
 

 
 

 
 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR LTDA 

CESREI FACULDADE 

CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELLEM LAYANE DA SILVA MOURA 

 
 
 
 
 
 

O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPINA GRANDE – PB 

2022 



ELLEM LAYANE DA SILVA MOURA 

 
 
 
 
 
 

O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trabalho monográfico apresentado à 

Coordenação do Curso de Direito da Faculdade 

CESREI como requisito parcial para a obtenção 

do grau de Bacharel em Direito. 

 
 

Orientadora: Profª. Esp. Paloma Meirelly de 

Queiroz Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPINA GRANDE – PB 

2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M929c 
 

Moura, Ellem Layane da Silva. 

 O crime de estupro de vulnerável no âmbito familiar / Ellem Layane da 
Silva Moura. – Campina Grande, 2022. 

50 f. 

 
Monografia (Bacharelado em Direito) – Faculdade Reinaldo Ramos- 

FAAR, Centro de Educação Superior Reinaldo Ramos-CESREI, 2022. 

 "Orientação: Profa. Esp. Paloma Meirelly de Queiroz Lima”. 

  

1. Crime de Eutupro – Vulnerável – Âmbito Familiar. 2. Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 3. Crime de Abuso Sexual Infantil. I. Lima, 
Paloma Meirelly de Queiroz. II. Título. 

  

CDU 343.541-053.2(043) 
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECÁRIA      SEVERINA SUELI DA SILVA OLIVEIRA CRB-15/225 



 
 
 

ELLEM LAYANE DA SILVA MOURA 

 
 
 
 
 
 

O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO FAMILIAR 

 
 
 
 
 

 
Аprоvаdа em: _ de _ de _ . 

 
 
 

 

BАNCА EXАMINАDОRА 
 
 
 
 
 
 
 

Prоfª. Esp. Paloma Meirelly de Queiroz Lima 

Оrientаdоra CESREI 

FACULDADE 

 
 
 

Prof. Me. Camilo de Lélis Diniz de Farias 

Exаminаdоr CESREI 

FACULDADE 

 
 
 

 

Profª. Dra. Gleick Meira Oliveira Dantas 

Exаminаdоr CESREI 

FACULDADE 



AGRADECIMENTOS 

 

 
Inicialmente, quero agradecer a Deus por me permitir viver todas as 

oportunidades da vida, principalmente, por me amparar nos momentos de aflição 

quando eu pensava que não conseguiria chegar onde estou hoje. Deus disse que não 

seria fácil, mas que seria possível, tenho toda gratidão do mundo em mim. 

Em seguida, agradeço a toda minha família, em especial meus pais que nunca 

duvidaram da minha capacidade de alcançar os meus objetivos, que sempre me 

incentivaram e apoiaram as minhas escolhas. Meu pai e meus tios, que nunca 

mediram esforços, proporcionaram a dádiva de cursar a graduação. Não posso 

esquecer da minha vozinha que me deu um cantinho em sua casa para que eu 

pudesse me deslocar até a universidade. Ao meu irmão, só agradecer por acreditar 

em mim e me incentivar a continuar. Assim como meu namorado, agradeço pela 

paciência e compreensão nos momentos de estresse, ansiedade, quando eu pensava 

em desistir você me impulsionava a continuar. Também, a minha melhor amiga Ana 

Clara, que foi essencial durante esses cinco anos de faculdade, sempre esteve ao 

meu lado me apoiando e me dando forças para continuar, sua amizade é essencial 

para mim. 

Aos meus amigos de curso, agradeço imensamente por tudo que vivenciamos 

e pela amizade que construímos. Foram anos difíceis, mas que no final tudo deu certo. 

Obrigada por compartilharem essa experiência comigo. 

A minha orientadora Paloma, só gratidão pela atenção e todo apoio, por dedicar 

parte do seu tempo a mim, eu não poderia ter uma orientadora melhor. Também, a 

professora Cosma, nossa professora da cadeira de trabalho de conclusão de curso, 

obrigada pela sua dedicação, por sempre se fazer presente quando precisávamos, a 

senhora foi essencial para a construção deste trabalho. 

Aos meus professores acadêmicos, vocês foram o pilar de tudo, sem vocês eu 

não estaria aqui. Obrigada por contribuírem para o meu crescimento pessoal, 

profissional e intelectual. Sentirei saudades de todos, e espero encontrá-los no mundo 

profissional do direito. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na 

porta da vida e disse-lhe: Não tenho medo de vivê-la”. 

Augusto Cury 

https://www.pensador.com/autor/augusto_cury/


RESUMO 
 

 

 

A presente monografia tem por objetivo analisar o crime de estupro de vulnerável no 
âmbito familiar, tema bastante amplo e de grande relevância, tendo em vista que este 
tipo de violência ocorre de forma um tanto quanto complexa causando grande 
reprovação social. A presente pesquisa visa contribuir ao alcance de conscientização 
de toda sociedade, compreender as consequências atribuídas à vítima quando esta 
tem sua dignidade sexual violada, principalmente, quando o agressor vive e convive 
no seio familiar, bem como a importância dos meios de proteção quando aplicados 
corretamente. A metodologia de pesquisa utilizada para esse estudo foi o método 
hipotético-dedutivo, através do procedimento bibliográfico e descritivo, а partir de uma 
análise qualitativa. 

 
Palavras-chave: Estupro. Vulnerável. Família. Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Ineficácia. 



ABSTRACT 
 

 
 

This monograph aims to analyze the crime of rape of vulnerable people in the family 
environment, a very broad theme and of great relevance, considering that this type of 
violence occurs in a somewhat complex way causing great social disapproval. This 
research aims to contribute to the reach of awareness of the whole society, understand 
the consequences attributed to the victim when the victim has his sexual dignity 
violated, especially when the aggressor lives and lives in the family, as well as the 
importance of means of protection when applied correctly. The research methodology 
used for this study was the hypothetical-deductive method, through the bibliographic 
and descriptive procedure, а from a qualitative analysis. 

 
Keywords: Rape. Vulnerable. Family. Status of Child and Adolescent. Ineffectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Para o sistema jurídico brasileiro, o crime de estupro de vulnerável elencado no 

rol dos crimes hediondos, trata-se do ato de conjunção carnal ou quaisquer outros 

atos libidinosos praticados contra pessoas vulneráveis. O foco principal do trabalho é 

o vulnerável menor de 14 (quatorze) anos, que possui proteção legal dos seus direitos 

em legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

O trabalho terá como objetivo geral, compreender o crime de estupro de 

vulnerável voltado ao âmbito familiar, de como ocorre e quais os meios de proteção 

atualmente existentes em nosso ordenamento jurídico. De forma específica, 

compreender os elementos que possam configurar o crime em questão, e entender o 

seu surgimento. Ademais, buscando entender as premissas que ensejam esta prática 

cometida pelo agressor que possui vínculo familiar com a vítima, e os aspectos que 

dificultam a descoberta do crime. Contudo, descrever as atribuições dos órgãos de 

proteção, apontando a ineficiência destes e as possíveis soluções para que possam 

surtir efeitos positivos e significativos. 

 

A partir do exposto, essa pesquisa assume como problemática a ineficácia dos 

meios de proteção como resultado da omissão dos órgãos de proteção. 

Assim, assume-se como hipótese que os órgãos de proteção refletem um dever 

do Estado, da família e dos órgãos simultaneamente, de zelar pelа preservação e 

proteção da criança e do adolescente, vulnerável menor de 14 (quatorze) anos, como 

forma de tornar as medidas eficazes. Ademais, a responsabilização criminal do 

acusado e de quem possui o dever de agir, importando a retirada da vítima do 

ambiente causador dos seus traumas. 

 

A metodologia de pesquisa utilizada para esse estudo foi através do 

procedimento bibliográfico, por meio de levantamentos doutrinários sobre o tema, 

aliado às leis e jurisprudências, doutrinas, produções acadêmicas e artigos em sites 

que abordam o assunto. A partir do método hipotético-dedutivo, de forma a analisar o 

caso concreto com base em hipóteses, com o fim de estabelecer possíveis respostas. 

É relevante destacar que а pesquisa se desenvolverá а partir de uma análise 

qualitativa dos conteúdos analisados, com o fim valorativo e conceitual. 
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Por fim, no que toca aos objetivos, a pesquisa será descritiva de modo a retratar 

e expor com precisão os fatos desenvolvidos nesta pesquisa. Está dividida 

didaticamente em três capítulos: 

 

No primeiro capítulo, ressalta-se o conceito do crime de estupro de vulnerável 

de modo a compreender o significado da palavra, as legislações pertinentes ao crime, 

bem como seu breve histórico e os avanços no ordenamento jurídico. 

 

O segundo capítulo analisa o crime dentro do âmbito familiar, a relação 

existente entre vítima e agressor, bem como os aspectos que dificultam a descoberta 

do crime na visão da psicologia. 

 

Por fim, o terceiro capítulo trata acerca dos meios de proteção atualmente 

existentes em nosso ordenamento jurídico e a ineficácia desses meios diante da 

omissão dos órgãos de proteção, e a responsabilização criminal nestes casos. 

 

Quanto da relevância social desse estudo, é fundamental compreender os 

impactos causados à vítima deste crime, e a importância que esta saiba identificar 

quando sujeita a uma situação de risco. No âmbito аcаdêmicо, а sua relevância 

científica se faz diante da problemática ser atual. 
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1 CAPÍTULO I – O CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

 
 

No primeiro capítulo será abordado o conceito e contexto histórico do crime de 

estupro de vulnerável, desde os primórdios à sua evolução dentro do nosso 

ordenamento jurídico, bem como as legislações pertinentes e as definições do crime 

de estupro versus o estado de vulnerabilidade atribuído a vítima menor de 14 

(quatorze) anos, que será o foco principal do trabalho. 

 
1.1 CONCEITO E CONTEXTO HISTÓRICO DO CRIME 

 

O crime de estupro de vulnerável é um crime relativamente novo, uma vez 

que ele foi inserido com o advento da Lei nº 12.015 em 07 de agosto de 2009, lei essa 

que inovou o código penal em relação aos crimes sexuais. É caracterizado pelo ato 

de conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso praticado contra crianças e 

adolescentes menores de 14 (quatorze) anos. No entanto, a prática do estupro já era 

prevista há muito tempo, mais diante da inexistência dos códigos escritos, as leis se 

sustentavam apenas nos costumes das sociedades. 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é influenciada de forma 

intensa pelo tempo histórico e pela cultura, o que complica ainda mais uma definição 

aceita globalmente. A violência ocorre em qualquer contexto, independentemente da 

classe social, da faixa etária, etnia e da sociedade, envolvendo conteúdos de difícil 

compreensão e potencialmente apresentando risco de morte aos envolvidos. 

 

Conforme entendimento de Posterli (1996, p.207 apud FERREIRA, 2019) sobre 

crime de estupro à luz da história: 

 
(...) havia a aprovação da comunidade para a manutenção de prostíbulos em 
que meninos escravos eram usados para a satisfação sexual de adultos, 
entretanto, com o surgimento do cristianismo iniciou-se um ciclo de 
condenação da prática sexual entre adultos e crianças por volta do século 
XVII. (FERREIRA, 2019 apud POSTERLI, 1996, p. 207). 

 

Para os antigos da mitologia grega, a sexualidade, amor, e o sexo, estavam 

intimamente ligados á criação da terra, do céu, e do submundo. Tudo se resume a 

uma teogonia de incesto, poligamia, e estupro de menores, onde o erotismo era 

elementar e estava lá desde o início demonstrando o papel reprodutivo como premissa 
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essencial. A mitologia grega era carregada de teor sexual e tratada de maneira 

progressiva, quando, por exemplo, as relações sexuais forçadas eram vista como 

natural entre todas as pessoas. 

Ainda nas palavras de Hisgail (2007, apud FERREIRA, 2019): 

 

Na Grécia antiga, a infância era marcada por muitas ocasiões eróticas, sendo 
que em muitos casos as próprias filhas eram estupradas por seus pais e, 
nessa cultura, muitas mulheres da Roma e da Grécia não tinham seu hímen 
íntegro. Ademais, vale destacar que não eram apenas as mulheres vítimas 
desse abuso, pois muitos filhos homens eram entregues a homens mais 
velhos desde os 07 (sete) anos, onde eram abusados sexualmente até 
completarem 21 (vinte e um) anos. (FERREIRA, 2019 apud HISGAIL, 2007). 

 

Existe uma lenda conforme a mitologia grega, sobre a origem da sexualidade, 

especificamente no que diz respeito à relação entre homens e jovens considerados 

menores. Acreditava-se que Orfeu, poeta e músico da mitologia grega, teria se 

apaixonado por uma jovem após o falecimento da sua esposa, e esse relacionamento 

entre um adulto e um menor levava o nome de pederastia, que tratando-se do nosso 

ordenamento jurídico pode-se classificar como o crime de estupro de vulnerável visto 

a diferença de idade entre ambos e a relação que os une. 

No entanto, trata-se de uma espécie de anacronismo, ou seja, os fatos 

considerados aceitos naquela época, hoje é tratado com total repúdio, tanto que o 

crime de estupro de vulnerável está entre os crimes classificados como hediondo. 

Tipificado no rol dos crimes contra a dignidade sexual, é notório que o crime de 

estupro de vulnerável sempre existiu, verifica-se que em nosso país os crimes sexuais 

ocorrem de forma excessiva. Desde os primórdios a prática do crime de estupro era 

corriqueira, no entanto, mediante inexistência da mídia e dos meios de comunicações 

esta prática passava-se despercebida, tornando-se algo comum e de difícil elucidação 

para comprovação de tais fatos e a possível repreensão. 

Essa inovação legislativa foi bastante significativa, com a expressa mudança o 

crime de estupro ganhou uma grande importância e real atenção aos menores de 14 

(quatorze) anos que sofrem diante desta prática delituosa, que apesar da não 

conjunção carnal, tais atos libidinosos são capazes de atribuir traumas psicológicos a 

vítima. 

 

1.2 LEGISLAÇÕES PERTINENTES AO CRIME E OS AVANÇOS NO CÓDIGO 

PENAL BRASILEIRO 
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1.2.1 Lei n° 2.848/1940 

 
Nó Código Penal de 1940 não havia nenhum tipo penal que protegia a 

dignidade sexual do menor de 14 (quatorze) anos, o que havia era apenas uma 

definição legal do tipo penal denominado estupro. 

O crime de estupro de vulnerável previsto hoje em nossa legislação, teve 

previsão somente com a lei 12.015/2009, em que houve uma alteração no chamado 

“Crime Contra os Costumes” que passou a ser denominado de crimes contra a 

dignidade sexual, que produziu uma alteração importante no crime de estupro, que foi 

a tipificação do crime de estupro de vulnerável. 

O crime de estupro existia em duas figuras separadas, o atentado violento ao 

pudor e o estupro, sendo o primeiro restringido aos atos libidinosos e o segundo à 

conjunção carnal não consentida sob violência ou grave ameaça. O crime de estupro 

fazia menção apenas à figura de mulher, o que mudou com a alteração da Lei 

12.015/2009. O objeto jurídico, entendido esse, bem a ser protegido pela legislação 

penal, era a liberdade sexual da mulher, especificamente, o direito de escolha do 

parceiro para as práticas sexuais. 

Apenas o homem poderia ser sujeito ativo dessa infração penal, pois a conduta 

que o caracteriza é a conjunção carnal consistente na introdução do pênis na vagina. 

No entanto, não significa que a mulher não poderia ser sujeito ativo, esta poderia 

perfeitamente configurar-se como partícipe, coautora, ou mesmo autora mediata, 

quando, por exemplo, uma mãe que possui o dever legal de agir e se torna omissa 

diante do crime. Portanto, o fato de a mulher não poder executar o núcleo do tipo por 

questões óbvias, não a tornaria imune à responsabilização criminal pelo crime de 

estupro. 

O artigo 217 do nosso código penal atual que trata do crime de estupro de 

vulnerável como um tipo penal incluído pela Lei 12.015/2009, era tipificado como crime 

de sedução no código penal de 1940, sendo revogado com a Lei 11.106/2005. 

 
Art. 217 – Seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e maior de quatorze, 
e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou 
justificável confiança: Pena - reclusão, de dois a quatro anos. REVOGADO. 
(Brasil, 1940). 

 

O crime de sedução está intimamente ligado ao fundamento de confiança, 

baseado nos costumes da época em que a virgindade era tabu e a mulher deveria 

conservar seu voto de castidade. O que caracteriza a diferenciação é que naquela 
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época não levava em consideração os meios utilizados para a prática do crime, como 

por exemplo, a utilização da força, violência, ou grave ameaça, e nem mesmo a idade 

da vítima, pois muito se questiona o que leva uma pessoa maior com discernimento 

totalmente formado, ter ou manter relações sexuais com uma pessoa vulnerável, que 

na grande maioria dos casos este possui grau de parentesco com a mesma, 

representando um ato de desumanidade que merece punição severa e com muito 

mais rigor. 

 
1.2.2 Constituição Federal 1988 

 
A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 1º, inciso III, acerca do 

princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o artigo 5º, caput, em seu inciso 

X, trata da inviolabilidade, a intimidade, a vida privada e a honra, tal qual são tidas 

como garantias fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana. 

 

A dignidade sexual elencada no rol do princípio da dignidade da pessoa 

humana, o qual se dá ao entendimento que o indivíduo tem direito de escolher com 

quem deseja ter o relacionamento sexual, desde que seja plenamente capaz. 

Atualmente, vivemos em um contexto de realidade onde é normal muitos jovens 

possuir uma vida sexual ativa, no entanto, conforme nossa legislação penal, pacificou 

para 14 (quatorze) anos a idade da vítima do crime de estupro de vulnerável. De 

acordo com essa perspectiva, não há fundamento para o agente maior que tenha 

praticado tal crime se eximir da responsabilidade e responder pela violação ao bem 

jurídico tutelado, principalmente quando este é o agressor que possui vínculo familiar 

com a vítima. O objeto jurídico tutelado em questão, é a dignidade sexual, ter ou 

manter relações sexuais com conjunção carnal ou por meio de atos libidinosos. 

Quando se tratar de crianças e adolescentes, estas estão resguardadas por 

nossa Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

principalmente quando tratado à respeito da violência e exploração é importante 

ressaltar o princípio da proteção integral, conforme determina a Constituição Federal: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional no 65, de 2010). 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente. (BRASIL, 1988). 

 

A Constituição Federal traz como princípio basilar a dignidade sexual, elencado 

no rol dos direitos fundamentais com intuito de positivar uma vida digna e honrada. 

No entanto, para melhor garantir a efetivação desses direitos fundamentais, surge a 

lei própria específica às crianças e adolescentes que possuem seus direitos violados, 

que é o Estatuto da Criança e Adolescente. 

Nesse passo, Rogério Greco (2011, p. 534) entende: 

 
O estupro de vulnerável, atingindo a liberdade sexual, agride, 
simultaneamente, a dignidade do ser humano, presumivelmente incapaz de 
consentir paro o ato, como também seu desenvolvimento sexual. (GRECO, 
2011, p. 534). 

 

Quando falamos no menor de 14 (quatorze) anos, estamos nos referindo ao 

vulnerável, pessoa totalmente desprovida de mecanismos de defesa. Essa condição 

já vem sendo discutida de forma bem acentuada, tendo como marco significativo o 

século passado. A vulnerabilidade tomou espaço no direito penal, acolhida 

principalmente no título dos crimes da dignidade sexual a partir de 2009 e substitui 

uma antiga análise que se fazia envolvendo casos de violência presumida, o que hoje 

não existe mais. 

 
1.2.3 Estatuto da Criança e do Adolescente 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas do 

ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança 

e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos ao Poder 

Judiciário. Instituído pela Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, regulamenta os direitos 

da criança e do adolescente inspirados pelas diretrizes da Constituição Federal de 

1988, ou seja, representa a sequência das ações que já estavam preconizadas pela 

Constituição. 

O Estatuto traz a definição de criança que é aquela até 12 (doze) anos 

incompletos; e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos. No entanto, 

trataremos ao longo do nosso trabalho acerca dos vulneráveis menores de 14 

(quatorze) anos, conforme o Código Penal. 

Aqueles que agirem contra os direitos da criança e do adolescente, ou se 

omitirem quanto a esses direitos, serão punidos na forma da lei para que todos eles 
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não sejam negligenciados ou violentados, pois, todos devem zelar pela dignidade 

destas. 

 
1.2.4 Lei n° 12.015/2009 

 
A Lei nº 12.015/2009 revogou o crime de atentado violento ao pudor, 

especificamente o artigo 214 do Código Penal, mas isso não implicou em uma abolitio 

criminis, pois a conduta de atentado violento ao pudor que estava no referido artigo 

foi inserida dentro do dispositivo 213, passando toda a ação a ser considerada 

estupro. 

Antes da Lei nº 12.015/09, a modalidade do crime de estupro de vulnerável não 

estava expressa como crime específico, o que havia era apenas o crime de estupro, 

aquele praticado com violência ou grave ameaça contra maior de 18 (dezoito) anos. 

Porém, no caso de alguém maior de 18 (dezoito) anos praticar relação sexual contra 

menor de 14 (quatorze) anos consistia em uma presunção relativa de violência, ou 

seja, no momento dessa relação presumia-se que o agente havia se utilizado de 

violência no momento do ato. Essa presunção relativa significa que, ao mesmo tempo 

que a lei presumia a violência no momento da relação sexual, permitia ao réu provar 

que não se utilizou dessa violência ou grave ameaça, caso contrário haveria 

condenação. Com a tipificação do crime de estupro de vulnerável em crime específico, 

tudo mudou. 

O sujeito ativo do crime é qualquer pessoa física maior e capaz. Antes de 2019 

era considerado sujeito ativo apenas a figura do sexo masculino, hoje não importa se 

o sujeito é do sexo masculino ou feminino. 

O sujeito passivo é uma questão importante, em relação ao artigo 213, caput, 

temos como sujeito passivo somente pessoas maiores e capazes. No parágrafo 

primeiro se a pessoa tiver entre 18 (dezoito) e 14 (quatorze) anos há uma majoração 

de pena neste caso. No entanto, se a pessoa tiver menos de 14 anos e for incapaz 

transitoriamente ou não, estaremos nos referindo ao crime de estupro de vulnerável 

tipificado no artigo 217-A do Código Penal. O Código Penal anterior, em seus 

dispositivos fazia menção apenas à pessoa do gênero feminino, com alteração em 

sua redação, o artigo 213 do referido código abrange também o homem que tenha 

sua dignidade sexual violada. 

Nesse passo, segue entendimento de Rogério Greco (2017, p. 1125): 
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A nova redação do art. 213 do Código Penal considera ainda como estupro o 
constrangimento levado a efeito pelo agente no sentido de fazer com que a 
vítima, seja do sexo feminino ou mesmo do sexo masculino, pratique ou 
permita que com ela se pratique outro ato libidinoso. GRECO (2017, p. 1125). 

 

O estupro que até então era um crime só de constrangimento da mulher para 

realização de conjunção carnal, passou a ser um crime de constrangimento de 

pessoas, seja homem ou mulher, mediante violência ou grave ameaça para a prática 

ou de conjunção carnal ou ato libidinoso. Portanto, entende-se que a configuração 

desta prática criminosa independe do gênero sexual, e dos meios praticados, bem 

como as experiências passadas, dá-se bastando que a vítima seja menor de 14 

(quatorze) anos. 

A Lei nº 12.015/2009 produz uma alteração também ao artigo 218 do Código 

Penal, conhecido como corrupção de menores, o que alguns chamam hoje de crime 

de induzimento do vulnerável para satisfação de lascívia de terceiros, que é o 

induzimento do menor de 14 (quatorze) anos a satisfazer lascívia de outrem mediante 

atos eróticos, sensuais, que levam a consumação de um possível estupro classificado 

no artigo 217-A do Código Penal. 

Outro crime incluído pela referida lei com menção ao vulnerável menor de 14 

(quatorze) anos é o crime do artigo 218-A, que é o crime de satisfação de lascívia 

mediante presença de criança ou adolescente. Este crime é diferente do artigo 218, 

isso porque no artigo 218-A o vulnerável é induzido a presenciar o ato sexual, ou o 

agente pratica o ato sexual na presença da criança ou adolescente. 

Em matéria processual, a Lei nº 12.015/2009 também trouxe alterações, a ação 

penal passa a ser pública condicionada à representação para os crimes do capítulo I 

e II dos títulos dos crimes contra a dignidade sexual, e o legislador no artigo 225 faz 

uma ressalva, que valerá apenas para os crimes em que não houver envolvimento de 

menor de 18 (dezoito) anos ou vulnerável. Nos demais capítulos, o legislador ficou 

silente, isto porque os demais capítulos já mencionam os crimes específicos aos 

vulneráveis. 

 
1.2.5 Lei n° 13.718/2018 

 
Em 2018, houve uma inovação muito importante no que diz respeito aos crimes 

sexuais, alterando mais uma vez o artigo 225 do Código Penal no sentido de que a 

ação penal de todos os crimes contra a dignidade sexual é a ação penal pública 
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incondicionada, o que gerou muitas discussões, se o fato estaria ou não interferindo 

na intimidade da vítima de querer ou não querer uma ação penal pelo fato de que a 

expõe, principalmente quando trata-se de criança ou adolescente menor de 14 

(quatorze) anos. 

A referida lei trouxe no artigo 234-A duas importantes majorantes já alteradas, 

e dispõe que, os crimes previstos no título dos crimes contra a dignidade sexual terão 

a pena aumentada de metade a dois terços se do estupro resultar gravidez, e 

aumentada de um terço a dois terços se o agente transmitir a vítima doença 

sexualmente transmissíveis, que sabia ou deveria saber que estava portando. 

O primeiro tipo penal introduzido com a Lei nº 13.718/2018 foi o crime de 

importunação sexual, com relação a pessoa vulnerável é necessário entender como 

ocorreu essa importunação. A maioria dos autores entendem que o vulnerável que 

está sofrendo essa importunação sexual encontra-se sujeito ao crime de estupro de 

vulnerável. 

Há uma questão bastante polêmica acerca do caso de importunação sexual, é 

a situação de beijos e toques libidinosos sobre a roupa sem contato físico entre 

criminoso e a vítima, principalmente envolvendo vulnerável. Houve tentativas em sede 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) de 

desconfigurar o estupro de vulnerável para configuração de importunação sexual, no 

entanto, não prosperou. 

 

1.2 ESTUPRO X ESTADO DE VULNERABILIDADE 

O crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal, este crime 

protege a chamada dignidade sexual ou liberdade sexual, é um crime extremamente 

grave que se encontra no rol da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 que dispõe acerca 

dos crimes hediondos. 

Vale salientar que o crime previsto no referido artigo trata-se na modalidade 

simples, o que não significa que não está relacionado a algo banal, mas sim a 

diferenciação do crime da modalidade qualificada. 

A redação atual do crime de estupro é a junção do artigo 213 e 214 da redação 

antiga que trata do crime de atentado violento ao pudor, hoje a redação é a soma 

destes dois crimes, tornando-se um pouco mais amplo. 
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Tem-se como figura o verbo “constranger”, ou seja, constranger tem o sentido 

de obrigar, o sujeito ativo, o criminoso, irá obrigar a vítima a algum tipo de ato sexual 

mediante violência ou grave ameaça. 

Ressalte-se que a população conhece a descrição e as características do crime 

apenas em caso de associação carnal, excluindo-se qualquer ato libidinoso ou luxúria 

que tenha sido classificado como crime, que incapacite a atrocidade do crime. No 

entanto, o crime de estupro também se consuma sem o contato físico direto, a 

conjunção carnal propriamente dita, qualquer ato que venha a ser capaz de gerar 

prazer e satisfação sexual é passível para a consumação do crime de estupro. 

Há dois tipos de ato sexual distintos: a conjunção carnal, que é o ato 

propriamente dito, e outros atos libidinosos. O artigo 218-A do Código Penal, traz a 

caracterização do que difere do ato de conjunção carnal, a saber: Satisfazer a 

concupiscência na presença de criança ou jovem, a pena para esse crime é de 02 

(dois) a 04 (quatro) anos, o agressor que comete esse crime recebe pena leve diversa 

da violação de pessoa vulnerável, que é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de prisão. 

Quanto aos atos libidinosos a legislação não definiu, no entanto, não há dúvidas que 

alguns atos sexuais representam o crime de estupro, por exemplo o sexo anal, sexo 

oral, masturbação, que constituem elementos que sem dúvidas trazem a ideia de ato 

libidinoso tendente ao estupro. 

Segundo o jurista Guilherme de Souza Nucci (2017, p. 1632), conhecido por 

diversas obras dentro do Direito Penal e Processual Penal, afirma que “o estupro pode 

se consumar sem que haja conjunção carnal, a consumação do estupro pode dar-se 

sem o contato físico, mas desde que exista a presença física. Trata-se de ato 

libidinoso, sem contato físico direto, apto a configurar o crime de estupro”. 

No entanto, há doutrinadores como Cezar Bitencourt (2018) que entendem que 

alguns atos por haver desproporção entre o ato em si e a punição, não poderiam ser 

considerados atos libidinosos tendidos ao estupro, um bom exemplo é o beijo lascivo 

ou a apalpação do seio que para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) configura-se 

como ato libidinoso. 

É importante frisar que para a configuração do crime de estupro é necessário 

sempre que os atos estejam acompanhados do cometimento com violência ou grave 

ameaça, caso contrário seria tipificado como importunação sexual disposto no artigo 

215-A do Código Penal. 

Quanto à consumação, afirma Rogério Greco (2014, p. 747): 
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No que diz respeito à primeira parte constante do caput do art. 217-A do 
Código Penal, o delito de estupro de vulnerável se consuma com a efetiva 
conjunção carnal, não importando se a penetração foi total ou parcial, não 
havendo, inclusive, necessidade de ejaculação. Quanto à segunda parte 
prevista no caput do art. 217-A do estatuto repressivo, consuma-se o estupro 
de vulnerável no momento em que o agente pratica qualquer outro ato 
libidinoso com a vítima. Vale frisar que, em qualquer caso, a vítima deve se 
amoldar às características previstas tanto no caput, como no § 1º do art. 217- 
A do Código Penal, não importando se tenha ou não consentido para o ato 
sexual. Em se tratando de um crime plurissubsistente, torna-se perfeitamente 
admissível a tentativa. (GRECO, 2014, p.747) 

 

Portanto, a consumação do crime independe da introdução completa ou 

incompleta do órgão genital, não importando se foi total ou parcial, mas havendo a 

violência ou grave ameaça à pessoa. 

Na consumação de outros atos libidinosos, basta a efetiva realização ou 

execução de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. É possível a tentativa quando 

se emprega a violência ou grave ameaça com objetivo do ato sexual, mas o agressor 

não consegue iniciar os atos libidinosos porque é impedido por terceira pessoa. 

Esta pesquisa é de suma importância e de grande relevância social, implicando 

à violação aos princípios constitucionais, a dignidade humana, a dignidade sexual e a 

liberdade sexual, principalmente quando se trata de pessoas vulneráveis que não 

podem se defender. 

O Código Penal entende acerca da vulnerabilidade, a saber, é aquela menor 

de 14 (quatorze) anos, enfermo ou deficiente mental, que não possui discernimento e 

nem capacidade de resistência para consentir a relação sexual, o consentimento da 

vítima não descaracteriza o crime. Ocorre pela condição ostentada pela vítima, 

mesmo que ela tenha consentido para a prática do ato e não tenha ocorrido violência 

ou grave ameaça, o crime se consumou só pelo fato dela ser vulnerável. 

Temos três categorias elencadas no rol de pessoas consideradas vulneráveis 

sexualmente, e o que nos interessa em questão é o vulnerável menor de 14 (quatorze) 

anos. Acerca do tema, há discussões muito emblemáticas que nos remete ao século 

passado, quando ainda nem existia vulnerabilidade sexual, o código referia-se apenas 

ao estupro com presunção de violência, como falado anteriormente. 

No âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, havia alguns precedentes 

afastando o caráter absoluto da presunção nas hipóteses em que a pessoa menor de 

quatorze anos já tinha uma vida sexual pregressa. 
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Ainda com o advento da Lei nº 12.015/09, houve ainda em sede doutrinária 

quem tentasse flexibilizar este requisito sob o argumento de que deveríamos 

interpretar a vulnerabilidade do menor de 14 (quatorze) anos em conjunto com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente que nos diz que criança é a pessoa com até 12 

(doze) anos incompletos, e adolescente é a pessoa a partir dos 12 (doze) aos 18 

(dezoito) anos incompletos, considerando vulnerabilidade absoluta somente as 

pessoas consideradas crianças menores de doze anos, e vulnerabilidade relativa aos 

adolescentes de doze e treze anos. No entanto, essa tese não vingou. Foi consagrado 

tanto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

o caráter absoluto da vulnerabilidade. 

Vale dizer, pessoa menor de 14 (quatorze) anos é sexualmente vulnerável e 

sujeito a caracterização do crime de estupro de vulnerável independentemente de 

haver elementos de prova que demonstrassem que aquela pessoa menor de quatorze 

anos tivesse sua vida sexual ativa, ou que ela tivesse consentido para a ocorrência 

da relação sexual. 

 
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. 
RELATIVIZAÇÃO. RELACIONAMENTO DURADOURO ENTRE RÉU E 
VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. Mostra-se possível a relativização da presunção de 
violência nos delitos sexuais, com a absolvição do acusado, diante das 
peculiaridades do caso concreto. Consentimento da vítima. Na hipótese dos 
autos, antes das relações sexuais, réu e vítima namoraram durante meses. 
Fato público reconhecido pelas testemunhas. APELAÇÃO PROVIDA, POR 
UNANIMIDADE. (Apelação Crime Nº 70044878270, Sétima Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos... (TJ-RS - ACR: 70044878270 RS, 
Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 24/05/2012, Sétima 
Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/05/2012). 

 

Considerando toda a problemática que vivenciamos todos esses tempos, 

sobretudo, muitos se encontram dentro de suas casas vivenciando muitos conflitos, 

no qual estas por muitas vezes são silenciadas, percebe-se que o crescimento dos 

casos é muito além daqueles que chegam ao Poder Judiciário, e que as diferenças 

entre o crime de estupro e o crime de estupro de vulnerável vai além da idade da 

vítima. 



21 
 

 

2 CAPÍTULO II – ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO FAMILIAR 

 
 

No segundo capítulo, será abordado o conceito de família, contexto principal 

do objeto de pesquisa, e para isso é necessário fazer uma análise do que representa 

o âmbito familiar e qual a relação entre vítima e agressor que tem como consequência 

a difícil descoberta e elucidação do crime. 

 

 
2.1 CONCEITO DE FAMÍLIA 

 
Para o sistema jurídico brasileiro a respeito das relações familiares, o conceito 

de família possui significados plúrimos, ou seja, a família é constituída pela união do 

homem e da mulher mediante o casamento ou união estável, ou por meio de 

alternativas legais de adoção. 

Conforme o dicionário de língua portuguesa, o significado de “família” é 

entendido através de muitas abordagens, primeiramente como um grupo de pessoas 

que compartilham a mesma casa, especialmente os pais, filhos, irmãos, etc.; segundo, 

como um grupo de pessoas que possuem relação de parentesco; e por último, como 

um grupo de pessoas cujas relações foram estabelecidas pelo casamento, por filiação 

ou pelo processo de adoção, ou, que possuem hábitos, costumes, comportamentos 

ou interesses oriundos de um mesmo local baseados em afeto. 

Nas palavras de Rodrigo da Cunha Pereira (2021, p. 188), “o afeto para o 

Direito de Família não se traduz apenas como um sentimento, mas como uma ação, 

uma conduta. É o cuidado, a proteção e a assistência na família parental e conjugal”. 

Cumpre-se notar que o texto Constitucional de 1988, tem intrínseco o princípio da 

afetividade, que é tido como valor jurídico, auferido através do cuidado que os 

membros possuem um para com o outro, e esse cuidado pode ser observado através 

da convivência, e tomou espaço dentro do ordenamento jurídico e da sociedade como 

um todo, e é através desta que aprendemos valores, regras e a nossa cultura. 

O nosso ordenamento jurídico, o Código Civil Brasileiro (2002) 

especificamente, em seu artigo 1.634 trata acerca do Poder Familiar: 

 
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação 
conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos 
filhos. 
I- dirigir-lhes a criação e a educação; (Brasil, 2002) 
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Conforme entendimento, poder familiar é o poder que os pais ou responsáveis 

possuem sobre os filhos. Muitos acreditam que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente surgiu como uma forma de diminuir este poder dos pais, o que na 

verdade reforça cada vez mais. O poder familiar deve ser exercido de forma firme, 

íntegra, e em igualdade de condições entre ambos os pais enquanto menores os 

filhos. Assim como dispõe, neste sentido, o artigo 4º da Lei nº 8.069 de 1990, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente quanto trata que: 

 
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude. (Brasil, 1990) 

 

Portanto, no que compete à família, este é o elemento importante para a 

sobrevivência dos sujeitos, e igualmente para a proteção e socialização dos seus 

componentes, principalmente quando se tratar de crianças e adolescentes que estão 

resguardados por nossa Constituição. 

Para muitos de nós, a família representa um espaço de socialização, cuidado, 

lugar de acolhimento individual e grupal dos seus membros, independente dos tipos e 

arranjos que a constitui, família é sinônimo de refúgio onde não há dor e nem medo, 

pois sempre haverá um colo que nos caiba. Nos últimos anos, são recorrentes cenas 

de extrema violência no âmbito familiar, permitindo à sociedade entender que a família 

não é um ambiente carregado de afetividade, como crê falsamente a maioria das 

pessoas. 

 

2.2 RELAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR 

 
O crime de estupro de vulnerável é muito mais comum do que se imagina, em 

geral, os abusadores são sempre pessoas que estão muito próximas à vítima. 

Observando o perfil de comportamento das vítimas, estas sempre dão sinais, seja na 

mudança repentina de comportamento ou os próprios sinais físicos aparentes no 

corpo destas. 
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Conforme entendimento de Carla Pinheiro (2019, p.263): 

 
Na maioria das vezes, o agressor é uma pessoa aparentemente normal, até 
mesmo querida pelas crianças e pelos adolescentes. Tanto que os 
“estranhos” são responsáveis por um pequeno percentual dos casos de 
abuso sexual registrados. Geralmente os abusos sexuais são" perpetrados 
por pessoas que já conhecem a vítima, como pai, mãe, madrasta, padrasto, 
namorado da mãe, parentes, vizinhos, amigos da família, colegas de escola, 
babá, professor(a) ou médico(a) etc. O espaço físico onde ocorre a 
concretização do abuso é, com frequência, o da própria casa do abusado ou 
mesmo um local perto da casa da vítima ou do agressor. Além disso, as 
vítimas e os agressores costumam pertencer, muitas vezes, do mesmo grupo 
étnico e socioeconômico. (PINHEIRO, 2019, p.263) 

 

A negação dos pais ou responsáveis perante estes sinais faz com que a criança 

ou adolescente se sinta desprotegida diante das pessoas a qual ela deveria confiar, 

criando para o futuro um adulto que não confia nas pessoas e objetivando frustrações. 

Neste sentido, é notório que o estupro de vulnerável possui grandes proporções 

de gravidade e risco social, ainda mais quando este ocorre no ambiente familiar, 

perpetrado por pessoa próxima a vítima ao qual esta depositou confiança, 

denominamos de violência sexual intrafamiliar. 

Nesse passo, Alice Bianchini (2013, p.59) entende: 

 
A criança que vivencia a violência, muitas vezes durante toda a infância, 
acaba por considerar comum o uso da força física. Portanto, o abuso sexual 
infantil necessariamente precisa ser estudado no contexto das relações de 
gênero. Muitas vezes, é no interior do próprio lar que a vítima é violentada. 
(BIANCHINI, 2013, p.59) 

 

A violência sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes ocorrido muitas 

vezes no seio da família, ambiente fechado e carregado de intensa afetividade, são o 

palco para a prática desses atos. 

A violência sexual intrafamiliar é dita como aquela que ocorre no âmbito familiar, 

envolvendo parentes que possuem proximidade com a vítima, e que na maioria dos 

casos vivem sob o mesmo teto. Nesse sentido, Azambuja (2011) acerca da violência 

sexual contra criança e adolescentes “ainda é um fenômeno social grave que atinge 

todas as idades, classes sociais, etnias, religiões, culturas e limitações individuais”, 

ainda conforme o perfil do agressor diante do crime, “pratica a violência de forma 

repetitiva, insidiosa, fazendo crer que ela, a vítima, é culpada por ser abusada”. 

Portanto, quando ocorrido no ambiente familiar torna-se ainda mais difícil o 

problema, pois, sobretudo quando o responsável legal que possui o dever de agir é 

omisso, prefere muitas vezes sacrificar a criança ou adolescente vítima por medo das 
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ameaças do violador, ou por temerem as diversas formas de dificuldade que surgirão 

fatalmente com a descoberta ou revelação da violência. Por sua vez, a Doutora e 

Especialista em Psicologia Jurídica, Beatrice Marinho Paulo (2012, p.492), entende: 

 
Não raro, a violência sexual é praticada pelo pai ou padrasto, com a 
conivência da mãe, que prefere não enxergar a realidade ou simplesmente 
opta por naturalizar a situação. . Por comodidade, entende como natural o 
fato, chegando a justificá•-lo. O pai ou padrasto é muitas vezes o provedor do 
lar, responsável pelo sustento da família, e a companheira, seja por 
interesses financeiros ou emocionais, prefere ignorar a situação, imaginar 
que o filho ou filha está mentindo, ou até mesmo considerar o fato como 
natural, que a vítima provocou a situação etc. (PAULO, 2012, p.492) 

 

No crime de estupro de vulnerável, o autor se utiliza da ameaça, do 

constrangimento, do uso da força física e principalmente da incapacidade da vítima 

de consentir para satisfazer suas necessidades sexuais. Os agressores são capazes 

de despertar nas vítimas os piores sentimentos: medo, raiva e vergonha. Muitas 

crianças se sentem culpadas e acreditam que o problema está nelas." (BIANCHINI, 

2013, p.62) 

De acordo com Araújo (2002), “são características marcantes do agressor, a 

utilização de artimanhas, da sua inteligência como forma de atrair a criança, 

aproveitando-se de sua vulnerabilidade e falta de discernimento”. Ou seja, a violência 

costuma vir não de um psicopata totalmente desconhecido, mas logo de quem a vítima 

menos esperava e em quem mais confiava, tornando a situação muito mais difícil de 

entender e lidar. 

Um fator psicológico importante é a distorção cognitiva, ou seja, são 

interpretações enviesadas da realidade que contribuem para a ocorrência, a 

manutenção e a justificativa do abuso sexual, permitindo que o autor encontre uma 

justificativa pelo que fez. Alguns exemplos de distorções são as ideias de que a vítima 

desejava o ato sexual ou que estas estão sempre sexualmente receptivas aos 

homens, mesmo quando dizem não, o que não é aceito quando se trata do crime de 

estupro de vulnerável, quando a vítima não possui capacidade de decidir sobre. 

De acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 

registrados em 2020 mais de 17.000 estupros no nosso país, sendo que mais de 70% 

das vítimas eram mulheres e mais da metade tinham até 13 (treze) anos. 
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TÍTULO 1 – Gráfico do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019-2020) 

 
Figura 1 – Dados sobre a quantidade de casos por número de vítimas. 

 

 

 
Fonte: Adaptado de Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019-2020) 
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TÍTULO 2 – Gráfico do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019-2020) 

 
Figura 2 – Dados sobre a quantidade de casos por número de vítimas do sexo feminino. 

 

 
Fonte: Adaptado de Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019-2020) 
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TÍTULO 3 – Gráfico do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019-2020) 

 
Figura 3 – Dados sobre a quantidade de casos de acordo com o perfil da vítima. 

 

 

Fonte: Adaptado de Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019-2020) 

 
Os dados estatísticos apresentados acima é um compilado de informações 

obtidos através de Boletins de Ocorrência de crimes envolvendo crianças e 

adolescentes, desenvolvido através do Anuário de Segurança Pública, que objetiva 

analisar a quantidade e o perfil de vítimas de violência sexual contra crianças e 

adolescentes. 

Nota-se que, conforme dados da figura 1 e 2, que o crime de estupro do ano 

de 2019 a 2020 decaiu de forma significativa, parece estranho diante da pandemia a 

qual enfrentamos tendo em vista que muitas crianças e adolescentes se viram 

obrigadas a permanecer no ambiente familiar devido às medidas de isolamento social, 

no entanto, essa queda no índice é resultado do medo, de ameaças sofridas, e são 

estes os aspectos que dificultam a vítima em relatar à alguém de sua confiança, ou 

buscar o órgão especializado e realizar a denúncia. 

Conforme explica Paulo apud Antonio Carlos de Oliveira (2012, p.492): 

 
Lidar com abuso sexual, sobretudo intrafamiliar, significa defrontar•-se com 
dinâmicas fortemente fundamentadas em segredos que concorrem para 
manter a coesão do grupo familiar. (...) O segredo vem da censura, da 
autocrítica, vem do medo da rejeição, do medo de perder os vínculos 
familiares, das ameaças, da ambivalência em relação ao agressor; vem, 
enfim, das mais diferentes fontes. (PAULO, 2012, p.492 apud Antonio Carlos 
de Oliveira, 2004, p. 139-140). 
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Percebe-se na figura 3, que a maior parte das vítimas no Brasil possuem entre 

10 (dez) e 14 (quatorze) anos. Crianças com idades em torno dessa faixa etária não 

possuem a capacidade de discernimento necessária para consentir com um ato 

sexual de forma plena ou para oferecer resistência. Por isso, interações com 

conotação sexual realizada por um adulto ou adolescente com alguém dessa faixa 

etária podem ser consideradas uma forma de abuso sexual. 

Os autores do crime não possuem necessariamente um transtorno, mas cerca 

de 90% deles tendem. Os mais comuns são o transtorno pedofílico, os transtornos 

relacionados a substâncias e o transtorno de personalidade antissocial. 

Considerando toda a problemática que vivenciamos todos esses tempos, 

sobretudo, muitos se encontram dentro de suas casas vivenciando muitos conflitos, 

no qual estas por muitas vezes são silenciadas. 

 

 
2.3 ASPECTOS QUE DIFICULTAM A DESCOBERTA DO CRIME 

 
Quando olhamos de fora certas situações que nunca vivemos, pode ser difícil 

entender, e no caso do crime de estupro de vulnerável podem existir diferentes 

motivos para que ele não se torne público. 

Na grande maioria dos casos, a vítima em razão de sua condição de 

vulnerabilidade oferece resistência, dificultando a descoberta do crime, principalmente 

quando a violência sexual parte de pessoas próximas ao seu convívio e em seu 

ambiente familiar. A prática diária violenta é encoberta, tornando a compreensão 

dificultosa. “Há casos em que a criança só percebe que aquele tipo de situação 

(violência) é anormal após anos sofrendo abusos”. (BIANCHINI, 2013, p.54) 

O autor pode intimidar a vítima de várias formas: através da violência física, da 

difamação, da ideia de que ninguém iria acreditar, ou de que ela iria arruinar a família 

se falasse algo daquilo para alguém, por exemplo. Mesmo quando a vítima se arrisca 

e procura a ajuda de alguém ou vai à polícia, o seu relato pode ser desacreditado, 

ridicularizado ou minimizado, diminuindo assim as chances de que o crime seja 

notificado oficialmente e o autor seja punido. 

Diante da complexidade da violência sexual contra crianças e adolescentes 

percebe-se que meninos e meninas violentados são inseguros, impotentes, 

fragilizados e que muitas vezes não conseguem lutar sozinhos com o problema que 
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lhes cercam. As crianças e adolescentes buscam a confiança naqueles adultos que 

conhecem mesmo porque elas não têm escolha. Sendo assim, a sociedade civil e o 

Estado têm de se engajar no sentido de responsabilizar todos pela salvaguarda dos 

direitos das crianças e adolescentes violentados. 

A lista de possíveis consequências negativas que a violência sexual pode 

ocasionar é extensa. Alguns exemplos são problemas ligados à depressão, 

autoestima, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, além das causas de 

suicídio. 

Ainda, Alice Bianchini (2013, p.59) sobre as consequências atribuídas à vítima: 

 
É extremamente triste saber que muitos casos de depressão, encontrados 
em crianças e adolescentes, bem como transtornos alimentares, de 
ansiedade, hiperatividade e déficit de atenção, surgiram a partir de abusos 
sexuais sofridos no interior dos lares. (BIANCHINI, 2013, p.59) 

 

Diante de sua vulnerabilidade e falta de discernimento, acompanhada de 

alienação mental dada pela omissão de quem possui o poder/dever de garantir a sua 

proteção, a vítima acaba se retraindo, adquirindo danos não somente físicos como 

também danos psicológicos irreversíveis. 
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3 CAPÍTULO III – DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO E A INEFICÁCIA COMO 

RESULTADO DE SUA OMISSÃO 

 
 

Neste capítulo serão abordadas questões relativas à proteção e da 

responsabilização do acusado, de modo que seja possível compreender quais as 

possibilidades de defesa, de proteção e cuidado desses vulneráveis, bem como, as 

possíveis falhas do sistema. 

 
 

3.1 DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

 
De acordo com Digiácomo (2015) o sistema de garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes se configura como uma rede, estabelecida e posta em prática 

através dos órgãos específicos que se dedicam a esse público. De forma geral, 

existem alguns órgãos já conhecidos que se desdobram em busca de cuidar e 

proteger as crianças/adolescentes, neste caso os vulneráveis, tendo em vista a 

necessidade de que os pressupostos e propostas estabelecidas nas Leis de proteção 

sejam realmente cumpridos. Esses órgãos de proteção se subdividem em alguns 

eixos, sendo na esfera dos direitos o Conselho Tutelar e os Conselhos de Direito, na 

esfera da segurança as delegacias, na esfera da justiça o Ministério Público e na 

esfera da Assistência Social os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 

e os Centros de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS). Abaixo 

serão brevemente discutidas características de cada um desses órgãos. 

 

 
3.1.1 Conselho Tutelar 

 
De acordo com o Canha e Souza Elias (2006) o Conselho Tutelar é um órgão 

municipal, público que se subordina ao ordenamento jurídico brasileiro. É autônomo, 

à medida que executa suas funções de forma livre e independente, embora trabalhe 

de maneira interligada com os demais órgãos municipais e governamentais. Suas 

ações são ininterruptas e contínuas em cada município, exercendo funções 

administrativas e não judiciárias. As atribuições legais do conselho tutelar foram 

conferidas pelo ECA e é a partir dos princípios do estatuto que o órgão funciona. 
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É importante salientar que a função primordial do Conselho Tutelar é estar 

atento enquanto órgão de cuidado, ao cuidado e garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes, visando acima de tudo o respeito e a dignidade, bem como a proteção 

desses indivíduos de forma completa e eficaz. Baseando-se também no Estatuto da 

Criança e do Adolescente se o Conselho Tutelar no exercício de suas atribuições, 

entender necessário o afastamento do menor do convívio familiar, poderá então 

comunicar aos órgãos de responsabilidade judicial, comunicando também todas as 

demais informações que se fizerem necessárias. 

Estudos como os de Anjos, Trindade e Hohendorf (2021) entre outros, mostram 

as muitas funções e atuação do CT frente à violência sexual. Nestes casos, observa- 

se a importância e necessidade de que o órgão esteja informado, atualizado, que 

compreenda suas atribuições e as cumpra, como por exemplo, as notificações e 

encaminhamentos. Além disso, os estudos também discorrem a respeito de que é 

imprescindível que o CT mantenha sempre bons relacionamentos com toda a rede de 

cuidado disponível às crianças, a fim de contribuir para a eficácia das medidas de 

proteção. Que atue de maneira informativa e orientadora, visto que a busca pelos 

direitos começa à medida que os indivíduos aprendem e reconhecem que os têm. 

 
3.1.2 Conselhos dos Direitos 

 
 

Os Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes se caracterizam como 

um órgão de extrema importância na rede de cuidado dos vulneráveis. Composto por 

membros do governo e por membros da sociedade civil, suas principais funções se 

desdobram entre elaborar políticas de diretrizes do atendimento aos direitos das 

crianças e dos adolescentes, controlar, avaliar e acompanhar de forma contínua os 

programas e as ações desenvolvidas para este público específico. De forma geral, os 

conselhos têm uma função fiscalizadora, porém, não apenas de fiscalizar a título de 

penalizar, mas a fim de efetuar em conjunto possíveis melhorias e mudanças 

(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, 2007). 

Tendo em vista que o Conselho tem essa função de garantir a efetivação e o 

acesso aos direitos das crianças e dos adolescentes, também é importante que seja 

um Conselho atuante em todo o planejamento dessas ações, desde o orçamento até 

a execução. Assim como outros órgãos do sistema, o Conselho dos Direitos tem como 

primordial objetivo garantir o reconhecimento e o respeito às crianças e adolescentes, 
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e, além disso, garantir a segurança e proteção em toda e qualquer situação de 

violação desses direitos. 

Segundo a Lei nº 8.242/1991 que dispõe sobre a criação do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, os princípios básicos que regem a atuação 

dos Conselhos de Direito são cinco, sendo estes a 1) Legalidade, tendo a 

possibilidade de deliberar questões da sua área de competência e atuação; 2) 

Publicidade, visando a importância de que toda ação e ato do Conselho seja do 

conhecimento público, para que possam ser efetivadas; 3) Participação, sendo esta, 

garantida por escolha da sociedade por meio do voto, desde que os possíveis 

conselheiros atendam ao pré-requisito de estarem preparados técnica e 

cientificamente para tanto; 4) Autonomia, não havendo assim dependência ou 

subordinação para com os outros poderes; 5) Paridade, ou seja, ser formado pela 

mesma quantidade de pessoas do poder público e de pessoas da sociedade civil. 

Para Custódio e Martins (2020, p. 242) além das atribuições já citadas: 

 
Os Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente tem a 
obrigação de registrar as entidades de atendimento à criança e adolescente 
e ainda, inscrever os programas de atendimento executados pelo poder 
público. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
estabeleceu critérios para o registro e fiscalização das entidades sem fins 
lucrativos e a inscrição de programas governamentais de atendimento que 
tenham por objetivo a atendimento (CUSTÓDIO, MARTINS, 2020, p. 242). 

 

Novamente vem à tona a importância de que também os Conselhos sejam 

atores ativos no processo de informar e orientar, neste caso, não apenas a sociedade 

civil, mas também os demais órgãos responsáveis por essa proteção. Busca-se para 

conselheiros individuais que reconheçam, aprendam, compreendam, tenham voz 

ativa e determinação, para assim acompanhar as ações dos demais órgãos e, quando 

necessário, reivindicar seus próprios direitos e o direito das crianças e dos 

adolescentes. 

 

 
3.1.3 Delegacias 

 
Como se sabe, as Delegacias são órgãos públicos, com unidades fixas que 

visam o atendimento da população como um todo, bem como, servem como base de 

apoio para os policiais e também como base de organização e administração. Ainda 

é possível contar em algumas regiões com as Delegacias Especializadas, nestes 
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casos, por exemplo, têm-se as Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente – 

DPCA, que como próprio termo explica, lida com situações de crimes contra crianças 

e adolescentes especificamente (BOAVENTURA, SD). 

As atribuições e objetivos das Delegacias estão descritas na Lei nº 14.733 de 

2015, e são basicamente proteger, garantir a ordem e o acesso aos direitos por parte 

dos cidadãos; promover e discutir meios para prevenir, amenizar, lidar com crimes e 

infrações; gerenciar dados; trabalhar em conjunto com as demais secretarias e 

delegacias especializadas, entre outros. 

Na maioria dos municípios não se encontram as delegacias especializadas, por 

isso, a Polícia Civil se responsabiliza pela maioria das atuações, podendo ter o apoio 

posterior das demais delegacias. Neste sentido, de acordo com a Lei Nº 10.994/1997 

são competências da Polícia Civil a apuração de infrações e fatos, a determinação de 

exames periciais para tomada de decisão, garantir a apuração e o cumprimento das 

medidas determinadas, zelar pela ordem, segurança e convivência em harmonia, 

organizar e executar registros administrativos e de organizacionais (BRASIL, 1997). 

Quando tratando dos casos de violência contra crianças e adolescentes o fazer 

da polícia civil se baseia em “a) registrar denúncia; b) instaurar inquérito policial; c) 

encaminhar criança/adolescente vítima da violência para exame pericial; d) apurar os 

fatos; e) encaminhar inquérito policial ao Ministério Público e demais providências 

necessárias” (CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CEDCA, 2018). 

Em um estudo realizado por Corrêa, Hohendorff (2020) demonstra que entre 

as principais formas de denúncias estão aquelas realizadas por meio do Conselho 

Tutelar, verificando que muitas famílias não sabem como agir perante a situação ou 

não conseguem chegar até a delegacia, entre outras questões. 

 

 
3.1.4 Ministério Público 

 
Entende-se que o Ministério Público é o órgão responsável por defender e 

proteger os direitos dos cidadãos e assim, agir em prol dessa defesa, em cada 

situação específica agindo das melhores maneiras possíveis a fim de obter êxito. De 

forma geral, de acordo com o Artigo 129 da Constituição Federal de 1988 as funções 

do Ministério Público são: 
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I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia; 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos; 
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de 
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; 
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua 
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na 
forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei 
complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, 
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; 
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria 
jurídica de entidades públicas (BRASIL, 1988). 

 

No entanto, além dessas funções cabe ressaltar que de forma estadual o 

Ministério Público também tem sua ação, que difere em alguns aspectos da atuação 

do Ministério Público Federal, porém, mesmo diferindo entende-se que um órgão 

fortalece e complementa as ações dos demais. Assim, segundo a Lei Complementar 

Nº 40 (1981) o Ministério Público estadual tem as três funções principais que são 

observar e executar as leis, promover o cumprimento da ação penal e a ação civil 

(BRASIL, 1981). 

No que concerne às crianças e adolescentes o Ministério Público se direciona 

a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente tendo em vista que este é um público 

específico, em que deve se observar aspectos ainda mais delicados e próprios das 

ações com menores. Nestes casos ao Ministério Público confere ações que defendam 

e protejam os vulneráveis, de forma que esteja o órgão envolto em todas as decisões, 

mudanças, necessidades presentes e futuras do vulnerável, cabendo-lhe também 

solicitar e estar a par de todas as informações que competem ao caso, acionar todos 

os demais órgãos que possam corroborar com o trabalho realizado, bem como, 

assegurar que o trabalho será feito de forma que cause menos danos aquela vítima, 

seja física, patrimonial e/ou emocional (SILVA, 2020). 

 

 
3.1.5 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 
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Os CRAS são órgãos específicos da Assistência Social, neste caso, incluídos 

na Seguridade Social e regulamentados pela Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS) em 1993. O CRAS é regido pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

criado em 2003. A intenção de toda a rede da assistência social é garantir segurança 

aos cidadãos em todos os aspectos da vida, prezando pelos direitos da pessoa 

humana como marco para sua atuação. Dentro da assistência social existem tipos de 

proteção diferenciados, para cada tipo há um público e algumas especificidades 

(BRASIL, 2009). 

Neste sentido, o CRAS se configura como um órgão da assistência da Proteção 

Básica, ou seja, é órgão que inicia, que abre as portas do cidadão para o acesso aos 

demais órgãos, serviços e direitos. O principal objetivo dessa proteção básica é atuar 

na prevenção dos riscos e no fortalecimento das potencialidades, seja individual ou 

coletivamente, neste último caso no fortalecimento dos vínculos e da atuação na 

comunidade/sociedade. O CRAS trabalha prioritariamente com aqueles indivíduos 

que estão em vulnerabilidade econômicas, familiares entre outros, mas que ainda não 

tiveram seus direitos violados (BRASIL, 2009). 

Como o trabalho do CRAS é preventivo cabe ao órgão necessariamente atuar 

de maneira a informar, educar, promover oportunidades, promover e facilitar o acesso 

aos demais órgãos de cuidado, notificar, denunciar, orientar a respeito de como agir 

e acompanhar de forma indireta a situação em casos de estupro de vulnerável, à 

medida que para o atendimento psicossocial dessa demanda a vítima será 

encaminhada ao CREAS órgão responsável pelo atendimento quando há violação dos 

direitos dos cidadãos (PINTO, 2017). 

Ainda neste contexto, visto que o CRAS trabalha com a Proteção Integral à 

Família (PAIF) outras necessidades que possam surgir em meio à situação da 

violência sexual, poderá ser acompanhada e verificada pela equipe técnica do órgão, 

agindo diante das possíveis condutas cabíveis aos mesmos. 

 

 
3.1.6 Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 

 
Também regido pelo Sistema Único de Assistência Social a partir de 2005, o 

CREAS é o órgão responsável por atuar mediante situações em que os direitos dos 

indivíduos já foram ou estão sendo violados e onde há casos de violência. É atuante 



36 
 

 

em casos que o indivíduo corre riscos pessoais por abandono, violências físicas, 

psíquicas, sexuais, pelo uso excessivo de álcool ou outras drogas entre outros casos 

(BRASIL, 2009). 

Para Martins (2017) quando nos casos da violência sexual com vulneráveis o 

trabalho do CREAS é voltado prioritariamente a ofertar orientações, realizar 

atendimentos psicossociais da vítima, realizar encaminhamentos, orientações 

jurídicas, sociais, elaborar planos individuais e familiares, bem como, acompanhar de 

forma direta os desdobramentos na família e também nos outros órgãos envolvidos. 

De forma ampla, entende-se que como um trabalho em rede, as ações do CREAS 

também se interligam às ações realizadas pelos demais órgãos de proteção já citados 

neste estudo. O trabalho em rede a tempo é uma necessidade maior nos casos da 

violência sexual contra vulneráveis, visto que a singularidade e a delicadeza dos casos 

tornam o processo doloroso e muitas vezes demorado. 

 

 
3.2 DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO ACUSADO 

 
De acordo com o Artigo 217 da Lei nº 2.848 do Código Penal (1940) o crime de 

estupro de vulnerável penaliza o acusado com reclusão de oito a quinze anos, 

podendo ainda variar esse tempo mediante possíveis agravos que possam ocorrer em 

decorrência do estupro. Sendo a vítima vulnerável a pena pode ser aumentada nos 

casos em que o crime for cometido por mais de uma pessoa, dependendo do nível de 

parentesco entre o agressor e a vítima, em casos de possível gravidez ou mesmo em 

situação em que há transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (BRASIL, 

1940). 

Em um contexto bem generalizador essa é a regra básica para penalização nos 

casos de estupro de vulneráveis, no entanto adentrando a discussão de forma a 

considerar a realidade brasileira nesses fatos, observa-se que este é um assunto 

bastante complexo e delicado, tendo em vista que para que haja a concretização da 

responsabilização do acusado são necessárias provas, depoimentos, exames entre 

tantas outras arestas que surgem em meio a esse caminho. 

O exame médico legal se caracteriza como uma das provas de que o crime 

realmente aconteceu, quando comprovado o uso da força física ou maus tratos físicos 

torna-se mais fácil chegar aos possíveis resultados. No entanto, é compreensível que 
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nem sempre há uso de força física ou de maus tratos, à medida que na maioria dos 

casos a coerção vem por meio de pressão e maus tratos psicológicos, eis uma das 

dificuldades da avaliação por meio desse exame (SANTOS, 2021). 

Assim, restam primariamente as provas por meio de depoimentos, 

questionamentos à vítima entre outros meios que se utilizaram da palavra como 

principal mecanismo de comprovação. Muito se espera a respeito do uso da palavra 

como prova para estes casos, visto que indivíduos investidos de autoridade acabam 

desqualificando a palavra, utilizando-se de teorias variadas que a coloquem à prova. 

Assim, exige-se atenção máxima por parte dos envolvidos, visto que não se pode 

relativizar ou mesmo dar menor grau de importância quando o vulnerável tiver apenas 

a palavra como prova do crime (BARBOSA, 2020). 

Também vale considerar que embora mediante a denúncia, mesmo que haja 

medidas protetivas contra o acusado esses trâmites todos acabam se prolongando e 

gerando sofrimento potencial à vítima e possivelmente ao seio familiar. 

 

 
3.3 DA OMISSÃO DE QUEM POSSUI O DEVER DE AGIR 

 
Levando em consideração que este estudo trata de vítimas de estupro 

vulneráveis, recai sobre a discussão trazer também alguns dados a respeito da 

omissão por parte dos responsáveis por esse vulnerável, visto que perante a 

legislação o dever do cuidado é inicialmente designado aos genitores/responsáveis e 

em segunda instancia ao próprio estado. 

 

Segundo o parágrafo 2 do Artigo 13 da Lei nº 2.848/1940 do Código Penal, o 

crime é imputável a quem permitiu a sua existência, seja o próprio acusado ou mesmo 

pessoas que estavam envolvidas e que podiam agir para evitar o crime, mas se 

omitiram. Neste caso, fala-se de pais ou responsáveis que ao tomar conhecimento 

dos casos de estupro do vulnerável, não buscam meios para denúncia e para evitação 

do crime e continuação da situação criminosa (BRASIL, 1940). 

No cenário brasileiro infelizmente nota-se que dificilmente as acusações e 

denúncias são feitas por alguém da família, em poucos casos pela mãe, isso se dá 

porque geralmente o pensamento inicial do responsável ainda é desacreditar a vítima. 

Neste sentido, em vez da criança sentir-se acolhida e protegida, na verdade ela se 
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sente com mais medo, à medida que tem seu relacionamento com a mãe/responsável 

abalado (SILVA, 2020). 

Ainda de acordo com o estudo de Silva (2020) quando uma mãe se omite em 

relação à violência sexual, ela está automaticamente escolhendo defender e 

permanecer ao lado do agressor, seja ele alguém próximo ou mesmo o próprio 

cônjuge. Tal realidade pode se suceder por variados e complexos motivos, desde 

valorização da opinião social, a dependência financeira e/ou emocional, histórico de 

ciclos de violência doméstica, por dinâmicas de ciúmes e culpabilização da vítima 

pelos atos cometidos, medo, ameaças entre outros. 

Perante casos em que ocorrem a omissão há a dificuldade de julgar e de agir, 

visto que ainda existem muitos conceitos históricos e culturais relacionados aos pais 

e o amor materno. 

Outro aspecto bastante importante à discussão é a responsabilidade penal dos 

pais pela omissão em casos de relacionamentos entre menores de quatorze anos de 

idade, vulnerável. Neste caso, embora entenda-se que há o relacionamento, muitos 

estudos e diretrizes apontam que esses menores não têm maturidade suficiente para 

tomar decisões de ordem sexual, cabendo aos responsáveis a necessidade de 

preservação, proteção e cuidado e da mesma forma a penalização quando 

acontecidos casos de violência sexual (COELHO LEONARDO, 2019; OLIVEIRA, 

2022). 

Vale salientar que muitas vezes pode haver a perda do poder familiar materno 

quando da observância de casos de estupro cometidos pelo cônjuge, estes casos são 

considerados quando há percepção e apuração do fato de que esta mãe omite, 

coopera e fortalece as ações do cônjuge, independente dos motivos que a levarem a 

tal ato (KRESCH, 2019). 

 
3.4 DA INEFICÁCIA DOS MEIOS DE PROTEÇÃO 

 
Infelizmente é real e conhecido o fato de que em meio aos crimes de estupro 

para com vulneráveis ainda existem muitas falhas e ineficácia por parte dos 

mecanismos de proteção. Primeiramente é possível citar a maneira como os 

depoimentos das vítimas são tratados, levando-se em conta que por variados motivos 

não há uma prova física ou uma testemunha do ato, a apuração e avaliação dos fatos 

cabe aos responsáveis pelo andamento do processo, muitas vezes desde o Conselho 
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Tutelar até os demais órgãos de proteção do menor há uma desvalorização dos 

depoimentos. 

O grande objetivo é garantir os direitos da criança e do adolescente. O 

Conselho Tutelar é responsável por receber notificações de suspeita ou confirmação 

de casos de violação de direitos contra crianças e adolescentes e dar os 

encaminhamentos necessários. Geralmente, os encaminhamentos são para a 

delegacia e nesse caso haverá uma investigação e abertura de inquérito investigativo; 

aos Centros de Assistência Social que desenvolverá atendimento psicológico, logo 

após emitido ao Ministério Público que irá analisar e talvez oferecer a queixa contra o 

provável agressor que por ora será então julgado no Juizado da Infância e 

Adolescência, por exemplo. 

Cada serviço das redes de proteção possui uma função específica, e essa 

função irá complementar a de outros serviços, por isso fala-se em trabalhar de forma 

articulada. O que ocorre, é que na maioria das vezes alguns serviços são delegados 

a um profissional só, o que contribui para que as medidas se tornem ineficazes. 

Em relação a este fato muito se discute a respeito de possíveis casos de falsas 

memórias, bem como, de alienação parental entre outros casos. Embora, não possa 

haver negação dessas situações é importante considerar que a palavra da vítima é a 

principal chave para chegar à realidade no caso do crime, assim, é necessário atenção 

e preparação para lidar com a mesma (OLIVEIRA, GOMES, 2020; VEIGA, 2020). 

Já em relação às delegacias a ineficácia está basicamente no tratamento e 

acolhimento ofertado à vítima. Por vezes, principalmente quando não há atuação das 

delegacias especializadas, também não há uma equipe técnica que possa lidar com 

a situação, decorrendo em maior sofrimento e exposição da vítima. Concomitante, 

alguns estudos discutem casos que demonstram haver maiores avanços e melhores 

condições para a vítima, quando na delegacia é possível contar com uma equipe 

profissional e especializada (MAGALHÃES, 2021). 

No que tange ao Ministério Público enquanto parte importante das ações dos 

demais órgãos envolvidos, infelizmente ainda há algumas lacunas, principalmente 

quando relacionadas a questões de prazos, de espera, de ações em prol da vítima 

que em sua grande maioria encontra-se no mesmo ambiente do agressor. O que 

também abre uma discussão a respeito das medidas protetivas de urgência que por 

vezes são solicitadas, mas não são ofertadas e muito menos observadas. 
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De forma ampla, é permitido incluir em termos da ineficácia quando em alguns 

casos não é ofertado por meio das ações do CRAS e CREAS mecanismos de defesa, 

de conhecimento e de cuidado psicossocial para com os vulneráveis e vítimas. Nestes 

casos, observa-se que novamente são encontradas falhas não nos planejamentos, 

mas por questões burocráticas, governamentais, municipais, econômicas e de ordem 

intersetorial estes órgãos acabam não efetivando seu fazer e contribuindo para mais 

uma aresta no cuidado com o vulnerável vítima de estupro. 

Dessa forma, é necessário compreender que toda falha em um dos sistemas e 

órgão protetor acaba gerando mais falhas nas demais frentes de cuidado, isto porque 

como já fora abordado anteriormente, todas as esferas de cuidado para com o 

vulnerável trabalham ou devem trabalhar em rede. Desde a oferta de informações, às 

vias de fato da notificação, depoimentos, acusação, entre todos os aspectos, o 

trabalho contínuo e em conjunto. As políticas públicas que favorecem o ensino e a 

proteção devem estar envoltos em toda a sociedade, entendendo que casos 

complexos e de difícil atuação evidenciam a importância de uma comunidade unida 

(OLIVEIRA, 2018). 

 

 
3.4.1 Consequências da Ineficácia dos Meios de Proteção 

 
A família é o grupo que de fato possa trazer uma linha maior de afetividade, 

proteção, mas nem sempre é assim. Percebe-se pela realidade social que muitas 

famílias são os próprios agentes que violem os direitos desses vulneráveis. 

O crime de estupro de vulnerável vem acompanhado de traumas, novos 

modelos de conduta e diversos sentimentos que permanecem durante toda vida. O 

trauma ocasiona sentimentos de raiva, ensejando a agressividade, baixa autoestima, 

sentimentos suicidas etc. Possibilitando sua inclusão em círculos de amizade, e falta 

de confiança nas pessoas. 

Diante da omissão dos órgãos de proteção e até mesmo da falta de cuidado 

durante o processo de conhecimento, a vítima tem a sensação de que nada será feito 

e que não se deve confiar nem mesmo naqueles que devem garantir seus direitos. 

Conforme entendimento de Alice Bianchine (2013, p.74): 

 
Outros problemas ainda foram encontrados: destaca-se a falta de 
capacitação dos profissionais que atuam nos órgãos de proteção à criança e 
ao adolescente para obter o relato da vítima sobre a situação abusiva (mesmo 
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havendo indicadores evidentes), bem como o não conhecimento da complexa 
dinâmica do abuso de modo a identificar fatores de risco. (BIANCHINI, 2013, 
p.74). 

 

Quando uma criança ou adolescente é vítima de violência, ela deve passar em 

diferentes serviços e atendimentos, às vezes as famílias não compreendem os 

objetivos de cada um desses serviços e as vezes nem mesmo alguns desses 

profissionais têm clareza sobre o caminho a ser percorrido quando há uma suspeita 

ou revelação de um abuso sexual. 

 

 
3.4.2 Possíveis Soluções para a Redução das Consequências Causadas à Vítima 

 
A rede de proteção de crianças e adolescentes consiste em um conjunto de 

serviços que devem trabalhar de forma articulada para garantir os direitos destes 

diante de uma violação. Para que sejam efetivadas as medidas de proteção, é 

necessário políticas públicas e acesso a essas políticas, e não simplesmente 

implantação da lei, bem como políticas de conscientização da sociedade. 

A ideia é que todos esses serviços trabalhem de forma articulada para oferecer 

às vítimas, obviamente cada um dentro do seu objetivo, intervenções articuladas para 

garantir a sua proteção e restituição do seu bem-estar diante do que aconteceu com 

elas. 

A rede é de suma importância, pois esta irá garantir os direitos inerentes à 

vítima como forma de amenizar as possíveis consequências negativas a essa 

situação. Não há como se pensar em proteção sem pensarmos nas redes de apoio e 

a sua importância, quanto maior a eficiência das redes teremos adultos saudáveis, o 

real desejo de uma sociedade próspera. 

Num primeiro momento, quando há o relato do abuso sexual, o artigo 13 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, indica que todos os casos de suspeita ou 

confirmação de qualquer violência contra criança ou adolescente devem ser 

notificados primeiramente ao Conselho Tutelar. Para isso, é necessária maior 

celeridade a essa notificação, para que haja a efetivação o quanto antes. 

Percebemos que há dificuldades em realizar a notificação, muitas vezes 

carecem de informações. É importante que o profissional quando da realização da 

notificação, este coloque o maior número de informações possíveis sobre a provável 
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vítima, o provável agressor, o que fomentou a notificação, se foi uma suspeita ou com 

base em confirmações, o relato detalhado da vítima e etc. 

Há também os serviços de atendimento dentro dessa rede, e então temos os 

hospitais gerais, quando a vítima sexual de profilaxia, ou seja, meios de proteção e 

prevenção à saúde da vítima, como ocorre nos casos das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTS), por exemplo, ou quando necessita de algum outro tipo de 

atendimento. E os centros de atenção psicossocial, que desenvolvem atendimentos 

psicológicos e psiquiátricos. Estes tipos de atendimentos merecem prioridade, a vítima 

quando chega aos serviços de atendimento chegam envergonhadas e constrangidas 

devido a situação vivenciada, portanto é necessário um acolhimento especial de forma 

cautelar. 

A escola é uma rede de apoio e fonte de influências e valores. Geralmente é 

na escola que surgem as suspeitas ou confirmações de violência, onde o vulnerável 

irá revelar o que aconteceu, e para isso se faz necessário os professores estarem 

preparados e capacitados para esse tipo de abordagem, e que haja implementação 

de campanhas dando maior importância as aulas de educação sexual, para que a 

vítima saiba identificar quando sujeito a uma situação de perigo. 

Quando a criança ou adolescente não puder permanecer com a família, porque 

a situação de violação aconteça justamente no âmbito familiar, ela vai para um 

acolhimento institucional. Esse acolhimento consiste nos cuidados com a vítima, onde 

há equipes específicas de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, 

para dar conta de um atendimento mais intensivo à vítima. O que ocorre é que em 

muitos municípios não há implementação dessa casa de acolhimento, ou a vítima não 

é encaminhada, que é onde ocorre a omissão. Conforme o nosso ordenamento 

jurídico, todos devem zelar pela proteção da criança ou adolescente vulnerável. 

No que compete a seara da segurança e a justiça, é importante a existência de 

delegacias especializadas de proteção à criança e ao adolescente, como também a 

capacitação de profissionais. Conforme mostram os dados descritos neste trabalho, 

grande parte das vítimas de violência sexual são do gênero feminino, e o agente 

policial do sexo masculino não detêm tanto cuidado e compreensão para com esta, 

quanto uma agente policial do mesmo sexo. Vale salientar, a importância da existência 

de Varas da Infância e Juventude, para que haja maior eficiência e agilidades nos 

processos relacionados, evitando a demora da prestação jurisdicional. 
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Por fim, se faz necessário o estabelecimento de fluxograma desses serviços na 

rede do município, indicando os serviços que atuam de forma coordenada, e para isso 

é de suma importância à implementação de fluxogramas com o objetivo de facilitar a 

comunicação entre sociedade e rede. 



44 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O desenvolvimento deste trabalho se deu em razão de um problema existente 

em todo o país, sendo ele a ineficácia dos meios de proteção perante a omissão dos 

órgãos de proteção acerca do crime de estupro de vulnerável no âmbito familiar. O 

trabalho tem como objetivo analisar o crime de estupro de vulnerável no âmbito 

familiar em todo o seu contexto, e consequentemente demonstrar os problemas 

ocasionados a vítima, o vulnerável que tem sua dignidade sexual violada. 

Portanto, foi demonstrado que o crime de estupro de vulnerável cresce 

constantemente e está presente nas melhores famílias, independentemente das 

classes sociais, e geralmente é praticado por pessoa que possui vínculo familiar com 

a vítima, o que dificulta ainda mais a descoberta do crime. 

Além disso, com base em doutrinas e jurisprudências acerca do tema, foram 

expostos uma infinidade de consequências atribuídas à vítima, visto que esta diante 

da sua falta de discernimento, muitas vezes não consegue identificar a situação de 

perigo a qual está submetida. 

Embora a legislação esteja avançando, ainda há um longo caminho a ser 

percorrido pela frente. É muito importante identificar as deficiências da rede de 

proteção, problematizá-las e pensar em estratégias de melhorias. 

Deste modo, a presente pesquisa demonstra a necessidade dos serviços 

estarem mais conectados e integrados, pois ainda há uma dificuldade da rede 

funcionar como rede, para isto é necessário cooperação entre os órgãos e a 

capacitação de profissionais, para que haja melhor efetivação. 
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