
classe social baixa – já que a investigação policial e a forma de elaboração 
dos textos legais dos agentes jurídicos serão mais eficientes e complexos 
em determinados casos e não em outros. (COULOURIS, 2004, p. 119, grifo 
nosso). 

 

                                                                                                                                                   
humanidades. Publicação do Departamento de História e Geografia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Centro de Ensino Superior do Seridó – Campus de Caicó.V. 05. N. 11, jul./set. de 
2004. 
81 ANDRADE, 2012, p. 137 apud ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da 
Imparcialidade Jurídica: análise do discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2015. 
82 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 
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Nessa linha, por todo o exposto, verifica-se que nos crimes sexuais, a 

despeito de os estereótipos, discriminações e preconceitos existirem contra homens 

e mulheres, na realização da Justiça, o impacto desse víeis recai sobremaneira e 

mais frequentemente sobre elas.83  

A práxis forense revela que na dinâmica da prova, em sede de crime de 

estupro, compete mais a vítima provar a veracidade de seu depoimento do que ao 

acusado sustentar sua inocência.84  

De fato, em se tratando de crime sexual, a mulher é constantemente 

submetida ao crivo da suspeita, incumbindo-lhe provar sua honestidade e resistência 

ao ato sexual de modo a realizar inúmeras descrições do fato criminoso nas diversas 

fases processuais, promovendo-lhe um doloroso processo de revitimização85 que 

não encontra guarida em outras situações no sistema penal.86  

 

Constata-se que o sistema de justiça criminal manifesta-se no sentido de 
excluir e revitimizar a mulher, na medida em que esta, quando assume a 
posição de vítima dos crimes de gênero – tais como o estupro e a violência 
doméstica – recebe tratamento distinto daquele conferido às vítimas de 
tipos penais que tutelam outros bens jurídicos. A diferenciação se revela 
não apenas por meio das leis, mas também por meio do second code 
(código de valores secundários) latente nos operadores jurídicos (polícia, 
órgãos técnicos, Ministério Público e Judiciário). (SILVA, 2010). 

 

Por fim, resta evidenciado que, ao não se atentarem no julgamento da 

violência sexual praticada, mas tão somente na busca de razões para desqualificar a 

palavra da vítima, os operadores do direito se perdem em divagações de cunho 

moralista e patriarcal87, passando a exercer juízos de valor acerca da vida pessoal 

da mulher violentada por intermédio de uma maquiagem argumentativa que silencia, 

                                                
83 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 
84 SILVA, Danielle Martins. A palavra da vítima no crime de estupro e a tutela penal da dignidade 
sexual sob o paradigma de gênero. Disponível em:<jus.com.br/artigos/17897/a-palavra-da-vitima-
no-crime-de-estupro-e-a-tutela-penal-da-dignidade-sexual-sob-o-paradigma-de-genero>. Acesso em 
07 de abril de 2017. 
85 Fenômeno caracterizado pela lembrança do trauma frente as diversas fases de apuração do fato, 
mais precisamente durante a oitiva e tomada dos depoimentos por profissionais sem escrúpulos e 
instituições despreparadas, culpabilizando e expondo mais ainda a vítima. 
86 SILVA, Danielle Martins. A palavra da vítima no crime de estupro e a tutela penal da dignidade 
sexual sob o paradigma de gênero. Disponível em:<jus.com.br/artigos/17897/a-palavra-da-vitima-
no-crime-de-estupro-e-a-tutela-penal-da-dignidade-sexual-sob-o-paradigma-de-genero>. Acesso em 
07 de abril de 2017. 
87 Idem. 
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legitima e relativiza a violência sexual de homens contra mulheres, o que indica a 

presença de uma cultura do estupro no Poder Judiciário Brasileiro.  

Vê-se, portanto, que no campo da violência sexual, o sistema penal promove 

e dissemina a cultura do estupro, posto que há uma inversão de papéis e do ônus da 

prova, incumbindo à mulher provar, através de sua moral sexual, tratar-se de vítima 

real e não simulada, retirando em desmedido o foco do seu agressor. 

A mulher que adentra no judiciário objetivando o julgamento de uma conduta 

classificada como crime, acaba por ver-se julgada por uma visão masculina da lei e 

da justiça88, em um complexo fenômeno de controle social sobre seus corpos, onde 

o judiciário, ao invés de protege-la, duplica a violência com base em verdadeiro 

código ideológico de estereótipos e papeis de gênero diretamente influenciado por 

um machismo velado dos doutos juristas. 

Dessa forma, sendo o discurso jurídico um instrumento social, suas 

reproduções simbólicas acabam por sustentar, no campo da linguagem, a 

naturalização da violência sexual contra as mulheres, as relações de poder entre os 

gêneros89 e, consequentemente, uma cultura do estupro. 

A seguir, confira-se os julgados que atestam a dinâmica da cultura do estupro, 

em sede de crimes de estupro, no sistema jurídico brasileiro. 

 

4.2 EXAME DOS PROCESSOS E ACÓRDÃOS RELATIVOS À CRIMES DE 

ESTUPRO  

 

Com o intuito de exemplificar o tema desenvolvido no decorrer deste trabalho, 

será agora analisado processos e acórdãos judiciais que envolvem mulheres vítimas 

de crimes de estupro. 

Inicialmente, será estudado o processo nº 0006119-09.2012.8.17.0001, 

oriundo da comarca de Recife/PE.90  

                                                
88 SILVA, Danielle Martins. A palavra da vítima no crime de estupro e a tutela penal da dignidade 
sexual sob o paradigma de gênero. Disponível em:<jus.com.br/artigos/17897/a-palavra-da-vitima-
no-crime-de-estupro-e-a-tutela-penal-da-dignidade-sexual-sob-o-paradigma-de-genero>. Acesso em 
07 de abril de 2017. 
89 CARLOS, Paula Pinhal de. A reprodução das desigualdades de gênero no discurso dos 
julgadores e a vítima mulher frente ao sistema de justiça penal. Disponível 
em:<www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/P/Paula_Pinhal_de_Carlos_05_C.pdf>. Acesso em: 07 de 
abril de 2017. 
90 PERNAMBUCO (Estado). Tribunal de Justiça de Pernambuco. 283 - Ação Penal - Procedimento 
Ordinário (Procedimento Comum) - 0006119-09.2012.8.17.0001, 17 de janeiro de 2012. 
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De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o acusado, por 

volta das 07h30min, na Clínica Nova situada no térreo do Hospital da Restauração, 

tentou constranger a vítima, mediante violência, a praticar com ele conjunção carnal. 

 Narram os autos que as partes trabalhavam no referido hospital na função de 

vigilantes e que no dia dos fatos o acusado chamou a vítima para que juntos fossem 

fechar as salas dos médicos e, enquanto a vítima fechava as referidas salas, notou 

que o denunciado havia desaparecido, retornando minutos depois sem calça e 

cueca, ficando a vítima paralisada, momento em que ele a agarrou por trás, 

conseguindo a reclamante empurrá-lo e sair correndo.  

Em resposta, a defesa sustentou que o episódio narrado era inexistente, 

tratando-se de mero fruto da imaginação, sendo a denúncia inconsistente e surreal 

pelo motivo de que ninguém, além da vítima, teria visto o acusado despido em um 

horário de troca de plantões e intensa movimentação no hospital, bem como o fato 

de a ofendida não ter gritado ao ver um homem despido tentando agarrá-la, mas 

apenas tê-lo empurrado e saído correndo, havendo, na realidade, uma atitude 

cristalinamente passional da vítima por estar provavelmente enamorada pelo 

acusado, pois algumas pessoas quando apaixonadas perdem o senso crítico da 

realidade e a capacidade de avaliar o certo e errado, o bem e o mal, bem como por 

se sentir preterida quis, talvez, sem se dar conta da gravidade do seu ato, assustar o 

acusado, chamar atenção ou prejudicá-lo no seu emprego. 

Em seu depoimento à justiça, a vítima confirmou a narrativa da denúncia, 

relatando, em síntese, que nunca teve algum envolvimento com o acusado a não ser 

o necessário no ambiente de trabalho, que era novata e que no dia do fato não havia 

intensa movimentação nos corredores do hospital pois se tratava de um final de 

semana, declarando, em seguida, o corrido de forma minuciosa, descrevendo toda 

tentativa de abuso. 

Por fim, o juiz decretou a absolvição do réu, utilizando-se do Princípio do Livre 

Convencimento Motivado, uma vez que não vislumbrou nos autos prova da 

materialidade delitiva diante da impossibilidade de um homem nu transitar pelo 

corredor do Hospital da Restauração sem ser visto por nenhuma pessoa além da 

vítima. Assim, segundo o magistrado, ante a insuficiência de indicativos fáticos da 

materialidade e da autoria do ilícito imputado ao agente, restou-lhe prolatar um 

decreto absolutório. 
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Como se percebe, no caso em análise, a defesa se utilizou da estratégia de 

desqualificar a vítima com o propósito de lhe adequar ao estereótipo de mulher 

simulada que age por mero interesse de vingança por estar “supostamente” 

apaixonada pelo réu, ou seja, a pretensa vítima que usa o aparato judiciário como 

instrumento para suas más-intenções, conferindo uma verdadeira depreciação à 

denúncia haja vista que mulheres que não conseguem ser vistas como vítimas 

“genuínas” tendem a serem tratadas mais duramente pelos seus julgadores.91  

Ora, a ideia pré-concebida de que uma mulher é capaz de se valer de todos 

os meios e formas possíveis para prejudicar um homem que não a quer está 

baseada na crença de que mulheres, ao contrário dos homens, possuem impulsos 

emocionais preponderantes à razão e que seus relacionamentos afetivos são as 

coisas mais importantes em suas vidas. Logo, cumpre esclarecer que tal crença, 

apesar de permear o imaginário social, também é refletida aqui pelo Poder 

Judiciário, em evidente desigualdade e discriminação de gênero.92 

Com efeito, a defesa se utilizou de todos os discursos possíveis para 

desmerecer a denúncia, revelando sua prática de reverter a discriminação existente 

no sistema judiciário contra as mulheres a favor do querelado. Assim, frente a 

algumas dificuldades para se atestar e documentar a violência, bem como pelo 

provável descrédito sexista que envolve a vitimização da ofendida, o magistrado se 

orientou pela absolvição do réu. 

Em outro caso, no processo de nº 0008963-29.2012.8.17.0001, igualmente 

oriundo da comarca de Recife/PE93, segundo a denúncia, a vítima foi agredida e 

arrastada para dentro de um carro, sendo constrangida, mediante o emprego de 

violência, a manter conjunção carnal com o acusado, sendo o condutor do veículo 

detido por populares que presenciaram a cena.  

O réu foi preso em flagrante e a ofendida chegou a sofrer lesões em seus pés 

por terem ficado em atrito com o solo. 

Em sua resposta, a defesa declarou que o acusado é casado, pai de família, 

músico, benquisto na sociedade, homem de índole pacifica, costumeiramente 
                                                
91 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 
92 CARLOS, Paula Pinhal de. A reprodução das desigualdades de gênero no discurso dos 
julgadores e a vítima mulher frente ao sistema de justiça penal. Disponível 
em:<www.fazendogenero.ufsc.br/7/artigos/P/Paula_Pinhal_de_Carlos_05_C.pdf>. Acesso em: 07 de 
abril de 2017. 
93 PERNAMBUCO (Estado). Tribunal de Justiça de Pernambuco. 0008963-29.2012.8.17.0001, 2012. 
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respeitador, cidadão de bem, dissociado da figura clássica de estuprador, 

requerendo, em seguida, a juntada de abaixo-assinado contendo mais de 130 

subscrições da mais expressiva “SOLIDARIEDADE AO MÚSICO P.” em face do 

lamentável episódio em que, involuntariamente, se viu envolvido.  

Outrossim, alegou que a atitude do réu foi erroneamente interpretada, uma 

vez que sua intenção era apenas de ajudar a vítima que se encontrava sozinha em 

lugar ermo, tendo sido hostilizado por conta de sua atitude. Ademais, ainda se 

declarou que, além de inexistir prova de qualquer tentativa de delito contra a 

dignidade sexual, in casu não foi identificada uma única testemunha do “sonhado” 

fato, pois a autoridade presidente do IPL não conseguiu localizar e intimar 

testemunhas que teriam presenciado, no dia 06.02.2012, por volta das 22h05min, 

um homem tentando arrastar a força uma mulher para dentro de um veículo. 

No decorrer do trâmite processual, a pretensão acusatória foi desclassificada 

para lesão corporal (art. 129, caput, do CP), tendo por sua vez o juiz absolvido o réu 

por entender que as lesões sofridas pela vítima foram em consequência do seu ato 

quando a mesma foi ao encontro do acusado, que já se encontrava no interior do 

veículo, para agredi-lo por ter se indignado com o seu comportamento, não 

existindo, dessa maneira, prova suficiente para condenação. 

Neste caso, nota-se que a defesa visou demostrar que seu cliente não se 

enquadra no estereótipo de estuprador, associando-o claramente ao estereotipo de 

“cidadão de bem”, “bom réu”, isto é, cidadão normal, com um comportamento social 

adequado, incapaz de cometer um estupro, sendo a vítima uma mulher 

desequilibrada que não soube interpretar o intuito do réu de ajudá-la. Em outras 

palavras, a defesa buscou construir um estereótipo de acusado que levará, por si 

mesmo, à absolvição. 

Portanto, em face desse argumento simplista, ante a complexidade de um 

processo de estupro, verifica-se a existente relação entre verdade e conduta social, 

pois a mulher que acusa um homem com comportamento social considerado 

adequado, quer dizer, dentro da normalidade, terá a credibilidade do seu 

depoimento questionada, posto que, nos modelos de conduta, o estuprador deverá 

ser um sujeito com moral distorcida e perturbações mentais.94 

                                                
94 COULOURIS, Daniella Georges. Violência, gênero e impunidade: a construção da verdade nos 
casos de estupro. Disponível 
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Agora, será analisada a Apelação Criminal nº 0023380-74.2013.815.0011, da 

comarcada de Campina Grande/PB, julgada em 29 de setembro de 2015.95 

Narra a exordial, em síntese, que no dia 17 de junho de 2013, por volta das 

9h30m, no Instituto dos Cegos, o acusado, cobrador de doações da referida 

instituição, constrangeu a vítima, mediante violência, a praticar com ele atos 

libidinosos.  

A vítima, na qualidade de deficiente visual e estudante do Instituto, teria sido 

surpreendida no alojamento feminino pelo acusado, que a agarrou com extrema 

violência e, jogando-a na cama, retirou sua calcinha e apalpou suas partes íntimas 

com o intuito de praticar conjunção carnal. Apesar de todo o esforço empregado, o 

acusado não conseguiu manter a conjunção carnal pretendida em razão da 

resistência da ofendida, que conseguiu se livrar depois de muito esforço, fugindo 

então do local e clamando por ajuda.  

O acusado foi condenado em primeiro grau pelo crime de estupro 

consumado. Inconformado com a decisão, recorreu ao Tribunal de Justiça da 

Paraíba pedindo, em suas razões, a absolvição por inexistirem provas concretas nos 

autos que apontem ter o mesmo praticado o delito descrito na peça acusatória. 

 Outrossim, criticou o édito condenatório construído unicamente na palavra da 

vítima, invocando o princípio do in dubio pro reo em seu favor.  

No trâmite processual, ao trazerem informações sobre o acontecido, as 

testemunhas alegaram que encontraram a vítima chorando e trêmula, tendo esta 

dito que o acusado tentara agarrá-la; que nunca ouviram falar que o acusado havia 

praticado fato semelhante no Instituto; que o quarto estava arrumado e não havia 

lençóis bagunçados; que a vítima tem problemas de nervosismo e que de uma hora 

para outra fica alterada, inclusive, tomando remédio controlado; que tem pessoas 

com que ela não se dá mesmo; que o acusado dava em cima da vítima e a mesma 

correspondia; que a vítima apesar de ser uma mulher casada dava em cima de 

outros alunos do Instituto, chegando, inclusive, a ter um caso com um deles. 

No que diz respeito à vítima, esta se mostrou constantemente firme em suas 

declarações, confirmando na íntegra o depoimento prestado na delegacia, sem cair 

                                                                                                                                                   
em:<www.observatoriodeseguranca.org/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Biblioteca%20unesp.pd
f>. Acesso em: 05 de abril de 2017. 
95 JUSBRASIL. TJ-PB - APELACAO: APL 00233807420138150011 0023380-74.2013.815.0011 - 
Inteiro Teor. Disponível em:<tj-pb.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/253674290/apelacao-apl-
233807420138150011-0023380-7420138150011/inteiro-teor-253674299>. Acesso em: 7 de abril de 
2017. 
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em contradição. Entretanto, o acordão consignou pela absolvição do réu, dispondo 

por base os depoimentos prestados pelas testemunhas indiretas do fato.  

O desembargador fundamentou sua decisão alegando a inexistência de 

elementos seguros de prova acerca da materialidade do delito, bem como sendo sua 

autoria questionável, tendo em vista tratar-se de vítima com problemas de visão, não 

tendo em nenhum momento esclarecido como conseguira identificar o acusado sem 

qualquer margem de erro. Ademais, frisou que havia relatos que a ofendida possuía 

algum interesse no acusado, pois, mesmo sendo casada, foi pedir conselhos a uma 

das testemunhas sobre responder positivamente as cantadas dele. 

Em realidade, vislumbra-se neste litígio um claro julgamento da conduta 

sexual da vítima, haja vista que a mesma é descrita como uma mulher sexualmente 

desregrada e promiscua porquanto mesmo casada paquerava outros rapazes.  

Observa-se que nos julgamentos de crimes de estupro é reforçado a imagem 

de que mulheres devem ser sexualmente recatadas, atribuindo às vítimas um dever 

de provar sua honestidade através da sua envergadura moral e sexual, de outro 

modo ser-lhe-á negada a existência da violência.96  

Neste sentido, a práxis jurídica é por muitas vezes direcionada para um 

discurso de gênero que tem por finalidade firmar, de uma ótica masculina, os papéis 

sociais direcionados as mulheres, fomentando um mecanismo que impede a 

aceitação de que não há um perfil específico de vítima. Além disso, sobre o relatado 

caso, pode-se também apreender uma tendência por parte das testemunhas de 

relatar minúcias desnecessárias sobre a vítima, principalmente com relação a sua 

sexualidade. 

Dando sequência aos exames dos julgados, analisa-se a seguir a Apelação 

Criminal nº 0036541-03.2013.8.07.0003, da Comarca de Brasília/DF, julgada em 21 

de agosto de 2014.97 

Narra a denúncia que no dia 10 de dezembro de 2013, por volta das 

23h30min, em uma via pública, o acusado, agindo de forma livre e consciente, 

mediante violência física e grave ameaça, inclusive com o emprego de uma faca, 

                                                
96 ROSSI, Giovana. Os Estereótipos de Gênero e o Mito da Imparcialidade Jurídica: análise do 
discurso judicial no crime de estupro. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2015. 
97 JUSBRASIL. TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20130310372380 DF 0036541-03.2013.8.07.0003 - 
Inteiro Teor. Disponível em:<tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/136098171/apelacao-criminal-apr-
20130310372380-df-0036541-0320138070003/inteiro-teor-136098209?ref=juris-tabs>. Acesso em: 7 
de abril de 2017. 
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constrangeu a vítima a manter com ele conjunção carnal e a permitir que com ela 

fossem praticados atos libidinosos diversos. Em ato contínuo, após satisfazer sua 

lascívia, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado subtraiu, em 

proveito próprio, uma mochila contendo diversos objetos pessoais da vítima, 

evadindo-se em seguida do local. 

Inconformada com a sentença condenatória proferida pelo magistrado a quo, 

a defesa, com relação ao crime de estupro, requereu a absolvição, alegando que a 

conduta do réu fora atípica em razão de que não houve o emprego de violência ou 

grave ameaça, tendo havido uma relação sexual consentida. 

Em seu depoimento, o acusado aduziu que conhecia a vítima e que vivenciou 

um breve envolvimento amoroso com a mesma, sendo que em pelo menos três 

oportunidades relacionaram-se sexualmente de maneira consentida, onde uma 

dessas relações ocorreu na manhã do dia dos fatos. Ressaltou ainda que, em sua 

opinião, a vítima lhe acusa por sentimento de vingança, motivada pelo término do 

relacionamento amoroso. 

Ouvida na Delegacia e em Juízo, a vítima apresentou versões firmes e 

coerentes a incriminar o acusado, sem qualquer contradição apta a reduzir sua 

força probatória. 

O acórdão felizmente não acolheu a tese levantada pela defesa ao inferir a 

materialidade do delito pelo auto de prisão em flagrante, pela comunicação de 

ocorrência policial, pelas testemunhas ouvidas, pelo laudo de exame de corpo de 

delito e pelo laudo de exame de DNA que atestou a presença de material genético 

do acusado em conteúdos vaginal e anal coletados da vítima, confirmando, dessa 

forma, a conjunção carnal e atos libidinosos havidos, não possuindo nos autos 

qualquer elemento de que a relação sexual fora consentida. Desta forma, a decisão 

negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença proferida pelo 

magistrado a quo.  

Deveras, além da alegação de vingança, a versão criada pelo acusado de 

que a relação sexual fora consentida caracteriza, simplesmente, a tentativa de se 

eximir da punição estatal, uma vez que além de não encontrar amparo em qualquer 

elemento de prova no processo, a mesma é comumente utilizada nas 

argumentações jurídicas como forma de colocar em dúvida a palavra da vítima, 

principalmente quando esta é adulta e não virgem, em razão do crime de estupro 
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contar com poucas versões sobre o ocorrido e de apresentar inúmeras dificuldades 

para a comprovação de sua materialidade.98  

Deste modo, a defesa tenta presumir o consentimento da vítima no ato 

sexual pois se não há grave ameaça, não há estupro e, consequentemente, é mais 

simples a absolvição. 

Finalmente, encera-se esse estudo com a análise da Apelação Criminal nº 

0000531-48.2013.8.02.0051, da comarca de Rio Largo/AL, julgada no dia 9 de julho 

de 2014.99 

Narra a denúncia que o acusado praticou o crime de estupro qualificado 

contra a vítima, maior de 14 e menor de 18 anos, mediante grave ameaça, em um 

canavial na cidade de Rio Largo. 

Segundo as declarações da vítima, prestadas perante a autoridade policial e 

judiciária, o acusado aproximou-se em uma motocicleta de cor vermelha e a 

perguntou se seu pai estava em casa, pedindo-lhe, em seguida, que subisse na 

moto pois precisava ir até a casa dela para pagar um dinheiro que devia ao seu 

genitor. Após subir na moto, a declarante foi levada para local ermo, em meio as 

canas, e, mediante ameaça de morte, foi estuprada. 

Já o réu, em seu interrogatório, disse não conhecer a vítima previamente, 

mas não soube a que atribuir a acusação que pendia contra si, ao passo em que 

admitiu ter uma motocicleta vermelha.  

Em seguida, sobreveio sentença em primeiro grau reconhecendo a autoria do 

crime e, inconformada com a decisão, a defesa interpôs Apelação, cujas razões 

fomentavam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, erro na 

aplicação da pena no que toca à circunstância judicial "comportamento da vítima". 

Em que pese as alegações defensivas, o acordão negou provimento ao 

recurso, ao consignar que o arcabouço probatório não deixa dúvidas da 

materialidade do delito e da autoria imputada ao apelante, a ensejar sua 

condenação pelo crime de estupro qualificado pela idade da vítima, sendo sólidas 

as evidências dos autos que conduzem à condenação. 
                                                
98 COULOURIS, Daniella Georges. Violência, gênero e impunidade: a construção da verdade nos 
casos de estupro. Disponível 
em:<www.observatoriodeseguranca.org/files/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Biblioteca%20unesp.pd
f>. Acesso em: 05 de abril de 2017. 
99 JUSBRASIL. TJ-AL - Apelação: APL 00005314820138020051 AL 0000531-48.2013.8.02.0051 - 
Inteiro Teor. Disponível em:<tj-al.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/126883466/apelacao-apl-
5314820138020051-al-0000531-4820138020051/inteiro-teor-126883476?ref=juris-tabs>. Acesso em: 
7 de abril de 2017. 
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Por fim, ultrapassado esse ponto, o órgão julgador também considerou 

desfavorável ao réu, na dosagem da pena-base, a circunstância judicial 

denominada “comportamento da vítima”, tendo em vista que, segundo seu 

entendimento, a mesma não contribuiu com o crime, já que foi enganada e depois 

subjugada pela força e por ameaças de morte a manter conjunção carnal. 

Percebe-se, portanto, que no caso sub examine a defesa, no intuito de 

atenuar a pena-base do acusado, tentou culpabilizar a ofendida pela sua condição 

ou conduta de ter subido na moto de um desconhecido, considerando, dessa 

forma, que a mesma cooperou com o resultado do ato delitivo: estupro. 

Em verdade, existe toda uma cultura que envolve o crime de estupro, 

fazendo com que boa parte dos olhares recaiam sobre a vítima, na espera que ela 

arranje meios para impedir a violência sexual, sendo, desse modo, criado um dever 

à mulher de abster-se de aceitar caronas de desconhecidos, sair de casa em 

certos horários ou de utilizar determinadas roupas para não despertar o apetite 

sexual do criminoso que poderá está na retaguarda esperando o momento certo de 

atacar.100  

De qualquer forma, nota-se que, apesar do artigo 59 do Código Penal 

permitir que o magistrado analise o comportamento da vítima por meio dos “olhos” 

da Vitimologia, alguns operadores do direito se utilizam desse instituto de forma 

deturpada, ou seja, buscam alegar/analisar o comportamento social da mulher pelos 

“olhos” do preconceito e machismo. 101  

 

 

 

 

 

 

                                                
100 PEREZ, Bianca Corrêa. Um olhar da criminologia feminista sobre a dosimetria da pena nos 
crimes de estupro contra a mulher: um estudo do comportamento da vítima na aplicação da 
pena-base. Disponível 
em:<repositorio.unesc.net/bitstream/1/3751/1/BIANCA%20CORR%C3%8AA%20PEREZ.pdf>. 
Acesso em: 23 de abril de 2017. 
101 CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Crime de estupro: até quando julgaremos as vítimas? 
Disponível em:<jus.com.br/artigos/24465/crime-de-estupro-ate-quando-julgaremos-as-vitimas/1>. 
Acesso em 21 de abril de 2017. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir do estudo proposto neste trabalho de conclusão de curso, pôde-se 

constatar que as relações entre homens e mulheres ainda estão marcadas pela 

discriminação e desigualdade decorrentes do processo sociocultural que molda na 

sociedade os papéis do que é feminino e masculino, designando à mulher uma 

posição de inferioridade. 

Observou-se, no decorrer da pesquisa, que o predomínio do masculino tem 

se mantido por séculos, transformando em prática diária e comum a ideologia 

machista de objetificação feminina ao retirar da mulher sua qualidade de sujeito, 

bem como todos os seus elementos associados – vontade, autonomia e desejo –, 

transformando-a em uma propriedade cuja posse se deva retomar por meio da 

violência, dando o controle sobre o seu corpo e sexualidade aos homens. 

Nesse contexto, o estupro aparece como um dos extremos dessa assimetria, 

classificado como uma violência de gênero por atingir em grande maioria as 

mulheres pela sua própria condição de mulher, bem como pelo papel que 

tradicionalmente lhes foi imposto, mantendo-as em um estado permanente de 

medo. 

A expressão cultura do estupro vem, portanto, descrever e explicar os 

fatores e comportamentos sociais comumente relacionados a trivialização do 

estupro, a negação da sua existência, a culpabilização da vítima pela conduta do 

seu agressor, a objetificação sexual da mulher, a reprodução de mitos e crenças 

relacionado a esse universo, além de toda gama de microviolências que legitimam 

seus abusos. 

Quando da análise da cultura do estupro no ordenamento jurídico brasileiro, 

verificou-se que apesar dos avanços advindos com a Lei nº 12.015/2009 –  como a 

mudança no Código Penal Brasileiro de nomenclaturas e conceitos que contradiziam 

a nova realidade social, bem como o novo foco da proteção jurídica à liberdade do 

próprio corpo e não mais a moral sexual média da sociedade –, a prática jurídica  

ainda se mostra vinculada ao julgamento moral da vítima, achando-se o processo de 

produção da verdade, nos crimes de estupro, associado as discriminações de 

gênero. 

A investigação da conduta da mulher-vítima acontece durante o trâmite 

processual, e é feita pelos operadores do direito através da utilização de argumentos 
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que refletem os estereótipos de gênero, sendo umas das explicações para isto o fato 

de o sistema jurídico captar e refletir a situação de desvalorização feminina no 

âmbito social, significando dizer que em muitas situações, sob o aparente manto da 

neutralidade e imparcialidade, existe uma visão predominantemente machista do 

direito. 

Conforme ilustrado na análise dos processos e acórdãos apresentados, os 

padrões sociais de moralidade das partes é que definirá a inocência ou a 

culpabilidade nos autos, visto que em um processo judicial de estupro o prisma 

subjetivo soa mais importante que a análise racional dos fatos.  

Dessa forma, para que a vítima seja digna de credibilidade, esta deverá 

apresentar um estereótipo jurídico de boa-vítima com o comportamento sexual e 

afetivo dentro do esperado, isto é, nos padrões sociais, com o intuito de descartar a 

hipótese da pretensa vítima que aciona o maquinário jurídico por vingança ou puro 

interesse em ver a vida de um homem destruída.  

Já em relação ao acusado, os discursos jurídicos constroem a figura do 

estuprador como um indivíduo que foge dos padrões mínimos da normalidade, o que 

coloca em desconfiança a palavra da vítima quando a denúncia não atende tal 

critério já que será justamente a adequação dos envolvidos do ato delituoso à 

determinados estereótipos que determinará a ideia de honestidade entre os gêneros. 

De fato, não se pode negar que os casos de condenação revelam que os 

homens não são lançados arbitrariamente no rol dos culpados, entretanto, frise-se 

que embora a justiça deva se precaver contra a condenação de inocentes, é 

igualmente importante que a prática jurídica não cometa injustiças contra as 

vítimas de violência sexual, não parecendo razoável pensar que das denúncias 

realizadas, ao invés de absolvições e arquivamentos injustos, hajam tantas 

descabidas. 

Se o sistema jurídico figura estar sendo objetivo, correto e cauteloso ao não 

condenar injustamente um inocente, o critério de avaliação que definirá a 

culpabilidade do sujeito não pode ser determinado por discursos de gênero, não 

sendo por acaso que grande parte das vítimas desistam de denunciar o crime de 

estupro quando pensam no julgamento moral que irão se submeter por parte da 

sociedade, advogados e juízes, todos na tentativa de invalidá-las.  

Assim, respondendo à pergunta proposta no início do trabalho, mostrou-se 

que o Judiciário age ativamente na perpetuação e legitimação de uma cultura do 
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estupro mediante preceitos, práticas e discursos que reforçam, justificam e até 

naturalizam a violência sexual contra as mulheres, criando barreiras que as 

impedem do efetivo acesso à Justiça e à proteção, sendo as mesmas silenciadas 

pelos eficazes mecanismos do medo e da vergonha de serem desacreditadas e 

menosprezadas. 

Isto posto, aliado a esta abordagem sociojurídica, observou-se a existência de 

um cenário problemático no sistema jurídico brasileiro, assim como a necessidade 

do seu debate como forma de romper com as estruturas patriarcais do Poder 

Judiciário com o fito de dar voz as mulheres e não as desacreditar nos processos de 

estupro com base em discursos jurídicos eivados de discriminações que reforçam os 

papéis de gênero tradicionalmente construídos.  
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