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RESUMO 

 

O presente estudo irá debruçar sobre o crime de violência sexual sob a ótica 

da persecução penal do tratamento humanitário a essas vítimas, desde o atendimento 

inicial do policial no flagrante delito ou da denúncia, quanto no atendimento nas 

delegacias especializadas perpassando pelo processo penal. Nos objetivos 

específicos do trabalho, será analisado a dupla vitimização e o porquê da recusa das 

mulheres em procurar a justiça nos crimes contra a dignidade sexual, levantando o 

assunto da cifra negra. Na leitura sistêmica do ordenamento jurídico, sobretudo na 

vertente do neoconstituicionalismo, o papel humanizador na inserção da vítima como 

sujeito de direito e promoção da dignidade da pessoa humana e da justiça 

restaurativa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência se manifesta das mais diversas formas e modalidades, das quais 

depreende-se a violência sexual, que, ao longo da história se tornou em sobrepujança 

nas crianças e adolescentes do sexo feminino e em mulheres. Sobre esta que o 

presente estudo se debruçará, na vertente da vítima inserida na persecução penal nos 
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crimes contra a dignidade sexual, apresentando-a não apenas como instrumento 

probatório, mas seu papel como sujeito de direito. 

Os casos de violência sexual na atualidade apontados pelas estatísticas e 

pesquisas não apresentam o panorama claro do diagnóstico dos crimes. A apuração 

dos dados noticiados diverge com os delitos que efetivamente ocorreram, 

considerando que na maioria dos casos, estão presentes na ação criminosa apenas 

a vítima e o acusado, e aquela deixa de procurar a justiça estatal por diversas causas, 

surgindo a problemática da vitimização. 

Esse fenômeno da recusa das vítimas em procurar às autoridades competentes 

para registrarem a ocorrência torna complexa a tarefa em compreender a magnitude 

do problema. Ainda que os dados e estatísticas corroborem para o entendimento do 

caso, é necessário esclarecer que esse fenômeno possui variáveis imponderáveis. 

Posto isso, dentre a exposição de motivos pelos quais há a negativa da vítima 

em não prosseguir adiante na denúncia, estão a impunidade do estuprador, a 

dificuldade no atendimento médico e psicológico especializado e na descrença no 

sistema de justiça brasileiro. Sobre estes dois últimos, o medo, a vergonha e até 

mesmo o sentimento de culpa fazem com que as vítimas não procurem estes órgãos, 

pois não reconhecem o apoio necessário nestas instituições. 

Verdadeiramente, a lei é silente, para tratar do assunto, há apenas protocolos 

esparsos gerais que alguns órgãos adotam, mas pouco eficientes e carentes de 

recursos e políticas públicas e incentivadoras do papel da vítima, que é, senão o 

principal, um dos maiores interessados na busca do devido processo legal e na 

penalização do infrator, contudo vem sendo duplamente vitimada: tanto pelo Estado 

na tutela do poder-dever do direito de punir como pelo infrator.  

Quanto à eficácia material, o sistema normativo nacional encontra-se na 

contramão da possível e difícil solução do problema, os poderes e as autoridades 

administrativas e judiciárias não dão o assunto a devida importância, onde as vítimas 

na persecução são meras noticiantes da infração e posterior ao fato, são 

neutralizadas. 

Sendo assim, é possível afirmar que a problemática enseja um tratamento 

multidisciplinar, que clama por medidas veementes e o envolvimento dos órgãos do 
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legislativo, do executivo e do judiciário bem como a atuação conjunta das autoridades 

e agentes que fazem parte da engrenagem da máquina pública na busca da justiça 

social. 

Seguindo no caminho do papel da ofendida no tratamento valorizado e 

humanizado, que este estudo vem levantar a tese que o Estado, ao tutelar para si o 

monopólio do direito de punir, a vítima na persecução penal do atual modelo do 

sistema normativo adotado e política penal segue no sentido da não inclusão da vítima 

no processo penal, tratando-a como coisa, mera peça no quebra cabeça da justiça 

sendo deixada de lado.  

Ante esse fato, dificilmente as legislações nacionais ensejarão um caráter 

humanizado a vítima, a reconhecendo com sujeito de direito. Vale ressaltar também a 

importância do estudo da valorização das vítimas, pois traz benefícios não somente 

as próprias, mas também aos familiares e toda a sociedade na materialização do 

direito à dignidade. 

Nesse diapasão, o modelo de justiça restaurativa, inspirado na cultura anglo-

saxã, pouco divulgado Brasil surge como método para amenizar o trauma causado. 

Nesse sistema, a participação ativa da vítima e métodos de solução de conflitos e a 

doção de mecanismos adotados traz não somente a sansão ao acusado, mas a justiça 

restaurativa à vítima. 

Corroborando na compreensão do tema, será tratado de modo específico os 

dados estatísticos acerca dos números dos casos de violência sexual notificados nos 

órgãos policiais e pesquisa de campo dos casos não notificados e a transcrição da 

exposição de motivos pelos quais essas vítimas não formalizaram a denúncia bem 

como o procedimento adotado pelas autoridades administrativas e judiciárias quando 

a vítima notifica o crime e da sua participação no processo penal. 

Em suma, o levantamento de dados mais concreto será confeccionando 

mediante entrevistas às vítimas, os familiares e também algumas autoridades e 

agentes públicos. Esse diálogo direto com as partes envolvidas desde o atendimento 

inicial até o julgamento do acusado é importante para traçar um caminho seguro e 

eficaz e que minimize o tormento das vítimas e atenue os abalos psicológicos trazendo 

dignidade a estas. Assim sendo, a metodologia da pesquisa bibliográfica, a literatura 

jurídica, normas do processo penal e o levantamento de dados por meio de 
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estatísticas, entrevistas e contribuições científicas surgirão como forma de agregar 

conhecimento e compreensão do fenômeno da vitimização das vítimas de violência 

sexual. 

 

2. O PAPEL DA VÍTIMA NO PROCESSO PENAL 

 

2.1 O CRIME, O CRIMININOSO, A PENA. 

 

A violência é um fenômeno que está presente desde o embrião da sociedade, 

trata-se de um movimento que é intrínseco ao ser humano na sua essência, quer seja 

na visão ius naturale tal qual a violência da própria natureza humana detectada 

cientificamente, ou como resultado da sociogênese humana na construção história e 

social. Uma das explicações dessa hostilidade social pode se dar como afirmação do 

poder, ora por necessidade de sobrevivência, ora por sentimentos e emoções 

intrínsecas ante a complexidade que é o ser humano. (FOUCAULT, 1987). 

Ao longo da história da Constituição do Estado, o estudo do Direito Penal e os 

aspectos criminológicos bem como as políticas criminais se voltaram para a vertente 

do crime, do criminoso e da pena. Na antiguidade e na idade média, a Lei de Talião 

do Código de Hamurabi trazia na justiça o princípio da igualdade voltado ao crime e 

punição, posteriormente, a Inquisição surge como forma de ordem social para 

investigar e punir o delito, sob forte influência da religião. 

Conforme afirma o precursor clássico BECCARIA, (1764, p. 7) “os homens se 

determinaram a remediar os males que os afligem”, os potenciais ofensivos dessas 

ações aviltantes converteram-se em crimes e punições. Na figura do Estado, temos 

por HOBBES (1651), o Leviatã, na proporção em que o contrato social é estabelecido 

entre homens ao disporem da liberdade, a doando ao Estado, que em troca, protegeria 

os bens reconhecidamente relevantes e puniria os transgressores, com isso, 

sociedade delega ao Estado a justiça, o que acarretou a exclusão da vítima no 

processo penal.  
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Nessa esteira, sistematicamente os crimes foram melhores compreendidos, 

racionalizados e judicializados nas sociedades modernas, a violência legitimada do 

Estado, o jus puniendi, nas palavras de (AURY LOPES JR 2012, p. 88): 

 

Convém destacar que o Direito Penal nasce não como evolução, senão como 
negação da vingança, daí por que não há que se falar em “evolução histórica” 
da pena de prisão. Não se trata de continuidade, senão de descontinuidade. 
A pena não está justificada pelo fim de vingança, senão pelo de impedir por 
completo a vingança. No sentido cronológico, a pena substituiu a vingança 
privada, não como evolução, mas como negação, pois a história do Direito 
Penal e da pena é uma longa luta contra a vingança. 

 

A ciência do crime recebeu novos contornos com Lombroso e os fundadores 

da Escola Positiva, que trouxe dentro do estudo do crime, o criminoso como 

personagem principal. Com métodos empíricos e do estudo morfológico, buscou-se a 

compreensão sujeito vil, selvagem, sob o viés biológico e das evidências que existiam 

entre os criminosos natos. É inegável a contribuição das ideias do psiquiatra, mas vale 

ressaltar que a época era caracterizada pelo cientificismo e na face do positivismo 

jurídico. 

Como se infere na corrente do cientificismo, a preocupação da teoria do crime 

dos clássicos, na justificação do direito de punir, na limitação e o saber jurídico e 

sociológico que acomoda o crime foi criticada pelos positivistas que buscaram estudar 

o criminoso metodologicamente na busca pela defesa da sociedade contra o 

criminoso, tornando um ser diferente, perigoso. 

A contribuição de FOUCAOULT (1987), traça a história do poder das penas e 

sua evolução, desde a ostentação dos suplícios e a pena como forma de poder e 

intimidação, e por que não, um espetáculo. Também se constituiu o adestramento do 

homem, os corpos dóceis e paulatinamente, as penas foram humanizadas, 

suavizadas, como ressalta o próprio autor, frente as novas táticas de poder. 

Na concepção do Estado moderno, ao passo que as vinganças privadas não 

se constituíam de imparcialidade e proporção, o monopólio da violência foi legitimado 

na figura do Estado, engendrando a limitação do ius puniend, tornando-se o detentor 

do poder-dever de punir na condução dos conflitos de bens jurídicos mais relevantes 

a sociedade, mediante o procedimento prévio, aplica as sanções penais.  
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Esse fenômeno foi importante para os direitos e garantias de um processo mais 

justo com os ideais garantistas, em toda a trajetória dos sistemas penais, contudo, a 

vítima foi neutralizada, e seus interesses foram substituídos pela vontade do Estado, 

que no sentido objetivo, se manifesta através dos poderes na criação de leis, que 

criminalizam determinada conduta, aplicando a esta uma sanção, quanto no sentido 

subjetivo, onde através do Poder de aplicar a lei contra os transgressores das normas. 

Sendo assim, quando há a violação de um crime, qual seja, fato típico, ilícito e 

culpável, de modo direto, estará atingindo o Estado, tendo a vítima seus interesses 

relativizados pois cabe ao Estado, titular do ius puniend, e não a própria vítima 

pessoalmente, o direito de ius persecutionis, a esta, cabe apenas a manifestação da 

vontade em alguns poucos casos de ações penais privadas e ações penais públicas 

condicionadas à representação, porém é exclusivo ao Estado a persecução penal e 

aplicação da sanção. 

 

2.2 O SURGIMENTO DA VÍTIMA  

 

De plano, é necessário trazer os principais aspectos e conceitos de vítima no 

âmbito sociológico-penal, o objetivo não é esgotar o tema, que não seria possível pois 

não se enquadra no objetivo do estudo, porém, antes de tudo, é importante salutar o 

conceito de vítima que depreende de significados múltiplos, advindos do estudo da 

etimologia, da Vitimologia, da criminologia e no campo jurídico.  

Na vertente da etimologia, o vem vocábulo do surgimento derivado da palavra 

latina victima, vincire e vincere e suas derivações que respectivamente significam, la   

persona   o   animal   sacrificado   o   que   se   destina   al sacrifício, os animais 

sacrificados aos deuses na vitória pós-guerra, e a vítima, a parte vencida.  

Por sua vez, a Vitimologia e o criminológico, seguem no prisma do sentido 

amplo do termo vítima, tanto os aspectos bio-psico-social, quanto o criminológico 

restrito e amplo. Conforme já restou assentado da análise de MANZANERA (2010), 

são fatores que respectivamente, envolvem a vítima com acidentes de trabalho, 

trânsito, ou como vítima de si mesmo, também possui relação a criminalidade, a 

política criminal e a prevenção criminal.  
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Segundo relatório dado ao conceito de vítima na Declaração dos Princípios 

Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, de 

1985,  pela ONU, entende-se que  por "vítimas" são as pessoas que, individual ou 

coletivamente, tenham sofrido um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua 

integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material, ou 

um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequências de atos ou 

de omissões violadores das leis penais em vigor num Estado membro, incluindo as 

que proíbem o abuso de poder. 

Outrossim, pertinente se faz transcrever que o presente estudo seguirá na 

perspectiva jurídica no âmbito do processo penal. Registre-se que não pode olvidar 

dos sentidos da Vitimologia e da criminologia, como um verdadeiro meio-termo, pois 

não há como isolar os estudos da vítima, sob pena de incorrer absurdo reducionismo, 

afastando por completo dos aspectos históricos-sociais.  

Por fim, tem-se o sentido adotado no estudo, no sentido jurídico, que é aquele 

que sofre diretamente a ofensa ou ameaça ao bem tutelado pelo Direito e tanto o 

indivíduo que sofre diretamente as consequências da violação da norma penal, como 

também a comunidade que sofrem diretamente as consequências dos crimes. 

(BITTENCOURT, 1978, p. 79.) 

Dito isso, é possível observar na evolução do aspecto do sistema processual 

criminal, um campo que não aprofundou a participação da vítima. As concepções 

tradicionais do crime, da época da Lei do Talião e no Código de Hamurabi, 

constituíam-se precipuamente, pela vingança privada, “não mais que olho por olho, 

dente por dente e vida por vida”, a perspectiva da vítima era desenvolvida com forma 

de controle social, manutenção do poder, que girava em torna da vingança retalhada 

como outra vingança, em eterno ciclo de violência e sangue. 

Pois bem, os relevantes momentos de destaque na trajetória penal conforme 

mencionados, são voltados ao estudo do crime, do criminoso e da pena, esquecendo-

se dos que sofreram as agressões, conforme afirma MOLINA (2006), p. 73):  

O abandono da vítima do delito é um fato incontestável que se manifesta em 
todos os âmbitos: no Direito Penal (material e processual), na Política 
criminal, na Política social, nas próprias ciências criminológicas [...] o Direito 
Penal contemporâneo – advertem-se – acha-se unilateral equivocadamente 
voltado para a pessoa do infrator, relegando a vítima a uma posição marginal. 
(MOLINA 2006, p. 73):   
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Uma das justificativas da neutralização da vítima no processo penal, originou-

se no controle da vingança pessoal e sentimentos sanguinários. Se justifica nos 

moldes de política criminal do Estado Moderno, que surge como o instituto maior dos 

conflitos que media a rivalidade das partes contendoras, a justiça pública, conforme o 

magistério de MOLINA (2006), sob pena de incorrer da vítima se transformar em 

delinquente. Essa avocação do Estado, surge com a salvaguarda da imparcialidade.  

O Estado – e os poderes públicos – orienta a resposta oficial ao delito com 
base em critérios vingativos, retributivos (castigo ao culpável), desatendendo 
às mais elementares exigências reparatórias, de maneira que a vítima resulta 
relegada, geralmente, a um total desamparo, sem outro papel que o 
puramente ‘testemunhal’ [...]. A neutralização da vítima está, pois, nas 
próprias origens do processo legal moderno. Este é um mecanismo de 
mediação e solução institucionalizada dos conflitos que objetiva e 
despersonaliza a rivalidade entre as partes contendoras (MOLINA 2006, p. 
71) 

 

Se durante muito tempo a vítima foi esquecida, conforme afirma o autor, na 

atual conjuntura do constitucionalismo, sobretudo após o momento da segunda guerra 

mundial, como forma de combater os horrores e atrocidades, que um novo horizonte 

foi dado as vítimas dos crimes acentuada atenção com o estudo da Vitimologia.  

Nessa vertente, o modelo tripartisse de delito, delinquente e pena, mitigou para 

o quarteto, adicionado a vítima, a renascendo no processo penal. Nas palavras de 

GRECO (2004):  

Deve-se abandonar de vez o conceito estático de vítima, como sendo o 
sujeito passivo do delito. A vítima interage com o criminoso e com o meio, e 
devemos, para tingir uma visão completa dos fatos, estudar seu 
comportamento. Deste raciocínio surge uma concepção mais moderna de 
direito penal, em que não há espaço para as interpretações mais tradicionais 
e ultrapassadas. (GRECO, 2004, p 111) 

 

Consoante a isso, os movimentos vitimológicos que surgiram no contexto 

histórico cultural nos momentos de pós segunda guerra mundial ganhou novos 

contornos com a mobilização de diversos organismos sociais nacionais e 

internacionais e dispositivos normativos de importante destaque.  

Magistérios surgiram sob a perspectiva de autores como HANS VON HENTIG, 

um psicólogo criminal e político alemão que escreveu a obra The criminal and his 

victim, em 1948, à época, os estudos embrionários do assunto eram voltados no 

estudo da relação entre vítima e ofensor e na classificação das vítimas.  
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No direito comparado em constante evolução e amadurecimento do tema, em 

1980 e 982, a Organização das Nações Unidas, ONU, em congresso relatou sobre a 

importância dos direitos das vítimas na Venezuela e no Japão respectivamente. Três 

anos mais tarde, em 29.11.1985, na resolução Declaração dos Princípios Básicos de 

Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de Poder, foi aprovado o 

projeto apresentado no durante o IX Congresso Internacional de Criminologia, na 

Áustria em 1983.  

Vale ressaltar em 1976, a Alemanha sancionou a Lei de Reparação das Vítimas 

de Crimes Violentos, em 1986, a Lei de Proteção da Vítima do Crime, em 1998, a Lei 

para a Proteção de Testemunhas e para a Melhora da Proteção da Vítima, e em 2004, 

a Lei para a Melhora dos Direitos dos Ofendidos no Processo Penal.  

Não se pode olvidar da Constituição Mexicana que traz no artigo 20-c diversos 

direitos da vítima dentre eles direito à reparação do dano, à participação, à atenção 

médica e psicológica de urgência, direito à reparação do dano, direito à privacidade e 

à proteção, direito a medidas cautelares, e sobretudo uma participação ativa como 

direito à impugnação judicial quando houver omissão do parquet.   

O Código Federal de Procedimientos Penales, apresenta a materialização de 

diversos direitos consagrados na Constituição Mexicana consagrados na reforma de 

2009, dentre o direito da informação acerca do andamento do processo, não 

importando em quer fase se encontre e da tramitação deste. Também da participação 

das informações das consequências dos atos e de receber, sem ônus, quando 

solicitado cópia a de suas declarações.  

Ante o exposto, é possível perceber a crescente preocupação com as vítimas, 

que além dos fatores expostos, as ideologias da nova ótica da política criminal e os 

projetos de assistência reparação da justiça restaurativa, tema que será abordado 

minunciosamente em oportuno momento.  

 

2.3 A VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL: INSTRUMENTO PROBATÓRIO OU 

SUJEITO DE DIREITOS  

Sob o prisma do sentido jurídico estrito, o conceito terminológico da vítima, no 

Código de Processo Penal vigente, traduz no ofendido ou mesmo titular do direito à 
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reparação do dano, o lesado. Isso significa que a concepção de vítima é caracterizada 

como sujeito passivo da infração penal, o ofendido, seja sujeito passivo primário ou o 

secundário.  

Pois bem, o resgate da vítima na persecução penal, ainda que embrionário, 

segue os valores axiológicos do Princípio da Dignidade Humana – supra princípio de 

ordem constitucional, que, se não, o de maior hierarquia, que transcende além do 

direito como fim em si mesmo, mas elevando o homem como o cerne, o ápice máximo 

dos valores sociais a ele inerentes.  

A Dignidade da Pessoa Humana no Processo Penal vem como forma de 

efetivação, não apenas o não-fazer do Estado, ou mera proibição mandamental da 

pena de tortura, ou da negativa da aplicação de castigos cruéis e desumanos aos 

acusados, mas são requeridas ações positivas e de dimensões comunitárias, 

conforme afirma HARBELE (2009): 

Um "princípio constitucional" como a "dignidade humana", em termos de sua 
realização pelo Estado e sociedade, bem como no que diz com uma 
conscientização, apenas tendencialmente pode ser imposto pelo direito 
constitucional. A autocompreensão individual e comunitária do cidadão não é 
menos constitutiva. A educação para o respeito da dignidade humana 
constitui um destacado objetivo pedagógico do Estado constitucional: 
dignidade humana, para cada um, bem como para o próximo, no sentido dos 
"outros" (como “tolerância, “solidariedade” “.). Se e como será, então, 
vivenciada a dignidade humana por cada um e com referência aos outros, 
depende da responsabilidade de cada um: última instância é o cidadão e o 
próprio homem, na medida em que "nós mesmos fornecemos um sentido e 
estabelecemos um objetivo para a história política, a saber, um sentido 
humanamente digno e um objetivo humanamente digno. (HABERLE, 2009, 
p. 88). 

 

Nesse sentido, o magistério do autor apresenta a dupla proteção da dignidade 

humana segue na vertente do direto fundamental contra abusos e autoritarismo do 

Estado, ao mesmo tempo que é destinada a obrigação do Estado proteger a 

sociedade, outrossim, que desempenhe papel jurídico-prestacionalmente, não apenas 

ilustrativo, mas efetivo.  

Os benefícios desse caminho são inexoravelmente além da vítima, toca, pois, 

o bem a toda a coletividade. Destaque-se, a vítima deve ser conceituada como sujeito 

de direitos no âmbito do processo penal, ensejando participação ativa no processo 

penal. Para isso, é se faz necessário lançar mão de novas perspectivas do direto à 

vítima a proteção e sua participação ativa. 
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Na legislação vigente, ainda é tímida a participação da vítima, de ordem 

constitucional, no artigo 5º, inciso XLV da CF/88 é garantido o direito fundamental de 

reparação do dano civil ex delicto para a vítima e o direito da ação penal privada 

subsidiária da pública, quando houver desídia do Estado do direito de ação do parquet.  

Infraconstitucional, tem-se a lei nº 9099/95 dos Juizados Especiais Criminais 

aos crimes de menor potencial ofensivo, que trouxe a participação do ofendido, na 

reparação dos danos, o acordo civil, a transação penal e a suspensão condicional do 

processo.  

Contudo, todos esses dispositivos citados não materializam de forma efetiva a 

participação da vítima e tampouco o tratamento restaurativo a estas, permanecendo 

no campo da abstração. À exemplo, não é expresso na legislação brasileira 

dispositivos do tratamento respeitável à vítima, o projeto do novo Código de Processo 

Penal PLS 156 que tramita desde 2009, traz no artigo 91 inciso I: o direito de ser 

tratada com dignidade e respeito, sobretudo nos crimes contra a dignidade sexual. A 

previsão normativa deve abarcar tratamento humanizado desde os servidores no 

primeiro atendimento, aos policiais, os promotores e magistrados, com o intuito de 

evitar uma segunda vitimização.   

Diversos são os direitos da vítima que são possíveis elencar em rol não taxativo 

de possibilidade, dentre os quais, é necessário trazer à baila: direito à proteção, direito 

à reparação dos danos, direito à participação de elementos probatórios e a 

cooperação, direito à solução consensual do processo.  

O Direito à proteção, em sentido reduzido, para o qual o estudo se propôs a 

tratar, se manifesta, em voga, no direito de não sofrer a chamada vitimização 

secundária e da proteção da honra e da imagem, que não deve ser vilipendiada nas 

delegacias bem como em Juízo.  

Nesse sentido, no tramitar das investigações e do processo, situações 

vexatórias e humilhantes nos interrogatórios, que extrapolam a proporcionalidade na 

busca pela verdade real necessitam ser superadas, sob pena da própria persecução 

penal ser mais gravosa que as ofensas criminosas propriamente ditas, sobretudo nos 

crimes contra a dignidade sexual, que são causadores de abalos psicológicos por 

vezes irreversíveis. Juízos de valores acerca do comportamento da vítima, das vestes, 



12 
 

da exposição do caso em redes sociais e comentários acerca da vida pregressa da 

vítima, devem ser deixados de lado.  

Esse fenômeno da estigmatização da mulher está intrinsecamente ligado forma 

de constituição da sociedade, que por séculos, a mulher foi colocada como ser frágil 

e em posição de inferioridade em relação aos homens. Essa vulnerabilidade histórica 

das relações socioculturais coadunam o imaginário dos agentes que diariamente 

atendem essas vítimas de estupro. Vale ressaltar que majoritariamente, na área de 

segurança pública, e predominantemente no jurídico, o público é masculino.  

Ainda de maneira tímida, o direito à reparação nos danos civis é preconizado 

no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo penal, o qual mitiga aspectos civis na 

esfera penal, admitindo o poder-dever do magistrado o arbitramento de valor mínimo 

em favor da vítima com vistas à recomposição dos danos causados pela infração, 

considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. 

O magistério de BARROS (2020) explica que a o intuito é minimizar os danos 

causados à vítima, porquanto no direito criminal consensual, a vítima tem um olhar 

diferenciado, e o princípio em estudo defende que a negociação deve priorizar a 

restauração dos danos materiais, emocionais e psicológicos causados à vítima.  

Nesse sentido, o direito à reparação materializa no compromisso do qual o 

Brasil é signatário dos Direitos Humanos e as políticas públicas assentadas junto ao 

órgão na devida apuração e punição do crime. 

A Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, no artigo 28-A, o Acordo 

de Não Persecução Penal pleiteia a vítima com o benefício da reparação dos danos 

sofridos. Conforme inciso I, estabelece que o acusado deverá reparar o dano ou 

restituir a coisa à vítima. Para o professor SANCHES (2020), ipsis litteris: 

O Acordo de Não Persecução Penal não implica qualquer desvantagem ao 
ofendido, notadamente nos crimes em que ele é bem definido, visto que o 
primeiro requisito para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal é 
a necessidade imperiosa de reparação de danos sofridos o que atende seus 
interesses imediatos e à moderna tendência criminológica de revalorização 
da vítima no processo penal. 

 

Embora haja críticas quanto o modelo de sistema de negociação do direito de 

punir, por questões de política penais e carcerária, sob o argumento de buscar novos 
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paradigmas na aplicação de penas e o modelo de justiça penal negocial, vale ressaltar 

que esse modelo apresenta avanço na proteção Vitimologia.  

Faz-se mister trazer o direito à participação da vítima nos elementos de 

investigação e elementos de prova. Na fase pre-processual, no primeiro atendimento, 

as declarações prestadas inicialmente no interrogatório são necessárias para a 

elucidação do fato criminoso. Insta frisar o direito ao tratamento respeitoso dos 

agentes no primeiro contato com a vítima requer sensibilidade na colheita das 

informações, considerando que se trata de crimes contra a dignidade sexual e fins de 

evitar a vitimização secundária. 

Na leitura sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro, o Código de Processo 

Civil trás no artigo 319 que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade, sendo assim, além da cooperação 

processual, tem-se o dever de colaborar na busca da verdade real.  

Sem adentrar nas diversas divergências doutrinárias acerca do conceito de 

parte, da existência de lide, das concepções da justiça civilista e da justiça pena, e da 

autonomia destes dois institutos, não se pode olvidar que em alguns aspectos há 

identidade na relação, e consubstanciado no Princípio da Dignidade Humana, volve o 

olhar a uma nova perspectiva da participação da vítima do processo penal como forma 

de trazer efeitos além da pena, uma justiça social e restaurativa. 

O Código Processo Penal, no artigo 268, afirma que em todos os termos da 

ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu 

representante legal, ou, na falta, no caso de morte do ofendido ou quando declarado 

ausente por decisão judicial, oferece o direito de oferecer queixa ou prosseguir na 

ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.  

A justificativa da participação da vítima como assistente segue duas vertentes, 

conforme afirma doutrina de FERNANDES e LOPES JUNIOR, qual seja, interesse na 

reparação do dano, e para o autor garantista, nada além de sentimento de vingança 

e interesse econômico. Importante mencionar que na visão democrática, o assistente 

labuta com interesse individual, mas que traz benefícios a toda a comunidade.  

No mesmo dispositivo de lei, no artigo 159 §3º serão facultadas ao Ministério 

Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a 



14 
 

formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. A hipótese de atuação da 

vítima na fase processual possibilitou a saída da inércia, para a participação mais 

ativa, assegurando a formulação de quesitos, e indicação de assistente técnico na 

defesa de seus interesses.  

Embora o ordenamento processual penal assegure a participação da vítima nos 

termos do 159, §3º, é necessário que essa tutela seja de fato efetiva, direito à tutela 

jurisdicional efetiva.  

Sendo assim, não basta que a Carta Maior assegure o direito da apreciação da 

lesão no poder judiciário conforme estatui o princípio da Constituição Federal, e 

paradoxalmente, excluir a participação da vítima, neutralizando-a, sob pena de 

engrossar os dados acerca da cifra negra e vitimização secundária. É necessário que 

assegure meios concretos e recursos para a proteção dos direitos garantidos 

constitucionalmente.  

Deste modo, toda a participação a vítima assenta-se na premissa da dignidade 

da Pessoa humana e na bilateralidade dos direitos e garantias. Nesse sentido, o 

mesmo direito fundamental da vítima na efetiva busca da justiça também se encontra 

consolidado ao acusado, contra tiranias do Estado e eventuais desproporcionalidade 

nas penas.  

Não se pode sucumbir direitos no embate, vítima versus acusado. Essa 

bilateralidade garante direitos e garantias fundamentais dos dois lados. Trazendo a 

legislação alienígena, o autor, MARTÍNEZ ARRIETA (1990) traz a ideia do equilíbrio 

dos interesses em jogo.  

Un equilibrio preocupacional  en  el  estudio  de  ambos  os  sujetos,  y  en  
consecuencia,  a  un respeto real y operativo de su posición, y a uma 
protección armónica de los derechos que asisten a quienes transgreden el 
orden social establecido y a quienes son víctimas. (MATÍNEZ ARRIETA, 
1990, p. 42) 

 

Sendo assim, superando o modelo tradicional de processo penal, fulcrado no 

conflito, certamente essa bilateralidade haverá de ensejar situações de choque, em 

que direitos e garantias do acusado entrarão em rota de colisão com direitos e 

garantias da vítima, o que se dá em especial quanto à participação da vítima no 
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processo penal na condição de assistente, fazendo-se mister, assim, estabelecer 

estratégias de como se deve enfrentar essas hipóteses de colidência.  

A bilateralidade dos direitos e garantias fundamentais apresenta a possibilidade 

de balanceamento de bens protegidos constitucionalmente, e os métodos de 

hermenêutica constitucional irão solucionar as situações à luz do direito da vítima, 

como também do acusado, visto que não poderá haver o retrocesso de direitos e 

garantias reconhecidamente constitucionais, como o direito a presunção de inocência 

como regra de tratamento e regra de julgamento e o devido processo legal. 

A linha é tênue dessa bilateralidade, o intuito do tema não é suprimir direitos do 

acusado, pois este encontra-se em desigualdade no conflito, tampouco retirar a 

proteção do poder-dever de punir do Estado, contudo, não poderá ser tratado como 

um direito absoluto. A ponderação dos princípios intitulados, onde a integração 

sistemática dos direitos confere a melhor resposta para a garantia dos direitos 

fundamentais.  

 

2.4 VITIMIZAÇÃO   

 

Sem entrar no mérito da Vitimologia, que para alguns autores, é derivada da 

ciência da Criminologia ou a corrente que defende como assunto autônomo, e a 

divergência doutrinária que permeia sobre a autonomia científica da matéria, temos 

que é uma ciência que analisa o cerne da problemática do crime sob a vertente da 

vítima, desde a personalidade, os aspectos sociais e psicológicos os quais são fatores 

que corroboram com o estudo para a visão integral do tema. 

Feita esta consideração, a Vitimização, um dos objetos de estudo da 

Vitimologia traz as agruras do processo penal nas ofensas sofridas pelas vítimas, 

tanto físicas, psicológicas e morais. Segundo MOLINA (2006, p. 76), “a vitimização é 

o processo pelo qual uma pessoa sofre as consequências negativas de um fato 

traumático, especialmente, de um delito”. 

No processo de vitimização, temos progressões, na vitimização primária a 

conceituação surge, de imediato em quem sofre a perpetração da violência, aquele 

que teve seu bem jurídico violado diretamente, que pode ser físico, psicológico e 
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material. Nesse sentido, determinada ação criminosa pode ser apresentada com 

consequências e variantes diversas, a qual é absorvida pela vítima em graus diferente. 

Em determinada pessoa, um crime de estupro traz transtornos superáveis, quase 

imperceptíveis, o que difere, em determinado grupo que pode transformar em 

sofrimento eterno, como ocorre nos crimes contra a dignidade sexual.  

Insta frisar que na política criminal do sistema normativo vigente, os crimes 

contra a dignidade sexual se caracterizam como ação penal pública incondicionada. 

Isso significa que é um direito irrenunciável da vítima, de modo que o Estado ignora a 

vontade íntima e subjetiva da própria vítima, exercendo o poder dever da persecução 

penal, substituindo a vontade da vítima na persecução penal.  

Nesta esteira, para MANZANERA (2019, p. 384), o modelo contemporâneo dos 

Sistema de Justiça Penal parece estar preocupado fundamentalmente em descobrir, 

capturar, julgar, sentenciar encarcerar e reabilitar os delinquentes, sem prestar maior 

atenção as vítimas. 

Surge aí a próxima progressão, a problemática da vitimização secundária de 

quem já foi vítima da violência sexual, que é a violência institucional do próprio sistema 

processual penal e do julgamento da sociedade, fazendo as vítimas de estupro novas 

vítimas do próprio Estado: do estigma procedimental-investigatório. (BITENCOURT, 

2020, p. 112).  

A vitimização secundária ou revitimização é perpetrada nas instâncias de 

controle formal dos crimes, dos quais estão inclusos a polícia, o Ministério público e o 

Judiciário, sobre estes que seguirá o presente estudo. Temos ainda uma terceira 

espécie, a vitimização terciária, aquela à qual toda a sociedade participa, 

caracterizada no controle informal de crimes. Assim aponta SHECAIRA (2004) em sua 

obra: 

De um lado tem-se o controle social informal, que passa pela instância da 
sociedade civil: família, escola, profissão, opinião pública, grupos de pressão, 
clubes de serviço etc. Outra instância é a do controle social formal, 
identificada com a atuação do aparelho político do Estado. São controles 
realizados por intermédio da Polícia, da Justiça, do Exército, do Ministério 
Público, da Administração Penitenciária e de todos os consectários de tais 
agências, como controle legal, penal etc. (SHECAIRA, 2004, p. 56) 
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Contudo, as perspectivas religiosas, filosóficas e antropológicas engendram os 

valores do homem e alimentam a sua formação, dito isso, não se pode olvidar que no 

controle das instâncias informais, como principal destaque, a toda sociedade, 

encontra-se intimamente com os atores desse aparato estatal no controle formal, pois 

sendo seres sociais, são, na essência, afetados, desde a personalidade, passando 

pela construção dos valores enraizados no convívio social e nas normas de 

convivência em sociedade. Sendo assim, dificilmente estarão imunes as interferências 

advindas da convivência social, destas quais sejam, a estigmatização da mulher, a 

cultura do estupro e a própria vítima como culpada do crime sexual, reforçando a 

vitimização secundária.  

O sociólogo DURKHEIN (2011, p. 54) exemplifica o assunto, considerando o 

homem indissociável do convívio social, os organismos de ideias, sentimentos e 

hábitos coabitam através de crenças, do conceito de moral, deste modo a vida social 

é condicionada pelo comportamento de seus indivíduos. 

Dito isso, após a ocorrência de um fato criminoso, a vítima, ao procurar uma 

delegacia para a formalização de delito, além da ofensa sofrida primariamente pelo 

acusado, sofre ainda a violência ocasionada pelos agentes do Estado, que ao invés 

de promoverem a solução do problema através da via processual penal garantista, 

com respeito à dignidade do ser humano, agravam com a vitimização secundária.  

No curso da persecução Penal, desde o atendimento policial, quando em 

flagrante delito, ou no registro do boletim de ocorrência nas delegacias de polícia 

judiciária, a vítima revive todo o sofrimento que passou. Nessas duas possibilidades, 

a vítima será ouvida e relatara a agressão sofrida, relembrando a lesão sofrida. Na 

colheita dos dados de investigação preliminar, a vítima novamente será inquirida e 

convocada a esclarecer os fatos alegas, trazendo novamente à memória o crime, e 

posteriormente, no depoimento em juízo a cena será repetida nas lembranças.  

Vale destacar que a perícia médica e os exames necessários que a ofendida 

realiza como prova da materialidade dos vestígios são desgastantes, que constrange 

mulheres nos exames cotidianos de verificação de saúde sem relação com ações 

criminosas, quiçá, as vítimas de estupro.  

Acentuando as questões sobre o assunto, segundo os últimos dados 

estatísticos de setembro de 2020, o 13ª Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 
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produzido pelo Ipea e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP, a maioria 

das vítimas dos crimes de violência sexual são mulheres, cerca de 81,8% e destas, 

53,8% foram meninas de até 13 anos. Vale ressaltar que os agentes públicos que 

trabalham na segurança pública e ano atendimentos destas mulheres e meninas são 

compostos por homens e conforme afirma, CARVALHO E LOBATO (2008) a 

vitimização secundária agrava:  

 

Já na delegacia, as vítimas – sem qualquer acompanhamento especializado 
(assistentes sociais, p.ex.) - são ouvidas pelas autoridades policias muitas 
das vezes do sexo masculino o que torna o ato mais constrangedor quando 
se trata de crimes como estupro e atentado violento ao pudor, caso a vítima 
seja do sexo feminino, depois as vítimas são submetidas a exames de 
conjunção carnal ou atentado violento ao pudor – também por vezes são 
médicos do sexo masculino que fazem o exame -, tudo isso de uma forma 
impessoal, sem qualquer cuidado com os sentimentos da vítima, sem levar 
em consideração sua condição de pessoa violada em sua dignidade (2008). 

 

Diante desses fatos vexatórios, diversas vítimas deixam de prosseguir com a 

denúncia, optando pelo silêncio, não dando formalidade ao acontecimento. Nesse 

fenômeno da vitimização secundária surge outra problemática, a cifra negra, onde 

própria estrutura do processo torna-se mais penoso que o próprio crime. Sobre isso, 

GOMES (2016) afirma:  

 

Constatada a ocorrência da vitimização secundária, tende-se ao surgimento 
das cifras negras ou ocultas.  Pois, a vítima se entrega à incredulidade vindo 
a desacreditar veementemente no sistema penal, assim, inexiste a reportação 
das práticas de crimes aos órgãos competentes, e, por conseguinte, toda a 
sociedade fica ainda mais vulnerabilizada, devido ao desconhecimento de 
tais delitos pelo Estado.  

 

Para algumas mulheres, deixar com que o agressor fique impune torna-se 

menos agressivo que sua superexposição da intimidade, pois ao denunciar o 

agressor, devido a velocidade que as notícias e redes sociais fomentam as notícias, 

as vítimas podem vir a tornar-se motivos de injúrias e difamações, além da 

possibilidade de tornar-se novamente vítima do acusado, desta feita, como alvo de 

vingança. 
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3.  OS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E A CIFRA NEGRA 

3. 1 A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E OS CRIMES SEXUAIS 

Historicamente, a mulher tem sido colocada em um grau de inferioridade em 

suas relações dentro da sociedade, sejam elas amorosas, econômicas ou políticas. 

Esse fenômeno se deve a construção histórica cultural originária de um modelo de 

sistema familiar patriarcal adotado, com comportamento dominante dos homens.  

Diante dessa perspectiva opressora, foi atribuído na espécie humana ao 

homem o papel de macho alpha, desfrutando de uma posição privilegiada com 

características de superioridade onde a mulher tem o papel de subordinação e 

invisibilidade. (MATTA E VICTORIA, 2016) 

A partir de 1960, como o advento das revoluções ideológicas nos Estados 

Unidos da América, foi aberto o caminho para o Feminismo emergir através de 

diversos movimentos sociais. No Brasil, esses movimentos passam a ter destaque na 

década de 1970, frente à Ditadura Militar, desencadeando uma revolução no papel de 

mulher, que até então era de submissão, a fim de lutar por direitos de igualdade em 

diversas áreas. 

Destarte que os movimentos feministas têm ganhado espaço dia após dia, 

todavia, não há o que se falar sobre igualdade entre homens e mulheres de forma 

plena na atual conjectura. Embora mulher tenha conquistado sua liberdade ao longo 

do tempo, ela ainda é considerada o sujeito frágil na relação familiar perdurado os 

resquícios da sociedade formada pela superioridade do homem. Nesse sentido, 

majoritariamente, os crimes de violência doméstica são praticados por homem, que 

exerce seu papel de dominador. 

A violência contra a mulher, em sua grande maioria, ocorre de forma silenciosa 

e reinterada, motivo pelo qual a recorrência dos casos a violência contra mulher 

tornou-se algo cotidianamente banalizado, recepcionada como parte da cultura da 

sociedade. Segundo TELES E MELO (2012, p. 09) essa banalização ocorre pelo fato 

de ser “[...] um fenômeno antigo silenciado ao longo da história, e passou a ser 
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desvendado há menos de 20 anos. A mídia busca fatos novos, e quando se fala de 

violência contra mulher, nada é novo”. 

De acordo com a Relatora Especial da Organização das Nações Unidas (ONU, 

1996), a violência contra as mulheres é a expressão brutal da discriminação de 

gênero, tendo sua origem no espaço doméstico que se projeta para a esfera pública.  

É comum que a vítima não sofra apenas um tipo de violência, visto que existem 

diversas modalidades. No ordenamento jurídico, à luz da Lei 11.340/2006, 

denominada Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º subdividi diversas formas de 

violência contra a mulheres, tais como: violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial, moral. Vejamos: 

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal; II - a violência psicológica, entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima 
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de 
sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, 
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; IV - a violência patrimonial, entendida 
como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, 
bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades; V - a violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. (grifo nosso) 

 

A Lei esmiúça diversas formas do acometimento do crime de violência 

doméstica, ainda que a mais comum e evidente seja a violência física, uma vez que 

as marcar corporais deixadas pelo agressor à torna mais identificável, a violência 

contra mulher não se limita em violência física. Sobre o assunto, MANDEIRA LM 

(2014) considera a violência sexual uma violência de gênero, onde as vítimas, em sua 

grande maioria, são meninas e mulheres, praticado com resquícios de crueldade, 

causando consequências físicas e psicológicas.  
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Segundo a OMS (2012, p.11) a violência sexual é qualquer ato sexual, seja nas 

tentativas de obter um ato sexual, comentários maliciosos ou insinuações sexuais não 

desejadas, como nos atos de tráfico ou dirigidos contra a sexualidade de uma pessoa 

usando coerção, por qualquer pessoa, independentemente de sua relação com a 

vítima. 

A evolução do crime ao longo da história varia sistematicamente de acordo com 

a estrutura da sociedade. No Código Penal de 1890, trazia a diferenciação da vítima 

virgem, mulher honesta ou prostituta. O conceito de mulher honesta ainda foi incluso 

no Código Penal de 1940 tratado no Título dos Crimes Contra os Costumes. Nos 

superados códigos, a vítima necessariamente deveria ser mulher, e o sujeito ativo, o 

homem, o que nos dias atuais não cabe mais a interpretação restrita dos sujeitos do 

crime.  

A reforma penal de 2009 trouxe unificado os crimes de estupro e atentado 

violento ao pudor. Com previsão no Título VI da Parte Especial do Código Penal 

Brasileiro, intitulado como Crimes Contra a Dignidade Sexual de acordo com a Lei nº 

12.015 de 07 de agosto de 2009, estes, conforme diz o título, tem como objetivo tutelar 

a dignidade sexual. À luz de NUCCI, sob a ótica dos crimes sexuais, nenhuma 

alteração foi de suma importância como a lei supracitada:  

A nova Lei 12.015/2009 trouxe inúmeras modificações no Título VI da Parte 
Especial do Código Penal, que tratava dos “crimes contra os costumes”, 
passando a denominá-los “crimes contra a dignidade sexual. Referida 
alteração de nomenclatura indica, desde logo, que a preocupação do 
legislador não se limita ao sentimento de repulsa social a esse tipo de 
conduta, como acontecia nas décadas anteriores, mas sim à efetiva lesão ao 
bem jurídico em questão, ou seja, à dignidade sexual de quem é vítima deste 
tipo de infração. A novel legislação se preocupou, principalmente, com o 
respeito à dignidade da pessoa humana, pilar do Estado Democrático de 
Direito, pois não há dúvidas sobre a intensidade da violação que as vítimas 
dessa espécie de infração sofrem, observando-se a tentativa de combate às 
diversas espécies de violência sexual, não reguladas de forma eficaz pela 
legislação anterior. Uma das mais importantes alterações trazidas pela Lei 
12.015/09 – e que trouxe profundas consequências – refere-se à junção, em 
um único tipo penal, das condutas anteriormente previstas no art. 213 e 214 
do Código Penal, que agora estão previstas sob a rubrica estupro, no artigo 
213 do Código Penal.” (NUCCI, 2014) 

 

Com o advento da Lei 12.015/09 a epígrafe do Título VI deixa de prever os 

Crimes contra os costumes e passa a prever os Crimes Contra a Dignidade Sexual, 

passando a tutelar não a forma moral sexual e sim a dignidade sexual em um paralelo 
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com a própria Dignidade da Pessoa Humana, princípio básico constitucional, 

fundamentado pelo Estado Democrático de Direito.  

Deste modo, com as modificações necessárias de paradigmas na sociedade 

pós-moderna o Estado passa a ter novas preocupações, podemos citar o estupro que 

passa da percepção de pecado, deixando de proteger a virgindade da mulher, para 

uma perspectiva de crime contra a dignidade sexual. (GRECO, 2019, p.12).  

Nas alterações trazidas na reforma mais recente da Lei 13.718/2018, vale 

destacar a tipificação do crime de importunação sexual, no artigo 215-A, com 

aplicação residual somente se não constituir crime mais grave e a regra de 

procedimento da ação. O procurador Cláudio Rubino Zuan Esteves do Ministério 

Público do Paraná em 2018 trouxe um apanhado do panorama sobre o tema:  

Antes da edição da Lei n° 12.015/2009, a regra para o processamento de tais 
delitos era a da ação penal de iniciativa privada, com 04 (quatro) exceções: 
(a) Ação pública condicionada à representação se a vítima ou seus pais não 
podiam prover às despesas do processo; (b) Ação pública incondicionada se 
o crime era cometido com abuso do poder familiar, padrasto, tutor ou curador; 
(c) Ação pública incondicionada se da violência resultasse na vítima lesão 
grave ou morte; (d) Ação pública incondicionada quando o crime de estupro 
era praticado mediante o emprego de violência real.  

Com a reforma de 2009, a regra passou a ser ação penal pública 
condicionada à representação, com 02 (duas) únicas exceções: (a) Ação 
pública incondicionada no caso de vítimas menores de 18 anos; e (b) Ação 
pública incondicionada no caso de pessoa vulnerável.  

A partir da promulgação da Lei 13.718/2018, no entanto, todos os crimes 
contra a dignidade sexual passaram a ser de ação penal de iniciativa pública 
incondicionada, sem exceções, a saber: Ação penal Art. 225. Nos crimes 
definidos nos Capítulos I e II deste Título, procedesse mediante ação penal 
pública incondicionada.  

Resta superada, com isto, a discussão na doutrina quanto à natureza da ação 

dos crimes de estupro, sendo assim, quanto à eficácia da Súmula n° 608 do STF, 

segundo a qual “no crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal 

é pública incondicionada”.  

Vale ressaltar que a complexidade dos crimes sexuais pode ser analisada por 

várias vertentes, cada vertente possui particularidades específicas do crime, sendo 

assim, é necessária uma análise criteriosa separadamente de cada uma das 

hipóteses. À título de exemplo citaremos a pedofilia, implicitamente descrita no artigo 

217-A e 218 do Código Penal Brasileiro, tipificada como estupro de vulnerável, que 
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possui como característica específica à atração sexual, onde o sujeito passivo é 

menor de 14 anos conforme o tipo penal, somando a isto a conjunção carnal bem 

como qualquer outro ato libidinoso praticado com/ou na presença do mesmo.  

 

3.2 ESTUPRO  

Ante o exposto, passamos a tratar do crime de estupro, tipificado no artigo 213 

do Código Penal, em que o legislador preceitua como “Constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso”.  

Apesar de seus vários conceitos ao longo do tempo, o estupro consiste na ótica 

de “violação sexual violenta”, conforme diz NUCCI. Além se sua complexidade, o 

crime de estupro é considerado de extrema gravidade, uma vez que é lesionado vários 

bens jurídicos, “tais como a liberdade, a integridade física, a honra, a saúde individual 

e, em último grau, a vida”. Nesta vertente, o autor exemplifica: 

O estuprador subjuga a vítima, a ponto de lhe tolher a liberdade de querer 
algo, ferindo-a ou ameaçando-a, além de lhe invadir a intimidade, por meio 
de relação sexual forçada, maculando sua autoestima e podendo gerar danos 
à sua saúde física e mental. (NUCCI, 2014. p. 48) 

Diante as alterações pela Lei nº 12.015 de 07 de agosto de 2009, o dispositivo 

unificou o crime de estupro e o de atentado violento ao pudor em um mesmo tipo 

penal, sendo assim, é possível que o homem seja também o polo passivo do crime, 

conforme destaca o autor mencionado: 

Em boa hora, a Lei 12.015/09 alterou sensivelmente o tema, permitindo que 
tanto o homem quanto a mulher possam ser sujeitos ativo ou passivo do crime 
de estupro. Logo, se uma mulher obrigar um homem a manter com ela 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, serão tais indivíduos, 
respectivamente, sujeito ativo e passivo de estupro. Atualmente, portanto, o 
estupro passa a ser classificado como crime comum, inexigindo qualquer 
qualidade do sujeito ativo ou passivo. (NUCCI, 2014) 

Deste modo, qualquer pessoa pode constituir-se no polo passivo, uma vez que 

o pronome “alguém” não se exige uma categoria específica da vítima. Ademais, 

observa-se a predominância do verbo “constranger”, neste sentido, utilizando de força, 

obrigando, subjugando a vítima ao ato sexual, numa modalidade de constrangimento 
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ilegal, utilizando de violência ou grave ameaça para que seja configurado o delito 

(GRECO, 2019. p. 12). 

Consoante a isto, o constrangimento cometido pelo agente engloba todo o ato 

libidinoso praticado contra a vítima a fim de satisfazer seus desejos sexuais em um 

ato lascivo. Não se faz necessário o entendimento da vítima sob a voluptuosidade do 

ato libidinoso, é suficiente apenas a mesma seja constrangida, ofendendo ao pudor. 

Outro ponto importante a tratar é a possibilidade de o marido figurar o polo ativo 

do crime, esta possibilidade é pacificada pela doutrina, bem como, a mulher também 

poderá figurar-se como autora da ação. Frente a isto, entende-se que o matrimônio 

não dá aos cônjuges o direito de obrigar, mediante violência, carícias lascivas entre 

eles, configurando assim a pratica de crime de estupro. 

Há uma interpretação errônea do senso comum sobre a figura do estuprador, 

sendo este um estranho, psicopata, com transtornos mentais. No que tange a 

características para identificação, não há o que se falar sobre estereótipos do 

estuprador, podendo a agressão ser cometida por um desconhecido ou não. Na 

grande maioria dos casos de estupro, o agressor tem algum vínculo com a vítima, 

podendo ser o próprio pai, tio, avô, amigo, vizinho e até mesmo o cônjuge conforme 

supracitado. Por outro lado, temos a vítima, que da mesma forma não é possível 

estereotipa-la, o que se pode afirmar é que o delito acontece em locais e horas mais 

inusitadas.  

Neste viés, apesar de não ser possível a caracterização de possíveis vítimas e 

agressores, podemos destacar alguns pontos relevantes baseados em dados 

estatísticos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, com 

base nos casos notificados, 86,9% das vítimas eram mulheres, sendo que 60,6% eram 

menores de 13 anos. Não obstante, 85,2% dos casos o autor era conhecido da vítima, 

além disto, 73,7% das vítimas eram vulneráveis, incapazes de consentir (FBSP 2021). 

Isso significa que o agressor majoritariamente é conhecido da vítima, tal fato 

demonstra a gravidade e a complexidade na órbita dos crimes sexuais, em que pese 

o crime de estupro. Ademais, ainda sobre as estatísticas do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, uma mulher é estuprada a cada 8 minutos e em 2019 houve o 

maior número de notificações de casos de estupro, chegando a 66.349 casos 
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registrados, estes são apenas números oficiais obtidos de modo formal. Todavia, não 

é a realidade enfrentada, uma vez que, o estupro é um dos crimes com a maior 

subnotificação, apesar do elevado número de casos, muitas vítimas não se sentem 

seguras para realizar a denúncia. 

 

3.3 CIFRA NEGRA NO DIREITO PENAL E A SUBNOTIFICAÇÃO DOS CASOS DE 

ESTUPRO  

Através das pesquisas e estatísticas se estabelece uma ligação entre a causas 

e os fatores históricos sociais crimes praticados. A subnotificação dos casos de 

estupro no Brasil é uma realidade, muitas vítimas são coagidas a não denunciar as 

agressões por vários fatores, dentre eles a insegurança, o constrangimento, por 

questões religiosas ou familiares, pela ineficácia do sistema judiciário e pelo 

tratamento inadequado pelas autoridades competentes. 

Os casos de violência sexual na atualidade apontados pelas estatísticas e 

pesquisas não apresentam o panorama claro do diagnóstico dos crimes. A apuração 

dos dados noticiados diverge com os delitos que efetivamente ocorreram, 

considerando que na maioria dos casos, estão presentes na ação criminosa apenas 

a vítima e o acusado, e aquela deixa de procurar a justiça estatal por diversas causas, 

surgindo a problemática da dupla vitimização, a chamada cifra negra. (SUTHERLAND, 

1940).  

A cifra negra, como é chamada pela criminologia é que a disparidade entre os 

crimes denunciados e os delitos que não são notificados ao Poder Público, ou até 

mesmo aqueles que chegam até a autoridade policial, todavia, não são solucionados 

ou até mesmo punidos (GUIMARÃES, 2019).  

Dito isso, podemos observar que existe a criminalidade real, que são todos os 

crimes cometidos sendo eles notificados ou não, bem como a criminalidade aparente, 

que são os casos notificados nos órgãos competentes. O autor Juarez Cirino dos 

Santos traz o seguinte entendimento: 

(...) A cifra negra representa a diferença entre aparência (conhecimento 
oficial) e a realidade (volume total) da criminalidade convencional, constituída 
por fatos criminosos não identificados, não denunciados ou não investigados 
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(por desinteresse da polícia, nos crimes sem vítima, ou por interesse da 
polícia, sobre pressão do poder econômico e político), além de limitações 
técnicas e materiais dos órgãos de controle social. (SANTOS, 2006, p. 13) 

No atual cenário da contemporaneidade, dentre as modalidades de violência 

existentes temos a sexual, que, ao longo da história se tornou em sobrepujança nas 

crianças e adolescentes do sexo feminino e em mulheres, segundo pesquisas do 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública em 2020 (FBSP 2020). Estudos e pesquisas 

realizadas pelo Atlas da Violência do Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicadas, apresentam dados preocupantes, somente de 10% e 15% dos casos de 

estupros são formalizados às autoridades e os dados entram para as estatísticas do 

crime no Brasil.  

Essa estatística deplorável não ocorre casualmente, as vítimas de estupro, em 

sua grande maioria mulheres e crianças, são estigmatizadas pela sociedade somada 

a um pensamento ainda voltado ao conceito patriarcal de família que muitas vezes as 

culpam pelo fato ocorrido, culminando em uma falsa percepção de que uma vez 

externado o caso, seu sofrimento será ainda maior. Outro fator predominante para a 

cifra negra é a proximidade existente entre as partes, em que pese quanto mais jovem 

a vítima, maior a possibilidade de o agressor ser próximo ou até mesmo ter algum 

grau de parentesco. Essa proximidade entre a vítima e o agressor culmina na 

dificuldade de arguir o próprio ente familiar pelo crime, dificultando a apuração dos 

crimes.  

A problemática das cifras negras é um reflexo da descredibilidade da sociedade 

frente ao Estado tendo em vista a impunidade e a falta de acolhimento à mulher, tanto 

no setor público como no privado, vítimas de estupro. Além do descaso e a 

morosidade na apuração dos casos, a falta de preparo na recepção da mulher vítima 

de estupro traz consigo uma humilhação, uma vez que é constrangida a relatar 

detalhadamente o trauma vivenciado durante o delito a uma autoridade despreparada 

para oferece-lhe o acolhimento necessário.  

Destarte que, tem sido fundamental a criação de delegacias especializadas 

para melhor abordagem das vítimas visando à diminuição da subnotificação e a 

efetividade do sistema jurídico, todavia, não há o que se falar em tratamento 

adequado, nem qualquer treinamento a civis e militares, em que se pese do sexo 

masculino, responsáveis pelo primeiro atendimento a mulheres. De certo, a 
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consequência da ausência efetiva do Estado no que tange ao acolhimento adequado 

a mulher vítima de estupro resulta em um sentimento de insegurança, culminando no 

aumento significativo no incremento a cifra negra. 

 

4. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E O TRATAMENTO COM A VÍTIMA 

 

O Estado ao tutelar a segurança pública como poder-dever concebe a proteção 

às ameaças resultantes de atos violentos ou criminosos, caracterizando-se como um 

aspecto diferenciado da segurança humana.  

O processo de restauração da democracia e do estado de Direito no Brasil com 

a entrada da Constituição Federal em 1988, perscrutou trazer o conceito de segurança 

cidadã sob a leitura constitucional dos direitos e garantias fundamentais, a relação de 

segurança pública e direitos humanos tornou-se íntima.   

Um dos instrumentos da materialização da ideia de segurança pública com viés 

garantista foi adotado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), em 1994, no seu primeiro relatório. 

Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994 especifica que, ao se falar 
em segurança cidadã ou segurança pública, faz-se alusão a uma dimensão 
mais ampla do que a mera sobrevivência física. A segurança é uma criação 
cultural que, hoje em dia, implica uma forma igualitária (não hierárquica) de 
sociabilidade, um âmbito compartilhado livremente por todos.  
[...] A segurança cidadã é consequência de uma condição necessária, 
embora não suficiente, da segurança humana, que, em última análise, é a 
derradeira garantia do desenvolvimento. Por conseguinte, as intervenções 
institucionais destinadas a prevenir e controlar o fenômeno do delito e a 
violência (políticas de segurança cidadã) se referem às ameaças à segurança 
provenientes da violência, em particular, da violência cotidiana que se origina 
no interior da família ou da comunidade ou da qual padecem os cidadãos 
como resultado de situações de risco ou de atividades de organizações 
criminosas envolvidas com delitos de maior vulto que podem ser prevenidos 
ou enfrentados com políticas locais. 

 
 

As políticas de segurança concebidas no modelo tradicional, que, até então se 

concentravam quase com exclusividade na estabilidade estatal e na conservação do 

regime, paulatinamente migrou a ótica em direção ao bem-estar da população e aos 

direitos humanos. Nesse sentido, a cidadania e a proteção da dignidade humana 

assumiram posição como o principal objeto da proteção estatal. 
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Sendo assim, a formação dos agentes públicos que exercem trabalho nos mais 

diversos órgãos da segurança pública brasileira, na contemporaneidade, a busca a 

qualificação do profissional. O ingresso por meio de concursos públicos exige 

formação superior para pleitear uma vaga nas carreiras policiais, inclusive na 

formação de militares. Vale ressaltar que além de benefício no quadro do servidor e 

melhoria salarial, demonstra uma preocupação em perfil humanístico técnico com 

respeito ao devido processo legal. Sobre o assunto, PONCIONI, ao apresentar as 

tendências e desafios na formação profissional do policial no Brasil, versa:  

 
[...] o tema ganha centralidade no debate público como um dos mais graves 
problemas sociais urbanos no final do Século XX e começo do XXI, levando 
a uma redefinição da questão da gestão do espaço urbano, que inclui a 
gestão da segurança tendo em vista a manutenção da ordem e da segurança 
pública nas cidades. [...] o tema do profissionalismo na polícia é 
reiteradamente aventado por estudiosos da área de segurança, formuladores 
de políticas públicas, autoridades do governo e segmentos importantes das 
organizações policiais, como um recurso importante, capaz de orientar 
mudanças nas práticas e nos procedimentos dominantes da polícia brasileira, 
tornando-a mais eficiente, responsável e efetiva na condução da ordem e 
segurança públicas. No entanto, poucas mudanças ocorreram efetivamente 
na estrutura e no funcionamento da polícia para transformar os modelos de 
representação do “ mundo policial ” e das práticas policiais para a redução da 
violência e o controle do crime na sociedade brasileira como um todo, muito 
embora se observe a intensificação das discussões e iniciativas relacionadas 
à problemática da segurança pública nas últimas décadas, com destaque 
para a crise do modelo de atuação das organizações policiais no trato do 
assunto. [...] (PONCIONI 2007, p. 23-25) 

 

Desta maneira, se mostra essencial que sejam analisadas, no âmbito nacional, 

as novas configurações da educação e formação destes profissionais, sobretudo na 

preservação da ordem e atendimento adequado às vítimas, conforme previsão 

constitucional.  

Ao falarmos em atendimento às vítimas de violência sexual, fica claro que 

existe a extrema necessidade de um atendimento especializado para essas vítimas, 

pois atualmente não temos um protocolo de atendimento específico para as mesmas. 

Em uma reportagem exibida pela BBC News no ano de 2016 trouxe o caso de uma 

adolescente de 16 anos, que relatou no depoimento os momentos de terror: 

 

O próprio delegado me culpou. Quando eu fui à delegacia eu não me senti à 
vontade em nenhum momento. Eu acho que é por isso que muitas mulheres 
não fazem denúncias. Tentaram me incriminar, como se eu tivesse culpa por 
ser estuprada [...] Começando por ele, tinha três homens dentro de uma sala. 



29 
 

A sala era de vidro, todo mundo que passava via. Ele colocou na mesa as 
fotos e o vídeo. Expôs e falou: ‘me conta aí’. Só falou isso. Não me perguntou 
se eu estava bem, se eu tinha proteção, como eu estava. Só falou: ‘me conta 
aí’” [...] Ele perguntou se eu tinha o costume de fazer isso, se eu gostava de 
fazer isso [sexo com vários homens] 

Sobre o assunto, BIANCHINI trouxe os seguintes apontamentos dos principais 

problemas enfrentados pelas mulheres durante atendimento nas delegacias:  

A capacitação de tais profissionais (de preferência do sexo feminino) merece 
cuidados especiais. Eduardo Mayr elenca algumas atitudes que bem 
demonstram o quanto eventual despreparo no lidar com esse tipo de violência 
pode acarretar, começando pelas indagações que são formuladas às vítimas: 
“Você tem sorte de ainda estar viva, por que você estava andando sozinha 
naquele local, não sabe que não se pode sair à noite desse jeito? Por que 
não gritou? e questionamentos desta ordem. Tudo isso acarreta à vítima uma 
intensa agonia psíquica, que só pode ser neutralizada com a capacitação 
adequada dos agentes que atuam nas diversas fases de apuração dos fatos. 
(…) e pior, eventual frustração e sensação de desamparo da vítima frente a 
Justiça deixa uma margem ainda maior para a anteriormente vitimização 
secundária. Assim, a vitimização primária (causada pelo acusado) se 
acrescenta a vitimização secundária (causada pelo próprio aparelho 
policial/judicial estatal), aumentando ainda mais a (já tão intensa) violência 
contra a mulher. (BIANCHINI, 2014 p. 91). 

Enquanto não se tem uma formação adequada dos profissionais de segurança 

pública neste quesito, existe o Projeto de Lei 5208/20, na qual busca estender o 

atendimento especializado das vítimas de violência doméstica para as vítimas de 

estupro. Ainda em fase de análise na Câmara dos Deputados, o projeto concebe a 

garantia do atendimento especializado das autoridades policiais para vítimas de 

violência doméstica, seja estendido a todas as vítimas de violência sexual, seja em 

âmbito familiar, seja fora deste.  

Dentre as aplicações do projeto, vale ressaltar a previsão do atendimento 

policial e pericial às vítimas seja feito, preferencialmente, por pessoas do sexo 

feminino e que como forma de garantir a honra, a integridade física psíquica e prevenir 

de maior vitimização, a ofendida é protegida de não ter contato direto com 

investigados ou suspeitos e pessoas relacionadas a eles e evitar sucessivas 

inquirições reiteradas e desnecessárias sobre o mesmo fato, bem como 

questionamentos com assuntos irrelevantes.  

O atendimento humanizado a vítima de violência sexual merece um tratamento 

interdisciplinar, qualificar as delegacias especializadas juntamente com as 

corporações policiais, em todos os níveis de atendimento. Os agentes públicos devem 

conhecer as especificidades da violência sexual e receber treinamento adequado a 
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respeito do acolhimento, dos serviços de atendimento disponíveis e do 

encaminhamento necessário.  

Em 2020, um curso promovido pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e da ONU Mulheres trouxe a "Introdução ao Protocolo 

Nacional de Investigação e Perícias no Crime de Feminicídio". Tais iniciativas, 

ainda que a ênfase não seja nos crimes sexuais, traz um marco jurídico junto a 

Política de Enfrentamento à Violência contra Mulheres.  

Sendo assim, a responsabilidade em mudar o atendimento em casos de 

violência sexual não é exclusiva dos agentes de segurança pública, mas envolve 

iniciativas e comprometimento de governos e de toda a sociedade organizada que 

atendam às necessidades dos cidadãos, em especial às vítimas de estupro. 

Sendo assim, a formação policial adequada aos novos tempos se torna 

fundamental na sociedade brasileira pós regime ditatorial, a redemocratização do país 

e a entrada em vigor da nova Constituição apresentou um rol exaustivo de direitos e 

garantias fundamentais, o que necessariamente inclui as atividades das forças de 

segurança.   

 

5.   A LEI MARIA DA PENHA E A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MÉTODOS 

DE SOLUÇÃO DA PROBLEMÁTICA  

 

5.1 A LEI MARIA DA PENHA COMO PARÂMETRO DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

A violência doméstica contra a mulher tem feito parte do cenário da vida do 

público feminino, não tendo um padrão estabelecido de vítima, mas atingindo as mais 

variadas idades, etnias e estratos sociais. A Lei n. 11.340/2006 -  Maria da Penha, 

busca uma possibilidade jurídica para garantir os direitos da mulher, sendo também 

uma das formas de proteção dos direitos humanos, resguardados por nossa 

Constituição Federal de 1988. 
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Segundo Elza Maria Campos, Coordenadora do Curso de Serviço Social da 

Unibrasil, vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social do Paraná e 

Coordenadora da União Brasileira de Mulheres: 

Em vários países em particular na América Latina a criação de uma lei 
específica para tratar deste tipo de violência tem sido fundamental no seu 
enfrentamento. No Brasil, desde a aprovação da Lei 11.340 em 2006, a 
violência contra as mulheres passou a ser considerada “grave” e punida com 
rigor. Diferente da lei anterior onde o agressor pagava uma cesta básica, hoje 
ele pode ser preso em flagrante e medidas protetivas podem ser acionadas 
para defender a vida e a integridade física e psicológica das mulheres. 

 

Um excelente parâmetro para o atendimento às vítimas de estupro, seria 

usufruir dos meios que são utilizados na Lei Maria da penha. De início, a vítima ao 

ingressar na delegacia para a notificação do crime, deverá ser atendida por autoridade 

que garantirá sua proteção policial, havendo necessidade, será encaminhada a 

atendimento hospitalar, bem como o acompanhamento para recolher os seus 

pertences pessoais na residência com a ajuda do aparato policial se necessário. 

Havendo risco de vida, irá fornecer transporte para abrigo seguro, devendo ser 

informada dos seus direitos e serviços disponíveis existentes, conforme disposto no 

artigo 11 da Lei nº 11.340/06. 

Art.11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências: I - garantir 
proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério 
Público e ao Poder Judiciário; II - encaminhar a ofendida ao hospital ou posto 
de saúde e ao Instituto Médico Legal; III - fornecer transporte para a ofendida 
e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando houver risco de vida; 
IV - se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 
pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; V - informar à 
ofendida os direitos a ela conferidos nesta Lei e os serviços disponíveis. 

 

Insta frisar que o referido dispositivo de lei em seu artigo 28 traz a garantia à 

vítima que no caso de estar desacompanhada de procurador, deverá ser-lhe 

proporcionado acesso a defensor público ou advogado. 

Para que o número de denúncias seja compatível com o número real de casos, 

e com o intuito de evitar a revitimização e a cifra negra, é necessário um atendimento 

qualificado às vítimas de estupro, desde o deslocamento em segurança, até um 

protocolo onde as vítimas sejam realmente acolhidas e instruídas da maneira correta, 

além de um suporte psicológico. Fragmentando em partes o inciso supramencionado, 

Bianchini (2014, p. 55), descreve: 
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As formas de violência sexual baseadas no gênero são bastante 
abrangentes, considerando como tal qualquer conduta que, praticada 
mediante (a) intimidação; (b) ameaça; (c) coação ou (d) uso da força, 
constranja a mulher: 1) a presenciar relação sexual não desejada; 2) manter 
relação sexual não desejada; 3) participar de relação sexual não desejada. 
Ainda, é considerada violência sexual qualquer conduta, quando praticada 
mediante (a) coação, (b) chantagem, (c) suborno ou (d) manipulação, que a: 
4) induza a comercializar, de qualquer modo, a sua sexualidade; 5) induza a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade; 6) impeça de usar qualquer 
método contraceptivo; 7) force ao matrimônio; 8) force à gravidez; 9) force ao 
aborto; 10) force à prostituição. Por fim, também constitui violência sexual 
qualquer conduta que (11) limite ou (12) anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos. 

Os direitos sexuais pressupõem a livre exploração da orientação sexual, 
podendo a pessoa promover a escolha do parceiro(s) e exercitar a prática 
sexual de forma dissociada do objetivo reprodutivo. Deve ser assegurado o 
direito à prática sexual protegida de doenças sexualmente transmissíveis, 
além do necessário respeito à integridade física e moral. Já os direitos 
reprodutivos levam em conta a livre escolha do número de filhos que um casal 
deseja ter, independentemente de casamento, sendo assegurado o direito ao 
matrimônio desde que haja concordância plena de ambos. ” (Bianchini, 2014, 
p. 55) 

 

Sendo assim, faz necessário que o ordenamento jurídico brasileiro vise o 

especializado às mulheres vítimas de violência sexual para que não incida a 

revitimização e a cifra negra, e com isso, as benesses da justiça social se estenda a 

toda a sociedade. 

 

5.2 A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Se durante muito tempo a vítima foi escanteada, as novas estratégias 

caracterizadas pela ascensão de um novo modelo de justiça surgiram devido às novas 

pressões sociais. A mudança nas formas de fortalecer a participação popular os 

princípios deliberativos fortalecem a ruptura dos métodos tradicionais de analisar o 

crime e as penas, interdisciplinando a matéria penal com a adoção de políticas 

públicas deliberativas e com o modelo de justiça restaurativa. 

Na concepção embrionária, o instituto da Justiça Restaurativa faz parte da 

tripartida “Restitution in Criminal Justice” do autor ALBERT ENGLASH (1977) que 

apresentou a justiça retributiva, distributiva e restaurativa. O conceito de Justiça 

Restaurativa não é positivado em uma lei unica pronta e acabada, sua atuação vem 

como instrumentos e técnicas diversas com participação de toda a sociedade: ONG’S, 
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entidades comunitárias, a vítima, o ofensor e familiares.  

Paulatinamente, a justiça restaurativa vem ganhando destaque ordenamento 

jurídico brasileiro. O instituto, de cunho predominante commom low, surge como 

método consensual e forma alternativa de justiça. Originalmente, trata-se se um 

acordo entre as partes que põe fim ao processo, acusado e ofendido discutem um 

acordo mais favorável mutuamente que ambas as partes acordam fundados na 

reparação do dano.  

A justiça restaurativa também é conhecida como uma estratégia de solução de 

conflitos considerados como crimes que antecede pela sensibilidade na escuta e 

destaque trazidos às vítimas, tal como defende ZEHR (2012): 

 

A Justiça Restaurativa se preocupa em especial com as necessidades das 
vítimas de atos ilícitos, aquelas necessidades que não estão sendo 
adequadamente atendidas pelo sistema de justiça criminal. Não raro as 
vítimas se sentem ignoradas, negligenciadas ou até agredidas pelo processo 
penal. Isto acontece em parte devido à definição jurídica do crime, que não 
inclui a vítima. O crime é definido como ato cometido contra o Estado, e por 
isso o Estado toma o lugar da vítima no processo. (ZEHR, 2012 p.24) 

 

Desta forma, a vítima começa a ter papel de maior relevância e voz ativa, como 

a participação e controle dos procedimentos realizados, recebendo orientação, 

restituição de perdas materiais e reparação. Suprem-se as necessidades individuais 

e coletivas da vítima e da comunidade pois, conforme BIANCHINI (2014), o fato de a 

vítima ter um papel essencial, tem a oportunidade de expressar seus medos e 

sentimentos geralmente abandonado no sistema tradicional, assim como oportuniza 

ao criminoso a admissão de sua culpa e responsabilidade. 

No sistema civil low, o clássico modelo do processo penal não abria 

possibilidade para a aplicação da justiça consensual dado ao modelo de política 

criminal. Na leitura sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro, é possível observar 

em diversos dispositivos métodos aplicados de justiça consensual.  

Com o advento do princípio da oportunidade da Lei dos Juizados Especiais 

Criminais 9099/95 nos artigos 70, 72, 73 e 74 traz para o autor e a vítima na audiência 

preliminar a possibilidade da composição dos danos, da proposta de aplicação 

imediata de pena não privativa de liberdade e do instituto da transação penal.  
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No Estatuto da Criança e do Adolescente em alguns dispositivos, há a 

possibilidade da remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às 

circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à 

personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional e 

diversas medidas não privativas de liberdade.  

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com regulamentação prevista na 

Lei nº 13.694/2019, no artigo 28-A do Código de Processo Penal apresenta traços da 

Justiça Restaurativa, ainda com severas críticas doutrinas acerca justiça negocial 

penal, trata-se de um negócio jurídico processual formulado entre o Ministério Público, 

representado pelo parquet, e o investigado.  

Aqui é necessário trazer a diferenciação do termo, investigado, da fase pre-

processual no indiciamento do inquérito, quando ainda não há oferecimento da 

denúncia, e, acusado, termo exclusivo da fase processual. Dito isso, acompanhado 

de seu defensor, com o intuito de evitar o oferecimento da denúncia e 

consequentemente o início do processo penal, se compromete a cumprir condições, 

que acarretará à extinção da punibilidade.  

Na Resolução nº 225 de 31/05/2016, dispõe sobre a Política Nacional de 

Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário, traz no artigo 1º a concepção de 

Justiça Restaurativa no Brasil 

A Justiça Restaurativa constitui-se como um conjunto ordenado e sistêmico 

de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à 

conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais 

motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que 

geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado na 

seguinte forma  

 

Além da justiça social e reparação de danos, o modelo colabora na redução do 

sistema criminal no modelo punitivista e encarceraria. Insta frisar que na política 

criminal neoconstituicionalista, o modelo tradicional é superado como único recurso 

de medida punitiva, também torna possível a democratização dos conflitos penais na 

medida em que existe o verdadeiro protagonismo dos envolvidos na gestão do drama 

penal. A aplicabilidade da Justiça Restaurativa ocorre por diversas formas de diálogo 

entre os arrolados, usufruindo de técnicas presentes na mediação, conciliação ou 

círculos restaurativos, buscando a retomada do equilíbrio abalado pelo crime. 



35 
 

Insta frisar que a integração da vítima e dos outros integrantes no procedimento 

da Justiça restaurativa, deve ser instituída de forma voluntária, sob pena de revitimizar 

a vítima ao relembrar das agressões e traumas ocasionados pela prática delitiva, 

resultando em maiores prejuízos à vítima. Nesse sentido, esse modelo alternativo, de 

acordo com se mostra como um sistema de atenção às vítimas em que há interesse 

público com a situação de vitimização e em buscar minimizar as consequências da 

ação sofrida. ACHUTTI (2016, p.80).  

A voluntariedade da participação da vítima e do agressor pode surgir uma forma 

de libertação psicológica da vítima, e por que não, do agressor, bem como superar os 

possíveis traumas ocasionados pelo crime. Os benefícios podem estender a toda a 

sociedade, como forma de prevenir que esse agressor volte futuramente a 

reincidência.  

Vale ressaltar, que em relação à oitiva da vítima, que majoritariamente é o único 

elemento probatório nos casos de violência sexual, a Justiça Restaurativa não tem 

como objetivo utilizá-la como provas contra o agressor, mas sim, a oportunidade de a 

vítima expor todo seu sofrimento e angústia. 

Sendo assim, o diálogo não assume unicamente a função de oitiva ou 

testemunho, que servirá para fins de condenação ou absolvição do agressor, como é 

a regra no modelo tradicional. Trata-se de um conjunto ordenado e sistêmico de 

princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre 

os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e 

por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato são solucionados 

de modo estruturado. 

Apesar das críticas assentadas e da complexidade dos crimes contra a 

dignidade sexual, o objetivo do intuito não é suprimir e tampouco abolir o processo 

penal desses crimes. Aqui não se defende que o agressor não deva ser punido, mas 

complementar através métodos nos quais a vítima tenha o devido protagonismo, que 

tenha a reintegração social e não apenas na restituição de danos materiais sofridos.  

Sobre este último, significa dizer que a restauração não visa somente à 

indenização pelos danos causados – o que a reduziria a mera compensação civil – 

propondo-se também a reparação psicológica dos envolvidos, culminando na 

superação dos traumas decorrentes da infração. (OLIVEIRA, 2012, p. 69) 
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Ao reconhecer o Estado Democrático de Direito e a legitimidade de leis, estas 

devem estar coadunando com a garantia dos direitos humanos e a soberania popular. 

O público e o privado convergem-se para andar de forma paralela trazendo a 

democracia deliberativa, essa ideia de social, pois o direito não pode ser um fim em si 

mesmo. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme a explanação apresentada, observamos a gravidade dos crimes 

sexuais, em que se pese o crime de estupro, pelas consequências drásticas que lhe 

são acarretadas e os danos imensuráveis que trazem danos a longo prazo. De acordo 

com os dados apresentados, mulheres e crianças ocupam majoritariamente o lugar 

de sujeito passivo no crime de estupro, onde o polo ativo da ação predominantemente 

é ocupado pelo homem. 

A ação criminosa traz consigo consequências diversas, sendo absorvidos de 

formas diferentes a depender da vítima. A vitimização origina de resquícios dos danos 

sofridos através do delito, podendo ser primária, secundária ou terciária. O Processo 

de revitimização ou vitimização secundária refere-se às instancias de controles 

formais dos crimes do sistema judiciário. 

A ausência de procedimentos padrões especializados no que tange ao 

recebimento da vítima suscita no processo de revitimização, uma vez que a mesma 

já sofreu os danos causados pelo delito, resultando na insegurança frente ao sistema 

judiciário, o que abrolha no aumento significativo da subnotificação dos casos, 

incrementando a cifra negra. 

Infere-se, portanto, que é necessário um processo de humanização no que 

tange ao tratamento da vítima mulher, de forma a respeita-la observando o princípio 

da dignidade humana, acolhendo de forma adequada, minimizando os traumas físicos 

e psicológicos sofridos. A via crucis da persecução penal não deve ser um processo 

sucumbindo à mulher a vitimização, mas sim um processo de legitimação para a 

aplicação da sanção como forma da efetivação do Estado no sistema judiciário. 
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