
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA – DAN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL – PPGAS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A justiça penal não se realiza a qualquer preço”: etnografia de processos 

envolvendo estupro de vulnerável no RN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillyane Priscila Silva de Farias 

Natal, março de 2015. 



2 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES – CCHLA 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA – DAN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL – PPGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A justiça penal não se realiza a qualquer preço”: etnografia de processos 

envolvendo estupro de vulnerável no RN  
 

 

Lillyane Priscila Silva de Farias 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Antropologia Social da 

UFRN, como requisito parcial à obtenção 

do título de Mestre em Antropologia 

Social.  

 

Orientador: Profa. Dra. Juliana Gonçalves 

Melo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, março de 2015.  

 



3 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
    

    

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro  

de Ciências Humanas, Letras e Artes - CCHLA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Farias, Lillyane Priscila Silva de. 

     "A justiça penal não se realiza a qualquer preço": etnografia de processos 

envolvendo estupro de vulnerável no RN / Lillyane Priscila Silva de Farias. - 

2016. 

     99 f. : il. 

 

     Orientadora: Prof.ª Dr.ª Juliana Gonçalves Melo. 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em 
Antropologia Social, 2016. 

 

     1. Direito e antropologia. 2. Crime sexual contra as crianças. 3. Estupro.           I. 

Melo, Juliana Gonçalves.  II. Título. 

 

 

 

RN/UF/BS-CCHLA                                                                  CDU 39:34 



4 
 

          

“A justiça penal não se realiza a qualquer preço”: etnografia de processos 

envolvendo estupro de vulnerável no RN  
 

 

 

 

 

 

Lillyane Priscila Silva de Farias 

 

 

 

 

 

MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Juliana Gonçalves Melo – Orientadora (PPGAS/UFRN) 

 

 

 

 

Profa. Dra. Elisete Schwade – Membro Interno (PPGAS-UFRN) 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Schroeter Simião – Membro Externo (PPGAS-UnB) 

 

 

 

 

Prof. Dr – José Glebson Vieira – Membro Interno (suplente) (PPGAS-UFRN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, minha irmã  

e aos meus sobrinhos. 



6 
 

 

 

 

Agradecimentos 

 

 

  Meus sinceros agradecimentos à minha orientadora Juliana Melo, por sua 

atenção e gentileza no decorrer da pesquisa; por ter contribuído para meu crescimento 

intelectual; por ter colocado à minha disposição seu acervo pessoal para consultas e 

empréstimos; e, por fim, por incentivar a divulgação deste trabalho, bem como 

estimular a continuação da minha carreira acadêmica.  

 

  Ao Programa da Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN assim 

como todo o corpo docente que integraram as disciplinas do durante o meu Mestrado 

que muito contribuiu para o meu aperfeiçoamento acadêmico.  

 

  A CAPES, ao Ministério da Educação, ao Governo Federal, ao PPGAS-

UFRN e ao PPGAS-UnB por poder participar do Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica (Procad) onde tive a oportunidade de cursar a disciplina de Antropologia 

Jurídica ministrada pelo Professor Luís Roberto Cardoso de Oliveira ofertada pelo 

PPGAS-UnB durante o primeiro semestre de 2014.  

 

  Aos Professores Fábio Ataíde, Elisete Schwade, Luís Roberto Cardoso de 

Oliveira e Daniel Simião que, em momentos diferentes, contribuíram com observações 

pertinentes para a construção dessa pesquisa. 

 

  Ao Defensor Público Bruno, ao Juiz Sérgio e à toda equipe de 

funcionários da Secretaria da 2ª Vara da Infância e Juventude do Fórum Miguel Seabra 

do Rio Grande do Norte por permitirem que eu tivesse acesso aos processos envolvendo 

casos de Estupro de Vulnerável. 

 

  Sou grata especialmente à minha mãe que respeitou minhas escolhas 

profissionais e se orgulha das minhas conquistas.  

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, 

 então, com todo o coração,  

dedicar-se a ele. 

 

Buda 

 

 



8 
 

 

 

 

RESUMO 

 

A pesquisa tem como objetivo realizar uma etnografia de processos judiciais de estupro 

de vulnerável e evidenciar os deslizes semânticos que o termo ganha a depender de 

atores envolvidos e contextos empíricos particulares. O material etnográfico foi obtido 

na 2ª Vara da Infância e Juventude, localizada no Fórum Desembargador Miguel 

Seabra, em Natal-RN e versa sobre casos de estupro de vulneráveis, envolvendo 

especialmente mulheres com idade inferior a 14 anos. De modo geral, pretende  

interpretar antropologicamente os autos processuais e evidenciar a relação entre direito, 

moralidade e sensibilidades jurídicas específicas no processo de sentenciamento dos 

juízes nesse casos. Ao buscar entender os contextos a partir dos quais esses eventos são 

evocados e sua dimensão simbólica, a análise permite evidenciar como, em um 

ambiente jurídico supostamente neutro, questões morais sobre a construção da 

identidade feminina (como a ideia de virgindade, família e gênero) ganham relevância e 

materialidade no reconhecimento de direitos.  

 

Palavras-chave: Antropologia do Direito. Violência Sexual. Estupro de vulnerável.  
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SUMMARY 

 

The research aims to conduct an ethnography of criminal lawsuits of rape of vulnerable 

people and highlight the semantic slippage that term gets depending on what actors are 

involved and particular empirical contexts. The ethnographic material was obtained in 

the 2nd Court of Childhood and Youth, located in the Desembargador Miguel Seabra 

Forum, in Natal-RN, and deals with cases of rape of vulnerable, especially involving 

women under the age of 14 years. In general, it intends to anthropologically interpret 

those court lawsuits and highlight the relationship between law, morality and specific 

legal sensitivities in the sentencing process by judges in those cases. In seeking to 

understand the context from which these events are evoked and their symbolic 

dimension, the analysis allows to show how, in a supposedly neutral legal environment, 

moral questions about the construction of female identity (such as the idea of virginity, 

family and gender) gain relevance and materiality in the recognition of rights. 

 

Keywords: Anthropology of Law. Sexual Violence. Rape of vulnerable people. 
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Introdução 

 

  A presente pesquisa apresenta como propósito analisar, sob o ponto de vista 

antropológico, processos judiciais de estupro de vulnerável envolvendo crianças do sexo 

feminino
1
. O trabalho de campo teve início em outubro de 2013, quando obtive 

autorização do juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude do Rio Grande do Norte, 

localizada no Fórum Desembargador Miguel Seabra, para pesquisar quatro processos 

que estavam arquivados sobre o tema. Minha intenção é analisar como em um ambiente 

jurídico supostamente neutro questões morais sobre a construção da identidade feminina 

(como a ideia de virgindade, família e gênero) ganham relevância e materialidade na 

condução dos casos, no reconhecimento de direitos e da dignidade do outro. 

De modo geral, o intuito é interpretar antropologicamente os autos processuais, 

evidenciar a relação entre direito e moralidade e sensibilidades jurídicas específicas
2
 no 

processo de sentenciamento dos juízes nesse caso. Ao apresentar o quadro em que esses 

crimes se inserem, aponto para a centralidade de determinadas representações sociais 

que norteiam o encaminhamento e o entendimento de crimes sexuais envolvendo 

menores de idade (como a noção de sexualidade, gênero e consentimento sexual),   

demonstro como a categoria de “estupro de vulnerável” tem significados diferentes a 

levar em conta os contextos e atores envolvidos no caso. Não pretendo, contudo, 

naturalizar as adolescentes como vítimas fragilizadas; fazer uma apologia ao crime,  

nem tampouco julgar os acusados, sinalizando para a absolvição ou condenação dos 

mesmos, mas problematizar essas questões em termos sociológicos.  

                                                           
1
 Como pude observar no material pesquisado, as vítimas eram na sua maioria adolescente do sexo 

feminino, com idades entre dez a treze anos. Houve apenas um caso que envolveu o sexo masculino, ele 

tinha 9 anos de idade. Utilizarei como referência para a idade dos pesquisados o Art. 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
2
 Conceito apresentado por Geertz (2013, p.218): poder imaginativo, construtivo ou interpretativo, um 

poder que tem suas raízes nos recursos coletivos da cultura e não na capacidade isolada de indivíduos 

(algo que acredito ser semelhante em qualquer parte do mundo, pois duvido muito que exista um gene 

jurídico) que os estudos comparativos do direito, da justiça, de processos forenses ou da adjudicação 

deveriam, a meu ver, dá mais atenção. É neles – nesses métodos e formas de conceber as situações de 

tomadas de decisão de modo que as leis estabelecidas possam ser aplicadas para solucioná-las (e 

também, é claro, nos próprios métodos de formulação e elaboração das leis) isto é, naquilo que venho 

chamando de sensibilidade jurídica – que se encontram os contrastes mais informativos. Sensibilidade 

jurídica seria um mecanismo de representação do mundo, como as pessoas negociam os significados. 
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Diga-se, de passagem, que a temática da violência sexual teve uma repercussão 

considerável a partir do movimento feminista dos anos 1960. Em países como Estados 

Unidos, França e Canadá crimes sexuais como o estupro passam a ser objeto de 

discussão entre as feministas a fim de incentivar as mulheres vítimas desses crimes a 

manifestarem suas reações, possibilitando a visibilidade e a politização, do fenômeno 

como demonstra Suarez (1999).  

Nos anos 1960-1970, as mulheres começaram a denunciar com maior frequência 

atos de violência sexual e doméstica. Centros de atendimento às mulheres são 

construídos e o tema ganhou destaque com a publicação da primeira grande 

manifestação de indignação contra o estupro no Jornal Libération, em Paris, no dia 16 

de junho de 1976.  A partir desses processos, a visibilidade dos crimes sexuais é 

modificada. Isto é, se antes havia a conspiração do silêncio, sobretudo em relação ao 

crime de estupro (considerado um ato extremo, grave e escandaloso), a atual postura 

passa a ser a de denunciar e criminalizar esse ato, que é mais frequente do que parece 

inicialmente
3
.   

Em termos gerais, esses processos motivaram países como a França, o Canadá e 

os Estados Unidos a implementar políticas públicas e criminais para coibir essas 

práticas por duas razões: “a preocupação do Estado com o setor médico e com o tipo de 

atendimento e de tratamento destinado às agredidas; e a preocupação em se 

desconhecer os métodos utilizados pela polícia, no tratamento dos casos de estupro” 

(SUÁREZ, 1999, p. 432). No entanto, as considerações acerca das pessoas envolvidas, 

tanto a vítima quanto o agressor, ficavam em segundo plano.  

Aliás, até meados do século XX, as discussões acerca do estupro estavam 

voltadas para o agressor, caracterizando-o como doente sob a ótica da patologia e 

psiquiatria, não levando em consideração a experiência pessoal da pessoa agredida. 

Nesse sentido,  

 

a contribuição das feministas foi, sem dúvida, a de forçar a partir de 

uma perspectiva mais crítica sobre a violência sexual e o estupro, além 

do simples olhar sobre o fato social da esfera da saúde pública para 

integrar propriamente a ordem do político (idem, p. 433).  

 

                                                           
3
 Contudo, mesmo a despeito dessas mudanças, para as vítimas de estupro falar sobre o ocorrido continua 

sendo muito complexo, envolvendo situações delicadas do ponto de vista individual, familiar e social.  
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A importância dos movimentos feministas perante a violência sexual contra a 

mulher foi essencial para tornar visível um crime que acontecia na lei do silêncio, 

dentro da própria casa limitando-se ao ambiente familiar.  

 

 

1. Entrando no campo 

Meu interesse no campo da justiça e criminalidade remonta ao meu curso de 

graduação em Ciências Sociais na UFRN. Nesse contexto, me envolvi com o ambiente 

de justiça criminal através de projetos de extensão como o “Cinema nos Bairros”
4
, que 

se propunha a levar o cinema para a ala feminina de presídio estadual de Natal e debater 

sobre cidadania e justiça no contexto
5
.  

Depois dessa experiência inicial, participei de um curso de extensão 

interdisciplinar sobre criminologia, realizado no primeiro semestre de 2013, e 

organizado pelos professores Juliana Melo e Fabio Ataíde, dos Departamentos de 

Antropologia e do Direito Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

respectivamente. Nesse contexto, discutimos parcialmente alguns autos processuais 

envolvendo casos de estupro de vulnerável publicados do site do Portal da Justiça, o que 

me fez perceber a importância e a complexidade do tema -- considerado um ato de 

extrema violência e marcado pelo signo da degradação e desrespeito.    

Diante do interesse despertado, ingressei no Mestrado em Antropologia da 

UFRN e comecei a fazer parte do grupo de estudo “Etnografias dos Sistemas Judiciários 

e Prisional”, aprofundando leituras no campo da Antropologia e Sociologia do Direito, 

sob orientação de Juliana Melo. Ao cursar disciplinas optativas, como Antropologia do 

Gênero, com Elisete Schwade, e Antropologia do Direito, com Luís Roberto Cardoso de 

Oliveira, na UNB, por meio do Projeto PROCAD Casadinho, pude buscar novos 

referenciais e ampliar meu olhar, ainda inicial, sobre o campo proposto.  

                                                           
4
 Projeto de extensão coordenado pelo Prof.º Gabriel Eduardo Vitullo do Departamento de Ciências 

Sociais da UFRN, durante o período de março de 2009 a março de 2010, com o intuito de realizar ciclos 

de cinema-debate em diferentes bairros de Natal e a Penitenciária João Chaves, com sessões semanais e 

conduzidos por grupos de alunos do curso de Graduação em Ciências Sociais da UFRN, sempre sob a 

orientação de professores do curso. As temáticas de cada ciclo foram definidas pelos professores, os 

alunos participantes do projeto e representantes das comunidades envolvidas. Com o objetivo dar mais 

um espaço de atuação para os estudantes de Ciências Sociais que permita dar conta das “Atividades 

Curriculares em Comunidade” (ACC) previstas na estrutura do curso. Este componente curricular teve o 

propósito de apresentar um papel estratégico no Projeto Político-Pedagógico da Graduação em Ciências 

Sociais, na medida em que possibilitou uma estreita inter-relação entre Pesquisa, Ensino e Extensão e 

propicia um maior contato da Universidade Pública com a sociedade da qual faz parte. 
5
 A maioria dos filmes apresentados eram brasileiros, até porque as presas tinham dificuldades com a 

legenda.   
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Devo salientar, inclusive, que minha imersão dentro do ambiente jurídico não foi 

fácil. Antes de pesquisar os processos no Fórum, tive uma conversa formal com o 

defensor público de Natal-RN, responsável pela área da Infância e Juventude, que me 

indicou quatros processos. Antes disso, já tinha ido à 2ª Vara Infância e Juventude 

algumas vezes, mas sem êxito. A Instituição passava por um momento de transição de 

competência e os crimes sexuais, meu centro de interesse, estavam para serem 

transferidos para a 10ª Vara e eu só poderia ter acesso a eles quando o Ministério da 

Justiça decidisse de quem seria a competência para julgar esses atos. 

 Quando finalmente tive acesso a esses autos processuais, pude perceber outras 

dificuldades envolvendo a pesquisa empírica. Sentia-me ansiosa e como uma iniciante 

no campo. Além de ser uma jovem pesquisadora, era uma estudante de antropologia 

fazendo pesquisa em uma vara criminal, o que parece não ser bastante comum no 

Estado (minha inserção no campo sempre despertou reações, desde curiosidade até o 

estranhamento). Ademais, pouco conhecia da linguagem jurídica e no curso de Ciências 

Sociais havia aprendido a pesquisar empiricamente a partir de uma relação de interação 

social com o outro. Nesse caso, porém, meus dados eram provenientes de autos 

processuais, não havendo a mínima possibilidade de interagir com os envolvidos nos 

processos (por serem sigilosos e envolverem crianças às quais, legalmente, não poderia 

ter acesso). Como lidar com essa nova situação de pesquisa?    

 A análise dos processos, por sua vez, era realizada na sala em que trabalhavam 

os técnicos judiciários da 2ª Vara, onde tentava “realizar uma observação participante”. 

Desde o princípio, sabia que queria analisar mais do que quatro processos, mas fui me 

inserindo gradualmente em campo. Passei a ir ao fórum pelo menos duas vezes por 

semana e aos poucos fui sendo acolhida. Quando pessoas externas ao setor indagavam 

sobre a minha inserção naquele contexto, os técnicos já me apresentavam como 

“estudante de mestrado que está aqui para pesquisar processos”.  

 Como pretendia, com o passar do tempo, tive acesso a mais nove processos que 

foram analisados durante o período de fevereiro de 2014. Como esses documentos 

ficam sob proteção da justiça por se tratarem de adolescentes e menores de idade, eu 

não poderia tirar xerox nem fotos. Por isso, tive o cuidado de anotar, seja no caderno ou 

pelo notebook, as informações que especificavam como ocorreu o crime, o perfil e os 

depoimentos das partes envolvidas. Analisei especialmente os argumentos do Ministério 

Público, do advogado de defesa (quando o acusado não era representado pela defensoria 

pública) e do juiz para definir a sentença e a conclusão dos inquéritos policiais.  
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 Por outro lado, como disse anteriormente, através do programa de intercâmbio 

acadêmico existente entre os PPGAS da UFRN e UnB (Procad), pude aprofundar meu 

referencial teórico e metodológico através da disciplina de Antropologia do Direito, 

ministrada pelo professor Cardoso de Oliveira. No contexto, obtive autorização para 

pesquisar cinco processos envolvendo crimes sexuais no Juizado da Infância e 

Juventude do Distrito Federal. A disciplina Antropologia do Direito, bem como outras 

atividades acadêmicas envolvendo os professores Luís Roberto Cardoso de Oliveira e 

Daniel Schroeter Simião, na UNB e a participação do III Encontro Nacional de 

Antropologia do Direito (2013) foram peças fundamentais nesse processo.    

A partir dessas experiências, me deparei com conceitos centrais para a pesquisa 

e que serão detalhados de forma mais minuciosa adiante, quais sejam: o Princípio do 

Livre Convencimento Motivado trabalhado por Regina Lúcia Teixeira Mendes; a 

Presunção da Inocência trabalhado por Marco Aurélio Gonçalves Ferreira, e a ideia de 

dignidade e insulto moral proposta por Oliveira (2011). As leituras dos trabalhos de 

Kant de Lima, um dos pioneiros no campo da Antropologia do Direito no Brasil, 

também foram essenciais para analisar criticamente os dados, como evidenciarei. 

Cabe notar que, em Brasília, tive acesso aos processos do Juizado da Infância e 

Juventude do Distrito Federal e percebi como obedeciam a uma dinâmica diferente dos 

processos pesquisados na Vara da Infância e Juventude no Fórum em Natal-RN
6
. Em 

Natal, os acusados de crimes sexuais contra crianças e adolescentes eram julgados pelo 

próprio juiz da Vara da Infância, mesmo que o crime tivesse sido cometido por uma 

pessoa maior de idade. Neste aspecto, todas as informações a respeito do desfecho da 

sentença estavam no processo, inclusive o veredicto final (isto é, se o acusado foi preso 

ou absolvido). Já no Juizado do DF, estas informações não constavam nos processos. 

Quando os crimes eram cometidos por pessoas maiores de idade, os processos eram 

encaminhados para a Justiça criminal, os dados que ficavam arquivados na Vara da 

Infância eram o registro do boletim de ocorrência, os depoimentos das pessoas 

envolvidas e os relatórios sociais de acompanhamento psicológico das vítimas.  

   

      

                                                           
6
 Não tive tempo suficiente para aprofundar minha análise no contexto do Distrito Federal, cabendo notar 

que, apesar de uma legislação única, as formas de encaminhamento de casos envolvendo estupro de 

vulneráveis se diferenciam no contexto do Rio Grande do Norte e do Distrito Federal como evidenciei. 

Nesse sentido, cabe uma análise mais aprofundada desses dados em um momento posterior, 

possivelmente no âmbito de um curso de Doutorado, já que pretendo continuar nesse campo e dar 

prosseguimento às minhas análises.       
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2. Entendendo os autos processuais 

Quanto à parte metodológica da pesquisa, destaco a importância do artigo “Do 

ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e etnografias dos/nos arquivos”, de Olívia 

Cunha (2005). Como demonstra a autora, mais do que um campo de estudos para 

antropólogos e historiadores, os arquivos podem representar disputas nos campos da 

política, das identidades, do direito autoral e das culturas e transformar-se em fontes 

importantes de pesquisa. Laudos de comunidades quilombolas, autos processuais, 

documentos relativos a ciências da saúde ou da administração, desse modo, sugerem 

que:   

 

estamos diante da constituição de um campo eminentemente político e 

que representações autorizadas sobre o passado e o presente e seus 

significados para diferentes atores estão particularmente visíveis e 

sinalizadas nos arquivos (idem, p. 9). 

 

 

Cunha ressalta ainda aspectos de extrema relevância quando destaca os conceitos 

de representação e significado, que serão igualmente aprofundados posteriormente. Ora, 

como pude observar no material pesquisado, as vítimas eram na sua maioria 

adolescentes do sexo feminino, com idades entre dez a treze anos, residindo em bairros 

periféricos e cursando o ensino fundamental.  

 Dos quinze processos analisados, nove deles constataram que houve 

consentimento do ato sexual
7
 e relações de afeto com o acusado

8
. Nesses casos, porém, 

por serem menores de idade, como demonstrarei, a família pôde reagir a esse tipo de 

situação denunciando o rapaz à delegacia e acusando-o de estupro de vulnerável. Nesse 

âmbito, a adolescente que pratica relações sexuais é representada nos autos como 

“prostitutazinha”, “piranha”, “rapariga”. Ou seja, a análise indica que os depoimentos 

das pessoas envolvidas nesses casos são permeados de representações e de significados 

que envolvem regimes morais e ideias sobre a identidade feminina estereotipada e que 

incidirão diretamente sobre o desfecho dos processos. Na maior parte das vezes as 

mulheres serão consideradas como “mentirosas” ou “culpadas” pelo desencadeamento 

de crimes sexuais, conforme veremos adiante.    

                                                           
7
 O consentimento do ato sexual é interpretado de formas diferentes pela justiça e pela vítima. Abordarei 

mais detalhadamente essa questão na parte teórica do trabalho. 
8
 As idades variavam de dezoito a cinquenta e nove anos. 
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A partir desse panorama, a proposta é analisar o processo judicial como espaço 

social e jurídico e demonstrar que não se pode apresentar um ponto de vista unilateral, 

ou seja, apenas o aspecto jurídico ou apenas o aspecto sociológico, o que simplificaria 

demais a questão. Como mostra Ayllon (1988), existem estratégias através das quais 

podemos compreender o processo como uma categoria autônoma se conseguirmos 

demonstrar as suas aproximações jurídicas e sociológicas, a despeito das limitações do 

diálogo interdisciplinar.  

De um modo geral, segundo Ayllon (op. cit.), existem ideias acerca do processo 

que, de acordo com o sistema jurídico aplicado, apresentam diferentes níveis: (1) um 

deles seria o processo como meio de pacificação social – um combate cuja finalidade é 

a resolução dos conflitos, evitando a ruptura da ordem pública; (2) outro nível abordaria 

as teorias jurídicas – produto da dogmática jurídica – desenvolvendo a ideia de processo 

como um contrato, uma instituição, como uma situação jurídica, como relação jurídica 

ou como serviço público
9
 - cuja importância está relacionada à tentativa de construir o 

processo como categoria autônoma independente dos atos e formalidades necessários 

antes, durante e depois da construção deste. Ambos os níveis possuem uma proximidade 

dos conceitos jurídicos, o que impede sua utilização para uma conceitualização 

sociológica mais densa.  

Aliás, de acordo com o modelo acima proposto, as aproximações sociológicas 

podem ser organizadas em quatro aspectos ou dimensões: (1) institucional, (2) 

resolução de conflitos, (3) dos profissionais de direito, e (4) das relações de poder. A 

institucional compreende os estudos relativos ao acesso, impacto social e a avaliação do 

funcionamento dos tribunais e têm por finalidade propor uma reforma da instituição 

judicial, fornecendo questionamentos acerca do processo (como sua duração, seu custo, 

volume e a gestão dos assuntos). Nesse caso, o processo é tratado como subproduto 

dependente da organização e dos tribunais. Outra dimensão seria a ideia de que a 

sociedade desenvolve um sistema de resolução de conflitos que se impõe aos 

indivíduos. O processo judicial, nesse sentido, pode ser considerado uma forma 

reduzida de resolvê-los.   

 

                                                           
9
 Ayllón apud ALSINA, Hugo. Tratado teórico y práctico de derecho procesal civil y comercial. Buenos 

Aires, EDIAR, 1963, p. 413. Às vezes fica difícil aprofundar a ideia dos conceitos expostos pelo autor, 

pois cita conceitos de outros autores e não os explica, apenas coloca as referências.  
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Conviene hacer notar que los conceptos de “conflicto” y “resolución” 

son presupuestos derivados de um marco teórico próximo a la 

antropología funcionalista. Así, los tribunales no resuelven a través 

del proceso más que una pequeña parte de todos los litigios que se les 

presentan, y esos mismos litigios no representan más que una porción 

menor de todos los conflitctos susceptibles de ser llevados ante la 

justicia, y una parte, todavía más pequeña, del conjunto de 

controversias que se producen en la sociedad (AYLLÓN, 1998, p. 

1021).  

 

 

Os sociólogos que compartilham dessa ideia, por outro lado, afirmam que a 

função do processo é a de criar um substrato de normas e procedimentos que são 

utilizados como modelos para resolução de conflitos. No entanto, para Aylon (Op. cit.), 

essa visão não permitiria uma compreensão mais densa do processo. Essas dimensões 

são interpretações nativas dos juristas e estudiosos da área do direito, mas que um olhar 

sociológico exige que as coloquemos em perspectiva. 

 A terceira dimensão, por outro lado, vê no campo judicial o resultado da ação e 

da reflexão dos profissionais do direito.  

 

Estos últimos (profesionales del derecho), agentes sociales dotados de 

una competencia a la vez técnica y social, desarrollarían estrategias y 

prácticas tanto de enfrentamento como de complementación 

determinadas por sus intereses específicos y de grupo. El proceso sería 

así el espacio por excelencia de esta lucha, cuyo último objetivo es el 

“monopolio del derecho de decir el derecho”
10

 principal consecuencia 

sería la racionalización progresiva del procedimento (AYLLÓN, 

1998, p. 1022). 

 

 

 E por último, haveria a dimensão política do processo, englobando questões que 

discutem o problema do poder judicial como aparelho do Estado. Essa perspectiva teria 

como característica dissolver a categoria do processo dentro de outro marco conceitual, 

dando ênfase à ligação com a ciência política e o direito constitucional.  

                                                           
10

 Ayllón apud BOURDIEU, Pierre. A força do direito: elementos para uma sociologia do campo 

jurídico. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1986. 



19 
 

Importante destacar, inclusive, que a proposta de Aylon é justamente 

caracterizar o processo judicial como um fenômeno total. Isto é, salienta a importância 

de estudar o processo em sua totalidade, sem perder sua especificidade jurídica e social. 

Ou seja, pode ser entendido como um fenômeno através do qual é possível especular a 

partir da observação empírica, 

 

Donde se expresan y conjugan um conjunto de hechos, de relaciones, de 

normas y de representaciones que se integran en un sistema donde no 

existe a priori una determinación unilateral, ya sea de carácter político, 

económico, o jurídico. El proceso se constituye, además, como un 

campo social, donde las relaciones, de normas y de representaciones se 

actualizan continuamente en función de los contextos específicos de 

significación de cada sociedad y superponiéndose, no eliminando, a los 

elementos más antiguos.  (Ayllon, 1998, p. 1025). 

 

  

 

3. Percurso Teórico 

Entre outros pesquisadores, vale notar que Kant de Lima (2008) possui vários 

trabalhos científicos voltados para a Antropologia do Direito e que abordam dimensões 

relacionadas diretamente à minha proposta de pesquisa. Com formação tanto na área 

jurídica quanto na área antropológica, o autor evidencia a importância de trabalhos 

etnográficos dentro do ambiente jurídico.  

 

A passagem da quantidade à qualidade não é empírica, mas teórica. É 

porque está estudando “em um tribunal” com experiências específicas 

e concretas estabelecendo relações que se podem exprimir em “casos” 

e a partir deles, é que a experiência qualitativa da Antropologia é geral 

e desvendadora da capacidade das generalizações ocas e das 

especificidades rasteiras (KANT DE LIMA, 2008, p.11). 

 

O autor ressalva ainda que a experiência etnográfica ensina que o direito é parte 

do controle social que reprime, mas também pedagogicamente produz uma ordem social 

definida, embora frequentemente desarmônica e conflituosa. Pondera que existe uma 

lacuna entre a formação jurídica existente nas academias e a prática judiciária quando o 

bacharel em direito se depara com o cotidiano fora da universidade.  



20 
 

A antropologia, nesse sentido, pode apresentar ferramentas para tentar entender 

o porquê desta lacuna, sendo que os métodos etnográficos permitem encontrar 

elementos de análise existentes nos “bastidores” do judiciário, seja entrevistando os 

operadores de Direito, assistindo a audiências, pesquisando processos, etc. 

Possibilitaria, portanto, uma forma através da qual se pode desvendar a lógica e as 

categorias centrais que fazem o “mundo do direito
11

”. 

Diante do exposto, e da minha própria trajetória, meu interesse em estudar 

processos de crimes sexuais consistiu em, um primeiro momento, conhecer como é 

construído o saber jurídico acerca desse tipo de crime e suas implicações na perspectiva 

de pesquisadores da Antropologia do Direito
12

.  

Aliás, embora o quadro seja mais complexo, é perceptível que o direito no Brasil 

é erigido a partir de um ponto de vista masculino e patriarcal. Desse modo, cabe 

entender como o  

 

saber jurídico se difunde e perpassa por todas as suas esferas e 

camadas sociais, enquanto sistema de representações sobre a 

sociedade, seus fundamentos e seu modo de existência e operação 

(KANT DE LIMA, 2008, p. 16).  

 

Cabe ainda evidenciar os sistemas de moralidades que constroem a identidade de 

mulheres e dos agressores sexuais. Nesse sentido, o inquérito policial, as alegações do 

Ministério Público, a sentença do juiz e o boletim de ocorrência passam a ser elementos 

centrais quando nos fornecem, dentro do processo, uma estrutura para representar a 

realidade e narrar como aconteceram os casos que envolveram adolescentes em situação 

de violência sexual. A partir desses dados e dos depoimentos das partes envolvidas, que 

muitas vezes desconsideram a dimensão moral do Direito e o sentido de equidade 

(CARDOSO DE OLIVERIA, 2011) e não se preocupam em considerar como as vítimas 

e suas famílias significam esse evento; como as provas são adquiridas e como a verdade 

real (MENDES,2010) é construída.  

 Entre outras questões, qual seria o tipo de família representado nesses autos? 

Como a questão da sexualidade é vista entre menores de quatorze anos? Qual a 

                                                           
11

 Uma dificuldade por mim enfrentada diz respeito à linguagem jurídica que é hermenêutica de difícil 

compreensão para um público não especializado nesse campo, como é o meu caso. 
12

 Ver referencial teórico. 
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moralidade que norteia o ambiente jurídico para solucionar o crime de estupro de 

vulnerável?  

Como demonstrarei são essas questões que servem como ponto de partida para se 

chegar às representações e aos significados no que diz respeito à sexualidade feminina, 

que vão sendo construídos e reiterados no âmbito dos processos judiciais como 

evidencia Cunha:  

 
 

Os usos, arranjos, classificações e indexações que emolduravam os 

documentos preservados em arquivos – o trabalho de “dar sentido” à 

lógica aparentemente subjetiva ou confusa do colecionador e do 

arquivista – indicam muito mais do que diferentes práticas de 

atribuição de valor. Sinalizavam uma forma particular de subsumir 

temporalidades diversas, por vezes condensadas num mesmo 

indicador cronológico e biográfico. O “tempo que cria objetos” – nas 

palavras de Johanes Fabian (2002) –, visto do arquivo, não era ilusão, 

e sim resultado de intervenções que envolviam os etnógrafos, os 

historiadores, seus pares, os herdeiros de seus espólios e as 

instituições responsáveis ou que disputavam a autoridade sobre os 

arquivos (CUNHA, 2005, p. 8). 

 

 

Em termos metodológicos, o artigo “Quando cada caso NÃO é um caso: pesquisa 

etnográfica e educação” de (FONSECA,1998) igualmente foi de extrema relevância 

para minha pesquisa. Especialmente quando indica que o método etnográfico deve ser 

entendido como uma ferramenta importante para se fazer uma boa pesquisa qualitativa, 

não só dentro da área da antropologia como também em outras áreas de atuação. Para a 

autora,  

 

o método etnográfico é visto como o encontro tenso entre o 

individualismo metodológico (que tende para a sacralização do 

indivíduo) e a perspectiva sociológica (que tende para a reificação do 

social) (Fonseca, 1998, p.3).  

 

E complementa: 
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Com um olhar comparativo, alimentado por vastas pesquisas 

bibliográficas, ele (o pesquisador) consegue distanciar-se diante de 

seu próprio universo para constituí-lo em termos sociológicos e 

culturais. Enfim, nestes exemplos etnográficos, os informantes não 

foram escolhidos por serem estatisticamente representativos de algum 

tipo ideal. Mas, para o pesquisador tirar qualquer conclusão de seu 

material, foi necessário situar seus sujeitos dentro de um contexto 

histórico e social. É só ao completar este movimento interpretativo, 

indo do particular ao geral, que o pesquisador cria um relato 

etnográfico. Sem esta “contextualização” (um tipo de 

representatividade post ipso facto), o “qualitativo” não acrescenta 

grande coisa à reflexão acadêmica (FONSECA, 1998, p. 5). 

 

A partir disso, pude refletir sobre os dados socioeconômicos (classe social, 

profissão, religião, localidade, escolaridade) das garotas “vítimas” do estupro, dos 

rapazes que cometeram o “crime”, dos pais das garotas e perceber outras informações 

úteis para “ler” adequadamente essas peças processuais. Ademais, seu trabalho ganha 

relevância quando demonstra que não há uma relação determinante entre os envolvidos. 

Isto é, é preciso situar esses sujeitos dentro de um contexto histórico social e fugir de 

uma análise voltada para o individualismo metodológico, que consiste em isolar o 

indivíduo do seu grupo social
13

, o que é fundamental para o meu campo.  

Outra questão central diz respeito ao anonimato nas pesquisas antropológicas. Em 

“O anonimato e o texto antropológico – Dilemas éticos e políticos da etnografia em 

casa”, Fonseca apresenta diversas situações que envolvem o uso do anonimato em 

pesquisas acadêmicas importantes a considerar
14

. Ora, às vezes mesmo sem revelar os 

nomes verdadeiros de nossos interlocutores, podemos revelar sua identidade tendo em 

vista a riqueza de detalhes em uma pesquisa etnográfica, não bastando apenas omitir os 

nomes. Não identificar os sujeitos da pesquisa, por outro lado, não significa que o 

pesquisador tenha uma atitude politicamente omissa
15

.   

 

 

                                                           
13

 Isolar o indivíduo sem inseri-lo dentro de um contexto social, histórico e cultural. 
14

 O anonimato em pesquisas envolvendo documentos históricos nos quais os sujeitos da pesquisa não 

estão mais presentes e há a distância tanto do espaço quanto do tempo, neste caso revelar nomes não 

implicaria complicações éticas, pelo contrário, acrescentaria uma maior verossimilhança dos dados 

etnográficos.  
15

 Por mais que admita que tenha “naturalizado” o uso do anonimato em suas pesquisas, Fonseca na 

maioria das situações defende a aplicação desta postura ética. 



23 
 

O uso de pseudônimos em nossos textos é uma maneira de lembrar a 

nossos leitores que não temos a pretensão de restituir a “realidade 

bruta” (e nem por isso consideramos a antropologia uma ciência 

“menor”). O nosso objetivo, sendo aquele mais coerente com o 

método etnográfico, é fazer/desfazer a oposição entre eu e o outro, 

construir/desconstruir a dicotomia exótico-familiar, e, para alcançar 

essa meta, a mediação do antropólogo é fundamental. Tal postura 

significa mais do que simplesmente pôr em relevo, a força intelectual 

do pesquisador; significa defender uma postura em que “estender os 

limites da imaginação científica” passa a ser a própria razão da 

etnografia (FONSECA, 2007, p. 15). 

 

 

No meu caso esse fato é essencial por duas questões. Por um lado, além de 

garantir uma postura ética enquanto pesquisadora, o uso do anonimato é também 

estabelecido por lei nesses casos (menores de idade possuem essa garantia
16

). Nesse 

sentido, não apresentarei nomes dos envolvidos, ainda mais por se tratar de tema de 

natureza íntima.  

Aliás, embora tenha tido vontade de entender melhor o contexto social envolvente 

através de entrevistas e observação participante, o que me permitiria preencher várias 

lacunas deixadas pelos autos processuais, por determinação legal, esse era um 

possibilidade que não existia. De forma alguma, poderia ter acesso às vítimas e às suas 

famílias. Essa questão, inclusive, é importante para entender as interpretações aqui 

apresentadas (e suas limitações).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Art. 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente: O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
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Capítulo 1: Algumas considerações sobre Estupro de Vulnerável 

 

Este capítulo apresenta um caráter mais informativo. De modo geral, preocupo-me 

em situar o crime de Estupro de vulnerável dentro dos âmbitos jurídicos e contextualizá-

lo a partir de alguns dados estatísticos que obtive na Delegacia da Infância e Juventude 

do Rio Grande do Norte durante o período de outubro de 2014.  

Um ponto a ser observado dentro do ambiente jurídico do qual perpassa a sentença 

dos julgamentos dos crimes sexuais é identificar, através dos argumentos da 

fundamentação da defesa do acusado ao crime do estupro de vulnerável, as alegações 

finais apontadas pelo Ministério Público dentro desse contexto. Umas das coisas que 

percebi, aliás, é a recorrência do termo cultura, utilizado de maneira estereotipada e sem 

maiores aprofundamentos em grande parte das vezes.  

 Como exemplo, para demonstrar a concepção de cultura existente no direito, 

citarei uma parte do processo do caso 8, quando o Ministério Público remete um Parecer 

para a Vara da Infância e Juventude dizendo: 

 

À luz dos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais emanados 

após o início da vigência da Lei nº12.015/2009 – vem sendo dirimida 

com a admissão da relativização da denominada vulnerabilidade, 

máxime diante do fato de que, à luz do atual estágio de evolução 

social (em particular, da progressiva modificação dos costumes e 

vertiginoso avanço dos meios de comunicação no geral), não se 

mostra incomum as crianças e, principalmente, os adolescentes 

alcançarem precocemente à sexualidade. 

 

 

 A noção de evolução social, portanto, está relacionada com a progressiva 

modificação dos costumes relacionada com o conceito de cultura no Direito. Em um dos 

seus primeiros níveis de classificação, a definição de cultura para o Direito está 

associada à concepção de evolucionismo na antropologia, onde o princípio é o 

progresso. Sobre a questão, complementa Moreira:  

 



25 
 

El jurista propende a considerar a la cultura com el progresso y 

em consecuencia a definir ‘la cultura’ como un crecimiento 

histórico. Esa historicidade que el jurista asigna a la ‘cultura’ se 

encuentra tabicada em etapas que determinan un estádio que va 

aumentando en complejidad y em mecanismos de control (2008, 

p.169), 

 

A ideia que prevalece no universo do Direito é que a cultura é um produto da 

evolução da humanidade e vai se aperfeiçoando como uma tecnologia. Moreira (2008) 

ressalta que da mesma forma que Morgan (1980)
17

 classificava os estágios da evolução 

humana (selvageria, barbárie e civilização), assim como fazia o H. Maine (1977)
18

 ao 

considerar que os estágios evolutivos iam desde o contrato ao código escrito.  

 Moreira (op. cit), aliás, afirma que no Direito também existem os “selvagens” e 

os “primitivos”, onde a ideia de progresso e evolução se conforma com padrões ideais 

que solidificam a justiça uma vez que facilitam a desigualdade. No seu trajeto evolutivo, 

a oralidade se transforma em código, o julgamento popular em juízes impessoais. E no 

Direito Penal não é diferente, seu desenvolvimento seguiria a evolução um direito 

bárbaro, mágico e cruel. 

 Nesse sentido, em casos nos quais a pessoa menor de quatorze anos (entre 12 e 

13 anos) tenha mantido relações sexuais com uma pessoa maior de idade por livre 

espontânea vontade e com discernimento, a justiça interpreta um caso de estupro de 

vulnerável com vulnerabilidade relativa, entendendo que a pessoa atingiu precocemente 

a sexualidade em meio à evolução dos costumes, assim como foram constatados os 

casos 2,3, 8 e 15 nas alegações finais do Ministério Público. 

 Diante do exposto e ao ler o Código Penal que serve de referência para essa 

fundamentação, é possível perceber claramente como algumas de nossas leis estão 

ultrapassadas e não acompanham as mudanças da sociedade, prevalecendo uma 

concepção de cultura evolucionista. Sobre o fato, complementa Nucci (2010): 

 

Ao fim, cabe uma pergunta que, de tão óbvia, transparece à primeira 

vista como que desnecessária, conquanto ainda não ainda não 

devidamente respondida: a sociedade envelhece; as leis não? Ora, 

                                                           
17

 MORGAN, L. La sociedade primitiva. Bogotá: Editorial Ayuso-Pluma,1980. 
18

MAINE, Henry. Ancient law. Dent: London, Melbourne and Toronto, Everyman´s Library, Dutton; 

New York,1977. 
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enrijecida a legislação – que, ao invés de obnubilar a evolução dos 

costumes, deveria acompanhá-la, dessa forma protegendo-a -, tanta 

austeridade, flexibilizando, sob o ângulo literal, o texto normativo, 

tornando-o destarte, adequado e oportuno, sem o que o argumento da 

segurança transmuda-se em sofisma e servirá, ao reverso, ao 

despotismo inexorável dos arquiconservadores de plantão, nunca a 

uma sociedade que se quer global, ágil e avançada – tecnológica, 

social e espiritualmente. (NUCCI, 2010, p. 930). 

   

1.1 Aspectos Legais 

 

O Estupro de Vulnerável faz parte dos crimes contra a dignidade sexual. De acordo 

com o Art. 217-A do Código Penal, consiste em Ter conjunção carnal
19

 ou praticar 

outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena – reclusão de 8 (oito) a 15 

(quinze) anos.(NUCCI, 2010, p.926).  

Não é somente o ato sexual realizado sob força ou ameaça que caracteriza o 

estupro, insinuações como a tentativa de se satisfazer sexualmente (toques nas partes 

íntimas sem que haja necessariamente a penetração carnal) também se enquadram nesse 

tipo de crime.  

Anteriormente este crime estava relacionado ao Art.224 que correspondia ao crime 

Presunção de Violência, a modificação ocorreu devido a Lei 12.015/2009 que substituiu 

o termo Presunção de Violência para Vulnerabilidade.  

O propósito do artigo é proteger a liberdade sexual dos menores de catorze anos, de 

pessoas que apresentam deficiência mental, ou de pessoas que não podem, por qualquer 

outra causa, oferecer resistência; todas essas pessoas são classificadas como 

vulneráveis. Em nenhuma hipótese se admitia que estas pessoas pudessem ter a 

capacidade de consentir um ato sexual, sem que fossem obrigadas a realizar o ato de 

forma violenta, ainda que indireta. 

A retirada do termo Presunção da Violência para a terminologia vulnerabilidade 

deve-se ao fato de que no Direito Penal torna-se difícil aceitar qualquer tipo de 

presunção contra os interesses do réu, que é inocente até sentença condenatória 

definitiva (NUCCI, 2010, p.927).  Um exemplo desse raciocínio é a Presunção da 

                                                           
19

 Expressões jurídicas tais como, conjugação carnal e ato libidinoso serão explicadas no decorrer deste 

capítulo.  
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Inocência
20

, da qual servirá como argumento utilizado pelos juízes em favor dos réus 

devido à ausência de provas que os condenem.  

  

 

1.2 Categorias Jurídicas Utilizadas  

Ao realizar uma etnografia dos processos judiciais, eu me deparei com a 

necessidade de descrever as categorias jurídicas mais evidentes que servem de 

compreensão para o conhecimento mais detalhado dos casos envolvendo estupro de 

vulnerável. Para tanto, uma vez que estava lidando com autos processuais, valorizei a 

linguagem usada pelos meus nativos nos processos. Ou seja, procurei descrever os casos 

estudados e adotar a mesma linguagem jurídica presente no material de pesquisa com a 

finalidade de evidenciar os modos de pensar que a justiça tem. Em alguns momentos, 

foi necessário recorrer a livros de manuais de direito penal, códigos penais e de 

criminologia crítica para uma compreensão mais densa e específica.  

Saliento, inclusive, que algumas palavras serão amplamente repetidas ao longo do 

texto, entre elas: abuso sexual, vítima, agressor, lascívia, ato libidinoso, 

vulnerabilidade absoluta, tipicidade material do crime, conjunção carnal, presunção da 

inocência, consentimento sexual. Aliás, importa dizer que não estou fazendo nenhum 

julgamento de valor quando as utilizo, mas apenas as apresentando tal qual são 

evidenciadas nos autos processuais consultados.  

Nesse sentido, vale esclarecer o uso de alguns termos tal qual se apresentam na 

perspectiva jurídica. Sendo assim, de acordo com Nucci (2009), lascívia consiste em 

luxúria, prazer sexual; conjunção carnal consiste em cópula entre pênis e vagina. 

Considera-se ainda que a pessoa vulnerável é menor de 14 anos, enfermo ou deficiente 

mental, sem discernimento
21

, sendo que o termo vulnerabilidade relativa consiste em 

haver um discernimento mínimo para a relação sexual. 

De acordo com Capez (2006), ato libidinoso:  

 

é aquele destinado a satisfazer a lascívia, o apetite sexual. 

Cuida-se de conceito bastante abrangente, na medida em que 

compreende qualquer atitude com conteúdo sexual que tenha 

por finalidade a satisfação da libido. Não se incluem nesse 

                                                           
20

 Será analisado no Capítulo 3.  
21

 Capacidade de distinguir e conhecer o que se passa, critério, juízo. 
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conceito as palavras, os escritos com conteúdo erótico, pois a lei 

se refere ao ato, ou seja, a uma realização física completa […]. 

Por exemplo: quando se realiza masturbação na vítima, introduz 

o dedo em seu órgão sexual, introduz instrumento postiço em 

seu órgão genital, realiza coito oral, etc.      

     

 

De acordo com Gomes
22

, a tipicidade é o juízo de adequação entre um fato e 

uma norma penal incriminadora. Atualmente vem sendo cada vez mais consolidada a 

necessidade de um exame da tipicidade sob o aspecto material, a par da tipicidade 

formal. Ou seja, não basta que um fato encontre correspondência em uma norma penal 

incriminadora, exigindo-se também que este mesmo fato seja materialmente típico, de 

acordo com princípios que devem nortear o aplicador da lei. 

Outra categoria que precisa ser destacada é vulnerabilidade.  Essa terminologia 

surgiu a partir da Lei 12.015/2009 e diz respeito dos crimes sexuais contra vulnerável, 

substituindo o termo presunção de violência como falei anteriormente. De acordo com 

Nucci (2010, p.926): 

 

Emerge o estado de vulnerabilidade e desaparece qualquer tipo de 

presunção. São consideradas vulneráveis (despidas de proteção, 

passível de sofrer lesão), no campo sexual, os menores de 14 anos, os 

enfermos e deficientes mentais, quando não tiverem o necessário 

discernimento para a prática do ato, bem como aqueles que, por 

qualquer causa, não possam oferecer resistência à prática sexual. 

Independentemente de se falar em violência, considera a lei inviável, 

logo, proibida, a relação sexual mantida com tais vítimas, hoje 

enumeradamente no art.217-A do Código Penal. 

 

Consentimento sexual, por outro lado, foi uma palavra frequente nos processos. 

Dos quinze processos pesquisados em Natal, sete constataram o consentimento do ato 

sexual pela vítima. Para tanto, é necessário destacar que o consentimento é interpretado 

de maneira diferente pela vítima e pela justiça. Para a vítima, está relacionado ao afeto, 

                                                           
22

 Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-normatizacao-da-tipicidade-

material-no-projeto-de-codigo-penal/10280>.   

 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-normatizacao-da-tipicidade-material-no-projeto-de-codigo-penal/10280
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-normatizacao-da-tipicidade-material-no-projeto-de-codigo-penal/10280
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ao sentimento que possui pelo acusado; já para a justiça, está relacionado pelo não uso 

da violência física ou a comprovação da “materialidade” dos fatos.    

De acordo com Lowenkron (2007), que complementa o debate, a noção central 

que permeia os argumentos dos magistrados é a validade ou não do consentimento da 

menina, ou em termos, a condição de menoridade. 

.  

As leis da idade do consentimento, a noção de consentimento pode ser 

entendida como um tipo particular de competência que é considerada 

fundamental para o exercício do direito de liberdade sexual. O 

julgamento de quem é capaz de dar consentimento significativo para o 

ato sexual depende dos tipos de competência que se consideram 

relevantes. A competência considerada relevante para a tomada de 

decisão na atividade sexual é multidimensional sendo concebida como 

uma combinação entre competência intelectual (habilidade para 

processar informação relevante), competência moral (capacidade para 

avaliar o valor social do gesto) e competência emocional (entendida 

como habilidade para expressar e manejar emoções). Por vezes, uma 

ou outra competência pode ser mais valorizada (LOWENKRON, 

2007, p. 736). 

  

 Como evidenciarei no decorrer do texto, um dos fatores relevantes para se 

observar em relação aos casos estudados é a questão do consentimento sexual. Como 

observei, muitas adolescentes relatadas nos processos, tinham 13 anos de idade e 

consentiam o ato sexual. A partir dessa afirmativa, e com o histórico de que muitas 

delas estavam com o suposto agressor em uma relação de namoro. Desse modo, para a 

concretização da sentença, foi considerado que a relação sexual foi consentida, apesar 

de envolver menor de catorze anos, o que caracterizaria um crime de estupro de 

vulnerável. Nesse caso, o agressor é absolvido, pois se entende que houve o 

consentimento da vítima e não há nenhum trauma relacionado ao ato sexual. Essa 

configuração foi constatada em muitos casos aos quais tive acesso e é um dado 

extremamente significativo. 

 Todavia, põe-se em reflexão como é retratado o consentimento sexual perante 

menores de catorze anos. Quando o ato sexual é consentido por um menor que quatorze 

anos, essa situação é retratada pela justiça como imaturidade sexual tendo como base as 
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leis de idade de consentimento. A partir de que critérios o judiciário estabelece normas 

para regular a conduta sexual de acordo com a idade? Existe uma idade para consentir?  

 

Menores são aquelas pessoas compreendidas como incapazes (ou 

relativamente incapazes) de responderem legalmente por seus atos de 

forma integral. Segundo Vianna (1999), trabalhar com a noção de 

menoridade é interessante em termos epistemológicos, pois permite 

um maior afastamento de categorias muito naturalizadas, como 

infância ou crianças, imediatamente associadas a um dado período da 

vida ou a um conjunto de representações (LOWENKRON, 2007, p. 

715). 

 

Para que a pessoa seja capaz de consentir faz-se necessário que tenha maturidade 

biológica e social apresentando discernimento para considerar válida uma relação 

sexual. No entanto, não existem outras questões a considerar?  

 

 

1.3    Sobre o Estupro 

 

Estudar a história dos processos envolvendo estupro não se restringe a analisar a 

violência sexual, pois o tema envolve um emaranhado complexo entre o corpo, o olhar, 

a moral, entre outros aspectos.   

Ao analisar os casos de estupro na França durante os séculos XVII e XVIII, 

VIGARELLO (1998)
23

, por exemplo, ressalta que tal violência sexual tinha seus graus 

de gravidade, sobretudo se a vítima era uma mulher virgem ou uma criança. De acordo 

com a jurisprudência do Ancien Régime, “a pena nunca poderia ser menor que a morte, 

e se a virgem ainda não fosse núbil
24

 a pena deveria ir ao castigo da roda
25

.” O erro do 

acusado era avaliado pela fraqueza ou inocência da vítima, cabendo observar a ênfase 

na representação da virgindade.  

 

                                                           
23

 VIGARELLO, Georges. História do estupro: violência sexual nos séculos XVI-XX.  – Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1998. 
24

 Do latim nubile. Quer significar o atingimento da idade legal mínima para contrair núpcias; estar 

preparado, pronto, para casar-se; condição daquele que se encontra apto para casar. No Brasil, a idade 

núbil é de 16 anos (cf. artigo 1.517 do Código Civil). Disponível em: 

http://www.dicionarioinformal.com.br/n%C3%BAbil/  
25

 Morte em Praça Pública. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/n%C3%BAbil/
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A virgindade é o ornamento dos costumes, a santidade dos sexos, a 

paz das famílias e a fonte das maiores amizades. Sua existência é a 

condição do casamento. O ataque público a ela compromete a honra, a 

posição, até a vida. Uma jovem “deflorada” torna-se inevitavelmente 

uma mulher “perdida”. Assim, o estupro da moça impúbere não 

poderia escapar aos rigores do carrasco: o “roubo da virgindade” 

determina a gravidade. (Bouchel apud Vigarello,1998, p. 19) 

 

 

 Ainda que o debate seja mais denso e que os dados apresentados pareçam distantes no 

tempo, é possível associar os julgamentos estudados por VIGARELLO (1998) com os 

processos de estupro de vulnerável que  pesquisei. Embora velado, percebe-se ainda 

hoje a preocupação do judiciário, sobretudo do Ministério Público com a questão da 

virgindade. As conclusões dos inquéritos policiais, ao indiciar o suposto acusado pelo 

crime de estupro, por outro lado, se preocupam especialmente com menores de quatorze 

anos que precisam ter sua dignidade sexual preservada - pois é não núbil perante a 

justiça e pode ser influenciada pelo acusado a consentir o ato sexual. 

  

 De acordo com o autor, ao analisar casos de estupro de crianças na França do 

século XVIII quando sentenciados, a maneira de noticiar esse crime era através dos 

panfletos
26

, sendo que os modos através dos quais os estupros eram julgados eram os 

mais obscuros possíveis. A maior parte dos processos acaba sendo recusado pelas 

cortes, inclusive.  

 

A queixa é pouca ouvida, os fatos pouco aprofundados, o acusado 

pouco interrogado, principalmente quando a vítima é adulta, e também 

quando não há nem assassinato nem ferimento físico grave. Muitas 

penas, quando há processo, se limitam a uma compensação financeira 

para os mais afortunados, à chibata para os mais humildes. Os textos 

que prometem atrozes suplícios aos estupradores muitas vezes são 

esquecidos, como também o são, sem dúvida alguma, para outras 

violências. (VIGARELLO, 1998, p.21) 

 

 

                                                           
26

 Folhas soltas vendidas pelos mascates. 
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 No contexto do Antigo Regime, durante o período de guerras, era comum 

ocorrer “raptos de moças e rapazes, crianças arrancadas dos braços dos pais, mães de 

família entregues ao bel-prazer dos vencedores...”(idem:.21).Tal  postura era 

considerada admissível e tornou-se uma prática tão banalizada que alguns soldados se 

voltaram contra Bénédict-Louis de Points, coronel do exército francês que proibiu o 

saque e o estupro no convento de Tourlement durante a campanha de Flandres em 1635. 

 Aliás, consta por Vigarello que a qualidade da pessoa a quem a violência é feita 

aumenta ou diminui o crime (op. cit: 21). Assim, uma violência feita a uma escrava ou a 

uma doméstica é menos grave do que a feita a “uma moça de condição honesta”. A 

distância social, portanto, modula a escala de gravidade dos crimes em uma sociedade 

de classes, distribuindo o peso das violências segundo a condição das vítimas. O direito 

apenas determina a força. Legitima uma relação de poder; não se fundando sobre a 

equivalência entre indivíduos, mas sobre uma hierarquia entre sujeitos. Ora, o mesmo 

raciocínio equivale em relação a conduta sexual na contemporaneidade? Tendo como 

referência a associação de uma vida sexual ativa relacionando a vítima com uma 

prostituta, por exemplo? Eis uma questão para maior problematização.    

Um fator que também esteve presente nos processos de estupro na França foi a 

procura de acordo do acusado com a vítima quando ele possui boas condições 

financeiras, questão que também se apresenta nos casos pesquisados. Cito, por exemplo, 

o caso que ocorreu em Natal-RN no qual a família depende financeiramente do acusado 

e a vítima durante o processo utiliza da mentira influenciada pela mãe devido à 

dependência econômica existente com o acusado que era estrangeiro e padrasto da 

vítima. 

Ou seja, se nos remontamos a um contexto do século XVIII para refletir sobre casos 

de estupros de crianças (ou vulneráveis tal qual propõe as normativas jurídicas nacionais 

atuais), essas representações simbólicas sobre o estupro e suas vítimas, especialmente 

em se tratando de mulheres, ainda continuam vigentes. Ainda que estejamos no século 

XXI e em um contexto radicalmente diferente do francês apresentado por Vigarello, a 

questão da virgindade, especialmente para mulheres, ainda é um aspecto importante 

para construir a sentença do juiz. Por outro lado, é comum ainda que, ao descobrirem 

tais fatos, familiares se direcionem para instâncias superiores (as Cortes foram 

substituídas pelos Tribunais e Delegacias de Infância e Juventude agora) para 

administrar os conflitos daí advindos e, nesse processo, dão pouco valor à oralidade da 

vítima. Não obstante, é comum que alguns dos familiares das vítimas, ao saberem da 
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notícia, culpem as vítimas (especialmente mulheres mais uma vez) e partam para a 

violência física contra elas, o que leva muitas a fugirem de casa. Estamos diante, 

portanto, de estruturas que se mantém no tempo e isso ficara evidente no desenrolar do 

trabalho. 

  

1.3 Dados Estatísticos do Rio Grande do Norte 

 

 Diante desse panorama mais amplo, e com o intuito de perceber a abrangência 

das ocorrências de Estupro de Vulnerável dentro do Estado do Rio Grande do Norte, em 

outubro de 2014 realizei uma visita de campo à Delegacia da Infância e Juventude do 

Estado onde obtive acesso às estatísticas referentes a esses casos desde o ano de 2001. 

No entanto, fiz um recorte temporal com a finalidade de apresentar dados mais recentes 

e próximos da época dos processos pesquisados, ocorridos entre os meses de janeiro de 

2009 a setembro de 2014.  

  As informações presentes nos dados recolhidos vão desde o número de Boletins 

de Ocorrência registrados com a denúncia do crime de estupro de vulnerável, como 

também características das vítimas e acusados (idade, quem cometeu o delito, dentre 

outras). Aliás, de acordo com os dados obtidos, constata-se que dos crimes registrados 

na delegacia, o de estupro de vulnerável fica em segundo lugar em relação ao número de 

registros, só perdendo para o crime de maus tratos. Vejamos os dados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Registros de Boletins de Ocorrência na Delegacia 

Ano Maus 

Tratos 

Estupro de 

Vulnerável 

Corrupção de 

Menores 

Aliciamento Exploração 

Sexual 

2009 695 94 13 36 191 

2010 754 414 3 14 205 

2011 392 229 5 8 124 

2012 516 271 2 7 102 

2013 268 192 2 2 70 

2014 253 152 1 5 52 
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Estupro de Vulnerável 

Agente Ofensor 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pai  15 76 37 40 28 22 

Mãe 2 75 8 9 4 7 

Padrasto - 72 33 35 32 35 

Madrasta 9 - - - - 1 

Irmão (ã) 2 4 1 - 3 1 

Avô (ó) 6 18 12 11 8 8 

Cunhado (a) - 4 1 2 - 1 

Tio (a) 5 22 13 19 11 8 

Padrinho  Madrinha - - - 1 - - 

Esposo - - 1 3 - - 

Babá - 1 - - - - 

Primo (a) 2 5 3 6 2 5 

Sogro (a) - 2 - 1 - - 

Namorado 3 33 15 6 6 1 

Vizinho (a) 3 27 7 9 4 7 

Professor(a) 1 3 1 - 4 1 

Diretora - - - - - 1 

Conselheiro (a) - - - 1 - - 

Cuidador - - - 1 - - 

Polícia Militar - 2 - - - - 

Dentista - - - - 1 - 

Conhecido (a) 35 152 99 112 65 39 

Desconhecido (a) 6 71 13 32 29 32 

Total 89 567 244 288 197 169 

Sexo e Faixa Etária 

Ofensores 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Masc 18 a 29 17 107 54 39 18 10 

30 a 64 43 195 88 79 40 43 

Acima de 64 1 16 4 2 1 1 

Não Informado 17 112 66 113 96 76 

Fem 18 a 29 3 26 2 10 2 4 

30 a 64 1 76 13 4 1 5 

Acima de 64 - 5 - - - 1 

Não Informado 3 16 5 11 9 8 
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Sexo e Faixa Etária 

Das Vítimas 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Masc 0 a 6 4 44 11 17 14 7 

7 a 11 6 35 16 29 15 12 

12 a 17 5 33 18 10 10 3 

Não Informado 1 4 - 6 3 - 

Fem 0 a 6 17 87 42 59 38 37 

7 a 11 23 126 64 84 44 50 

12 a 17 40 206 98 82 70 52 

Não Informado - 12 7 8 3 4 

  

 

 Esses dados obtidos na Delegacia auxiliaram para apontar características básicas 

tanto do agressor quanto da vítima, no próximo capítulo detalharei as histórias que 

desencadearam os processos. 

 Com o intuito de contextualizar os processos analisados durante a minha 

pesquisa, optei em escolher o período de registros de Boletim de Ocorrência ocorridos 

entre 2009 e 2014. A partir de 2009, depois de promulgada a Lei 12.015, os crimes em 

relação a estupros de menores de 14 anos deixaram de serem registrados atentado 

violento ao pudor para estupro de vulnerável. O período em que ocorreram os processos 

pesquisados foi entre março de 2008 a outubro de 2012. Para a realização da pesquisa 

de análise destes, preferi me restringir em analisa-los dentro nesse marco de tempo não 

obtendo assim um estudo histórico mais prolongado de anos anteriores, pois minha 

maior preocupação, a princípio, é partir de uma análise antropológica micro prestando 

atenção aos detalhes dos processos.    
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Capítulo 2: Os Processos e a Problematização dos casos 

 

2.1     Informações gerais  

 

 A partir desse panorama geral (metodológico e teórico), neste capítulo tenho a 

preocupação em analisar os quinze processos pesquisados na 2ª Vara da Infância e 

Juventude de Natal-RN.  

Diga-se, de passagem, que apesar de ter tido oportunidade de também pesquisar 

no Juizado da Infância e Juventude do Distrito Federal através de uma experiência de 

intercâmbio acadêmico realizada durante o meu mestrado, foram poucos os processos 

aos quais tive acesso (apenas cinco). Pela defasagem numérica em relação aos casos do 

RN não seria viável realizar nesse momento uma pesquisa comparativa mais densa 

envolvendo os dois Estados. Por outro lado, percebi que as formas de encaminhamento 

dos casos nos dois estados são variáveis, razão pela qual preferi trabalhar com esses 

dados em momento posterior.  

Outros fatores fizeram com que optasse por não incluir esses processos 

inicialmente: nos processos do DF não existem muitos dados sobre o contexto em que 

acontecia a violência sexual – não existindo a história de um possível relacionamento 

amoroso entre as partes envolvidas e a faixa etária das vítimas era, em sua maioria, 

menor de 11 anos de idade. E, por último, a dinâmica de julgamento dos processos se 

diferencia bastante. Isto é, no RN o próprio juiz da Infância e Juventude realizava a 

sentença do acusado, mesmo sendo este maior de idade e as audiências ocorriam no 

próprio Fórum da Vara. Em Brasília, porém, o acusado envolvido em crime sexual, 

sendo maior de idade, é julgado pelo juiz da Vara Criminal, sendo que o procedimento 

utilizado pelo juizado da Infância e Juventude é voltado mais para o acompanhamento 

psicopedagógico da criança/adolescente vítima de violência sexual. O setor responsável 

por essa área é o Centro de Referência para Proteção Integral da Criança ou Adolescente 

em Situação Sexual (CEREVS). 

Foram essas particularidades, aliada a conversas com minha orientadora e 

orientações de professores que participaram do exame de qualificação da minha 

pesquisa, que me fizeram optar por não utilizar os dados consultados no Distrito Federal 
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nesse momento. Pretendo, contudo, dar prosseguimento à pesquisa a nível de doutorado 

tão logo seja possível.   

Diante desse quadro, foco-me nos autos processuais do RN e preocupo-me em 

fornecer as informações de como foi feita a denúncia de crime sexual
27

; quem prestou 

queixa; quais foram os depoimentos das partes envolvidas (não só da vítima e do 

acusado, mas também das demais pessoas que estivessem participando do processo, seja 

na forma da pessoa que fez a denúncia, seja na parte da testemunha). Também destaco a 

opinião dos psicólogos, seja no Parecer Psicológico das vítimas, seja nos relatórios para 

a assistência ao adolescente vítima de violência sexual, além de tratar das conclusões do 

inquérito policial para certificar se houve crime ou não, além de trazer à tona as provas 

e alegações do Ministério Público e do juiz sobre o crime. 

De modo geral, os autos processuais pesquisados envolvem algum tipo de 

violência sexual, seja estupro ou atos libidinosos envolvendo crianças e adolescentes na 

faixa etária de 9 a 14 anos de idade, assim como são acompanhados (ou iniciados) com 

o registro do Boletim de Ocorrência, ocorrido entre março de 2008 a outubro de 2012.  

 A princípio, minha intenção era estudar apenas casos de estupro de vulnerável 

em uma situação em que a vítima e o acusado tivessem um relacionamento amoroso e a 

vítima houvesse consentido a relação sexual. Escolhi esse tipo de crime porque achei 

interessante um caso de habeas corpus de um rapaz acusado de estupro de vulnerável 

julgado em 1996 por meio de uma sentença que chegou até o Supremo Tribunal 

Federal. Tal episódio também foi tema de interesse de vários autores, dentre eles Brito 

(2007, p. 26): 

 

Em 1991, o acusado, então com 24 anos, foi condenado pelo Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais por crime de estupro, configurado na 

figura da violência presumida, em função da idade da vítima, 12 anos. 

Cinco anos depois o caso foi reexaminado pelo Supremo Tribunal 

Federal a pedido do acusado, ocasião em que se decidiu pela 

concessão do habeas-corpus requerido, visto a nova interpretação ter 

deliberado a favor do pedido do requerente. 

  

 

                                                           
27

 Como existem processos de estupro de vulnerável, abuso sexual e atentado violento ao pudor, resolvi 

utilizar a palavra crime sexual para abranger todos os tipos. 
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 A leitura desse caso trouxe vários elementos para se pensar como a justiça 

brasileira julga os crimes sexuais a partir de que concepção de gênero e de um senso de 

moralidade no qual o juiz interpreta esses crimes e aplica suas sentenças. Por outro lado, 

convidaram-me a refletir sobre a questão.  

Além disso, cabe notar que nos autos pesquisados a grande maioria das vítimas 

era do sexo feminino, com idades entre dez a treze anos, havendo apenas um caso 

envolvendo uma criança do sexo masculino com nove anos de idade. Em termos gerais, 

todos residiam em bairros periféricos, frequentavam o ensino fundamental e em 

algumas situações houve desrespeito nas quais as vítimas tiveram a autoconfiança 

ferida.   

A idade dos acusados, por sua vez, varia entre dezoito e cinquenta e dois anos de 

idade. A maioria é solteiro, tendo homens casados e outros com alguma forma de 

parentesco com a vítima, seja tio ou namorado da mãe, avô, etc. Muitos desses acusados 

têm o ensino fundamental incompleto e possuem empregos de baixo valor simbólico e 

remuneração (são auxiliares na construção civil, entre outros cargos), residindo também 

em bairros periféricos.  

Aliás, a título de introdução e como proposta de apresentar um panorama mais 

amplo sobre os dados processuais consultados, sistematizei dois quadros com 

informações dos processos. A intenção, no primeiro momento, foi destacar os dados 

pessoais das vítimas e dos acusados, como também apresentar qual relação de afinidade 

entre eles, além de apresentar o desfecho da sentença judicial e quem fez a denúncia do 

crime. Depois dessa configuração, passo ao detalhamento dos casos para análise e 

ampliação do debate proposto.    
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS ACUSADOS
28

 – NATAL - RN 

Registro do 

Boletim de 

Ocorrência 

Idade Profissão Bairro Escolaridade Estado 

Civil 

Relação com a 

Vítima 

Crime Desfecho do Processo 

(Categorias Jurídicas) 

1º. 

Outubro/2010 

21 Auxiliar de 

Pedreiro 

Planalto - Solteiro Namorado Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em outubro de 2011. 

Ausência de tipicidade material. 

2º 

Agosto/2011 

22 Carpinteiro Redinha 

Velha 

- Solteiro Vivem juntos e tem 

uma filha com a 

vítima. 

Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em 07/2012. 

Ausência de tipicidade material. 

 

3º 

Outubro/2012 

19 Estudante Lagoa 

Azul 

- Solteiro Teve um 

envolvimento com a 

vítima que iniciou em 

2011. 

Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em 07/2013. 

Ausência de tipicidade material. 

4º 

Julho/2011 

52 Vendedor 

Ambulante 

Planalto - União 

Estável 

Padrasto Estupro de 

Vulnerável 

Mandado de prisão em 

Julho/2011. 

5º 

Fevereiro/2012 

26 Músico Cidade da 

Esperança 

- Solteiro Namorado da vizinha 

da vítima. 

Estupro de 

Vulnerável.  

Absolvido em 04/ 2013. 

Improcedente. Ausência de 

provas. 

6º 

Novembro/201

1 

- Confeccionis

ta 

Igapó - Casado Padrasto Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em 11/ 2012. Ausência 

de autoria e materialidade do 

crime. 

7º 

Agosto/2012 

18 Ajudante de 

Pedreiro 

Guarapes Ensino 

Fundamental 

incompleto 

Solteiro Namorado Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em outubro de 2012. 

Ausência de tipicidade material. 

8º 

Agosto/2012 

25 - Satélite - Solteiro Vizinho e teve um 

filho com a prima da 

vítima. 

Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em março de 2013. 

Ausência de tipicidade material. 

                                                           
28

 Todos os acusados foram do sexo masculino. 
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9º 

Março/2008 

 

45 Pedreiro - Analfabeto Casado Tinha um 

relacionamento 

extraconjugal com a 

mãe da vítima. 

Estupro com 

presunção de 

violência. 

Absolvido em dezembro de 2012. 

Ausência de provas suficientes 

para condenação. 

10º 

Abril/2010 

29 Açougueiro Planalto Ensino Fund. 

incompleto 

Solteiro Companheiro da 

prima. 

Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em 08/2012. Ausência 

de provas suficientes para a 

condenação. 

11º 

Julho/2009 

19 Operador de 

caixa 

Nova Natal Ensino Médio 

completo 

Solteiro Nenhum Estupro com 

presunção de 

violência 

Absolvido em novembro de 2012. 

Princípio in dubio pro reo. 

Atipicidade da conduta. 

12º 

Maio/2011 

19 Comerciante Igapó - Solteiro Comunicavam-se 

através de mensagens 

de texto. 

Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em maio de 2012. 

Ausência de tipicidade material. 

13º 

Agosto/ 2011 

25 Vendedor de 

roupa 

Felipe 

Camarão 

Ensino Médio 

incompleto 

Casado Conheceram-se 

através de um amigo 

em comum. 

Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em maio de 2012. 

Ausência de provas. 

14º 

Agosto/2010 

27 Betoneiro  

Constr.Civil 

Planalto - Solteiro Namorado da mãe Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em julho de 2012. 

Presunção da Inocência. 

15º 

Outubro/2010 

20 - Bom 

Pastor 

Ensino Fund. 

incompleto 

Solteiro Namorado Estupro de 

Vulnerável 

Absolvido em Junho de 2012. 

Ausência de Tipicidade Material. 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS VÍTIMAS – NATAL – RN 

Registro do 

Boletim de 

Ocorrência 

Ida

de 

Sexo Bairro Ocupação Quem Fez a 

Denúncia do 

Estupro 

Houve 

Consentimento 

Sexual 

1º. 

Outubro/2010 

13 F Planalto Estudante Mãe Sim 

2º 

Agosto/2011 

12 F Redinha 

Velha 

- Mãe Adotiva Sim 

3º 

Outubro/2012 

11 F Santa 

Catarina 

- Mãe Sim 

4º 

Julho/2011 

14 F Planalto - Coordenadora do 

S.O.S Criança 

Sim 

5º 

Fevereiro/2012 

10 F Cidade da 

Esperança 

- Mãe Não 

6º 

Novembro/2011 

9 M Igapó - Avó Não 

7º 

Agosto/2012 

13 F Guarapes Estudante 

 

Mãe (0rientada e 

acompanhada do 

S.O.S Criança) 

Sim 

8º Agosto/2012 13 F - Estudante Pai Sim 

9º Março/2008 

 

12 F Nossa Sra. da 

Apresentação 

Estudante Avô Não 

10º 

Abril/2010 

13 F Planalto - Pai Não 

11º 

Julho/2009 

14 F Nova Natal Estudante Mãe Não 

12º 

Maio/2011 

13 F Igapó Estudante Mãe Sim 

13º 

Agosto/ 2011 

13 F Nossa Sra. da 

Apresentação 

Estudante Pai Sim 

14º 

Agosto/2010 

13 F Planalto - Mãe Não 

15º 

Outubro/2010 

13 F Bom Pastor - Tia Sim 
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2.2 Material Etnográfico  

 

Apresentado esse panorama mais amplo, volto-me para a análise mais específica dos 

processos. Em termos estruturantes, procurei dividi-los em três partes ou seções: a 

primeira está relacionada aos casos de adolescentes que mantinham uma relação de 

namoro com o suposto acusado; a segunda com casos em que as adolescentes se 

envolveram sexualmente com rapazes sem fixar uma relação de namoro; a terceira onde 

constam casos envolvendo histórias de adolescentes violentadas sexualmente por 

familiares e vizinhos. Faz-se necessário, inclusive, reiterar que utilizei nomes fictícios 

para os envolvidos nos processos a fim de garantir o anonimato desses adolescentes que 

é estabelecido por lei. Cabe reiterar ainda que, por serem esses processos sigilosos, o 

acesso às vitimas e às suas famílias não foi possibilitado, o que não me permite 

responder certas lacunas presentes nos autos processuais (que, entre outros aspectos, 

reduzem a oralidade das partes e não se preocupa entender a dimensão simbólica do 

conflito em tela como mostra Mendes, 2010).  Os casos, por sua vez, serão enumerados 

de acordo com quadro citado anteriormente. 

 

2.2.1 Casos envolvendo relações amorosas 

 

Caso 1 

  Começarei pela história de Simone
29

. Adolescente de treze anos
30

, estudante do 

ensino fundamental. Moradora do Planalto, um bairro periférico de Natal-RN. 

Conheceu Geraldo, solteiro, vinte e um anos de idade, também residente no Bairro. Na 

época, Geraldo trabalhava como auxiliar de pedreiro e desenvolveu com Simone uma 

relação de namoro. 

Em outubro de 2010 a mãe de Simone, Fátima, realizou o Boletim de 

Ocorrência, pedindo providências à polícia, porque havia descoberto que sua filha 

mantivera relações sexuais com Geraldo na casa da tia dele. Diante do fato de a filha ser 

menor de idade e por não aceitar o relacionamento dos dois a mãe pedia providências.         

                                                           
29

 Como disse anteriormente, por tratar-se de violência sexual contra criança e adolescente, utilizarei 

pseudônimos, a pesquisa só foi autorizada porque me comprometi a garantir o anonimato. Os processos se 

desenvolveram com base no art.5º, LX, da Constituição Federal, art.792, &1º, do Código do Processo 

Penal, arts. 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente e art.234-B do Código Penal. 
30

 As idades citadas são do período do registro de Boletim de Ocorrência. 
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Na delegacia, após a denúncia de sua mãe, foi tipificado o crime art.217-A
31

 na forma 

do Art. 71 (estupro de vulnerável em continuidade delitiva) ambos previstos no Código 

Penal. 

Alguns dias após o registro do Boletim de Ocorrência na Delegacia Especial em 

Defesa da Criança e do Adolescente em Natal-RN, Simone foi submetida ao Exame de 

Conjunção Carnal e ao Exame Psicológico. Esses exames são solicitados quando há 

indícios de violência sexual; no exame de conjunção carnal, a mulher é analisada 

clinicamente em suas partes íntimas para verificar se houve a conjunção carnal, ou seja, 

se houve ou não a ruptura do hímen. O Exame Psicológico, pelo que percebi, tinha o 

papel de verificar se o que a criança ou adolescente falava estava coerente com o que 

elas haviam descrito nos depoimentos e se os fatos narrados tinham uma 

fundamentação.  

No caso de Simone, o laudo do exame de conjunção carnal constatou uma 

ruptura do hímen antiga, e no Parecer Psicológico a conclusão foi que a adolescente 

apresentava credibilidade em seu discurso. Seu depoimento sugeria que estava 

envolvida com Geraldo bem como evidenciava a oposição da sua genitora ao namoro.  

 

Eu estou com uma pessoa que minha mãe não quer, ela falou que ele 

era um gavião e comia todas as meninas. Aí nós tivemos relação e 

minha mãe soube e não gostou. Aí foi denunciar ele na delegacia. Eu 

fiz porque queria, ele não me obrigou a nada. Fazia quatro meses que 

a gente namorava. 

 

 

No termo de declaração que prestou à Polícia no início de novembro de 2010, 

Simone falou que já fazia cinco meses que estava namorando Geraldo.  Desde o início 

do namoro, sua mãe foi contra o relacionamento devido ao fato de ela ter 13 anos de 

idade, ressaltando que a mesma tinha que estudar e não pensar em namoro. Relatou que, 

por várias vezes, sua mãe recorreu à violência física como forma de educá-la e que, 

devido a isso, ela se mudou para a casa de seu primo. Dois dias antes de prestar esta 

declaração à polícia a mãe tentou sufocá-la, apertando seu pescoço. Quando a mãe 

                                                           
31

 Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos; (Incluído pela 

Lei nº12.015, de 2009). Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611447/artigo-217-do-

decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940>. 
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soube que a filha estava namorando, Simone levou várias “surras” de cinto e chinelo, 

que tinham como intuito coibir a relação. 

 Ainda em relação à sua primeira declaração à Polícia, ficou claro que Simone 

utilizou a mentira como fator para não prejudicar Geraldo. Isto é, salientou que 

frequentava a casa da tia dele, mas diz que em nenhum momento ele chegou a pegar em 

suas partes íntimas ou a concretizar o ato sexual. Para ser coerente com o resultado do 

Laudo de Conjunção Carnal realizado no final de outubro, que notificou a ruptura antiga 

do hímen, Simone afirma que havia perdido a virgindade antes de conhecer Geraldo, 

com um colega da escola. A estratégia efetuada por Simone perante o delegado foi 

estimulada pelo advogado de Geraldo, que se ela confirmasse que havia se relacionado 

sexualmente com acusado, ela o perderia (pois ele seria condenado). 

 No processo estavam anexados ainda os bilhetes de Simone para Geraldo, que 

diziam: Te amo muito e pra sempre vou te amar. Se um dia eu te perder, ah, eu acho 

que morro de amor. Eu nunca tive tão apaixonada por alguém como eu hoje estou com 

você. Mozinho espero que a gente nunca se separe por que o amor que sinto por você é 

inesquecível. Ass. Simone. 

 Dona Fátima, mãe de Simone, é alfabetizada, tem 36 anos de idade e trabalhava 

como auxiliar de embalagem. Nasceu em São João dos Patos-MA. Em seu depoimento 

na delegacia ressaltou que não aceitava o namoro da sua filha com Geraldo e afirma que 

batia em Simone de cinto e chinelo como forma de educá-la. No dia em que foi 

realizado o Exame de Conjunção Carnal, Simone comentou com a mãe que havia 

perdido a virgindade com Geraldo. 

Fátima salienta que, por não aprovar seu namoro com Geraldo, Simone começou 

a sair às escondidas e se tornou uma pessoa mais agressiva dentro de casa. 

Geraldo, em depoimento prestado à delegacia, disse que a princípio Fátima 

apoiava o namoro dele com Simone, mas que depois de um tempo sem saber por que, 

ela mudou de opinião. Ele tentou manter relações sexuais com Simone, mas ressalta que 

ela não aguentou. De acordo com seu depoimento, afirma que quando a conheceu, ela 

não era mais virgem e que a mãe não sabia disso. Geraldo fala que dona Fátima 

chamava a filha de “rapariga, prostituta, e piranha” e que, desconfiando do namoro, teve 

a iniciativa ir à delegacia para que a filha realizasse o exame de conjunção carnal. 

Diante do quadro, a sentença desse processo foi concretizada no início de 

outubro de 2011. Geraldo foi absolvido nos termos do artigo 386 III do Código do 
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Processo Penal
32

. A justiça interpretou que a vítima demonstrou plena confiança do ato 

sexual, havendo consentimento em conjunto para a prática da relação sexual, estando o 

casal juntos há mais de um ano
33

, havendo inclusive pretensões de casamento. 

 Apesar da idade da vítima, a decisão do juiz foi a de prevalecer a vulnerabilidade 

relativa
34

, uma vez que a adolescente tinha plena consciência do ato sexual, não foi 

forçada ou iludida para a prática do ato com seu namorado. É destacado que perguntada 

quais as lembranças que ela guardava da primeira relação sexual, respondeu: “a minha 

lembrança é boa porque ele foi muito paciente. Foi muito carinhoso. Estou com ele até 

hoje”. 

 Outro fator que ocasionou a absolvição de Geraldo foi a ausência de tipicidade 

material, por mais que nas provas existentes nos autos demonstrem que o fato se 

enquadrava em termos normativos no crime de estupro de vulnerável. Como não houve 

ocorrência de traumas à Simone, que relatou ter boas lembranças da sua primeira 

relação sexual, foi concluído que não houve a tipicidade material
35

 do crime.  

Neste caso, Simone consta que a relação sexual foi consentida por ela e, de 

acordo com dados presentes no processo, assume sua agência sexual e se declara 

apaixonada pelo acusado. Diz também que não aprovou a atitude da mãe ao denunciar 

Geraldo para a delegacia. Nesse sentido, o bilhete marcado por palavras de carinho ao 

referido acusado, é anexado ao processo e, no parecer psicológico, foi ressaltado que 

sua mãe não aceitava o namoro. Ela, contudo, afirmava ter tido relações sexuais com 

Geraldo por vontade própria, negando a acusação feita pela mãe de estupro. 

Estamos diante, portanto, não de um estupro na concepção da vítima, mas de um 

processo retratando uma relação amorosa entre jovens da classe popular e que, não 

obstante a letra da lei que veta essa possibilidade, é relativamente comum no contexto 

do RN. Convém notar, aliás, que a adolescente tem relações sexuais com o namorado na 

                                                           
32

 O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça : III -não 

constituir o fato infração penal. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10643765/artigo-

386-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941>. 
33

 O Boletim de Ocorrência foi registrado em outubro de 2010. 
34

 Casos de estupro de vulnerável em que a relação sexual é consentida pelo menor de quatorze anos. 
35

 A tipicidade é o juízo de adequação entre um fato e uma norma penal incriminadora. Atualmente vem 

sendo cada vez mais consolidada a necessidade de um exame da tipicidade sob o aspecto material, a par 

da tipicidade formal, ou seja, não basta que um fato encontre correspondência numa norma penal 

incriminadora, exigindo-se também que este mesmo fato seja materialmente típico, de acordo com 

princípios que devem nortear o aplicador da lei. Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-normatizacao-da-tipicidade-material-no-projeto-de-

codigo-penal/10280>.   

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-normatizacao-da-tipicidade-material-no-projeto-de-codigo-penal/10280
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/a-normatizacao-da-tipicidade-material-no-projeto-de-codigo-penal/10280
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casa da tia deste que  aceitava essa relação (embora tenha sido questionado o fato de a 

tia estar ou não na casa nos momentos em que os dois mantinham relações sexuais). 

Nesse pensamento, Simone apresenta-se como uma adolescente que saía de casa 

para ter encontros amorosos com Geraldo por desejo próprio. A partir deste pressuposto 

e diante do fato de mentir no parecer psicológico afirmando que havia perdido a 

virgindade com outra pessoa e não com Geraldo para não incriminá-lo mais, foi 

constatado que a adolescente tinha plena consciência do ato sexual. Desse modo, foi 

decretada a absolvição de Geraldo através do princípio de vulnerabilidade relativa 

(porque houve consentimento da vítima).     

Para a absolvição deste caso, o juiz alega que existe um relacionamento 

duradouro entre a vítima e o acusado; que a relação sexual foi consentida por Simone e 

que existe a pretensão de casamento. Com essas afirmações retira-se o caráter absoluto, 

mesmo a adolescente sendo menor de quatorze anos , predominará a vulnerabilidade 

relativa e a perspectiva de que o ato sexual foi consentido. Não houve, portanto, o crime 

de estupro de vulnerável. 

Em relação a Geraldo, este tem a preocupação em afirmar que não obteve 

relações sexuais com a vítima ressaltando que Simone “não havia aguentado”. O 

depoimento do acusado está fundamentado ainda no intuito em demonstrar que não teria 

sido ele a pessoa a tirar a virgindade de Simone. Além disso, evidencia o despreparo da 

própria mãe da suposta vítima, quando a caracterizava como “rapariga, prostituta e 

piranha” por não aceitar que a mesma tenha uma vida sexual ativa. Ou seja, estamos 

diante de um caso que envolve o julgamento moral de uma mãe em relação ao 

comportamento da filha e uma vontade de punição da mesma ao perceber que esta não é 

mais virgem.   

 

   

Caso 2 

 Tatiana tem 12 anos de idade. A mãe de criação acompanhada da educadora do 

S.O.S Criança registra o boletim de ocorrência em agosto de 2011 contra Joaquim, 22 

anos. 

De acordo com o histórico da denúncia, Dona Mariana, mãe adotiva de Tatiana, 

afirma que conhecia Joaquim há aproximadamente cinco anos. A mãe de Joaquim tem 

uma união estável com o filho de dona Mariana. Também consta a informação de que a 

adolescente mantinha relações sexuais com o acusado desde dezembro de 2010. Diante 
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dessa situação, Mariana solicita providências. Tatiana foi submetida a exame de corpo 

de delito e foi confirmada a gravidez. Nesse caso, foi tipificado o crime de estupro de 

vulnerável.  

Dona Mariana é casada, tem 58 anos e é natural de Touros-RN. No seu termo de 

declaração feito na delegacia, disse que Tatiana não foi obrigada a manter relações com 

Joaquim e só ficou sabendo do envolvimento dos dois quando a adolescente já estava 

grávida de dois meses. Ressalta que ambos moram na sua residência. 

No Relatório Social, Dona Mariana relata que criava a adolescente desde os seus 

dois meses. A mãe biológica de Tatiana não tinha responsabilidade para criá-la e, aos 30 

anos de idade, já tinha 16 filhos. Por isso Mariana procurou a Justiça para regularizar a 

situação e ficar com a guarda da Tatiana
36

. Entretanto, a mãe biológica tinha contato 

com a filha e levava-a para o município que residia, Touros-RN. Era nessas idas a 

Touros que Tatiana mantinha relações sexuais com Joaquim. A mãe adotiva da 

adolescente é a favor do namoro da filha, salienta que Joaquim é um homem bom e que 

também é seu filho adotivo. 

No Laudo Psicológico sobre Tatiana realizado em agosto de 2011, é constatado 

sobre a análise de Tatiana: 

 

Da avaliação do conteúdo da declaração observou-se a presença de 

critérios que corroboram ideia de que seu discurso seja verdadeiro. 

Entre estes, salientamos o seu caráter lógico, coerente, detalhes 

referentes ao contexto dos fatos, a sequência dos eventos e a forte 

consistência entre informações. 

 

  

 Tatiana ressalta que não era mais virgem quando manteve relações sexuais com 

Joaquim em dezembro de 2010. Havia perdido a virgindade aos 10 anos de idade com 

seu ex-namorado Breno, de 15 anos. Afirma que em nenhum momento foi forçada a 

manter relações sexuais com o acusado. 

 Joaquim, 22 anos, por sua vez, nasceu em Natal-RN, era carpinteiro e solteiro. 

Afirma que desde que conheceu Tatiana começaram a namorar, e que já convivia com 

ela há um ano, inclusive residindo no mesmo teto. Relata que Dona Mariana sempre 

concordou com o relacionamento da filha e não sabe a razão por que ela o denunciou 

                                                           
36

 Informações para saber como Mariana conheceu a mãe de Tatiana e demais detalhes sobre guarda da 

adolescente não constavam no processo. 
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nesse momento. Assumiu o namoro com Tatiana, bem como os custos com a criação da 

filha, e tem pretensão de casar. 

 Perante este caso, a conclusão do inquérito policial foi:  

 

Diante do exposto constado nos autos, temos um caso claro aonde a 

vítima sempre manteve relações sexuais com o acusado (seu atual 

companheiro) e pai de sua filha, face a um relacionamento sentimental 

entre ambos, por sua livre e espontânea vontade. 

Todavia a atual legislação penal com advento da Lei 12.015 de 

07.08.2009, veio a fazer grandes alterações nas condutas tipificadas 

anteriormente como crimes contra os costumes, hoje crimes contra a 

dignidade sexual, mais especificamente em seu Artigo 217-A, onde 

criou a conduta nova de Estupro de vulnerável, a conjunção carnal ou 

qualquer ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. Desta feita, 

no meu entender, s.m.j, o Legislador extinguiu a presunção de 

violência do antigo Artigo de 224 e criou a figura do vulnerável o 

menor de 14 anos. Passando, portanto a ser uma questão de ordem 

cronológica. 

Fato pelo qual concluímos que há provas suficientes que nos levem a 

legitimar o indiciamento de Joaquim, pela conduta típica de Estupro 

de Vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal praticado 

contra Tatiana. 

 

 

 Com o indiciamento de Joaquim pelo crime de Estupro de Vulnerável, este, em 

fevereiro de 2012 teve direito à sua defesa através da Defensoria Pública do RN. 

Interessante, aliás, perceber os argumentos do defensor: 

 

Controvérsia que – à luz dos posicionamentos doutrinários e 

jurisprudenciais emanados após o início da vigência da lei 

nº12.015/2009 – vem sendo dirimida com a admissão da relativização 

da denominada vulnerabilidade, máxima diante do fato de que, à luz 

do atual estágio de evolução social ( em particular, da progressiva 

modificação dos costumes e vertiginoso avanço dos meios de 

comunicação em geral), não se mostra incomum as crianças e, 
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principalmente, os adolescente alcançarem precocemente 

discernimento quanto a assuntos concernentes à sexualidade. 

Logo, dita a vulnerabilidade não pode ser tomada como absoluta 

partindo-se simplesmente do critério etário adotado pelo legislador, ao 

revés, há de ser sopesada em cada caso à vista de suas 

particularidades, sob pena de, em assim não o sendo, estar-se a 

instituir verdadeira hipótese de responsabilização objetiva, 

contrariando, desta feita, a doutrina do Direito Penal (calcada na 

responsabilidade pessoal e na culpabilidade).   

 

  

 A decisão judicial final aconteceu em julho de 2012. Joaquim foi absolvido, por 

não constituir o fato infração penal. Foi notificada a ausência da tipicidade material do 

crime e o representante do Ministério Público pediu a absolvição do réu: 

 

 
[...] o Ministério Público requer a absolvição do réu em virtude da 

atipicidade material do fato, tendo em vista que a tipicidade 

conglobante e formada pela tipicidade formal, existe, no caso, estupro 

de vulnerável houve relação sexual, com menor de 14 anos, todavia 

materialmente, o fato não é albergado pelo Código Penal; [...] tendo 

em vista que houve uma relação de afeto que gera a atipicidade 

material do ocorrido, tendo em vista que o réu convive com a vítima a 

mais de dois anos, tem uma filha com ela, estão juntos, estão felizes, a 

mãe da vítima falou que sente muito respeito por ele; [...] foi dito tanto 

pela mãe como pelo réu, que a vítima já tinha tido outro 

relacionamento sexual anteriormente ao réu; [...] enfim condenar por 

um fato como esse é ser legalista, e ter uma interpretação muito literal 

do fato o que geraria uma injustiça tremenda. Diante disso, diante da 

atipicidade material; [...] diante desse fato pede a absolvição do réu 

diante da atipicidade material da conduta apesar de existir a tipicidade 

formal.
37

 

 

 O fato de Tatiana ter um relacionamento com Joaquim há pelo menos um ano, 

demonstrando a caracterização de um relacionamento sério e o depoimento da vítima 

alegando que não foi forçada a ter relações sexuais com o acusado e tendo plena 
                                                           
37

 Retirado do Processo, por se tratar de casos com adolescentes, não será possível colocar o número do 

processo. 
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consciência do ato sexual, foram motivos para que se aplicasse o princípio da 

vulnerabilidade relativa e o crime não foi caracterizado como estupro de vulnerável. 

Aliás, após analisar os casos de Simone e Tatiana, me deparei com a seguinte questão: 

Será que em casos envolvendo vítimas de classe média estando na mesma situação 

dessas adolescentes o juiz apresentaria a sentença de absolvição para os acusados? Será 

que a vulnerabilidade relativa apresenta cor e classe social? 

  

 

Caso 7 

 Este caso ocorreu em agosto de 2012 no assentamento 08 de outubro no 

Guarapes-RN. Relata a história da adolescente Fernanda, 13 anos de idade, solteira, 

natural do Guarapes-RN. O crime notificado no boletim de ocorrência de agosto de 

2012 foi o de Estupro de Vulnerável, quem fez a denúncia na delegacia foi a mãe de 

Fernanda, orientada e acompanhada pelo SOS criança.  

 A adolescente mora com o acusado do crime, Otávio, há cinco meses. Antes de 

morarem juntos, namoraram durante quatro meses e nesse tempo tiveram relações 

sexuais. O S.O.S Criança recebeu uma denúncia pelo disque 100 relatando que 

Fernanda estava morando junto com Otávio e que havia contato sexual entre eles. 

 Fernanda fez o exame de conjunção carnal e foi constatado que a ruptura do 

hímen é antiga. O ato da conjunção carnal foi caracterizado por violência, não violência 

física, mas sim uma violência presumida por se tratar de menor de 14 anos. 

 Em depoimento à Delegacia, a mãe de Fernanda falou que conhecia Otávio há 

pelo menos 5 anos, época em que este veio morar na sua vizinhança. Ressalta que 

“permitiu o namoro entre os dois, mas advertiu que só permitiria se os dois namorassem 

na frente de sua residência”. Salientou que o casal desobedeceu suas ordens, 

aproveitando-se do tempo em que ia trabalhar para manterem relações sexuais em sua 

casa, o que ocorreu inúmeras vezes. Afirmou que com quatro meses de namoro entre 

sua filha e Otávio, estranhou o comportamento do casal e perguntou à Fernanda sobre o 

que estava acontecendo. A filha afirmou que “já estava transando com Otávio” há vários 

meses. A mãe se surpreendeu com a notícia, pois a filha era menor de 14 anos e Otávio 

tinha dezoito anos de idade quando tiveram relações sexuais.  

 A mãe de Fernanda, por sua vez, recebeu a visita de representantes do SOS 

Criança. Todavia, não soube informar quem fez a denúncia ao referido órgão. Neste 

contexto, foi levada à Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência, onde ressaltou 
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que Otávio “comprou um barraco” onde o casal mora atualmente que fica perto da sua 

residência. Diz que Otávio está trabalhando em uma empresa de Construção Civil e que 

Fernanda está estudando. 

 Em depoimento a Delegacia, Fernanda diz que conheceu Otávio quando este 

tinha 17 anos de idade, quando ele foi morar próximo da sua residência. Começaram 

uma amizade muito próxima que se transformou em uma relação de namoro. Otávio foi 

pedir à mãe da Fernanda para namorarem, que aceitou o relacionamento dos dois desde 

que “namorassem na frente de casa, às vistas de todos”. Todavia, de acordo com a 

adolescente, o namoro “foi esquentando” e começaram a ter relações sexuais na sua 

casa quando sua mãe saia para trabalhar. Afirma que usavam preservativo e Otávio já 

era maior de idade quando começaram a fazer sexo. Ressalta ainda que ele está 

trabalhando de carteira assinada, que é um companheiro dedicado e que os dois 

convivem harmonicamente em família. 

 No inquérito policial registrado em setembro de 2012, foi notificado que 

Fernanda havia tido sua primeira relação sexual com Otávio, que já era maior de idade 

neste contexto. Apresenta que o ato sexual e libidinosos tiveram permissão da vítima e 

não ocorreram contra a sua vontade. Todavia, tratando-se de menor de 14 anos na 

época, foi registrado o crime de estupro de vulnerável e tipificado o crime Artigo 217-

A, na forma do Art.71. 

  Nas alegações do Ministério Público foi ressaltado o depoimento do Otávio e o 

fato de que a mãe de Fernanda havia permitido o namoro. Salientou ainda que está 

trabalhando para manter os custos da residência na qual vive com Fernanda. O 

depoimento da mãe da vítima também foi enfatizado e o fato dela ter permitido o 

relacionamento da filha com Otávio. Foi fundamentado que nessa situação inexistem 

indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, por ausência de justa causa. A 

conclusão é que se trata de um relacionamento amoroso que perdura até a presente data 

da alegação. Diante do quadro, o Ministério Público solicitou o arquivamento dos autos 

do inquérito policial, requerendo a homologação judicial. 

 A sentença desse caso se baseia nas provas dos autos, mais precisamente os 

depoimentos da vítima e do acusado, onde consta que as partes realizaram atos sexuais 

em um contexto de um relacionamento amoroso, que se transformou em união estável 

que perdurava até o dia da sentença.  

O crime se enquadra ao estupro de vulnerável, tendo em vista que a adolescente 

tinha menos de 14 anos de idade. No entanto não deve prevalecer a tese da 
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vulnerabilidade absoluta, uma vez que Fernanda tinha plena consciência do ato sexual, 

fruto de uma relação de namoro, não tendo sido iludida ou forçada à prática sexual. 

Diante do quadro, o acusado foi absolvido e  não houve tipicidade material do crime. 

 

Caso 15 

  A tia da adolescente Patrícia registrou o boletim de ocorrência em agosto de 

2010, alegando que Juan havia invadido a casa da jovem e a teria puxado pelos cabelos 

para levá-la para sua residência. A referida tia afirmou que Juan é usuário de drogas e 

que utilizava Patrícia para buscar drogas pra ele sob ameaça. Diante dessa situação 

solicitou providências na delegacia. 

 Dois dias após o registro do boletim, a adolescente foi submetida ao exame de 

conjunção carnal e foi constatada a ruptura do hímen. Quem praticou o ato foi o 

namorado da vítima, Juan, sendo duas o número de conjunções carnais. Havia promessa 

de casamento entre eles, sendo que os locais nos quais mantiveram relações sexuais 

foram na residência da sua genitora e na de Juan. 

No final de agosto Juan, solteiro, com 20 anos e com ensino fundamental 

incompleto, prestou depoimento na Delegacia. Afirmou que Patrícia tem treze anos, 

porém tem corpo de adulta e que havia namorado com ela durante dois meses. Também 

disse que dormia com ela na casa da mãe da adolescente. Ressaltou que a tia de Patrícia 

foi contra o relacionamento dos dois, e que quando Patrícia resolveu sair da casa da tia, 

ele não a obrigou ou puxou-a pelos cabelos. De acordo com ele, estava atendendo um 

pedido da adolescente, que queria sair da casa da tia e voltar para a casa da mãe dela. 

Afirmou que é usuário de drogas, porém nunca obrigou a sua namorada ir buscar drogas 

para ele e que nunca sumiu com a adolescente como estavam denunciando. 

Em abril de 2011, na delegacia, Patrícia, com então 14 anos de idade e moradora 

do Bairro do Bom Pastor, prestou depoimento e ressaltou que conhecia Juan há sete 

meses. Tinha conhecimento que ele era usuário de drogas e que tinha sido preso por 

assalto. Agora, contudo, não praticava nenhum delito e trabalhava fazendo “bicos”. De 

acordo com ela, a filha manteve relações sexuais com Juan às escondidas e ele teria 

tirado sua virgindade. Depois de poucos dias em que se conheceram, Patrícia saiu de sua 

casa para morar com Juan na casa dele, o que não perdurou muito. No dia seguinte, 

ambos retornaram para a casa da mãe da adolescente, onde passaram a dormir juntos. 

Nesse contexto, a adolescente engravidou de Juan, sendo que, na época do depoimento, 

estava grávida de sete meses. Ressaltou que em nenhum momento o jovem a ameaçou a 
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fugir com ele, nem a puxou pelos cabelos, não havendo nenhuma agressão física por 

parte dele. 

No mesmo dia, Juan prestou novamente um depoimento e confirmou que a 

conheceu na rua, por acaso, há quase um ano atrás. Disse que sua família era contra o 

relacionamento dos dois, mas quando se encontravam era de conhecimento de todos. 

Alegou ainda que, com pouco tempo de namoro, Patrícia chegou em sua casa em uma 

noite chuvosa dizendo que havia saído da casa de sua tia e que queria morar com ele. 

Um dia depois, Juan a levou para casa e a mãe de Patrícia o chamou para morar lá na 

condição de que dividisse as despesas domésticas. Foi nesse período que começou a ter 

relações sexuais com Patrícia, na época com treze anos de idade.  Alegou que foi 

usuário de maconha, mas não fuma mais. Ressalta ainda que agora convive 

normalmente com a família da adolescente, mas que a tia e o pai dela nunca gostaram 

do acusado. Complementou que Patrícia estava grávida de sete meses e que eles 

moravam juntos na casa do pai de Juan. 

No mês de outubro de 2011, a tia de Patrícia prestou depoimento na delegacia. 

Ressaltou que, quando os pais de sua sobrinha se separaram, esta começou a ficar sob os 

cuidados do pai. Afirmou que Patrícia quer voltar para a casa do pai, mas quer continuar 

vivendo com Juan, que reconhece como seu companheiro na casa dos pais dele. Tanto a 

tia quanto o pai da adolescente são contrários ao namoro, alegando que Juan é usuário 

de drogas e que temem pela integridade física da adolescente. Ela, contudo, se manteve 

irredutível e não aceitou a ideia de voltar para a casa de seus familiares (quando, 

completou 12 anos de idade passou a morar com a mãe, mas anteriormente estava sob 

os cuidados do próprio pai).  

A sentença deste caso foi definida em junho de 2012 e Juan foi absolvido por 

ausência de tipicidade material: 

 

Contemplando a prova testemunhal colecionado nos autos, verifica-se 

que tanto a vítima quanto o réu afirmam que praticaram relações 

sexuais, mas ocorrem quando os dois namoravam, de comum acordo, 

gerando, inclusive, a gravidez da vítima. É importante ressaltar que o 

casal convive em união estável até hoje, há quase dois anos, 

demonstrando que a relação sexual ocorreu de forma afetiva, natural 

de uma relação de namoro, sem prejuízo para a vítima. 
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Na sentença final deste caso percebe-se que o crime de estupro de vulnerável 

não se enquadra nesta situação.  Considera-se que a adolescente havia consentido a 

relação sexual por espontânea vontade, o acusado não utilizou a violência para praticar 

o ato sexual, faz-se necessário que exista uma maneira de identificar essa situação sem 

que a adolescente submeta-se a instância jurídica por causa de perda da virgindade ou a 

notícia quando está grávida.   

Nessa primeira abordagem especificando os casos das adolescentes que se 

envolveram numa relação amorosa estável, verifica-se que a interpretação do judiciário 

corresponde em absolver o rapaz que cometeu o possível “estupro”, no ponto de vista 

dos familiares que prestaram queixa à delegacia ocorreu o crime, porém para a própria 

adolescente não foi caracterizado dessa forma.  

 

2.2.2 Casos envolvendo relações sem compromisso  

 

Caso 3 

 Carolina tem 11 anos de idade, conheceu Israel em uma Lan House próxima à 

sua residência no Bairro de Santa Catarina, em Natal-RN, no ano de 2011. Israel tinha 

dezenove anos, era solteiro, estudante e residia no bairro de Lagoa Azul. Desde então, 

haviam criado o hábito de conversar na internet. Carolina passou a frequentar a casa de 

Israel e os dois começaram a ter relações sexuais. A genitora dela, Joana, notou que 

Israel estava querendo ter relações com sua filha, no entanto se posicionou 

contrariamente devido à idade da filha.  

O envolvimento dos dois durou até o ano de 2012 e sempre praticavam relações 

sexuais na residência de Israel. Diante da situação, Joana registra o boletim de 

ocorrência e pede providências, pois sua filha tinha apenas onze anos de idade. De 

acordo com Inquérito Policial, foi tipificado o crime de estupro de vulnerável, artigo 

217-A. 

 No depoimento prestado à delegacia, Joana, com então 30 anos, doméstica e 

residente do bairro Santa Catarina-RN disse que quando perguntou a Carolina sobre 

quem foi a primeira pessoa com quem teve relação sexual, a filha havia confirmado que 

teria perdido a virgindade com Israel. Que conversavam muito pela internet e 

mantiveram relações sexuais por mais de uma vez. 

 Carolina, em seu depoimento, disse que ia várias vezes à casa de Israel para 

manter relações e em todas utilizaram preservativo como forma de prevenir uma 
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gravidez indesejada. Não havia comentado nada com sua mãe porque sabia que esta não 

aceitava o relacionamento. 

 No depoimento de Israel, ele disse que havia se separado de Carolina há pelo 

menos sete meses. Afirmou que tiveram relações sexuais várias vezes e que a genitora 

dela não concordava com o envolvimento deles. Joana desconfiava que eles ainda 

estivessem juntos, mas na época do registro do boletim de ocorrência (2012) Israel já 

estava com outra companheira. 

 A conclusão do inquérito policial realizado em agosto de 2012 foi o 

indiciamento pelo crime de estupro de vulnerável de Israel, tendo em vista que a idade 

de Carolina é inferior a quatorze anos, apresenta imaturidade em termos sexuais e 

mesmo assim manteve relações sexuais com ela.   

 A Defensoria Pública, em defesa do Israel, alegou após a vigência da Lei nº 

12.015/2009
38

 houve uma relativização da vulnerabilidade em relação à idade da vítima, 

pois hoje em dia: 

 

 À luz do atual estágio de evolução social (em particular, da 

progressiva modificação dos costumes e vertiginoso avanço dos 

meios de comunicação em geral), não se mostra incomum as 

crianças e, principalmente, os adolescentes alcançarem 

precocemente discernimento quanto a assuntos concernentes à 

sexualidade.
39

 

 

 

 Em fevereiro de 2013, Carolina se submeteu ao Laudo Psicológico e relatou que 

havia se afastado de Israel devido às circunstâncias. Sua família havia mudado de 

residência, mas ainda ficavam se comunicando pela internet e por telefone. Não queria 

que Israel tivesse sido indiciado pela polícia: 

 

Eu já pedi pra minha mãe cancelar esse processo, mas ela fica só 

calada... Eu não acho certo que ela leve a sério isso. Ele não tem culpa 

                                                           
38

 Integrou o artigo 213 junto com 224 no artigo 217 que diz respeito ao estupro de vulnerável “seduzir 

mulher virgem menor de 18 anos e maior de 14 anos, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de 

sua inexperiência ou justificável confiança”, na alínea “a” deste mesmo artigo especifica no caso de 

menores de 14 anos “ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos”.   
39

 Dados do Processo. 
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de nada, fui eu que quis eu. Eu não quero que ele se prejudique. Eu 

quero que esse caso saia da polícia, isso não tem nada a ver. 

 

 Na sentença do caso realizada em julho de 2013, Israel foi absolvido sob a 

justificativa de que se tratava de um casal de namorados. A vítima não teve nenhum 

trauma em relação aos atos sexuais e o casal tinha mantido o relacionamento por quase 

um ano. Foi notificado então a atipicidade do crime. 

 

 

 

Caso 8 

 Este caso ocorreu no Bairro Satélite no ano de 2012 e no mês de agosto foi 

realizado o boletim de ocorrência. Quem efetuou a denúncia na delegacia foi o pai da 

adolescente de Vanessa. O motivo deve-se ao fato que a adolescente envolveu-se em um 

relacionamento com Heitor, um homem casado de 25 anos e morador do Satélite. 

Vanessa, na época da denúncia, estava com 13 anos de idade, era estudante e filha de 

pais separados.  

 De acordo com o depoimento do Fábio, pai de Vanessa, foi relatado que Heitor 

insistia em manter contato íntimo com sua filha. Diante dessa situação, solicitou 

providências da autoridade policial de modo a tentar coibir essa relação.  Disse que 

Vanessa “é muito rebelde” e se surpreendeu ao saber que ela estava se relacionando 

com um homem casado desde janeiro de 2011, quando Heitor passou a morar em frente 

à casa de Vanessa. Nesse contexto, Fábio estava com outra companheira e não morava 

com a filha. Ressaltou que, ao perguntar sobre seu envolvimento com Heitor, Vanessa 

disse que saiu com ele pelo menos duas vezes, porém não “revelou maiores detalhes”. 

Relatou ainda que tenta na justiça obter a guarda filha com a finalidade de lhe dar uma 

melhor orientação e educação. 

 Vanessa, em depoimento à Delegacia, afirmou que Heitor mora em frente da 

casa da sua mãe, sendo casado e pai de três filhos. Ressaltou que começaram a “ficar” 

no início de 2011 e que teve relações sexuais com Heitor dentro do carro dele por duas 

vezes. Disse ainda que não era virgem quando teve a conjunção carnal com Heitor e que 

só deixou de se encontrar com Heitor por causa do seu pai, que proibiu o namoro e a 

levou para morar na casa dele. 
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 Heitor, em depoimento ressalta que manteve relação sexual com Vanessa dentro 

do carro, em janeiro de 2011. Disse que quando conheceu a vítima já estava separado. 

Vanessa havia lhe falado que não era mais virgem, o que “facilitou” o ato sexual “logo 

no primeiro encontro”. Afirmou ainda que não sabia idade da vítima. Cogitou, 

inclusive, a possibilidade de falar com Fábio, atitude que Vanessa achou desnecessária. 

Caracterizou, ao final, o delito praticado como uma falsa acusação. 

 No relatório do inquérito policial foi constatado que houve o estupro de 

vulnerável, uma vez que Heitor manteve relação sexual com uma menor de catorze anos 

para satisfazer sua libido. No exame de conjunção carnal constatou-se que a vítima não 

era mais virgem. 

 O resultado da sentença, ao final, foi a absolvição de Heitor, com a seguinte 

justificativa: 

 

Com base nas provas colecionadas aos autos, resta dúvida quanto à 

idade da vítima, devendo favorecer ao réu a versão de que a vítima já 

possuía quatorze anos de idade, não sendo aplicado ao acaso a tese de 

vulnerabilidade da vítima e o art.217-A do CP. Desta forma, 

considerando que a vítima já contava com quatorze anos de idade e 

consentiu com as relações sexuais mantidas com o réu, a conduta 

torna-se atípica, não tendo o réu cometido o crime previsto no art. 

217-A do CP. 

 

   A preocupação com a faixa etária bem como o consentimento da adolescente 

foram os argumentos para determinar a absolvição do acusado. 

  

 

Caso 11 

 Esta história ocorreu no bairro de Nova Natal. O boletim de ocorrência foi 

registrado em julho de 2009 pela mãe da adolescente, sendo tipificado o crime de 

Estupro com presunção de violência. A vítima, na época do fato, tinha 14 anos de idade 

e se chamava Jéssica.  

 De acordo com as informações contidas no relatório do Ministério Público, 

Jéssica foi convidada para a festa de aniversário de uma amiga, onde consumiu bebida 

alcóolica. A festa acontecia na área da piscina da propriedade e Jéssica se excedeu tanto 
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na bebida que precisou ir até o banheiro para vomitar. Ao sair do banheiro, deparou-se 

com Luís, que a puxou à força para dentro de um quarto e fechou a porta que não 

tentasse sair. Luís teria retirado suas vestes contra sua vontade. Ela tentou impedir, mas 

desmaiou. Quando acordou Luís estava se vestindo e ela sem as vestes da cintura para 

baixo e sangrando.  

 Após a denúncia realizada pela a mãe de Jéssica, a adolescente foi submetida ao 

exame de Conjunção Carnal, no qual se constatou a ruptura recente do hímen e 

escoriação em fúrcula vaginal recente. 

 Ao registrar o Boletim de Ocorrência, a mãe da vítima falou que estava 

preocupada porque sua filha ainda não tinha chegado da festa. Ligou uma vez para o 

celular e uma pessoa atendeu, mas não falou nada. Quando ligou pela segunda vez, o 

telefone só fez chamar. Por volta de 23h, Jéssica chegou em casa e não disse nada sobre 

o que aconteceu na festa. No dia seguinte, um amigo de Jéssica, contou para a mãe que 

a adolescente havia ingerido bebida alcóolica e não estava se sentindo muito bem. 

Posteriormente foi encontrada dentro de um quarto com sangue na roupa, sendo que 

Luís foi visto saindo do quarto. Falou também que duas amigas dela ajudaram-na a 

tomar banho, pois estava sangrando muito. Complementou ainda que no quarto também 

estavam mais dois garotos, um ficou filmando e tirando fotos de Luís tendo relação 

sexual contra a vontade de Jéssica e o outro ficou segurando a porta para que não saísse. 

Teriam aproveitado do fato de a vítima estar embriagada para manter relação sexual 

sem consentimento. 

 Na delegacia foram depor os pais de Jéssica, a amiga que estava aniversariando, 

Luís e Jéssica. O pai de Jéssica ressaltou que estava preocupado com a demora da filha 

que não havia chegado da festa ainda. Telefonou para a mãe da aniversariante e esta 

perguntou se Jéssica poderia dormir em sua casa para ajuda-la em limpar a casa e lavar 

os pratos. O pai consentiu que ela ajudasse a aniversariante, mas que retornasse para 

casa em seguida. No depoimento da mãe, foi relatado que ela soube do que aconteceu   

com Jéssica através de um amigo da adolescente e que Jéssica pediu sua ajuda aos 

prantos; que a aniversariante tinha levado a adolescente para tomar banho e se limpar. 

Ao conversar com os pais, Jéssica confirmou que foi violentada sexualmente por Luís, 

fato que os fez registrar a ocorrência policial e leva-la para a realização dos exames 

necessários.  

 Jéssica, em seu depoimento, afirmou que antes de ser estuprada por Luís ela era 

virgem. Que ele a havia arrastado para dentro do quarto, onde manteve a conjunção 
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carnal sem o seu consentimento. Confirma que estiveram no quarto mais dois rapazes: 

um tirando fotos e filmando enquanto o outro segurava a porta. Depois da ato sexual 

forçado ao qual foi submetida, vestiu-se e foi em direção a cozinha, onde desmaiou. 

Quando sua amiga a viu, foi ajudá-la e os demais garotos que estavam no quarto saíram 

como se nada tivesse acontecido. 

 Quando Jéssica foi submetida ao Parecer Psicológico em agosto de 2009, este 

constatou que a fala da adolescente apresenta credibilidade, sugerindo que os fatos 

possam ter ocorrido assim como foram descritos. 

 No depoimento da amiga da Jéssica aniversariante, esta falou que Jéssica já 

havia “ficado” duas vezes com Luís antes de sua festa. Ressaltou que sua amiga estava 

agitada, pois havia ingerido bebida alcóolica, mas “não estava caindo no chão”. Disse 

que não viu Luís levando Jéssica para o quarto e soube que ela havia perdido a 

virgindade com um ex-namorado, mas que havia pedido para que ninguém soubesse 

disso para que sua mãe não descobrisse. 

 Luís, por sua vez, tinha 21 anos, trabalhando como operador de caixa e morando 

em Nova Natal. Em seu depoimento, afirmou que já havia ficado com Jéssica outras 

vezes e a conheceu através da aniversariante, no dia da festa. Ressaltou que Jéssica 

havia bebido, mas não sabia dizer qual tipo de bebida e que essa teria sido a primeira 

vez em que manteve relação sexual com ela. Disse que usou preservativo e que ela 

consentiu o ato sexual por livre e espontânea vontade, pedindo apenas que usasse 

camisinha. Falou ainda que ninguém chegou a entrar no quarto. 

 Na sentença deste caso, tanto o Ministério Público quanto o Juiz da vara da 

Infância e Juventude alegaram a absolvição do Luís, ressaltando haver dúvida quanto ao 

consentimento da vítima em manter relação sexual com o réu. Havendo possibilidade de 

que Jéssica tivesse consentido o ato, a conduta tornou-se atípica. Um fator central para 

esse encaminhamento foram os depoimentos da amiga aniversariante e de um dos 

rapazes indicados por Jéssica de ter estado junto com Luís também no quarto. Ambos 

afirmaram que Jéssica já havia “ficado” com Luís antes da referida festa de aniversário 

e que “não acreditam que o réu tenha feito relação sexual à força com a vítima”, pois já 

estavam “ficando’”. 

 

 Portanto, com base nas provas colecionadas aos autos, resta dúvida 

quanto ao consentimento da vítima, que já possuía quatorze anos de 

idade, devendo favorecer ao réu a versão de que a vítima consentiu 
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com a relação sexual, não sendo aplicado ao caso a tese de presunção 

de violência. Milita em favor do réu a presunção da inocência. O 

Direito Penal não opera com conjecturas e a justiça não se realiza a 

qualquer preço. 

 

Nesta sentença fica nítido como o discurso da vítima não é considerado válido, 

mesmo diante da situação em que se encontrava e das testemunhas que confirmaram 

que a adolescente tinha ingerido bebida alcóolica, não estava se sentindo bem no dia do 

crime, havia desmaiado; com todos esses fatos a sentença foi para a absolvição do 

acusado. 

 

  

Caso 12 

 Este caso ocorreu no Bairro de Igapó. O boletim de ocorrência foi registrado em 

maio de 2011. Quem realizou a denúncia na delegacia da Infância e Juventude foi a mãe 

da vítima quando observou as mensagens de textos no celular de sua filha Natália, de 13 

anos.  

 A denúncia foi desencadeada a partir de mensagens de Maurício para a Natália 

pelo celular marcando de se encontrarem na casa do vizinho, onde mantiveram relação 

sexual. A mãe da adolescente, ao ter acesso a essas informações, pediu providências, 

alegando que Maurício estava abusando sexualmente de sua filha.  

 Natália foi submetida ao exame de conjunção carnal e ao parecer psicológico. 

No primeiro, verificou-se que o hímen dela é complacente, ou seja, é capaz de suportar 

a cópula sem romper-se - o que não exclui a possibilidade de ter havido conjunção 

carnal entre vítima e denunciado. Já o segundo, aponta que o discurso da Natália 

apresenta boa credibilidade, sugerindo a possibilidade de ocorrência dos fatos por ela 

narrados. 

 De acordo com as palavras de Natália contidas no Parecer Psicológico: “A gente 

tava conversando, passando mensagem e ele me convidou para ir a casa dele que é meu 

vizinho. Aí a gente foi para o quarto e terminou rolando (transando), mas ele não me 

obrigou a nada”. 

 O pai de Natália procurou o Maurício para saber se a história era verídica e ele 

negou tudo. A adolescente havia confessado para a avó que Maurício tinha a seduzido. 

Quando o boletim de ocorrência foi registrado, a mãe de Natália recebeu de madrugada 
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um telefonema de número confidencial de um homem, que fez ameaças, dizendo que 

ela ia morrer.  

 Nos depoimentos de vizinhos tanto de Maurício quanto de Natália constam 

informações que os dois se encontravam e que Natália não teria sido forçada a manter 

relações sexuais com Maurício, mas agido por livre e espontânea vontade. 

 No depoimento de Maurício, 19 anos de idade, comerciante, ele alega que 

conheceu a adolescente através de uma amiga em comum e que Natália ligava várias 

vezes pra ele com o intuito de se encontrarem. Afirma ter ficado com Natália por duas 

vezes, na casa onde residia e no dia do fato, momento em que disse que a beijou e a 

abraçou. Salientou que correspondia aos estímulos da adolescente e que certo dia ela 

entrou em seu quarto e ele, com o seu consentimento, passou a mão em sua vagina e 

seios. 

 A mãe de Maurício também prestou depoimento e relatou que viu inúmeras 

vezes Natália nas casas dos vizinhos conversando com outras adolescentes. Ressaltou 

que a mãe da adolescente foi procurar Maurício para informar que procuraria as 

autoridades competentes para resolver o caso, porque sua filha era menor de idade. 

 Nas alegações finais do Ministério Público consta:  

 

Portanto, resta patenteado que a suposta vítima apesar da tenra idade, 

contando com apenas 14 anos, apresentava maturidade suficiente para 

exercer a sua capacidade de autodenominar-se no terreno da 

sexualidade, não havendo como se subentender que a conduta do 

acusado, de manter conjunção carnal com a mesma tivesse o condão 

de violar a dignidade sexual daquela. Assim, sendo a conduta do 

agente insuficiente para configurar a afetação requerida pela tipicidade 

penal, resta afastada a tipicidade material da conduta, posto que a 

ordem normativa condita no artigo 217-A do Código Penal, persegue 

finalisticamente a preservação da dignidade sexual, que não foi 

afetada significativamente na presente hipótese. 

 

 

 A sentença deste caso foi definida em maio de 2012 e Maurício foi absolvido. 

Ponderou-se que Natália não sofreu nenhum trauma, inexistindo ainda a tipicidade 

material da conduta do réu. A ausência da tipicidade material, por sua vez, conduz à 

absolvição do acusado, pela inexistência do crime.  
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Caso 13 

 Este caso foi registrado na delegacia em agosto de 2011, o caso ocorreu no 

Ápice Motel localizado na Avenida Bernardo Vieira. Jorge, 25 anos, vendedor de roupa, 

casado, foi acusado de abusar sexualmente da adolescente Marília, com então 13 anos 

de idade. Quem registrou o boletim de ocorrência foi o pai da vítima, com então 33 anos 

de idade, que trabalha com informática e mora no Bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação. 

 Marília e Jorge se conheceram através de um amigo em comum em junho de 

2011 e com pouco tempo começaram a namorar. Jorge, em julho do referido ano, 

convidou Marília para ir ao motel, convite que ela aceitou. Permanecem neste 

estabelecimento por aproximadamente 1 hora, tempo no qual teve seu corpo acariciado: 

além de beijá-la, tocou seus seios, nádegas e vagina.  

  Quando chegou a casa, a adolescente não comentou nada do que havia 

acontecido. Certo dia foi à casa da sua cunhada (esposa do seu irmão) acompanhada de 

Jorge, época em que o namoro entre os dois veio a público. Não demorou muito para 

sua cunhada contar para o irmão da Marília, que comentou com sua mãe. O pai de 

Marília também ficou sabendo do namoro da filha e imediatamente solicitou 

providências, registrando o boletim de ocorrência na delegacia da Infância e Juventude. 

Depois de muita insistência, o pai soube que Marília havia mantido por duas vezes 

relações sexuais com Maurício conforme ela mesma contou.   

 No laudo psicológico realizado em agosto de 2011, Marília ressalta que soube 

depois, através de uma colega, que Jorge era casado. Disse que ele a seduzia e a levou 

para um motel, onde tiveram relação sexual. Ressalta que certo dia o levou para a casa 

de sua cunhada e esta logo percebeu o clima de namoro dos dois e comentou para o seu 

irmão e que, depois disso, seus pais ficaram sabendo do namoro. Sua mãe retirou o 

celular de Marília para coibir a relação e, quando seu pai ficou sabendo, deixou de ver 

Jorge passando a se sentir culpada. 

 Jorge foi indiciado pelo Ministério Público pelo crime de estupro de Vulnerável. 

Mesmo com o consentimento da vítima, ainda é necessário levar em consideração a sua 

idade, ou seja, menor de 14 anos à época do fato.  

 No depoimento prestado à polícia, a mãe de Marília ressaltou que sua filha havia 

confirmado que manteve relações sexuais com Jorge. Disse ainda que quando o pai da 

adolescente soube disto, foi imediatamente à casa do acusado, juntamente com Marília 
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para tentar conversar com ele. Jorge, por sua vez, se recusou a conversar e chamou a 

Marília de louca, dizendo que ela é que sempre andava atrás dele.  

 No depoimento de Marília, esta afirmou que conheceu Jorge através de um 

amigo. Trocaram os números de telefone e o mesmo começou a ligar para a adolescente. 

Afirmou que se encontravam pelo menos duas vezes por semana na rua em que vivia. 

Certa vez, Jorge a chamou para ir ao motel, onde a beijou e acariciou suas partes 

íntimas. Quando Marília chegou à sua casa, não contou o fato para ninguém e continuou 

encontrando Jorge às escondidas.  

 Jorge, em seu depoimento, confirmou que havia conhecido Marília através de 

um amigo, através do qual pediu o número do telefone dele, passando a ligar para ele 

insistentemente. Disse que se encontrou com a adolescente poucas vezes e, em um 

desses, se surpreendeu quando ela o beijou na boca e o abraçou. Alegou que não ficou 

em nenhum lugar fechado com a adolescente bem como nunca tocou em seu corpo. 

Conta que tal situação foi inventada por Marília com a finalidade de separá-lo de sua 

esposa. Ressalta que a mãe da vítima ligou para ele com o intuito de que fosse até a 

residência de Marília para conversar com a família e propor um acerto, não falando qual 

acerto seria esse. Salientou ainda que se ele fosse, o assunto se encerraria lá.  

 Na conclusão do inquérito realizado em fevereiro de 2012 foi constatado o 

indiciamento de Jorge pela conduta típica de Estupro de Vulnerável, tendo em vista que 

foram cometidos atos libidinosos na adolescente. Os atos, por sua vez, foram 

consentidos por Marília, ainda que caiba levar em conta a idade cronológica e não mais 

a presunção da violência. 

 As alegações finais do Ministério Público realizadas em abril de 2012 e enviadas 

para a 2ª Vara da Infância e Juventude alegam a absolvição de Jorge. Por mais que os 

atos libidinosos cometidos pelo acusado se enquadrem no indiciamento pelo crime do 

art. 217-A do Código Penal, a adolescente “deixa claro e patente ter maturidade 

suficiente para exercer a sua capacidade de autodenominar-se no terreno da sexualidade. 

Assim, certamente restará excluída tipicidade material da conduta, pois esta não tem o 

condão de violar a dignidade sexual daquela”.  

 Diante deste caso, a sentença efetuada pela 2ª Vara da Infância e Adolescência 

foi absolver o denunciado, sob os argumentos de que não houve provas suficientes para 

a condenação.  
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Apesar de a vítima afirmar que o crime ocorreu conforme consta 

denúncia, não há outros elementos nos autos que corroborem com a 

sua versão, eis que não houve testemunha ocular, nem laudo pericial 

capaz de comprovar a prática dos atos libidinosos.  

    

 Observou-se que, tanto nos depoimentos quanto dos familiares, Marília não se 

sentiu desconfortável com os atos libidinosos praticados por Jorge. Teria ido ao motel 

por vontade própria, tendo se encontrado novamente com o acusado despois deste fato. 

Para a justiça, como é difícil comprovar se houve tais atos sexuais sem ter tido uma 

testemunha ocular, faz-se necessário a análise dos depoimentos bem como as provas de 

exame de conjunção carnal e o Laudo Psicológico. Diante do contexto, o réu foi 

absolvido perante ausência de provas que o condenasse. 

 O depoimento de Marília legitima a decisão:  

 

Perguntada se concordou em ir para o motel com o réu, respondeu: eu 

quis por vontade própria; (...) perguntada se foi forçada a praticar atos 

libidinosos com o réu, respondeu: não, jamais; (...) perguntada se 

houve penetração ou só contatos físicos, respondeu: só contatos 

físicos. 

 

O desfecho desta sentença denota a preocupação da adolescente em demonstrar a 

inocência do acusado, pois são envolvidos por um sentimento amoroso. E, para a 

justiça, é reconhecido esse sentimento.   

 

 

2.2.3 Casos envolvendo familiares e vizinhos 

 

Caso 4 

 Este caso ocorreu em julho de 2011, no Bairro do Planalto em Natal-RN. O 

crime registrado pelo Boletim de ocorrência foi de Estupro de Vulnerável, porém os 

abusos sexuais já aconteciam desde dois anos antes do registro à delegacia, quando a 

vítima possuía 11 anos de idade. 

 Joana, de 14 anos, foi abusada sexualmente pelo seu padrasto, Fábio. Tais 

abusos, por sua vez, já ocorriam há alguns anos: ele praticava sexo oral nela, fazia 
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carícias íntimas e com o passar do tempo praticou a conjunção carnal, fato este que 

ocasionou a perda da virgindade da vítima.  

  O registro do Boletim de Ocorrência teve como comunicante a coordenadora do 

S.O.S Criança, que havia recebido uma denúncia da Diretora da Escola em que estudava 

a vítima. A irmã de Joana, que estudava na mesma escola contou o que acontecia em 

sua casa para uma colega da classe, afirmando ter presenciado uma cena de sexo do seu 

padrasto com Joana e que a mãe tinha conhecimento desse fato. A Diretora da escola, 

por sua vez, teve acesso a essa informação e acionou o S.O.S Criança.   

 De acordo com os dados processuais, os abusos ocorriam dentro da casa da 

vítima, quando a mãe e a irmã saiam ou durante a noite quando ambas estavam 

dormindo. Em seu depoimento à Delegacia da Infância e Juventude, ressaltou que em 

nenhum momento se sentiu atraída sexualmente pelo padrasto. Explicou ainda que tinha 

12 anos quando a violência sexual praticada pelo Fábio começou a ser praticada, 

inicialmente com toques em seu corpo. Disse ainda que não se sentia atraída 

sexualmente por ele, tampouco apaixonada. Todavia, afirmou que sua família era 

sustentada financeiramente por Fábio, que trabalha a maior parte do tempo vendendo 

bijuterias próximo ao Shopping Midway Mall.  Segundo ela, gostaria que esses abusos 

acabassem, porém sentia medo de denunciá-lo e passar fome junto com a mãe e suas 

irmãs. Sua fala foi transcrita da seguinte maneira: “ que se recorda que era um pouco 

mais velha que sua irmã, quando Fábio a ‘despertou para o sexo’”. 

Antes de notificar o caso à Delegacia, foi feito um Relatório Social pelo S.O.S 

Criança relatando como os acontecimentos foram se desencadeando, conforme 

apresentado anteriormente.   

A irmã de Joana, por sua vez, salienta que Fábio nunca lhe abusou sexualmente. 

A mãe, por outro lado, afirmou que sabia há pelo menos um ano que seu companheiro 

estaria se envolvendo com Joana, sua filha mais nova. Quando soube, disse que passou 

a sentir nojo do seu companheiro, mas não assumiu nenhuma postura mais crítica, nem 

tampouco queria denunciá-lo porque estava com medo que a sua filha fugisse com ele.   

 Fábio, nesse contexto, tinha 52 anos de idade, sendo de nacionalidade peruana. 

Mantinha uma união estável com a mãe de Joana há 10 anos
40

. Em seu depoimento 

disse que teve relações sexuais com Joana duas ou três vezes e que depois disso não 

teve mais nenhum contato mais íntimo com sua companheira, a mãe de Joana. De 
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O ano de referência é o do registro do Boletim de Ocorrência, 2011. 
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acordo com ele, os atos sexuais não ocorreram com violência física ou sob ameaça, 

ressaltando ainda que a mãe  sentia ciúmes dele com a filha e não gostava quando Joana 

colocava a mão no ombro dele ao saírem todos juntos. Afirma que depois disso, não 

mantinha mais relações sexuais com Joana por medo que sua companheira soubesse, 

pois ela já estava desconfiada conforme vimos anteriormente. 

 Em depoimento, prestado à Delegacia em julho de 2011, Joana afirma que Fábio 

se comprometeu recentemente a não mais ter relações sexuais com ela, afirmando ainda 

que ele não tinha relação sexual com sua mãe há tempos. 

 Neste caso outro fator relevante é o silenciamento da vítima. O caso só se tornou 

público quando houve a denúncia do S.O.S Criança, desencadeada pelo relato da irmã 

da vítima que viu o padrasto a molestando.   

 

Em entrevista no S.O.S Criança, a adolescente confirmou a denúncia e 

esclareceu que desde 11 anos mantém vida sexual ativa com o 

padrasto. Tal fato somente veio à tona porque a irmã da adolescente, 

flagrou uma cena de sexo entre o padrasto e a irmã, que contou o fato 

a uma colega da escola e em seguida à Diretora.
41

   

 

 No mês de julho de 2011, foi solicitado o pedido de prisão preventiva de Fábio e 

foi constatado, pela Delegacia de Polícia de Imigração, que Fábio estava em situação 

regular no Brasil devido a união estável com Joana há pelo menos 10 anos, tal como 

constava no Boletim de Ocorrência.  

No laudo psicológico, Joana comenta que começou a se relacionar intimamente 

com Fábio através de brincadeiras. Ficava sentada no colo dele em frente ao 

computador, bem como também assistiam a filmes eróticos juntos. Em fevereiro de 

2011 tiveram a primeira relação sexual e disse que não usavam métodos contraceptivos. 

Mesmo querendo que os abusos cessassem, mostrou-se contra a prisão do padrasto, pois 

acredita que poderia terminar o relacionamento no momento em que desejasse. No 

Laudo foi constatado também que a adolescente apresentava sinais de instabilidade nos 

contatos sociais, desconfiança, ansiedade, insegurança e agressividade, podendo ter 

momentos de explosão, além de preocupações e conflitos sexuais, que nesse contexto, 

caracterizam a vivência de abuso sexual (e de trauma). 
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 Dados retirados do Processo. 
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De acordo com as alegações do Ministério Público, os depoimentos das partes 

envolvidas bem como o Relatório Social realizado pelo S.O.S Criança são fortes 

indícios para notificar o crime de Estupro de Vulnerável, constatando que houve a 

conjunção carnal e atos libidinosos entre Fábio e Joana. Novamente foi salientado que a 

vítima mentiu por não querer a prisão do padrasto devido ao fato dele sustentar a família 

financeiramente, o que denota uma situação de extrema vulnerabilidade.  

Em outro aspecto, a Defesa de Fábio sustenta que as carícias feitas em Joana 

foram realizadas quando estava com catorze anos, o que não caracterizaria o crime de 

Estupro de Vulnerável. Salienta que a vítima negou que padrasto tenha realizado sexo 

oral nela, chegando a afirmar que não sabia do que se tratava. Demonstrou insatisfação 

em saber que ele poderia ser preso, tendo em vista que não via culpa dele no ocorrido. 

  

Na realidade, ilustre magistrado (a), ao postular a condenação do 

denunciado, a acusação o faz lastreada essencialmente em dois 

aspectos, quais sejam: a) na alegação de que “quanto a idade da vítima 

à época da ocorrência dos abusos, não restam quaisquer dúvidas de 

que estes ocorreram quando ela tinha menos de 14 (catorze) anos de 

idade(fl.80); e b) o argumento de que “...a vítima está sendo 

pressionada para mentir em juízo, uma vez que Fábio, era o provedor 

da família, quem auferia renda para o sustento do núcleo familiar”. 

Joana, em seu depoimento, negou taxativamente que estivesse a 

mentir para beneficiar o denunciado, chegando, inclusive, a dizer que 

por estar frequentando a igreja não poderia mentir.
42

 

 

 

 A sentença desse processo culminou com a absolvição do Fábio. Os fatores para 

essa decisão judicial se fundamentaram no suposto caráter contraditório da vítima, pois 

nos depoimentos prestados à Justiça existiam momentos em que apresentava indícios 

para condená-lo acusando de cometer os abusos sexuais e em outros momentos que 

alega a não autoria do padrasto no crime de estupro de vulnerável.  

 
Com base nas provas colecionadas aos autos, resta dúvida quanto à 

idade da vítima, devendo favorecer ao réu a versão de que a vítima já 

possuía quatorze anos de idade. Desta forma, considerando que a 

vítima já contava com quatorze anos de idade e consentiu com as 
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relações sexuais mantidas com o réu, a conduta torna-se atípica, não 

tendo o réu cometido previsto no art. 217-A do CP. 

 

Caso 5 

 Este caso ocorreu no Bairro da Cidade da Esperança em fevereiro de 2012 e foi 

tipificado como estupro de vulnerável. O caso envolve Claudia, com 11 anos de idade, e 

Rafael, músico, com 26 anos de idade, que era namorado da vizinha da vítima. No 

relato da vítima e no exame de conjunção carnal não foi constatada a conjunção carnal. 

Os abusos sexuais consistiam em atos libidinosos que aconteciam em ocasiões em que o 

acusado e a vítima saiam juntos, pois tinham amigos em comum.  

Por diversas vezes Rafael praticava tais atos, que se fundamentavam em 

acariciar o corpo de Claudia passando a mão em suas partes íntimas, bem como esfregar 

o pênis ereto na criança por cima de suas vestes. A vítima em depoimento e no laudo 

psicológico afirma que não contou essa situação para sua mãe, pois tinha medo que ela 

brigasse com ela.  

O fato que desencadeou o registro do Boletim de Ocorrência foi que no 

aniversário de Claudia, sua mãe convidou sua vizinha juntamente com a filha e o 

namorado, o referido Rafael. Nesta ocasião o acusado tocou a vagina de Claudia e essa 

situação se repetiu em dias posteriores na Praia do Meio, onde os familiares passaram o 

carnaval. Neste contexto, Claudia resolveu contar para sua mãe os abusos de Rafael. 

 

Ele (Rafael) tava e queria que eu ficasse tomando banho na praia com 

ele dentro da água e quando a gente tava no caminhão, todo mundo, 

ele ficava olhando, eu tava com as pernas dobradas e ele ficava 

olhando em baixo das minhas pernas e ficava chamando. Eu não 

contei à minha mãe porque eu fiquei com medo. Ai depois desse dia 

do carnaval contei e ela brigou comigo. Falou que já era para eu ter 

contado na outra vez
43

. 

 

 

 Em nenhum momento os abusos tiveram permissão ou consentimento da vítima. 

Teve situações em que Claudia censurou a atitude de Rafael e ordenou que “ele parasse 

com aquilo”, se distanciando do acusado. 
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 Rafael, em seu depoimento, diz que as acusações são falsas, nega que tenha 

abusado sexualmente Claudia, em nenhuma circunstância fez isso. Afirma que a mãe de 

Claudia o denunciou porque ele não havia correspondido ao seu flerte. Ou seja, para ele, 

a sua atitude foi motivada por ciúmes.  

 

Que essa acusação é inverídica, pois Thais tem o costume de ficar 

próximo ao interrogado nos locais que passeiam; que acredita que a 

mãe de Claudia inventou essa história para prejudicar o declarante que 

não atendeu as investidas românticas dela
44

.  

 

 

Importante observar que no relato do acusado, ele diz que as acusações foram 

inventadas pela mãe de Claudia, sendo, portanto, inverídicas. O caráter fantasioso da 

mente feminina da qual muitos homens associam essa característica a um 

comportamento feminino (histeria, loucura, entre outros) se apresenta nesse caso e será 

central para a definição da sentença final. 

Nas observações postas pelo Ministério Público neste caso, não foi notificado 

algum indício de violência real, portanto: 

 

Não havendo demonstração nos autos de que tenha ocorrido violência 

real ou de que tenha resultado do dito estupro de vulnerável lesão 

corporal ou morte...não se deve considerar a condição da vítima.(...) 

não existe prova da existência do fato (inteligência do artigo 386, 

inciso II, do CPP), seja ainda por insuficiência de provas aptas à 

condenação (nos termos do Artigo 386, inciso VII, do CPP). 

 

  

 Ao final, a sentença judicial absolveu Rafael tendo em vista os argumentos de 

caráter contraditório da vítima, que não confirmou ter o acusado tocado em sua vagina e 

seios, bem como ter sentido o pênis do Rafael ereto ao lhe agarrar como havia afirmado 

na delegacia.  

Diante do quadro, o depoimento da vítima perdeu credibilidade e o crime não foi 

tipificado. Também foi colocada em dúvida a palavra do réu quando este afirma que a 

mãe de Claudia teria inventado os abusos sexuais que ocorreram com a vítima por 
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ciúmes e vingança devido ao flerte não correspondido. Neste caso, portanto, fez-se valer 

o Princípio da presunção da inocência, restando dúvida quanto a materialidade do crime.  

 

 

Caso 6 

 Este caso ocorreu no Bairro de Igapó em novembro de 2011. Na delegacia foi 

tipificado o crime de estupro de vulnerável e quem fez a denúncia foi a avó da vítima. 

Paulo que, na época do fato tinha 9 anos de idade, foi abusado sexualmente pelo 

padrasto, Roberto - natural de Natal, confeccionista e casado com a mãe de Paulo desde 

quando o menino tinha quatro anos. Durante algum tempo, a convivência entre Roberto 

e Paulo acontecia de maneira agradável. Todavia, gradativamente, os abusos sexuais se 

iniciaram. 

 Paulo relatou no parecer psicológico que seu padrasto o abusava sexualmente, 

sendo que os atos consistiam toques no seu corpo, nas partes como suas nádegas e 

pênis. Roberto também colocava seu pênis na boca de Paulo e, de acordo com 

depoimentos, certa vez, perguntou se Paulo não queria beber água, porque o menino 

estava com vontade de vomitar quando estava com o pênis do Roberto em sua boca. 

Ressalta ainda que os abusos eram seguidos de ameaça e que seu padrasto possuía uma 

arma, se Paulo falasse alguma coisa ele mataria sua mãe. 

De modo geral, esses acontecimentos ocorreram há três anos antes do Boletim 

de Ocorrência, feito pela sua avó. O garoto anteriormente morava com a mãe e agora 

residia com a sua avó materna, pois temia em ficar sozinho com o padrasto e ser 

abusado mais vezes. 

  

Declarou que certa data não lembra o dia, estava dormindo em seu 

quarto, e o investigado chegou de surpresa, colocou o pênis dele para 

fora e obrigou o declarante a praticar sexo oral nele, tendo ao final 

ejaculado em sua boca, que, para ter sucesso no ato, o ofensor fez uso 

de um revólver, dizendo para ele ‘não falar nada para sua mãe, se não 

ele o mataria, juntamente com ela’
45

. 

 

  

 No depoimento prestado pela avó, então com 50 anos de idade e moradora do no 

Conjunto Sta. Catarina, foi relatado que Roberto costumava ‘catucar’ a criança com o 
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dedo do pé, a fim de satisfazer a sua lascívia e que, após o acontecido, tinha dúvida 

quanto à sexualidade da criança.  

 A mãe de Paulo, por sua vez, ressaltou que visita o filho nos finais de semana, 

afirmando ainda que ele “está sendo comprado pela avó” para inventar histórias a 

respeito do seu esposo, Roberto. 

 Nas alegações feitas pelo Ministério Público, foi demonstrado que o denunciado 

atribuiu que a sogra lhe acusou de ter realizado os abusos sexuais em seu neto devido ao 

fato de que ela não gosta da sua pessoa bem como sempre quis prejudicar seu 

casamento. Foi constatado que no inquérito policial inexiste alguma prova que possa 

comprovar que ocorreram os abusos, sendo mais específicos os atos libidinosos, não foi 

realizado o laudo de exame de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.  

 O Ministério Público relata que não se poderia ignorar a questão da 

materialidade e autoria delitiva do crime seja revisada, tendo em vista que os abusos 

ocorreram entre os anos de 2005 a 2007 que o denunciado se enquadraria no crime 

Atentado violento ao pudor com violência presumida e não de Estupro de Vulnerável. 

 Na sentença judicial, Paulo negou em audiência que havia sido abusado 

sexualmente pelo padrasto, afirmou que foi influenciado pela avó materna a imputar 

falso crime ao réu. Diante dessa situação, o ministério público pediu a absolvição de 

Roberto, pois há dúvidas de ocorrência do crime, invocando o princípio do in dubio pro 

reo. As declarações da vítima ganham importância quando a violência sexual ocorre por 

meio de atos libidinosos (difícil comprovar através de vestígios), Paulo em audiência 

afirmou que Roberto não o abusou sexualmente, com essa afirmação vislumbrou-se a 

negação da autoria delitiva. Trechos do depoimento de Paulo em juízo:  

   

(...) isso provavelmente nem aconteceu, minha avó é que me 

influenciava pra ficar falando do marido dela; (...) ela ficava me 

pressionando pra mim ficar contra ele (réu); ficava mandando eu dizer 

a mainha que ele ficava fazendo essas coisas comigo. 

 

 

 Importante perceber que tanto quinto quanto no sextos casos aqui relatados, 

percebe-se o caráter da invenção das histórias para poder acusar o réu. No quinto caso a 

namorada e o réu afirmam que a mãe de Claudia havia inventado porque Rafael não 

correspondeu as investidas românticas desta, já no sexto caso ocorre praticamente da 
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mesma forma, quando tanto o réu quanto a mãe da vítima afirmam que a avó materna 

inventou porque era contra ao matrimônio da filha com o réu. Ambos os casos possuem 

essa semelhança. 

 Roberto foi absolvido em novembro de 2012. 

 

Caso 9 

 Este caso ocorreu no Bairro de Nossa Senhora da Apresentação em março de 

2008, sendo registrado o boletim de ocorrência na Delegacia da Infância e Juventude do 

RN. 

 Por ter ocorrido em 2008, o crime foi notificado como Estupro por presunção de 

violência. O acusado foi Roberto, casado, brasileiro, pedreiro, de 59 anos de idade, 

analfabeto e desempregado no momento da denúncia.  

 A vítima é Sabrina, uma garota de 12 anos, estudante, de cor parda. Quem 

realizou a denúncia foi o avô da vítima, Fabiano, 62 anos de idade, aposentado. Sabrina, 

por sua vez, é uma adolescente que possui deficiência mental e os acusados tinham 

pleno conhecimento disso. 

 Sabrina conhecia Roberto, que tinha um relacionamento extraconjungal com sua 

mãe. Em março de 2008, este pegou a adolescente e a carregou para uma casa em 

construção. Chegando à referida casa, Roberto começou a sugar os seios de Sabrina, 

tirou sua roupa e pediu que ela colocasse nele o preservativo.  O ato foi interrompido 

quando sua esposa chegou ao local.  

 O avô soube dessa história através de sua filha, tia da vítima. Fabiano notou que 

sua neta apresentava um comportamento diferente. Depois que sofreu o abuso sexual 

por Roberto, Sabrina estava inquieta, sem dormir, tendo sido levada a uma psiquiatra e a 

uma psicóloga. Todavia, não comentou nada a respeito do acontecido para esses 

profissionais. Com o passar do tempo, ela relatou à sua tia que havia sido abusada 

sexualmente por Roberto, fato que consistiu em colocar o pênis em sua vagina e a boca 

em seus seios. Disse ainda que Roberto ele lhe daria R$10,00 para que ficasse calada e 

não comentasse nada com a mãe. Assim que soube desse acontecimento pela tia da 

vítima, Fabiano foi à delegacia solicitar providência da autoridade policial. 

 Neste contexto, foram realizados o exame de conjunção carnal e parecer 

psicológico com o objetivo de analisar se houve violência sexual praticada por Roberto. 

No primeiro, o resultado apresentado foi que não houve a ruptura do hímen. No parecer 

psicológico, a vítima ressaltou que não foi só no dia em que Roberto a levou para uma 
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casa em construção que os abusos aconteceram. Disse que o fato se repetiu algumas 

vezes e que ele a ameaçava com uma arma para que não contasse nada a ninguém, bem 

como às vezes “comprava o seu silêncio” por meio de lanches, presentes e dinheiro.  

A seguir segue um trecho da análise dos resultados obtidos pelo Parecer 

Psicológico realizado em junho de 2008: 

 

A vítima diz que essa situação se repetiu “um bocado de vez”, diz que 

ele dava 2 reais, 1 real, 10 reais, e deu muitos presentes, bagana, 

pipoca, biscoito, danone, bat gut, deu um coelho feito de garrafa, uma 

bolsa e uma boneca. Sabrina relata que “Conga”
46

 sempre levava uma 

arma, que era espingarda SIC que sempre mostrava a ela e dizia para 

ela não contar nada pra ninguém. Ela esclarece que em outra casa em 

que ela ficou um tempo com sua mãe, “Conga” também dormia lá e 

que quando sua mãe adormecia ele ia mexer com ela toda vida 

colocava sua pinta no seu pipiu. A mãe e a avó materna tinha 

conhecimento do que vinha acontecendo com Sabrina. Quanto aos 

aspectos da personalidade, os principais traços encontrados foram: 

comportamento infantilizado, imaturidade emocional, auto-estima 

negativa, falta de objetivos e de interesses, tensão grande tentativa de 

se conservar inacessível. Quanto a avaliação da inteligência, os 

resultados obtidos demonstram capacidade intelectual abaixo da 

média, classificando-se com Deficiência Mental. 

 

 

 Em depoimento à delegacia, Roberto nega todas as afirmações de Sabrina, 

declarando que conhece os genitores dela, tendo uma relação amorosa com a mãe da 

vítima. Afirma que em nenhum momento chegou a abusar sexualmente de alguma 

criança ou adolescente e que a denúncia feita foi motivada por vingança, sendo também 

uma tentativa de tentar separá-lo de sua esposa. Informou ainda que estava indo para 

uma casa em construção, quando Sabrina insistiu para que a levasse para passear de 

moto. Afirmou que a mãe não gostou da ideia, mas autorizou o passeio diante da 

insistência de Sabrina. No relatório do Inquérito Policial foi constatado que Roberto 

abusou sexualmente de Sabrina, sendo indiciado pelo crime de Estupro de Vulnerável.  
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 Na sentença deste caso, o juiz relatou que, como prova, restou apenas o 

depoimento da vítima e este se mostrou contraditório perante em juízo e na avaliação 

física do ITEP. Nesta, Sabrina afirmou que o réu não chegou a penetrá-la, mas em juízo 

confirmou que ocorreu tal ato. No exame de conjunção carnal, por outro lado, não foi 

constatada a ruptura do hímen ou vestígios de atos libidinosos. Apresenta-se ainda os 

resultados do Exame de Conjunção Carnal, que detectou a ausência de vestígios de atos 

libidinosos e que o hímen de Sabrina estava íntegro. 

  Diante do quadro, o acusado foi absolvido porque restou dúvida quanto a 

materialidade do crime. Também foi enfatizado o fato de Sabrina ser deficiente mental, 

comprovada na avaliação psicológica do ITEP. No contexto, concluiu-se que ela possa 

ter fantasiado os fatos, o que pôs em dúvida a credibilidade do seu depoimento. 

 

O depoimento da vítima, colhido através de registro audio visual (CD 

na contra-capa dos autos), mostrou-se com algumas contradições em 

relação às suas declarações na avaliação psicológica do ITEP/RN, o 

que abala a credibilidade das suas palavras. Lá, a vítima afirmou que o 

réu havia chupado seus seios, já em juízo não confirmou este fato, 

informando que o réu fez sexo oral e vaginal e vaginal. Ademais, é de 

fundamental importância observar que a vítima possui deficiência 

mental, confirmada, inclusive, em sua avaliação psicológica realizada 

no ITEP, bem como afirmou que o réu era namorado de sua mãe, 

podendo então, ter fantasiado os fatos relatados na denúncia, o que 

põe em dúvida, ainda mais, a credibilidade de seu depoimento
47

. 

 

 

 

Caso 10 

 Este caso ocorreu no Bairro do Planalto. O boletim de ocorrência foi registrado 

em abril de 2010. A vítima é a adolescente Amanda, de 13 anos, e o acusado é Vinícius, 

de 29 anos de idade. 

 A história que desencadeou a denúncia à delegacia foi feita pelo pai da 

adolescente e o fato teria acontecido quando Amanda estava em uma festa na casa do 

seu tio. No depoimento prestado, a jovem disse que Vinícius havia oferecido dois copos 
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de cerveja. Com o passar do tempo, ela foi até a casa da sua outra tia, que morava 

próximo ao local da festa para retocar a maquiagem. Chegando lá encontrou Vinícius, 

que estava saindo do banheiro. Ele perguntou à Amanda porque ela não quis dançar 

com ele e em seguida levou a adolescente para a sala, onde pegou em suas nádegas, 

começou a beijá-la, retirando-lhe as vestes. Em seguida, passou a esfregar o corpo dele 

na adolescente, sendo que os abusos terminaram quando a esposa de Vinícius chegou ao 

local.  

 Em dezembro de 2009 foi feita a ocorrência na delegacia. O pai de Amanda, ao 

perceber que a filha havia desviado o caminho da escola para ir a uma Lan House, a 

seguiu e começou a questionar o comportamento dela. Disse ainda que iria levá-la ao 

ginecologista. Diante dessa situação, no dia posterior, Amanda arrumou suas coisas e 

fugiu para a casa de uma amiga, onde o pai foi buscá-la. Nesse contexto, ela resolveu 

contar o que havia acontecido no dia da festa do seu tio e o pai foi à delegacia para 

denunciar Vinícius. 

 No documento do Ministério Público, enviado para a Vara da Infância, foi 

destacado no item “Autoria e Materialidade” que “muitos atos libidinosos diversos da 

conjunção carnal não deixam vestígios, por isso o delito indireto”. 

 Foi realizado o exame de conjunção carnal em maio de 2010 e constatou-se que 

o hímen estava íntegro, não havendo vestígios de atos libidinosos.  

 No parecer psicológico em abril de 2010, Amanda recontou a história da festa do 

tio e disse que havia morado com sua mãe em Uberlândia-MG. Porém, não se adaptou 

ao lugar e a teve problemas de convivência com a irmã de 11 anos, caracterizada como 

“muito ciumenta”. 

 No depoimento prestado à Delegacia, o pai ressaltou que, quando a adolescente 

possuía 11 anos de idade, ele havia se separado da sua segunda esposa. Ficava muito 

tempo sozinho em casa, passando a procurar a igreja e incentivando para que a filha o 

acompanhasse para que não ficasse muito tempo dentro de casa sozinha. A irmã do pai 

de Amanda, por sua vez, sugeriu para ela fosse passar os finas de semana em sua casa – 

fato que o pai permitiu.   

 O depoimento de Amanda baseou-se no dia da festa na casa de seu tio. Disse que 

quando foi para a casa da sua tia, encontrou Vinícius saindo do banheiro, que ele tirou o 

seu vestido, começou a fazer sexo oral e, em seguida, abaixou o short e começou a 

esfregar seu órgão genital na vagina de Amanda. Relata que ficou assustada e não 
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compreendia a atitude de Vinícius, achando que ele não estava sendo justo com sua 

esposa.  

No momento em que iria acontecer a conjunção carnal, a esposa de Vinícius 

chegou à calçada da casa da tia de Amanda, sogra de Vinícius, e chamou pelo esposo. 

Nesse momento, Amanda foi orientada por Vinícius a ir para o quarto e ficar assistindo 

televisão. Se a tia perguntasse por ele, caberia a ela dizer que Vinícius estava no 

banheiro com disenteria. Amanda ressalta que não contou nada a ninguém, por medo 

que todos ficassem contra ela.  

 Sua prima, esposa de Vinícius, foi depor na delegacia também. Ressaltou que 

Vinícius nunca a traiu e que jamais poderia ter cometido algum abuso sexual com 

Amanda ou chegar a se insinuar para a adolescente. Afirma que o pai da adolescente é 

uma pessoa complicada, fazendo uso de remédio controlado e que gosta de fazer 

confusão com todo mundo e que Amanda já tinha acusado outras duas pessoas por 

estupro, no entanto foi verificado, no exame de conjunção carnal, que era virgem.  

 Nesse aspecto temos que pensar como fica a situação da vítima que ao sofrer o 

abuso sexual, se for constatado que o hímen se encontra íntegro é o suficiente para 

inocentar o possível acusado. No artigo de 217-A do Código Penal está previsto 

também o ato libidinoso, no entanto o que prevalece mais uma vez é a questão da prova 

material, o depoimento da vítima está claro que houve o abuso, que não houve o 

consentimento.  

 No depoimento de Vinícius, este confirmou ter ido à casa da mãe da sua esposa 

e que viu a Amanda na residência. Ressaltou que foi ao banheiro desta residência 

porque se sentiria mais confortável - estava com disenteria e não queria ir ao banheiro 

em que estava ocorrendo a festa. Ao sair do banheiro viu que a adolescente estava no 

quarto, e neste momento sua esposa lhe chamou no portão. Ressaltou que em momento 

algum tocou Amanda, nunca a beijou ou abraçou.  

 No inquérito policial, a conclusão foi que houve o estupro de vulnerável, pois o 

investigado teria praticado atos libidinosos.  

 A defesa de Vinícius salientou que não foi a primeira vez que Amanda havia 

acusado alguém de estuprá-la e que isso já havia acontecido pelo menos duas vezes – 

uma vez quando tinha 9 anos de idade, época em que acusou um desconhecido de ter 

feito sexo oral nela; outra, quando dia entre 11 a 12 anos, em que acusou um rapaz de 

17 anos. Salientou que o pai da adolescente é uma pessoa violenta, manipuladora e 

dominadora, que está aposentado por invalidez tem problemas psicológicos há dez anos. 
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Disse ainda que o pai sempre bateu a ainda bate nela, o que gerou, muito 

provavelmente, esta tendência a criar situações de abusos sexuais para se defender das 

agressões paternas.  

 A advogada de defesa de Vinícius relata que é pouco provável que a adolescente 

não saiba o que seja uma relação sexual completa em pleno século XXI tendo acesso à 

internet. Diz que no dia do exame da conjunção carnal Amanda havia falado à tia que a 

relação sexual acontecida foi consentida. 

 Palavras da advogada de defesa:  

 

Restará provado no caso em tela pelas testemunhas de defesa, visto 

que não possui o Ministério Público testemunhas de acusação, que a 

suposta vítima fantasiou o ocorrido, isto em virtude de sua história 

familiar e por medo das “represálias” do pai. Com certeza o crime do 

qual o acusado está sendo denunciado é inexistente, portanto a 

absolvição deve ocorrer, conforme nos ensina o artigo 386 do Código 

do Processo Penal: Art. 386 – O Juiz absolverá o réu, mencionando a 

causa na parte dispositiva, desde que reconheça: “- I-estar provada a 

inexistência do fato; II – não haver prova da existência do fato”.  

 

 

 Tanto as alegações finais do Ministério Público quanto a sentença do Juiz da 

Vara da Infância e Juventude alegaram a absolvição a Vinícius. O Ministério Público 

apresentou que não houve colhimento de provas sólidas para formação do veredito 

condenatório, ressaltando que a palavra da vítima não teve força de convencimento, pois 

as declarações da ofendida não seriam suficientes para ensejar a condenação, se 

mostram frágeis, sem convicção. Ressalta-se ainda que “suposições ou conjecturas” não 

são aceitas no ordenamento processual. 

 Importam notar, aliás, que as provas não são suficientes para condenar o 

acusado: a palavra da vítima, os exames psicológicos ou de conjunção carnal servem 

para culpar a vítima ou inocentar o acusado. O comportamento do réu, nesse caso, é 

melhor avaliado do que o da vítima: ele trabalha, é um bom marido, já a vítima é 

mentirosa teria inventado os fatos denunciados.  

  

As testemunhas de defesa afirmaram, em juízo, da boa índole do réu, 

que a vítima já era acostumada a mentir e que inventou os fatos 
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relatados na denúncia para evitar apanhar mais do pai, que prometeu 

fazer um exame para saber se ela ainda era virgem. (...) Verificou-se, 

nos autos, que a vítima é uma adolescente inserida em um ambiente 

familiar conturbado, sofrendo abusos psicológicos e físicos pelo pai, 

que possui transtorno mental, bem como demonstrou fragilidade 

psicológica, já tendo ateado fogo em si mesma por conta de uma 

desilusão amorosa e revelando que já sofreu a tentativa de um estupro 

por uma pessoa desconhecida. Portanto, com base nas provas dos 

autos, resta dúvida quanto à materialidade do crime, conduzindo à 

absolvição, porque milita em favor do réu a presunção da inocência. O 

Direito Penal não opera com conjecturas, e a justiça penal não se 

realiza a qualquer preço. 

 

 

 

Caso 14 

 Este caso ocorreu no Bairro do Planalto. O boletim de ocorrência foi registrado 

em agosto de 2010. Os envolvidos neste caso são Antônio e Gecineide. Ele trabalhava 

como betoneiro da construção civil, tinha 27 anos e namorava a mãe da adolescente 

envolvida, então com 13 anos de idade.   

 A mãe de Gecineide havia começado um relacionamento com Antônio no início 

de 2010. A adolescente, que vivia com a mãe, comentou que passou a se interessar por 

Antônio e que sua mãe a orientou para esquecer esse sentimento, tendo em vista a 

diferença de idade de ambos. Certa vez, Antônio chamou Gecineide para sua residência, 

com objetivo de saber se ela era virgem ou não. Chegando lá, retirou suas vestes e, 

forçosamente, começou a penetrar o pênis na vagina da mesma, sem utilizar 

preservativo. Tal como relatado pelo Ministério Público. 

 Após quinze dias do fato ocorrido, Gecineide contou o fato para sua mãe, que foi 

até a delegacia denunciar Antônio. Quando soube disso, Antonio discutiu com ela e 

chegou a ameaçá-la caso fosse chamado na delegacia.  

 No contexto foi realizado o exame de conjunção carnal e constatada a ruptura do 

hímen da vítima. Gecineide, em seu depoimento, disse que no dia em que estava na casa 

do acusado tinha mantido relação sexual com ele, que, forçosamente, retirou suas vestes 

e fez a conjunção carnal. Disse que o fato aconteceu uma única vez e que ele ficava 
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“dando em cima” dela quando ela estava na casa da vizinha. Quando contou o fato para 

sua genitora, a mãe já havia terminado o namoro com Antônio há cinco dias. 

 No depoimento da mãe, esta salientou que: 

 

Quando perguntou a filha se ela tinha se envolvido com Antônio a 

adolescente respondeu afirmativamente; Gecineide acrescentou que no 

dia em que a declarante chegou em casa a encontrou conversando com 

Antônio, o mesmo estava dizendo a adolescente que gostava dela e 

que queria apenas um tempo para poder conversar com a mãe dela e 

assim justificar o relacionamento dos dois.  

 

 Antônio confirmou que Gecineide demonstrava que gostava dele e que ela fazia 

gestos obscenos com o corpo: levantava a blusa para que ele visse seus seios, o 

provocava e o paquerava insistentemente. Certo dia, havia dito que “era doida” por ele. 

Quando não correspondida aos flertes dela, Gecineide o chamava de gay, veado e de 

fresco. Ressaltou ainda que, quando a adolescente caiu aos prantos quando viu ele 

beijando sua mãe na época em que namoravam. Também negou que tenha mantido 

relação sexual com ela.  

 Um amigo de Antônio também prestou depoimento na delegacia, 33 anos, 

empregado doméstico. Salientou que mora de aluguel em uma casa em que o pai da mãe 

da adolescente é o proprietário. Foi ele quem apresentou Antônio à mãe de Gecineide 

que, segundo ele, é uma garota “danadinha”, “assanhada” e que já havia tido diversos 

namorados. 

 A sentença deste caso foi efetuada em julho de 2012, sendo o réu absolvido. O 

exame de conjunção carnal havida identificado a ruptura do hímen, no entanto não teria 

como afirmar que Antônio foi autor do ato sexual. Outro argumento levados em conta 

para a absolvição do acusado foram os depoimentos contraditórios da adolescente e de 

sua genitora. Ficou evidente que, a princípio, a adolescente havia mentido por influência 

de uma advogada e um amigo do réu que tinham lhe oferecido dinheiro para negar os 

fatos relatados na denúncia. Disse que havia tido relação sexual apenas com um 

namorado, que não era o acusado. Posteriormente, sabendo que poderia responder pelo 

ato infracional análogo à denunciação caluniosa, confirmou ter mantido conjunção 

carnal, revelando que havia mentido por influência de uma advogada e um amigo do 
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réu. Como desfecho final, foi absolvido por restar dúvida quanto à materialidade do 

crime.  

   A postura do judiciário ao concretizar as sentenças desses casos demonstra que 

ao se tratar de crimes de estupro de vulnerável existem muitos argumentos para que o 

acusado seja inocentado: falta de provas, quando a vítima parece ter mais idade, dúvidas 

enquanto o consentimento da vítima em relação ao ato sexual.   

 Nesse sentido, percebe-se que o direito à dignidade sexual que está garantido no 

Estatuto da Criança e do Adolescente não é assegurado na hora do desfecho da 

sentença, como exemplo destaco o caso da adolescente que havia ingerido bebida 

alcóolica e foi levada pelo seu “ficante” para um quarto onde foi abusada sexualmente. 

   

 

2.3  Problematização dos casos  

 Antes de analisar os casos detalhados, é necessário lembrar que o estupro de 

vulnerável é caracterizado legalmente pela conjunção carnal ou ato libidinoso feito em 

menores de quatorze anos. Nestes casos prevalece a ideia de proteção à dignidade 

sexual da (o) adolescente, uma vez que esta(e) não possui, pretensamente, 

discernimento para poder consentir uma relação sexual. Nesses crimes, o Juiz 

responsável pelo caso costuma acionar dois princípios centrais para elaborar sua 

sentença: o de vulnerabilidade absoluta, que refere-se a proteção sexual total da 

adolescente não admitindo que seja capaz de consentir uma relação sexual; e o de 

vulnerabilidade relativa, que refere-se a decisão de que a adolescente tem o 

discernimento para consentir. Por outro lado, para que o ato seja caracterizado como 

estupro de vulnerável não necessariamente tem que haver violência física, apenas a 

confirmação de que houve conjunção carnal.   

       Diante desse panorama, e com o intuito de poder melhor compreender os casos 

pesquisados e sua diversidade, vou analisá-los em partes tendo como referência a 

divisão anterior. Apresentarei observações específicas e gerais que estarão presentes na 

maioria, ou se não, em todos os casos. Antes, porém, cabe reiterar algumas questões. 

Isto é, entre os casos analisados, os familiares - em destaque para as mães das 

adolescentes vítimas do estupro ou do que elas consideram como estupro- têm um papel 

de agência no sentido de acionar a Justiça. Como percebemos em alguns dos casos 

narrados, costumam ser as mães que vão até a delegacia para prestar queixa, o que 
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acontece frequentemente quando tomam conhecimento de que suas filhas não são mais 

virgens e/ou estão grávidas (a gravidez, muitas vezes, é o que desencadeia o conflito).   

Diga-se, de passagem, que é possível inclusive perceber uma relação de 

continuidade dessas práticas atuais com os “crimes de defloramento” que ocorriam no 

início do século XX (que tratavam de casos em que as mulheres perdiam a virgindade, 

muitas vezes, motivadas por promessas de casamento e/ou por que mantinham uma 

relação de afeto com o acusado). Esse imaginário continua presente como evidenciarei. 

Afinal, nos autos processos analisados encontramos narrativas em que os acusados 

afirmavam ter um vínculo amoroso com a “vítima” e muitos sinalizavam a pretensão de 

se casar (como aconteceu de fato com vários desses casais). Ou seja, assim como 

acontecia com os casos de “casos de defloramento” anteriormente narrados, permanece 

um sentido moral que valoriza a virgindade feminina e entende o matrimônio como 

reparação para o “mal cometido” – a perda da virgindade. A sexualidade feminina, 

portanto, deve estar restrita ao “ambiente do lar” e ser gerida através de um casamento.      

 

2.3.1 Envolvimento afetivo-sexual e a reação da família  

 

 Na análise dos autos realizada, é possível perceber que nos casos em que 

envolveram relações amorosas, o motivo da denúncia perpassa pelo fato da suspeita ou 

do descobrimento de que a adolescente estava mantendo relações sexuais com o suposto 

acusado. O mecanismo jurídico parece ser visto pelos familiares como uma tentativa de 

proporcionar uma maneira de reparar o dano da perda da virgindade da filha e, até 

mesmo, tentar conter sua sexualidade. É também uma forma de lidar com a gravidez 

precoce de suas filhas, pois grande parte das denúncias é levada à Justiça por isso.  

Nos pareceres psicológicos e nos depoimentos das adolescentes contidos nos 

autos, aliás, é possível perceber também como, em muitos casos, a “vítima” mentiu de 

modo a não prejudicar o homem denunciado, pois se sentia afetivamente ligada ao 

mesmo. Algumas, inclusive, fizeram questão de reiterar que haviam desejado essa 

relação e que não associavam o ato sexual a um crime hediondo, ao contrário. Vejamos 

alguns exemplos.  

 

Eu fiz porque queria ele não me obrigou a nada, fazia quatro meses 

que a gente namorava. (Relato de Simone no Parece Psicológico – 

Caso 1). 
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O relacionamento “foi esquentando”, e o casal “começou a manter 

relações sexuais”, aproveitando que a declarante “estava ausente de 

casa”; que, não recorda a data precisa “quando começaram a transar”.  

(Termo de Declaração de Fernanda – Caso 7). 

 

 

  Tais atitudes, portanto, parecem refletir uma postura sentimento afetivo-sexual 

perante o possível acusado e demonstra como essas “supostas vítimas” não identificam 

a relação sexual praticada como um crime tipificado como “estupro de vulnerável”. 

Desse modo, o ato sexual realizado não passa a ser caracterizado como estupro e sim é 

reflexo da autonomia da adolescente em termos sexuais e do desejo em iniciar sua vida 

sexual. No entanto, existe uma série de representações que vão tentar conter essa 

sexualidade e o Judiciário, para os pais, acaba sendo apropriada como uma  “ferramenta 

de controle” em certos casos.  

Tal situação, aliás, me fez pensar como a sexualidade é tratada dentro do 

contexto familiar, estando claro que o tema, muitas vezes, não é discutido com maior 

naturalidade.  A esse respeito, Heilborn comenta: 

 

É comum não haver uma comunicação direta aos pais, quando o 

jovem mantém um relacionamento sexual. Em alguns casos, a posição 

e as regras parentais sobre o exercício sexual dos filhos não são claras 

para estes, nem mesmo para os próprios pais. São raras as famílias que 

conseguem abordar o assunto com os filhos, de maneira direta, voltada 

para a experiência desses sujeitos. A maioria delas aborda o assunto 

por via indireta (...) por reportagens de TV, filmes, ancorados na 

experiência de terceiros (...) aparecem como mediadores do diálogo 

sobre a sexualidade entre pais e filhos (2004, pg.81). 

 

A falta desse diálogo, além de outras razões sobre as quais cabe maior 

aprofundamento, faz com que os familiares procurem providências policiais indo até a 

delegacia registar o Boletim de Ocorrência quando descobrem que seus adolescentes 

iniciaram sua atividade sexual e esse é um motivo para que reajam de forma agressiva e 

desrespeitosa para com suas próprias filhas através de ofensas que a classificam como 

“piranhazinha” e “vagabunda”. Podemos exemplificar isso claramente com o caso de 
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Simone (caso 1). Isto é, quando sua mãe soube que a adolescente estava tendo relações 

sexuais com Geraldo e se encontrava com este às escondidas depois do horário do 

colégio, a agrediu fisicamente com chinelo e tentou sufocá-la, entre outras práticas que 

visaram humilhá-la e insultá-la moralmente.     

 Houve, contudo, casos de aceitação dos próprios pais da relação afetiva-sexual 

de suas filhas com os rapazes, como podemos exemplificar através dos casos 2 e 7. 

Importante notar, aliás, que a denúncia desses casos ocorreram através da intervenção 

da educadora do S.O.S criança ou através do disque 100. Nesse caso, os profissionais 

vinculados à questão foram até a residência dos familiares para verificar se houve a 

incidência de estupro com algum menor de quatorze anos de idade na família e foi 

através desse procedimento que foi, por exemplo, constatada a gravidez de Tatiana e o 

namoro de Fernanda, ambas com namorados maiores de idade. As mães dessas 

adolescentes aceitaram o namoro das filhas, como vimos anteriormente: no caso da 

Tatiana, seu namorado já morava junto com ela e a mãe adotiva; e o namorado da 

Fernanda tinha a aceitação da mãe dela desde que “namorassem na frente de casa, às 

vistas de todos”.  

 Sobre a questão, complementa Heilborn: 

 

É provável que as diferentes posturas dos pais em relação à vida 

sexual dos filhos se devam a um processo de tensão entre normas 

sociais distintas. Pais e filhos sabem que há uma forte difusão que 

erigem a individualização do jovem como uma premissa, na família, 

na escola, na mídia, no espaço público, tornando-o sujeito portador de 

direitos. Também se torna difícil resgatar modelos de educação e de 

sociabilidade entre as gerações nos modelos tradicionais, que 

vigoraram até a primeira metade do século XX, pautados em uma 

marca da hierarquia entre adultos e não-adultos e na autoridade 

parental absoluta. (HEILBORN, 2004, pg.84).  

  

 Ou seja, além da complexidade envolvente nos casos apresentados, analisar as 

situações em que ocorre o possível crime de estupro de vulnerável permite ainda 

perceber como a questão da sexualidade entre os jovens é retratada dentro do ambiente 

familiar brasileiro e como os recortes de classe são elementos importantes na definição 

desses processos que são jurídico-legais. No mesmo sentido, retratar os casos de estupro 
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de vulnerável quando as adolescentes concedem a relação sexual significa também 

problematizar a questão da iniciação sexual na vida delas. Nesse sentido, argumentos 

como os da mãe de Simone (“Ele tem 21 anos e ela é uma criança”) mostram o quanto 

a questão é paradoxal. Afinal, se por um lado ser criança pode significar imaturidade e 

não apresentar a idade adequada para realizar práticas sexuais, por outro, tal idade (13 

anos) significou, para Simone, que ela poderia iniciar sua vida sexual com o seu 

namorado e ela agiu conscientemente nesse sentido. Para Simone, ao contrário do que 

pensa sua mãe e regem nossos próprios dispositivos legais, esse era um “momento de 

descoberta do corpo e do sexo, próprio e do parceiro, de um sentimento novo vivido em 

relação à pessoa de outro sexo” para ela (Heilborn, 2004, p.72). 

  Nos casos em que as adolescentes conheciam o acusado e que mantiveram 

relações sexuais ocasionais sem a fixação de um compromisso sério, os motivos que 

desencadearam as denúncias são caraterizados no histórico do Boletim de Ocorrência 

como: conhecimento de que os familiares souberam que elas haviam mantido relações 

sexuais com o suposto acusado ou ter sido abusada sexualmente. Note-se, inclusive, que 

a partir do Boletim já se pode classificar quanto o consentimento ou não da vítima em 

relação ao ato da conjugação carnal (casos 3, 8, 11, 12 e 13). 

Nesses casos, inclusive, é possível pensar no termo proposto por Giddens (1993) 

de sexualidade plástica: uma sexualidade descentralizada, liberta das necessidades de 

reprodução, que pode ser caracterizada como um traço da personalidade e desse modo 

está intrinsecamente ligado ao eu. Pode-se constatar, por exemplo, a ideia de 

sexualidade plástica no caso 03, Carolina e Israel se conhecem em uma Lan House, sem 

haver familiares ou amigos em  comum. Eles estabelecem entre si um vínculo amoroso 

e têm relações sexuais várias vezes na casa dele por vontade própria da suposta vítima. 

Diante do quadro, em sua sentença final o juiz adota o princípio de vulnerabilidade 

relativa e absolve o acusado.   

Por outro lado, com os casos que envolveram familiares ou vizinhos, o que 

prevalece nos registros da Delegacia, porém, é o fato de terem sido abusadas 

sexualmente. O que é notificado é a maneira como é caracterizado o estupro primeiro na 

delegacia, cabendo esclarecer se a adolescente manteve relação sexual ou foi abusada 

sexualmente. Conforme Joana Domingues Vargas é neste momento que ocorre a 

“transformação do acontecimento em fato jurídico” (2000, p.125). Esta pesquisadora 

desenvolve a ideia de que o fato se constitui com base nas “categorizações que os 

policiais e os queixosos utilizam para ordenar sentido ao relato” (op. cit, p. 132).  
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 Assim como Vargas (2000), Vieira (2007), em sua pesquisa sobre a construção 

das categorias sobre a violência sexual, enfatiza que os Boletins de Ocorrência 

materializam este rico processo de “transformação de fatos sociais em fatos legais”, 

revelando o trabalho realizado no plantão de atendimentos da delegacia para a escuta, 

diálogo e decisões visando um tratamento jurídico da demanda apresentada e, mais do 

que isto, o processo criativo em torno do enquadramento legal. Mais do que isso, 

também  ajudam configurar identidades e modelos de gênero específicas.   

  

2.3.2 Caracterização da Vítima   

 

  Quando analiso os desfechos das sentenças de Simone e Tatiana, por exemplo, é 

possível fazer um associação entre esses casos e os casos de defloramento no início do 

século XX pesquisados por Esteves (1989) que, entre outros aspectos, demonstra como 

o ambiente judiciário é permeado de normas e moralidades que visam “conter” a 

conduta sexual de seus membros, especialmente em se tratando de mulheres. Estamos 

diante de representações que não somente criam um modelo ideal do que é ser mulher, 

mas que á materializado nas sentenças dos Juízes.  Ora, ao longo da história ocidental, a 

ideia de crime sexual está quase sempre vinculada às condutas femininas e leva em 

conta a distinção entre “mulheres honestas” e “não honestas”.   

Como mostra Esteves (op. cit), ser uma “mulher honesta” no contexto do início 

do século XX, significa não sair de casa desacompanhada de familiares ou conhecidos; 

não sair muito tarde; não frequentar carnavais; não se fantasiar e não ter relações 

sexuais fora do casamento. No entanto, esses comportamentos tendem a ser  mais ou 

menos enfatizados a depender de posições de classe distintas. Isto é, como mostrou a 

autora, as mulheres de classe populares possuíam comportamentos distintos das 

mulheres da elite. Ao passo que as primeiras estavam  restritas ao ambiente doméstico e 

vigiadas em sua castidade, as de classes mais baixas, por sua vez, começavam a 

trabalhar fora desde cedo e passavam mais tempo “na rua” do que dentro de casa, 

contraindo vínculos sexuais e amorosos fora do casamento. Pareciam não agregar tanto 

valor à ideia de manutenção da virgindade e ou vincular, diretamente, sexualidade e 

casamento. O momento mais tenso, contudo, era quando engravidavam (e muitas vezes 

eram abandonadas), o que criava um conflito a ser resolvido em outras instâncias, no 

caso, as delegacias.  
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Como vemos, a interpretação do judiciário, e esse é um processo de longa 

duração, em se tratando de casos de estupro e de defloramento, está permeada de 

valores, normas que controlam a conduta sexual das mulheres e ajudam a compor uma 

identidade específica. Basta a mulher sair sozinha, à noite, frequentar bailes, gostar de 

dançar, ter relações sexuais antes do casamento para apresentar um comportamento que 

seria associado à prostituição e/ou criminalização (moral) do seu comportamento.   

De outro modo, qual seria a relação entre sexualidade e recortes de classe no 

Brasil? Nos casos supracitados, nenhum réu foi condenado, pois se valorizou a questão 

da autonomia sexual da adolescente, todas provenientes de bairros periféricos e de 

famílias vulneráveis. Pergunto-me se esse seria o mesmo desfecho envolvendo, por 

exemplo, uma menina menor de 14 anos com um homem pobre, maior de idade e 

morador de favela? Essa mesma lógica seria acionada? Ainda que não seja possível 

apresentar uma resposta, importa, portanto, compreender como as relações são 

interpretadas dentro do contexto em que vive como propõe Chalhoub (2001). 

 Aliás, se não pretendo excluir a ideia de que muitas dessas menores de 14 anos 

consentiram ter relações sexuais para com seus parceiros e foram ativas no processo de 

construção desses vínculos
48

, acho que é importante também problematizar a ideia 

“consentimento” em alguns dos casos. Isto é, o que significa uma adolescente de 12 

anos de idade “consentir” ter relações com um homem de 28 anos por exemplo? Ainda 

que essa seja uma questão delicada e de grande complexidade, as bases dessa relação 

não parecem ser muito assimétricas? Não cabe, portanto refletir sobre, para além de 

jogos de sedução específicos, como o “consentimento” sexual foi construído? Não 

haveria aí uma dimensão simbólica da violência a ser considerada?  

Outro elemento que é preciso destacar é a questão dos modelos com os quais se 

constrói o senso de sexualidade e de gênero. A definição dos papéis de gênero está 

relacionada com esse aprendizado, sendo que homens e mulheres assumem posições 

diferentes que perpassam não apenas por aspectos biológicos e psicológicos, mas 

também por aspectos socioculturais. Existe inclusive um quadro de conduta em relação 

às atitudes femininas e masculinas, no qual o homem está relacionado com a atividade e 

a mulher com a passividade.  

                                                           
48

   Ao analisar os casos em que as adolescentes estão em um contexto de relacionamento “sem 

compromisso”, em nenhum momento deixo de tornar válida a questão da proteção à dignidade sexual das 

vítimas. Quero apenas chamar a atenção ao fato de que esses crimes são julgados no Judiciário de de 

acordo com uma moralidade distinta da realidade dessas adolescentes. 
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O aprendizado da sexualidade, contudo, não se restringe àquele da 

genitalidade, tampouco ao acontecimento da primeira relação sexual. 

Trata-se de um processo de experimentação pessoal e de impregnação 

pela cultura sexual do grupo, que se acelera na adolescência e na 

juventude. O aprendizado constitui-se na familiarização de 

representações, valores, papéis de gênero, rituais de interação e de 

práticas, presentes na noção de cultura sexual (HEILBORN, 2006, p. 

35).  

 

 

A antropóloga Miriam Grossi (2004) no texto “Masculinidades: uma revisão 

teórica”, inclusive retrata bem como são definidos os rituais de masculinidade e 

feminilidade. Ser homem na cultura ocidental significa ser ativo sexualmente. Como foi 

definido por Peter Fry
49

, ser homem é ser aquele que “come”.  

Nesse panorama, o início do aprendizado sexual masculino na cultura brasileira 

é caracterizado por revistas e vídeos eróticos para estimular o conhecimento do corpo 

(através da masturbação), ou obedecem a uma antiga tradição dos pais de levarem seus 

filhos para terem sua primeira relação com prostitutas. Ainda que os quadros sejam 

mais complexos atualmente, esses rituais de iniciação sexual enfatizam o machão como 

um dos modelos de masculinidade hegemônica. Já a identidade feminina é caracterizada 

com práticas sociais como ir ao salão de beleza e frequentar academia, práticas não 

voltadas ao fator da sexualidade diretamente e sim relacionadas para manter a mulher 

sempre em pleno estado de beleza (como se fosse uma boneca ou uma princesa, o que é 

um aspecto bastante significativo no cotidiano brasileiro).  

  

2.3.3    A Credibilidade das Provas  

 Dos processos analisados, todos os acusados foram absolvidos. No caso 4, houve 

mandado de prisão, mas o denunciado foi absolvido, quando ocorreu o julgamento a 

adolescente já estava com 14 anos de idade e, com essa idade, o crime não mais poderia 

ser caracterizado como crime de estupro de vulnerável. 

 Quando é registrado na Delegacia que houve o crime de estupro, o Exame de 

Conjunção Carnal, o Laudo Psicológico bem como o depoimento da vítima são provas 

                                                           
49

 FRY, Peter. Para Inglês ver: identidade e política na cultura brasileira. Rio de janeiro: Zahar, 

1982.135p.  
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que servem para comprovar se o crime foi efetuado. A presença de testemunha também 

é válida, mas geralmente o fato ocorre quando só estão presentes a vítima e o acusado.  

 O Exame de Conjunção Carnal é um exame clínico que tem como principal 

objetivo saber se a vítima teve ruptura himenal para atestar houve indícios de uma 

relação sexual recente, além de diagnosticar possíveis vestígios de algum abuso sexual. 

Vale destacar que é difícil diagnosticar com precisão se houve atos libidinosos diversos 

da conjunção carnal, deixando a materialidade do crime sem comprovação nessa parte. 

 Esse exame pode constituir ao mesmo tempo uma comprovação de que houve o 

estupro favorecendo então a vítima ou pode ser utilizado para inocentar o acusado. Na 

maioria dos casos pesquisados constatou-se que houve a ruptura himenal do órgão 

genital das adolescentes, havendo o consentimento destas na relação sexual. 

 Nos casos 1, 2, 7 e 15 em que as partes envolvidas tiveram uma relação afetivo-

sexual, não ocasionando nenhuma experiência negativa em relação ao ato sexual, o 

Exame de Conjunção Carnal não foi uma prova que condenasse o acusado tendo em 

vista que o ato sexual foi consentido pela adolescente. Nesses casos fica evidente, 

através dos depoimentos a preocupação dos operadores do direito para identificar se a 

vítima ainda continua com o acusado, se foi ele quem efetuou sua primeira relação 

sexual. 

 No entanto, nos casos 4,5,6,9,10 e 14 em que consistiam relações de menor de 

familiares e conhecidos o que foi notificado em sua maioria foram atos libidinosos, 

geralmente difíceis de detectar materialmente. Como relata Cruz:  

 

O fato de haver ou não violência física nos crimes sexuais contribui na 

convicção dos operadores do direito em relação à ocorrência do crime. 

Considera-se importante a presença de ‘violência de sangue’ nos 

crimes sexuais, desconsiderando-se muitas vezes, a violência moral ou 

psicológica, podendo ser a vítima desacreditada na ausência de 

violência física. (CRUZ, 2002, p. 198). 

   

 

 Confirmando essa constatação, saliento que a posição que os Pareceres 

Psicológicos ocupam dentro das provas não é relevante para ser considerada uma prova 

que comprova se a vítima sofreu a violência sexual ou não. O que prevalece é a busca 

de provas para justificar a inocência do possível agressor. 
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 No caso que envolve a adolescente Sabrina, de doze anos e portadora de 

deficiência mental, pode-se verificar a ineficiência do Parecer Psicológico como prova 

para confirmar a violência sexual diante da ausência de vestígios no Exame de Atos 

Libidinosos diversos da conjunção carnal. Consta no Parecer: 

 
A vítima relata em detalhes o abuso cometido pelo acusado. 

Comportamento infantilizado, imaturidade emocional, auto-estima 

negativa, falta de objetivos e de interesses, tensão grande. (Caso 9 – 

Parecer Psicológico). 

 

  O parecer psicológico desta adolescente não teve grande peso para a elaboração 

da sentença final, o acusado foi absolvido por falta de provas. 

  

 

2.3.4    Motivos para a absolvição dos acusados 

 

 Tendo como referência que em todos os casos pesquisados os acusados foram 

absolvidos, seja por ausência de provas ou ausência de tipicidade material e depois de 

leituras sobre trabalhos etnográficos dentro do ambiente judiciário, surgiu o interesse 

em saber os motivos dessas absolvições.  

Cabe reiterar, aliás, que dos quinze processos pesquisados na 2ª Vara da Infância
 
 

e Juventude de Natal-RN, apenas em um o réu teve o mandado de prisão decretado pelo 

juiz, sendo que nos quatorze processos restantes todos os acusados foram absolvidos. 

Esse resultado me levou a questionar algumas perspectivas. Isto é, a partir de quais 

elementos do processo o juiz se fundamenta para definir sua sentença? Qual prova tem o 

maior peso para o juiz que julga um crime de estupro de vulnerável? É o depoimento da 

vítima? É o exame de conjunção carnal? É o laudo psicológico? Qual a significação 

desses princípios? Como as pessoas envolvidas percebem esse processo? Houve insulto 

moral? Houve reparação da dignidade da pessoa envolvida nesse processo ou essa 

questão jamais se apresentou para certas supostas vítimas? Entre todas essas questões 

morais, quais importam para o sentenciamento do(s) acusado(s)? 

Como pude entender, as decisões são definidas a partir do que seria o Princípio 

do Livre Convencimento Motivado do Juiz e da Presunção da Inocência, acionados para 

justificar a absolvição do acusado por não haver provas suficientes para condená-lo ou 

para tipificar o caso como ato criminal. Para o entendimento desses conceitos, contudo, 

é necessário mencionar, ao menos, uma das características importantes do sistema 
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criminal brasileiro: seu caráter inquisitorial, como propõem Kant de Lima (2004), Vidal 

(2013), Mendes (2011) e Ferreira (2013), particularmente:   

 
No sistema inquisitorial a verdade é determinada pela autoridade 

judiciária que possui também a atribuição de fazer a inquirição. Neste 

momento acredita-se que a verdade antes encoberta deverá ser 

descoberta por quem é dotado desta capacidade. Com efeito, é uma 

forma em que a verdade será revelada para aquele que realiza a 

inquirição, não sendo, portanto, dirigida a todos, mas revelada a 

apenas um, que no caso é o magistrado (FERREIRA, 2013, p. 23). 

 

 Entre outras questões, importa notar que nesse sistema a verdade não é 

construída pelos atores envolvidos pelo processo, mas, antes, definida pelo juiz. Ele tem 

o papel de investigador para poder trazer a evidência para a acusação e a defesa
50

. 

Chamo atenção para esse aspecto da verdade porque irá ser a partir dele que o juiz 

executará sua sentença.  O princípio do livre convencimento motivado pelo juiz, por sua 

vez, é assegurado através da constituição federal e também pelo código civil, pela lei e 

pela doutrina. O juiz tem acesso a todas as provas do processo e através deste princípio 

pode dar valor a uma prova só ou a várias. É ele quem dará a valoração legal da prova 

que foi fundamental para concretizar sua sentença. 

  

O princípio do livre convencimento motivado do juiz, segundo a lei e 

a doutrina, refere-se à possibilidade que o julgador tem de apreciar o 

conjunto das provas relativas aos fatos que servem como fundamento 

da pretensão deduzida em juízo, sem que haja valores 

predeterminados por lei para os meios de prova utilizados. Dito de 

outra forma, o princípio em questão permite ao julgador apreciar o 

conjunto probatório levado ao seu conhecimento e formar diante dele, 

livre de prévia valoração legal, um juízo a respeito dos fatos que 

fundamentam o pedido ou a resistência a ele (MENDES, 2011, p. 22). 

                                                           
50

 Para Ferreira (2013) esse sistema é oriundo da tradição jurídica anglo-saxão da Civil Law, e é 

marcado por características movidas pelo reviver do direito romano e a influência dos procedimentos 

canônicos. Nesse contexto, o procedimento era escrito e secreto e o acusado não tinha direito a um 

advogado. “A inquisitorialidade do sistema brasileiro é o que possibilita ao juiz deter poderes de 

instrução, portanto este é o detentor do saber e do poder de determinar a verdade processual. Com efeito, 

ao contrário do modelo anglo-americano, é permitido ao juiz no Distrito brasileiro, nos termos do artigo 

383 do Código de Processo Penal, atribuir definição jurídica diversa da acusação, ainda que, em 

consequência, tenha de aplicar pena mais grave” (FERREIRA, 2013, p. 43). 
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O juiz é responsável por descobrir a verdade dos fatos, que também é entendida 

como a verdade “real”. Essa concepção do campo jurídico sobre a “verdade real” 

preexistente está em contradição com as formas de construção de verdade nas ciências 

naturais como nas ciências sociais, uma vez que toda a verdade resulta de uma realidade 

que é construída e consensualizada entre aqueles que, de algum modo, participaram de 

sua construção e que aceitam como verdade que não precisa ser investigada, porque é 

real (BOURDIEU apud MENDES, 2011, p. 65). 

Ou seja, diante do contexto estudado e como demonstra Geertz (2013), fica claro 

que o processo judicial trata essencialmente, não do que aconteceu, mas do que 

aconteceu aos olhos do direito. Ou seja, o saber jurídico como sistema de 

representações sobre a sociedade, produz conteúdos e orientações formais para as ações 

sociais, de modo que tenham sempre que adequar-se às formulações legais, aos artigos, 

regulamentos e leis para que se tornem eficazes e legítimas. Aliás, fato a se notar é que, 

em muitos dos processos pesquisados sobre crimes sexuais faltam as provas ou elas não 

podem ser materializadas, o que valida o acionamento, por parte do Juiz, do princípio de 

Presunção de Inocência.   

  

O princípio denomina-se estado de inocência, e descreve que a 

presunção de inocência no direito brasileiro se desdobra em três 

aspectos: “a) no momento da instrução processual, com presunção 

legal relativa de não culpabilidade, invertendo-se o ônus da prova; b) 

no momento da avaliação da prova, valorando-a em favor do acusado 

quando houver dúvida; c) no curso do processo, como à análise da 

necessidade da prisão processual (FERREIRA apud CAPEZ, 2008, p. 

51). 

 

Se, por um lado, é assegurado ao acusado a presunção da inocência, quando 

houver dúvida da autoria do crime ou também ausência de provas materiais para 

condená-lo; por outro lado, para algumas das vítimas de violência sexual aqui 

apresentadas  o que prevalece é o um sentimento de desrespeito e ofensa, pois entendem 

que os danos morais advindos dos processos de violência sexual afetaram sua dignidade 

e essa dimensão não foi totalmente reparada pela justiça (e haveria certa dificuldade em 

sê-lo) como propõe Oliveira (2011). Essa observação, inclusive, pode ser facilmente 

constatada na pesquisa. Afinal, dos quinze processos de Natal-RN, sete tiveram como 
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desfecho a absolvição do réu por falta de provas suficientes ou dúvidas quanto à autoria 

do crime, prevalecendo a ideia de presunção da inocência – ainda que algumas das 

“vítimas” tenham declarado claramente como tiveram sua dignidade violada quando 

submetidas a situações humilhantes e com as quais não concordavam em participar. 

Nesse sentido, como complementa Mendes, o princípio de presunção da inocência: 

 

Refere-se à possibilidade que o julgador tem de apreciar o conjunto de 

provas relativas aos fatos que servem como fundamento da pretensão 

deduzida em juízo, sem que haja valores predeterminados por lei para 

os meios de prova utilizados. Dito de outra forma, o princípio em 

questão permite ao julgador apreciar o conjunto probatório levado ao 

seu conhecimento e formar diante dele, livre de prévia valoração legal, 

um juízo a respeito dos fatos que fundamentam o pedido ou a 

resistência a ele (MENDES, 2011, p. 22).  

 

De outro modo, no universo pesquisado, percebi como os argumentos mais 

utilizados para constatar a ausência de provas insuficientes para a condenação do 

acusado são: a não constatação da ruptura do hímen no exame da conjunção carnal e a 

existência da dúvida ao consentimento do ato sexual pela vítima
51

. Percebe-se, aliás, 

que o depoimento da vítima não é considerado como central em relação aos argumentos 

expostos em alguns casos. Mesmo que a vítima tenha sua dignidade ofendida, se não há 

ruptura do hímen ou provas materiais que possam comprovar a conjunção carnal, o 

reconhecimento não ocorre ou o ato não é tipificado como criminal. Nesses casos, 

portanto, o que temos é o silenciamento das vítimas, aqui representadas como menores 

de idade do sexo feminino, e uma Justiça que é apenas formal.  

Por outro lado, o que me chamou bastante atenção nos autos pesquisados foi o 

fato de que muitas sentenças não levarem em conta uma dimensão central quando as 

pessoas acionam a justiça: a ideia da reparação, reconhecimento ou dignidade do outro. 

Como indica Oliveira (2008, p. 136), muitas pessoas acionam a justiça devido à 

experiência de ofensa moral, definida como uma “uma agressão objetiva a direitos que 

não pode ser adequadamente traduzida em evidências materiais e que sempre implica 

uma desvalorização ou negação da identidade do outro”. Ora, quando meninas são 

                                                           
51

 No 11º Processo do quadro da pg. 31, foi constatado no desfecho da sentença dúvida ao consentimento 

sexual porque a vítima estava bêbada, pelo depoimento desta não houve consentimento. 
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levadas à força para um quarto e tem seus corpos “inquiridos” por outros menores, que 

as amarram, expõem suas partes íntimas e, entre outras questões, colocam seus pênis 

nos rostos delas e são absolvidos; e quando o caso envolve uma criança com problemas 

mentais que ganhava um ou dois reais de seu padrasto para que esse pudesse ejacular 

em sua boca e o padrasto é absolvido por ausência de provas, por não podermos confiar 

nos relatos de uma menina com problemas mentais? E por que os dados psicológicos 

atestaram que não houve “trauma”, de que dimensão de Justiça estamos falando?          
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Considerações Finais 

 Como mencionado, foram pesquisados vinte processos, dos quais quinze na 2ª 

Vara da Infância e Juventude de Natal-RN, durante o período de outubro de 2013 a 

fevereiro de 2014 e cinco no Juizado da Infância e Juventude do Distrito Federal. Todos 

os casos envolvem o crime de estupro de vulnerável, que inclui a conjunção carnal, a 

violência e o próprio ato libidinoso. Em relação às pessoas acusadas, por sua vez, todas 

foram do sexo masculino e tinham uma relação de parentesco
52

 ou já conheciam a 

vítima (cuja a maioria era do sexo feminino e tinham entre 10 e 14 anos
53

).  

 Nesse caminhar tentei demonstrar a atualidade e a complexidade do tema 

abordado, trazendo à tona uma dimensão muitas vezes negada que envolve a violência: 

a que acontece dentro de casa e por meio de relações de parentesco e afetividade. 

Mostrei ainda como modelos de construção de identidade e de sexualidade masculina e 

feminina ainda vigoram e têm impacto na materialização de direitos (como a ideia de 

virgindade, hímen e conjunção carnal) a despeito das mudanças contemporâneas e de 

recortes de classe específicos, tema que merece aprofundamento em momento oportuno.  

  Os casos analisados também que demonstram que a categoria “estupro de 

vulnerável” ganha significações distintas a depender do contexto em que o crime 

aconteceu e dos atores acionados. Como vimos, só houve uma condenação, sendo os 

demais acusados absolvidos, seja por ausência de provas (nesse caso, o acusado foi 

absolvido pelo Princípio da Presunção da Inocência), seja pela ausência de Tipicidade 

Material (um dos motivos constatados pelos processos é quando existe o consentimento 

do ato sexual pela vítima, não havendo, portanto, a utilização da força física ou quando 

a vítima aparenta ter mais que treze anos de idade). Diante do cenário, permanecendo a 

falta de materialidade para comprovar a autoria dos crimes, o juiz, que é o ator jurídico 

detentor do livre convencimento, vai formular a verdade processual, optando na maior 

parte dos casos pela absolvição do réu.  

Nesse sentido, percebe-se que o desfecho da sentença desses casos reflete a 

dificuldade que a Justiça tem de não observar a dimensão moral e não materializável do 

                                                           
52

 Dados estatísticos recentes, por sua vez, fornecidos pela Delegacia da Infância e Juventude do Rio 

Grande do Norte, mostram que dos 504 Boletins de Ocorrência registrados até este mês de setembro de 

2014, 152 foram de Estupro de Vulnerável, perdendo apenas para o registro de Maus Tratos com 253. Do 

universo desses 152 registros, 35 tiveram como agente ofensor o padrasto e 22 tiveram como ofensor o 

pai. 
53

 Na época do fato, a vítima tinha a idade de treze anos. 
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direito, tendo em vista que, embora não seja regra em todos os casos,   a vítima possui 

sua dignidade sexual prejudicada e isso não é reconhecido.  

 Podemos exemplificar essa dimensão diante da própria noção do consentimento 

sexual, uma vez que para a justiça o ato sexual já é considerado consentido quando não 

existe a utilização da força física pelo agressor, e quando não há a comprovação 

estabelecida pelo Exame de Conjunção Carnal, que tem um peso maior do que o próprio 

depoimento da vítima. Não obstante, também existiram casos não considerados 

estupros, que demonstram a agência da “vítima” em relação à sua própria sexualidade, 

mas também indica a prevalência de uma relação de afeto, com surgimento de gravidez 

e compromisso de uma relação estável, o que indica um padrão de moralidade 

pretendido. O Direito, portanto, para citar Geertz (2013), não apenas “reprime” 

comportamentos indesejáveis, mas cria a própria ordem social.   
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