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‘’Hoje fui estuprada. Subiram em cima de mim, 
invadiram meu corpo e eu não pude fazer 
nada. Você não vai querer saber dos detalhes. 
Eu não quero lembrar dos detalhes. Ele parecia 
estar gostando e foi até o fim. Não precisou 
apontar uma arma para a minha cabeça. Eu já 
estava apavorada. Não precisou me esfolar ou 
esmurrar. A violência me atingiu por dentro. A 
calcinha, em frangalhos no chão, só não ficou 
mais arrasada do que eu. Depois que ele 
terminou e foi embora, fiquei alguns minutos 
com a cara no chão, tentando me lembrar do 
rosto do agressor. Eu não sei o seu nome, não 
sei o que faz da vida. Mas eu sei quem me 
estuprou. Quem me estuprou foi a pessoa que 
disse que quando uma mulher diz “não”, na 
verdade, está querendo dizer “sim”. Não 
porque esse sujeito, só por dizer isso, seja um 
estuprador em potencial. Não. Mas porque é 
esse tipo de pessoa que valida e reforça a ação 
do cara que abusou do meu corpo. Então, 
quem me estuprou também foi o cara que 
assoviou para mim na rua. Aquele, que mesmo 
não me conhecendo, achava que tinha o direito 
de invadir o meu espaço. Quem me estuprou 
foi quem achou que, se eu estava sozinha na 
rua, na balada ou em qualquer outro lugar do 
planeta, é porque eu estava à disposição. 
Quem me estuprou foram aqueles que 
passaram a acreditar que toda mulher, no 
fundo no fundo, alimenta a fantasia de ser 
estuprada. Foram aqueles que aprenderam 
com os filmes pornô que o sexo dá mais tesão 
quando é degradante pra mulher. Quando ela 
está claramente sofrendo e sendo humilhada. 
Quando é feito à força. Quem me estuprou foi o 
cara que disse que alguns estupradores 
merecem um abraço. Foi o comediante que fez 
graça com mulheres sendo assediadas no 
transporte público. Foi todo mundo que riu 
dessa piada. Foi todo mundo que defendeu o 
direito de fazer piadas sobre esse momento de 
puro horror. Quem me estuprou foram as 
propagandas que disseram que é ok uma 



mulher ser agarrada e ter a roupa arrancada 
sem o consentimento dela. Quem me estuprou 
foram as propagandas que repetidas vezes 
insinuaram que mulher é mercadoria. Que pode 
ser consumida e abusada. Que existe somente 
para satisfazer o apetite sexual do público-alvo. 
Quem me estuprou foi o padre que disse que, 
se isso aconteceu, foi porque eu consenti. Foi 
também o padre que disse que um estuprador 
até pode ser perdoado, mas uma mulher que 
aborta não. Quem me estuprou foi a igreja, que 
durante séculos se empenhou a me reduzir, a 
me submeter, a me calar. Quem me estuprou 
foram aquelas pessoas que, mesmo depois do 
ocorrido, insistem que a culpada sou eu. Que 
eu pedi para isso acontecer. Que eu estava 
querendo. Que minha roupa era curta demais. 
Que eu bebi demais. Que eu sou uma vadia. 
Ainda sou capaz de sentir o cheiro nauseante 
do meu agressor. Está por toda parte. E então 
eu percebo que, mesmo se esse cara não 
existisse, mesmo se ele nunca tivesse cruzado 
o meu caminho, eu não estaria a salvo de ter 
sido destroçada e de ter tido a vagina 
arrebentada. Porque não foi só aquele cara que 
me estuprou. Foi uma cultura inteira. Esse texto 
é fictício. Eu não fui estuprada hoje. Mas 
certamente outras mulheres foram.’’ Aline 
Valek 



RESUMO 

O presente trabalho analisa o crime de estupro coletivo e o projeto Lei n° 618/2015 sob a perspectiva 

da violência de gênero, destacando os resquícios do regime patriarcal. Objetiva-se, principalmente, 

demonstrar o referido projeto de Lei e o possível aumento de pena nos crimes de estupro cometidos 

em concurso de pessoas, estudando sua possível efetividade e diminuição nos índices de estupro 

coletivo. Para isso, inicialmente são feitas breves considerações acerca da origem do crime de 

estupro e da violência de gênero à luz do patriarcado. Em seguida, foi elucidada a cultura de estupro 

no Brasil, demonstrando as alterações na legislação brasileira que garantiram maior seguridade e 

direito às mulheres. Também foi demonstrado o crime de estupro e sua previsão no Código Penal, 

atentando-se às suas características e, principalmente, à qualificadora que prevê o aumento de pena 

para a sua prática cometida em concurso de pessoas. Por fim, apresentou-se o projeto de Lei n° 

618/2015, e sua possível aplicabilidade no Código Penal vigente, analisando seu cumprimento na 

sociedade atual, destacando as campanhas existentes para combater a violência de gênero e os 

estereótipos estabelecidos e aplicados no meio jurisdicional, em detrimento da culpabilização da 

vítima nas decisões judiciais.  

Palavras-chave: Coletivo. Crime. Estupro. Gênero. Patriarcado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This paper analyze the crime of collective raping and its Law project 618/2015 under the perspective 
of gender violence, highlighting the remnants of patriarchal regime. The main goal is to analyze the 
referred Law project and the possibility of raising the sentences for raping crimes, assessing its 
effectiveness and possible decrease on collective raping occurrences. At first it will be done brief 
considerations about the roots of raping crime and gender violence during patriarchal periods. Then, it 
will be featured the culture of raping in Brazil, presenting the modifications done on the Brazilian Law 
System that secured to women higher safeness and rights. Moreover, it will be also shown the crime 
of raping and its legislation on Penal Code, focusing on its characteristics and mainly the qualification 
that leads to higher sentences when executed by a group of people. Last, it will be presented the Law 
Project 618/2015 and its feasibility under the current Penal Code, analyzing the commitment by 
current society, also highlighting the existing campaigns to tackle gender violence and stereotypes 
established and applied on jurisdiction arena, to the detriment of witness on jurisdiction decisions. 

Keywords: Collective. Crime. Rape. Genre. Patriarchy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crime de estupro é comum desde sempre, assim pode-se observar pelas 

obras literárias que relatam a época. Ao longo do tempo, a violência de gênero se 

revela através do patriarcado e sua hierarquia social e sexual. Os padrões definidos 

pelo corpo social, no qual as mulheres devem ser submissas aos desejos e ordens 

dos homens, se perpetuou até a sociedade atual, que ainda luta pela igualdade de 

gênero e o fim da violência sexual. O estupro coletivo vem sendo prática comum na 

atualidade e sua execução causa grande revolta, no sentido que desperta na 

coletividade social uma necessidade de uma punição mais efetiva. Neste contexto, 

foi criado o projeto de Lei n° 618/2015, o qual prevê o aumento de pena de até 2/3 

para o crime de estupro cometido em concurso de pessoas. 

Dessa forma, o presente trabalho visa analisar o projeto de Lei n° 618/2015 e 

sua eficácia na sociedade atual, tendo em vista o aumento de pena como maneira 

de frear a prática do crime de estupro coletivo, elucidando a problemática da 

sociedade com grande influência patriarcal, demonstrando que a referida alteração é 

relevante para o avanço no direito, mas deve caminhar juntamente com o 

crescimento de programas e campanhas que tem por objetivo a conscientização da 

sociedade acerca da violência de gênero, as quais tem surtido grande efeito para 

tanto. 

No primeiro capítulo será feita uma análise histórica da origem do crime de 

estupro, bem como da violência de gênero e sua procedência no patriarcado, 

demonstrando sua influência nos conceitos de dominação do homem sobre a 

mulher. 

No segundo capítulo, será demonstrada a cultura de estupro no Brasil, 

explorando conceitos ainda presentes na sociedade atual, que tem origem no 

patriarcado. Também será feita a análise do crime de estupro no Código Penal, 

elucidando suas qualificadoras. 

Por fim, no terceiro capítulo, o foco será a qualificadora que prevê o aumento 

de pena para o crime de estupro cometido em concurso de pessoas. Contudo, se 

apresentará projeto de Lei n° 618/2015, o qual prevê, principalmente, o aumento de 

até 2/3 da pena para a qualificadora acima referida. 
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Para desenvolver o tema, será analisada a literatura antiga para retratar a 

prática reiterada do estupro e suas justificativas machistas enraizadas na sociedade, 

bem como as doutrinas pertinentes ao crime de estupro cometido em concurso de 

pessoas, e a legislação acerca do assunto. Será utilizada uma pesquisa realizada 

pelo IPEA, a qual demonstra que os estereótipos e discriminações em relação a 

mulher se originam de conceitos extremamente frágeis e insustentáveis. Também 

serão demonstrados conceitos que permeiam a sociedade, resquícios do 

patriarcado, que ainda são utilizados também por muitos operadores do direito na 

fase judicial. 
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2 ANÁLISE HISTÓRICA DA VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Os direitos antigos são grandes fontes para o estudo através das obras 

literárias, pois relatam a violência sexual de maneira reflexiva e, a partir disto, 

percebe-se a influência e os reflexos dessas práticas na sociedade atual. 

A palavra estupro tem origem do termo stuprum1 o qual determinava as 

condutas sexuais muito comuns na Antiguidade. Devido à sua prática comum nas 

sociedades, este crime foi alvo de várias obras literárias da época. Tais obras são de 

grande importância para o direito antigo, pois evidencia a violência sexual como 

meio de obtenção de poder e domínio.  

Desta forma, observa-se na obra Metamorphoses, de Ovídio (apud CANELA, 

2012, p.15): 

Apenas na obra Metamorphoses, de Ovídio, detectamos 12 casos de 
violência sexual. Aqui há um grande destaque quanto ao estupro praticado 
contra jovens em razão do incontido desejo dos deuses. Dentre algumas 
situações, lembramos de Júpiter, o qual, assumindo a forma de Diana, 
esganou uma virgem e, depois de assumir sua verdadeira identidade, 
vioentou-a. A bela ninfa Liríope foi estuprada violentamente por Céfiso. Há, 
além disso, o caso de Leucotoe. Apolo era apaixonado por essa virgem. 
Com o fito de possuí-la, esse deus assumiu o aspecto de sua mãe para 
entrar no quarto da jovem. No final desse episódio ele consegue violentá-la 
sem que ela protestasse. Clícia, como desejava Apolo, acusou Leucotoe, 
movida pela inveja, de cometer adultério. Esta, mesmo dizendo ao pai que 
não quis o estupro, foi por ele enterrada viva. Ainda no tocante à Obra de 
Ovídio, mencionamos o caso de Netuno, que violou Medusa no tempo de 
Minerva. 

 

Percebe-se ainda o quanto a honestidade feminina era um valor fundamental, 

e como devia ser cumprido mesmo com sacrifícios, como é o exemplo de Leucotoe 

que foi enterrada viva por seu pai. Assim, o estupro gerava intensa repulsa individual 

e social, e devido à falta de punição nesta época, a vítima buscava sua própria 

justiça e, amparada no convencimento de que devia ser castigada, muitas vezes 

cometia suicídio ou ficava à margem da sociedade.   

Neste aspecto, elucida Arjava (1996, p. 217, apud CANELA, 2012, p.24): 

                                                           
1O significado de stuprum segundo Lewis e Short (1951, p. 1170): ‘’desonra, desgraça pela 

falta de castidadede qualquer tipo, deboche, lascívia, violação sempre resultando na aplicação de 
desonra quanto ao sujeito, seja masculino ou feminino, não usado para relações com prostitutas, 
etc.’’ 
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As mulheres romanas eram dividas em duas classes, conforme suas vidas 
sexuais e morais. Em uma delas, estavam as mulheres castas, destinadas a 
dar à luz crianças legítimas. Elas tinham honroso status de materfamilias. 
Manter conjunção carnal ou outros atos sexuais com virgens, viúvas ou 
divorciadas pertencentes a essa classe, caracterizava o crime de stuprum 
consensual. À outra classe, pertenciam as mulheres voltadas apenas à 
satisfação sexual dos homens, sem nenhum interesse em prole legítima. A 
vida sexual dessas mulheres não era uma questão moral para os 
legisladores romanos. Nesta categoria encontravam-se, v. g., as 

concumbinas2 dependentes e amantes casuais, as quais normalmente eram 

escravas ou libertas. 
 

Cabe ressaltar que o estupro era uma conduta reiterada também nos tempos 

de guerra.  Por exemplo, no início de Roma houve o rapto das sabinas, considerado 

um crime sexual em massa, com o objetivo de ser uma medida militarista de 

emergência em razão de obter vantagem a partir da carência das mulheres3.  

Durante praticamente toda a história, o estupro foi sendo o crime praticado 

não contra a própria mulher, mas contra o homem a qual pertencia. Seus corpos 

assumiam um caráter simbólico de espaço de luta. Assim sendo, as violações de 

mulheres em períodos de conflitos armados não era um simples produto da guerra, 

mas um reflexo de uma estrutura social que permite, tolera e mesmo incentiva as 

violências praticadas contra as mulheres.  

Conforme Segato (1999 apud RATTON, 2007, p. 4): 

 
O grande divisor de águas dá-se, contudo, entre sociedades pré- modernas 
e modernas. Nas primeiras, o estupro tende a ser uma questão de Estado, 
uma extensão da questão da soberania territorial, já que, como o território, a 
mulher e, mais exatamente, o acesso sexual à mesma, é mais um 
patrimônio, um bem, pelo qual os homens competem entre si... Com o 
advento da modernidade e do individualismo, essa situação pouco a pouco 
se transforma, estendendo a cidadania à mulher, transformando-a em 
sujeito de Direito a par do homem. Com isso, ela deixa de ser uma extensão 
do Direito de outro homem e, portanto, o estupro deixa de ser uma agressão 
que, transitivamente, atinge um outro por intermédio de seu corpo, e passa 
a ser entendido como crime contra sua pessoa. 
 

Dessa forma, observa-se que a vulnerabilidade da mulher estava muito ligada 

aos aspectos políticos, devido à sua representatividade no âmbito familiar e social. A 

imagem da mulher devia ser de pureza, integridade, submissão. 

                                                           
2 O concubinato era uma relação extraconjugal estável. Segundo Moreira Alves (1995, p. 370-

1) o concunbinato era apenas uma mera união de fato, apesar de não ser  illegal, não gerava os 
efeitos do matrimônio. 

3 Segundo Ovid., Ars Am. 1,125, apud CANELA, 2012, p.24 as sabinas foram um ‘’produto’’ 
destinado à reprodução. 
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 Com a transformação sociojurídica, sendo esses valores violados, sua 

imagem seria eternamente prejudicada e em decorrência disso, sua família e a 

sociedade a qual pertencia ficaria marcada pela sua conduta ‘’abominável’’, não 

podendo mais gozar de suas qualidades, sendo um mero objeto nas mãos do 

sistema patriarcal. A partir daí, o crime de estupro passa a ser considerado uma 

agressão sexual, uma conduta que violava a honra da família. Porém, o agressor 

não era reprimido efetivamente.  

Nos séculos XVI e XVII, as leis passaram a ser mais rigorosas quanto à 

repreensão do estupro, porém ele era pouco sancionado pelos juízes da época. A 

repressão era feita através de processos confusos que não se concluíam, pois eram 

recusados pelas cortes, principalmente por causa da inconsistência das queixas e 

averiguações não concluídas e tampouco aprofundadas. Portanto, fica claro que o 

crime de estupro não produzia efeitos legais, pois a sociedade não recebia efetivo 

amparo legal. 

Acerca do tema, assevera Vigarello (1998 p. 21 apud LIMA, 2013, p. 1): 

 

A repressão brutal combinava com processos falíveis e confusos que 
acabavam, em sua maioria, recusados pelas cortes, principalmente por 
causa da raridade das queixas, investigações não concluídas e fatos pouco 
aprofundados. Dessa forma, é possível afirmar que reinava o pouco 
interesse em averiguar os danos causados às vítimas, especialmente 
quando se tratava de mulher adulta e não havia assassinato nem indícios 
materiais da agressão. Existia, por assim dizer, certa tolerância em relação 
à violência, o que não significava impunidade generalizada, pois a justiça se 
fazia presente por meio dos rituais de suplício. 

 

Com a denúncia, a conduta da mulher passava a ser questionada. Sua 

personalidade e postura passavam a ser associadas à agressão, relacionando de 

alguma forma o crime ocorrido com a sua possível ‘’culpa’’. Com esse advento, 

muitas vezes fazia com que a mulher desistisse da denúncia do abuso sexual 

sofrido. 

Parte disso era a repressão Cristã sobre o ato sexual, que impulsionava a 

mulher estuprada a ser intitulada como uma mulher impura e indigna. A reprovação 

teria relação com o prazer sexual que esta sentiria ao ser violentada, não bastando 

apenas a conduta do agressor para tipificar o crime. 

Neste contexto, pode-se observar no texto bíblico em que se observa um 

crime de estupro e a repudia individual que domina a vítima (2 SAMUEL, 13, 1-17): 
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13. 1. Avshalom, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se  
chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado 
Amnom, apaixonou-se fortemente por ela. 2. Amnom a desejou ao ponto de 
adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem 
virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como 
namorado, muito menos para possuí-la. 3. Mas Amnom tinha um amigo 
chamado Jonadabe, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadabe era muito 
sagaz. 4. Este lhe indagou: ‘’Que acontece contigo, filho do rei, que cada 
manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu 
coração?’’ Então Amnom lhe revelou: ‘’É que eu amo Tamar, a irmã de meu 
irmão Absalão!’’ 5. Então Jonadabe lhe aconselhou: ‘’Deita-te na tua cama e 
finge estar muito doente; quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: ‘Rogo-te que 
minha irmã Tamar venha me servi algo para comer, mas que prepare o 
alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um 
pouco com ela e coma da sua mão!’ 6. Amnom gostou da ideia e logo em 
seguida deitou-se e fingiu-se doente. O reio veio vê-lo,e Amnom disse ao 
rei: ‘’Concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo dois 
bolos, para que eu fale com ela e coma da sua mão.’’7. Davi mandou uma 
mensagem a Tamar no palácio:’’Vá à casa de teu irmão Amnom e prepare 
algo para que ele se alimente.’’ 8. Tamar foi à casa de seu irmão Amnom, e 
ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e os assou 
na presença dele. 9. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele, entretanto, 
ele se recusou a comer. Então Amnom ordenou: ‘’Manda embora toda essa 
gente para longe de mim!’’ E, imediatamente, todos saíram de seus 
aposentos. 10. Então Amnom pediu a Tamar: ‘’Traze o prato com os bolos 
até meu quarto para que eu possa me alimentar da tua mão!’’  Prontamente 
Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto de seu irmão. 11. 
Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na 
boca, ele a agarrou e rogou-lhe: ‘’Deita-te comigo minha irmã!’ 12. Diante do 
que ela reagiu exclamando: ‘’Não, meu irmão! Não me ofereces, porque não 
se procede assim em Israel, não cometas essa loucura e infâmia!” 13. 
Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como 
um infame e cairias em desgraça perante todo o povo de Israel! No entanto, 
fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo!’’14. Mas 
Amnom, não quis lhe dar ouvidos; dominou-a e com violência forçou-a a ter 
relações sexuais com ele. 15. Logo em seguida, entretanto, Amnom sentiu 
uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que 
alimentara em seu interior há tempo. E lhe ordenou: ‘’Levanta-te! Vai-te 
embora depressa!’’16. Contudo, ela lhe replicou: ‘’Não, meu irmão, 
expulsar-me será ainda pior que o mal que já me fizeste!’’ Entretanto, 
novamente, ele não quis atendê-la. 17. Gritou pelo criado e ordenou-lhe: 
‘’Livrai-me desta mulher! Põe-na fora daqui imediatamente e tranquce a 
porta!’’ 

 

Já acerca da historicidade do estupro em meados do século XVIII, disserta 

Manfrão (2009, p. 13 apud LIMA, 2013, p. 1): 

 

Algumas modificações na lei penal começam a surgir em razão da 
emergência de novas formas de pensamento a respeito da violência. Uma 
das mais importantes é que o conteúdo da transgressão criminal começa a 
se dissociar das idéias de pecado e blasfêmia. Entretanto, essas 
modificações não determinaram uma mudança imediata na abordagem 
cultural e na prática jurídica do estupro, que conservam, por exemplo, a 
opinião tradicional de suspeita de consentimento da mulher. A mudança 
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ocorre em relação a certas circunstâncias do ato, como quando a vítima era 
criança. Além disso, surge uma nova sensibilidade quanto à impunidade do 
estupro, a opinião pública passa a criticar os casos em que os homens 
detentores de posições sociais privilegiadas abusavam dessa condição para 
violentar mulheres menos afortunadas na certeza de que não seriam 
punidos. E a impunidade, de fato, continuou a existir, pois a mudança da 
opinião pública não implicou em alteração nos processos judiciais, as 
condenações continuaram baixas. 

 

Ainda que a punição do crime de estupro tivesse muito mais relacionada ao 

sujeito passivo do que ao ativo, pois a vítima era muito exortada, as agressões 

passam a ter maior visibilidade e, dessa forma, há um aumento no número de 

denúncias. Ocorre então uma necessidade de maior efetividade na sanção desses 

crimes. 

 

2.1 A origem patriarcal da violência de gênero 

 

O senso comum tem o repetitivo discurso de que as desigualdades entre o 

homem a mulher são as suas características físicas e biológicas. A partir desta idéia 

surge, em 1960, o termo gênero que indica a superioridade biológica masculina. 

Sobre o assunto, leciona Machado (2000, p. 5 apud LIMA, 2013, p. 1): 

 

Gênero é uma categoria engendrada para se referir ao caráter fundante da 
construção cultural das diferenças sexuais, a tal ponto que as definições 
sociais das diferenças sexuais é que são interpretadas a partir das 
definições culturais de gênero. Gênero é assim uma categoria classificatória 
que, em princípio, pode metodologicamente ser o ponto de partida para 
desvendar as mais diferentes e diversas formas de as sociedades; 
estabelecerem as relações sociais entre os sexos e circunscreverem 
cosmologicamente a pertinência da classificação de gênero. Este conceito 
pretende indagar metodologicamente sobre as formas simbólicas e culturais 
do engendramento social das relações sociais de sexo e de todas as formas 
em que a classificação do que se entende por masculino e feminino é 
pertinente e faz efeito sobre as mais diversas dimensões das diferentes 
sociedades e culturas. 
 

Desde a Antiguidade a relação sexual forçada é praticada para obter poder. 

Grande relação a isso é o sistema patriarcal predominante que permeia as famílias 

até os dias de hoje. 

Para Scott (1990, p. 21-26 apud LIMA, 2013, p. 1): 

 

O gênero é uma primeira maneira de dar significado às relações de poder. 
Seria melhor dizer: o gênero é um primeiro campo no seio do qual, ou por 
meio do qual, o poder é articulado. [...] A ênfase colocada sobre o gênero 
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não é explícita, mas constitui, no entanto, uma dimensão decisiva da 
organização, da igualdade e desigualdade. As estruturas hierárquicas 
baseiam-se em compreensões generalizadas da relação pretensamente 
natural entre o masculino e o feminino. 
 

Dessa forma, sexo masculino se encontra como forte, dominador, racional, 

chefe de família, enquanto que o sexo feminino é o sexo frágil, dominado, 

domesticável, emotivo e dócil. A partir dessa ideologia o homem é quem define o 

que é melhor para a mulher, a família e a sociedade, sendo somente ele qualificado 

para essa tarefa. A violência de gênero, neste sentido, tem como um de seus 

fundamentos o discurso racionalista. 

Assim sendo, pode-se dizer que o gênero integra a classificação das classes 

sócias como a raça/etnia, sexualidade etc. A grosso modo, o homem é também 

vítima de violência de gênero na sua construção: dominador, forte, heterossexual, 

controlador, provedor, racional. Mas ao se encontrar no pólo favorecido da relação, é 

sujeito ativo praticante desta violência, onde para reagir aos padrões empregados 

pela sociedade, torna-se agressivo, dominador, violento. 

Através da cultura patriarcal da sociedade há uma organização social 

baseada no poder masculino e também na heterossexualidade. A família romana 

tinha como centro o homem e as mulheres possuíam um papel secundário. Segundo 

Xavier (1998, apud NOGUEIRA, 2016, p. 1): 

 O patriarca tinha sob seu poder a mulher, os filhos, os escravos e os 
vassalos, além do direito de vida e de morte sobre todos eles. A autoridade 
do pater familiae sobre os filhos prevalecia até mesmo sobre a autoridade 
do Estado e duraria até a morte do patriarca, que poderia, inclusive, 
transformar seu filho em escravo e vendê-lo. 
 

 A sociedade se organiza com base na dominação dos homens sobre as 

mulheres, que se sujeitam à sua autoridade, vontade e poder.  Conforme Saffioti 

(2011, p. 139) ‘’o patriarcado não abrange apenas a família, mas atravessa a 

sociedade como um todo’’.   

Sobre o assunto, Cunha (2014, p. 6) define patriarcado: 

O patriarcado é, por conseguinte, uma especificidade das relações de 
gênero, estabelecendo, a partir delas, um processo de dominação-
subordinação. Este só pode, então, se configurar em uma relação social. 
Pressupõe-se, assim, a presença de pelo menos dois sujeitos: dominador 
(es) e dominado(s). Enquanto sujeitos, são sempre atuantes. A ideologia 
sexista, portanto, está corporificada nos agentes sociais de ambos os pólos 
da relação de dominação-subordinação. As mulheres também 
desempenham, com maior ou menor frequência, as funções do patriarca, 
disciplinando as crianças ou os adolescentes de acordo com a lei do pai, 
contribuindo com a ordem patriarcal, ainda que dela não sejam 
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cúmplices.“O gênero não é tão-somente social, dele participando também o 
corpo, quer como mão-de-obra, quer como objeto social, quer, ainda, como 
reprodutor de seres humanos’’. 
 

No entanto cabe ressaltar que o patriarcado não faz relação com o poder do 

pai, mas sim ao poder do homem fazendo jus à sua masculinidade.  Nesse sentido, 

Scott (1995, apud NOGUEIRA, 2016, p. 1):  

(...) o patriarcado é uma forma de organização social onde suas relações 
são regidas por dois princípios basilares: as mulheres são hierarquicamente 
subordinadas aos homens, e os jovens estão subordinados 
hierarquicamente aos homens mais velhos, patriarcas da comunidade. 
 

No cenário familiar, ainda há indícios preconceituosos que definem a mulher 

como a pessoa encarregada de cuidar da casa, dos filhos e do marido, enquanto ao 

homem fica destinado o trabalho e sustento da casa, não devendo haver confusão 

ou divisão desses papéis pré-estabelecidos. Quanto a isso, Freyre (1990, apud 

NOGUEIRA, 2016, p.1) caracteriza mulher como ‘’esposa dócil, submissa, ociosa e 

indolente, ocupando importância extrema na educação dos filhos, na gerência do 

domicílio e assumindo a posição de chefe na ausência do patriarca’’.  

Os homens, na grande maioria, detêm o poder público e o mando sobre o 

espaço doméstico, tendo controle sobre as mulheres e seus corpos. Por maiores e 

mais expressivas que tenham sido as transformações sociais nas últimas décadas, 

com as mulheres ocupando os espaços públicos e as relações de trabalho, o poder 

patriarcal permanece muito presente no cotidiano, na desvalorização das 

características do poder feminino, na violência doméstica, na submissão sexual. A 

família patriarcal organiza-se em torno da autoridade masculina; para manter esta 

autoridade e reafirmá-la, o recurso da violência – física ou psicológica – está sempre 

presente e é efetivo mesmo que subconscientemente. 

A violência de gênero pode ser compreendida como relação de poder de 

dominação do homem e de submissão da mulher, integrando assim a ordem 

patriarcal de gênero.  Conforme elucida Cunha (2014, p.1): 

Esta é geradora de violência tanto na inter-relação dos sexos, quanto na 
relação do indivíduo com a sociedade, pois este se encontra preso às 
determinações de seu gênero na construção de suas relações sociais e de 
sua identidade. A consciência de que as mulheres têm de si mesmas deriva 
de sua inserção como mulheres e esposas na estrutura social e não da 
socialização que receberam, ainda que esta integre o processo de se tornar 
mulher. Não se trata somente do que as mulheres introjetaram em seu 
inconsciente, mas de suas vivências concretas na relação com 
homens/maridos. 
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2. 2 Os avanços conquistados pela mulher no Direito 

 

A sociedade contemporânea vem sofrendo avanços nas legislações tendo em 

vista a busca da igualdade e maior proteção aos direitos da mulher. Tudo isso 

devido à herança do domínio patriarcal sobre o gênero feminino. Segundo Maria 

Berenice Dias (2010, p.1): 

Embora de modo acanhado e vagarosamente, as leis acabam retratando a 
trajetória da mulher. Ainda que lenta, a emancipação jurídica da mulher, a 
conquista de um espaço de cidadania, abalou a organização da família, 
forçando o declínio da sociedade patriarcal. 

 

A historiadora Mary Del Priori (2000, apud MIRANDA, 2013, p. 14), em sua 

obra “Mulheres no Brasil colonial’’ permeia algumas considerações que dizem 

respeito ao regime patriarcal: 

O sistema patriarcal instalado no Brasil colonial sistema que encontrou 
grande reforço na Igreja Católica que via as mulheres como indivíduos 
submissos e inferiores, acabou por deixar-lhes, aparentemente, pouco 
espaço de ação explicita. Mas insisto: isso era apenas mera aparência, 
pois, tanto na sua vida familiar, quanto no mundo do trabalho, as mulheres 
souberam estabelecer formas de sociabilidade e de solidariedade que 
funcionavam, em diversas situações, como uma rede de conexões capazes 
de reforçar seu poder individual ou de grupo, pessoal ou comunitário. 

 
 

As características continuam desiguais, porém estão em menor evidência. 

Segundo Cunha (2014, p. 7): 

o Código Civil de 1916 dispunha que ao homem cabia o exercício do pátrio 
poder e que à mulher, ao tornar-se esposa, ficavam restritos diversos 
direitos civis, que dependiam da autorização do marido para serem por ela 
exercidos (...)Vive-se, portanto, sob a lei do pai e, assim, do marido – figura 
que se constitui antes, através do contrato sexual. Não se pode negar que 
há diferenças de grau no domínio dos homens sobre as mulheres, até 
porque onde há dominação-subordinação, há resistência e luta. Neste 
sentido, ainda que as mulheres tenham conquistado direitos e espaços 
políticos, ocupando posições sociais e econômicas tradicionalmente 
reservadas aos homens, a base patriarcal continua a mesma. É 
imprescindível, para a libertação e emancipação das mulheres, uma 
mudança radical em todas as estruturas das quais elas participam, de forma 
a esgotar todas as condições materiais de existência das relações 
patriarcais. 
 

O Código Civil de 1916 foi consagrado com a sociedade patriarcal, onde 

somente o pai detinha e exercia o pátrio poder. O varão era o centro da família e 

este deveria zelar e ser o único provedor do lar. 
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Acerca do referido Código, Maria Berenice Dias (2010, p.1) ilustra: 

Retratava a sociedade da época, marcadamente conservadora e patriarcal. 
Assim, só podia consagrar a superioridade masculina. Transformou a força 
física do homem em poder pessoal, em autoridade, outorgando-lhe o 
comando exclusivo da família. Por isso, a mulher ao casar perdia sua plena 
capacidade, tornando-se relativamente capaz, como os índios, os pródigos 
e os menores. Para trabalhar precisava da autorização do marido. A família 
se identificava pelo nome do varão, sendo a mulher obrigada a adotar os 
apelidos do marido. O casamento era indissolúvel. Só havia o desquite – 
significando não quites, em débito para com a sociedade – que rompia a 
sociedade conjugal, mas não dissolvia o casamento. Só o casamento 
constituía a família legítima. Os vínculos extramatrimoniais, além de não 
reconhecidos, eram punidos. Com o nome de concubinato, eram 
condenados à clandestinidade e à exclusão não só social, mas também 
jurídica, não gerando qualquer direito. Em face da posição da mulher, às 
claras, era ela a grande prejudicada. 

 
O Estatuto da Mulher Casada foi um grande avanço no que concerne aos 

direitos da mulher no Brasil. Este alterou o Código Civil de 1916, estabelecendo que 

o pátrio poder, antes exercido somente pelo pai, deveria ser exercido por ambos os 

pais, e a mulher deixara de ser relativamente incapaz para os atos civis.  

Neste sentido, Maria Berenice Dias (2010, p.1): 

O primeiro grande marco para romper a hegemonia masculina foi em 1962, 
quando da edição da Lei 6.121. O chamado Estatuto da Mulher Casada 
devolveu a plena capacidade à mulher, que passou à condição de 
colaboradora na administração da sociedade conjugal. Mesmo tendo sido 
deixado para a mulher a guarda dos filhos menores, sua posição ainda era 
subalterna. Foi dispensada a necessidade da autorização marital para o 
trabalho e instituído o que se chamou de bens reservados, que se constituía 
do patrimônio adquirido pela esposa com o produto de seu trabalho. Esses 
bens não respondiam pelas dívidas do marido, ainda que presumivelmente 
contraídas em benefício da família. 
 

Como advento da Constituição Federal de 1988 é garantido às mulheres a 

igualdade dos gêneros. Porém, apenas o Direito não é o suficiente para garantir 

essa igualdade, tendo em vista a estrutura conflitante da sociedade que causa a 

lentidão do avanço à efetividade da norma constitucional.  Acerca do assunto Maria 

Berenice Dias (2010, p. 2): 

Ainda que o princípio da igualdade já viesse consagrado desde a 
Constituição Federal de 1937, além da igualdade de todos perante a lei (art. 
5ª), pela primeira vez foi enfatizada a igualdade entre homens e mulheres, 
em direitos e obrigações (inc. I do art. 5º). De forma até repetitiva é afirmado 
que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher (§ 5º do art. 226). Mas a Constituição 
foi além. Já no preâmbulo assegura o direito à igualdade e estabelece como 
objetivo fundamental do Estado promover o bem de todos, sem preconceito 
de sexo (inc. IV do art. 2º). 
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 Em 1994 o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para prevenir e 

erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do 

Pará, o qual prevê, em seu artigo 1º:  

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência contra a 
mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
como na esfera privada. 

 

 No entanto, somente em 2006, após a pressão da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, uma norma específica foi publicada no Brasil: a lei 

11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, homenageando a Sra. Maria da 

Penha Maia Fernandes, vítima de inúmeras agressões e tentativas de homicídio de 

seu marido que resultaram na paralisia de seus membros inferiores. 

A referida lei alterou as penas do crime de violência doméstica, não podendo 

mais ser pagas através de cestas básicas ou multas. Também englobou neste rol a 

violência sexual, psicológica, patrimonial e o assédio moral. 

A Lei Maria da Penha ou Lei 11340/2006, tardiamente, nasce e pela primeira 

vez na normativa brasileira aparecem mecanismos para coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Os movimentos feministas planejaram essa lei, desde sua 

gênese, partindo de uma Política Nacional de combate à violência de gênero, 

medidas cautelares de proteção e prevenção às vítimas, medidas cautelares 

referentes aos agressores, serviços públicos de atendimento multidisciplinar, 

assistência jurídica gratuita para as mulheres, da criação de um Juízo Único com 

competência civil e criminal por meio de Varas Especializadas em casos de violência 

doméstica e por fim, da não aplicação da Lei 9.099/1995 ou Lei dos Juizados 

Especiais Criminais (MATOS; CORTES apud CAMPOS, 2011, p. 44)  

Contudo, cabe ressaltar que, ainda que os avanços no Direito brasileiro em 

proteção às mulheres sejam evidentes, a sociedade não está estruturada para 

efetivar essa mudança, pois há grande dificuldade em romper com os tabus 

existentes no cotidiano. Os crimes e suas definições não estão livres da evolução da 

sociedade, dessa forma as normas devem estar em constante adaptação com a 

realidade atual.  
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3 A CULTURA DE ESTUPRO NO BRASIL 

 

É evidente o conceito da maioria da população brasileira de que o homem 

deve ser o chefe de família e a este estão conferidos os poderes sobre o lar e a 

mulher. Tal conceito, como já elucidado, tem origem com o patriarcado, que ainda é 

muito presente no cotidiano brasileiro. 

O IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) realizou uma pesquisa 

domiciliar e presencial no ano de 2013, através do Sistema de Indicadores de 

Percepção Social (SIPS), acerca da tolerância social à violência contra as mulheres. 

Tal pesquisa foi muito reveladora e também assustadora, tendo em vista a maioria 

esmagadora que, de certa forma, acredita que a violência contra a mulher é algo 

justificável. Neste sentido, pode-se observar alguns de seus dados (2014, p. 3): 

“Homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia”. Concordaram com 
esta afirmação, total ou parcialmente, 91% dos entrevistados em maio e 
junho de 2013 pelo Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) do 
Ipea. A tendência a concordar com punição severa para a violência 
doméstica transcendeu as fronteiras sociais, com pouca variação segundo 
região, sexo, raça, idade, religião, renda, ou educação. Nada mais, nada 
menos que 78% dos 3.810 entrevistados concordaram totalmente com a 
prisão para maridos que batem em suas esposas. Além disso, 89% 
tenderam a discordar da afirmação “um homem pode xingar e gritar com 
sua própria mulher”. Infelizmente, seria prematuro concluir, com base 
nesses resultados, pela baixa tolerância à violência contra a mulher na 
sociedade brasileira, pois a mesma pesquisa oferece evidências no sentido 
contrário. Quase três quintos dos entrevistados, 58%, concordaram, total ou 
parcialmente, que “se as mulheres soubessem se comportar haveria menos 
estupros”. E 63% concordaram, total ou parcialmente, que “casos de 
violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros 
da família”. Também, 89% dos entrevistados tenderam a concordar que “a 
roupa suja deve ser lavada em casa”; e 82% que “em briga de marido e 
mulher não se mete a colher”. 
 

Esses conceitos são embasados no sentido de que a mulher deve obedecer 

aos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, de modo, por exemplo, que deve se 

vestir de modo adequado, limitar sua conduta, ser recatada e tantos outros padrões 

que delimitam qual seria a ‘’conduta da  mulher ideal’’ para consequentemente não 

ser violentada. Segundo a pesquisa, ‘’a mulher deve se dar ao respeito’’ (IPEA, 

2014, p. 4). 

A cultura, a religião, a cor, etnia, condição patrimonial, nível de escolaridade 

etc, são características das pessoas que influenciam muito no posicionamento 
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acerca da violência contra a mulher. Prova disso é o questionamento da pesquisa do 

IPEA acerca dos homens serem a cabeça do lar (2014, p. 5,11): 

Em relação a pessoas que não são católicas ou evangélicas, os primeiros 
têm chance 1,4 vez maior de tender a concordar e os últimos, 2,1 vezes 
maior. A chance de os homens concordarem total ou parcialmente é 1,7 vez 
maior do que a das mulheres. E quanto mais elevada é a escolaridade, 
menor é a tendência a concordar. (...) Entre as características que 
aumentam a concordância parcial ou total com a noção de que a mulher 
deve, literalmente, servir sexualmente o marido, independentemente de sua 
vontade, está a religião. Evangélicos têm chance 1,3 vez maior de 
concordar. Moradores do Sul e do Sudeste tendem a concordar menos, 
porém, o contrário ocorre nas áreas metropolitanas. Quanto maior o nível 
educacional, porém, menor é a tendência a concordar. Já a arcaica ideia de 
que algumas mulheres são adequadas para o casamento, e outras 
mulheres destinam-se somente ao sexo permanece em alguma medida 
presente. Mais da metade dos respondentes concordou total ou 
parcialmente com a afirmação “tem mulher que é pra casar, tem mulher que 
é pra cama”. 
 

Classificar as mulheres de acordo com seu comportamento sexual, através de 

um conceito machista, considerando que mulheres sexualmente livres não são 

ideais companheiras, é um fato que evidencia de forma gritante o sexismo presente 

na sociedade. 

Assim, a cultura de estupro é aquela que normaliza a violência sexual. No 

Brasil é fácil observar que desde a educação é ensinado às meninas a não serem 

estupradas, em vez de se ensinar a não estuprar.  Ensina-se como se vestir, se 

portar, ou seja, não ser uma mulher que mereça ser estuprada. Dessa forma, se 

inicia a cultura de estupro. 

A cultura de estupro está presente quando se busca o ‘’porquê’’ da vítima ser 

estuprada, ou quando se tenta justificar a violência sexual. A cultura de estupro está 

presente quando a mulher precisa observar as roupas que veste. Está presente 

também quando esta não se sente segura ao sair sozinha à noite.  

Está evidente também a cultura de estupro quando a imagem da mulher é 

banalizada em comerciais de televisão, novelas, programas de entretenimento.  

Também pode-se observá-la quando os homens, em sua grande maioria, 

constrangem as mulheres nas ruas, através do assédio. Neste sentido, define 

Joanna Burigo (2016):  

A cultura do estupro é machista, e o machismo cria e mantém a cultura do 
estupro. É machismo partir do pressuposto de que o que uma mulher revela 
sobre estupro é invenção. É machismo duvidar das mulheres por partir do 
pressuposto que uma declaração sobre estupro é falsa.  Na cultura 
machista que sustenta a cultura do estupro, a voz das mulheres é tomada 
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como dissimulação. Na cultura machista as mulheres são malignas (olá Eva, 
bruxas e súcubos do imaginário coletivo), e os homens são eternas vítimas 
de nossas calúnias. Mas os números não mentem, e se a manutenção da 
lógica machista depende da fantasia, o feminismo aponta para a realidade. 

 

A culpabilização da mulher no crime de estupro é evidente, visto que esta não 

é só aplicada pela sociedade em detrimento da mulher, mas muitas vezes ela 

mesma se culpa pela violência sofrida e através dessa concepção decide até 

mesmo esconder e não denunciar o crime. Prova disso são os dados da Pesquisa 

do IPEA em relação à culpabilização da mulher (2014, p. 22): 

Diante da frase “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem 
ser atacadas”, a maioria dos/as entrevistados/as afirmou discordância. 
Residentes no Sul/Sudeste, jovens e pessoas com educação média e 
superior apresentavam chances ainda menores de concordar com a 
afirmação.  No entanto, a assertiva que traz o termo “estupro” 
explicitamente e que apresenta a ideia de culpabilização da mulher de 
maneira mais evidente – “se as mulheres soubessem como se comportar, 
haveria menos estupros” – encontrou um alto grau de concordância, 58,5%.  
Por trás da afirmação, está a noção de que os homens não conseguem 
controlar seus apetites sexuais; então, as mulheres, que os provocam, é 
que deveriam saber se comportar, e não os estupradores. A violência 
parece surgir, aqui, também, como uma correção. A mulher merece e deve 
ser estuprada para aprender a se comportar. O acesso dos homens aos 
corpos das mulheres é livre se elas não impuserem barreiras, como se 
comportar e se vestir “adequadamente”.  Residentes do Sul/Sudeste e 
jovens têm menores chances de concordar com a culpabilização do mbém 
são menores inversamente ao nível educacional dos entrevistados. 
Contudo, chama atenção o fato de que católicos têm chance 1,4 vez maior 
de concordarem total ou parcialmente com essa afirmação, e evangélicos 
1,5 vez maior. 
 

Contudo, observa-se que a cultura de estupro está enraizada na sociedade 

através dos conceitos e atitudes machistas e que estes dão ensejo à prática do 

crime de estupro e a culpabilização da vítima. 

O crime de estupro está previsto no Código Penal, em seu artigo 213, 

atualmente enquadrado no Título ‘’Dos crimes contra a dignidade sexual’’. Tal 

nomenclatura surgiu a partir da Lei n° 12.015 de 07 de agosto de 2009. 

Anteriormente à referida lei, o crime de estupro estava previsto no título ‘’Dos 

crimes contra os costumes’’, assim sendo um reflexo da moralidade das práticas 

sexuais no contexto da sociedade que estava submetida ao do Código Penal 

vigente. Acerca do tema, disserta Rogerio Greco: 

A expressão crimes contra os costumes já não traduzia a realidade dos 
bens juridicamente protegidos pelos tipos penais que se encontravam no 
Título VI do Código Penal. O foco da proteção já não era mais a forma como 
as pessoas deveriam se comportar sexualmente perante a sociedade do 
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século XXI, mas sim a tutela da sua dignidade sexual. A dignidade sexual é 
uma das espécies do gênero dignidade da pessoa humana.  

 

Dessa forma, sendo incoerente a denominação com a realidade atual, houve 

a necessidade assim da alteração da nomenclatura para atender a problemática da 

tutela da dignidade sexual. 

 

3.1 O crime de estupro no Código Penal 

 

O crime de estupro era descrito da seguinte forma: ‘’Art.213. Constranger 

mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça’’. Dessa forma, o 

núcleo do tipo era o constrangimento e o sujeito passivo era a mulher. Sobre o tema, 

escreve José Canosa Gonçalves Netto (2005, p. 17): 

Exige o tipo pena, que a pessoa constrangida seja mulher e que tenha 
demonstrado seu dissenso sério e constante à prática do ato sexual ao qual 
está sendo subjugada. Em nenhum instante  vítima poderá participar, 
voluntariamente, do ato lascivo; ocorrendo essa participação e não sendo 
hipótese de violência presumida, poderá haver a desconstituição do tipo 
penal (estupro). Assim sendo, sujeito passivo do crime de estupro somente 
pode ser a mulher dissentânea À conjunção carnal, seja ela de qualquer 
condição: virgem, casada, solteira, viúva,  honesta, prostituta, idosa, jovem, 
recatada, devassa etc.  
 

Com o advento da Lei 12.015/2009 o Código Penal sofreu grandes 

alterações, entre elas a denominação do Título para  ‘’Dos crimes contra a liberdade 

sexual’’, a qual protegeu a liberdade de escolha sexual, que está protegida no atual 

Código em seu artigo 213: ‘’Art. 213 – Constranger alguém, mediante violência ou 

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

pratique outro ato libidinoso.Pena – reclusão, de seis a dez anos’’. 

O tipo objetivo do crime de estupro é o constrangimento, que significa obrigar 

alguém a fazer aquilo contra a sua própria vontade (GONÇALVES, 2005, p. 11), 

assim sendo o dissenso o pressuposto do crime. Dessa forma, este dissenso deve 

ser de tamanha braveza que deve apresentar uma resistência interminável.  

A antiga redação fazia a distinção entre o crime de estupro e o crime de 

atentado violento ao pudor, o qual constituía a prática de qualquer outro ato 

libidinoso, enquanto o estupro apenas caracterizava a prática da conjunção carnal 

(penetração pênis na vagina), de modo que só poderia ser cometido por homem 

contra mulher. Dessa forma, determinava que o sujeito ativo do crime de estupro 
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somente poderia ser o homem, tornando-se assim um crime próprio (delito que 

possui características personalíssimas do agente). Portanto, uma mulher apenas 

poderia figurar no pólo ativo na qualidade de coautora ou partícipe. 

A referida lei fez a junção dos crimes de estupro e de atentado violento ao 

pudor. Segundo Rogerio Greco ‘’na expressão outro ato libidinoso, estão contidos 

todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham por 

finalidade satisfazer a libido do agente’’.  

Destarte, o crime de estupro se caracteriza tanto pela prática da penetração, 

ainda que parcial, do pênis na vagina, quanto pelos atos libidinosos, bastando que o 

agente tenha obrigado a vítima a ter um posicionamento ativo ou passivo na relação 

sexual. Sobre o assunto Rogerio Greco define: 

O constrangimento empregado pelo agente, portanto, pode ser dirigido a 
duas finalidades diversas. Na primeira delas, o agente obriga a própria 
vítima a praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A sua 
conduta, portanto, é ativa, podendo atuar sobre seu próprio corpo, com atos 
de masturbação, por exemplo; no corpo do agente que a constrange, 
praticando, v.g., sexo oral; ou, ainda, em terceira pessoa, sendo assistida 
pelo agente. O segundo comportamento é passivo. Nesse caso, a vítima 
permite que com ela seja praticado o ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal, seja pelo próprio agente que a constrange, seja por um terceiro, a 
mando daquele. Dessa forma, o papel da vítima pode ser ativo, passivo, ou, 

ainda, simultaneamente, ativo e passivo. 
 

Os atos de masturbação, sexo oral, penetração na vagina ou no ânus, toque 

nos seios ou nas nádegas da vítima, bem como esfregar o órgão sexual em seu 

corpo ou introduzir objetos em seu ânus ou vagina, configuram crime de estupro. 

Também configura crime de estupro o beijo lascivo praticado pelo emprego de 

violência ou grave ameaça. 

O emprego de violência ou grave ameaça é pressuposto do crime de estupro. 

Segundo Victor Eduardo Rios Gonçalves (2010, p. 13) ‘’violência é toda forma de 

agressão ou de força física para dominar a vítima e viabilizar a conjunção carnal ou 

outro ato de libidinagem’’. 

Outra alteração extremamente significativa trazida pela Lei 12015/2009 foi a 

determinação do sujeito passivo do crime de estupro ser homem ou mulher, 

tratando-se de crime comum.  

Acerca da consumação, o crime de estupro consuma-se com qualquer prática 

de ato libidinoso e referente à conjunção carnal, esta se consuma com a introdução, 



    18 

 

 

mesmo que parcial, do pênis na vagina. No entanto, se anteriormente já foi praticado 

outro ato sexual, o crime já está consumado. 

Quanto à tentativa, está pode ocorrer quando o agente emprega violência ou 

grave ameaça, mas não consegue praticar o ato sexual por uma situação alheia a 

sua vontade. Contudo, o elemento subjetivo é o dolo. Victor Eduardo Rios 

Gonçalves traz a seguinte explanação (2010, p.15): 

O texto legal não exige que o agente tenha a específica intenção de 
satisfazer sua libido, seu apetite sexual. Assim, também configura-se o 
estupro quando a intenção do agente é vingar-se da vítima, humilhando-a 
com a prática do ato sexual, ou quando o faz por motivo de aposta.  
 

No artigo 213, parágrafo 1º o crime de estupro é tipificado em sua modalidade 

qualificada. Na primeira parte do referido parágrafo, a qualificação é feita através do 

resultado do crime, atribuindo a pena de reclusão de 8 (oito) a 12 (doze) anos se da 

conduta do agente resultar lesão grave. Já no parágrafo 2º do referido artigo, a 

atribuição da pena é de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco) anos se da conduta resultar 

morte da vítima. 

As lesões graves referidas no artigo são as lesões elencadas no artigo 129, 

parágrafo 1º e 2º do Código Penal. Tais lesões são absorvidas pelo crime-fim 

(estupro). Acerca das figuras qualificadoras, elucida Victor Eduardo Rios Gonçalves 

(2010, p. 15): 

(...) são exclusivamente preterdolosas em razão do montante de pena 
previsto em abstrato. Assim, pressupõem que haja dolo quanto ao estupro e 
culpa em relação ao resultado agravador. Por Isso o julgamento cabe ao 
juízo singular  e não ao Tribunal do Júri. Se ficar demonstrado que houve 
dolo de provocar lesão grave o morte, o agente responde por estupro 
simples em concurso material quando o agente estupra a vítima e, em 
seguida, intencionalmente, a mata para assegurar sua impunidade, 
responde por crimes de estupro simples em concurso material com 
homicídio qualificado. Se o agente tenta estuprar a vítima e não consegue 
e, por isso, comete homicídio e, em seguida, pratica o ato libidinoso com o 
cadáver, responde por tentativa de estupro simples, homicídio qualificado e 
vilipêndio a cadáver, em concurso material. Na hipótese em que o estupro 
não passa de tentativa, mas o agente, culposamente, dá causa à morte da 
vítima, o crime está consumado. É que os crimes preterdolosos não 
admitem tentativa e o texto legal vincula a incidência de qualificadora ao 
evento morte. 
 

Na segunda parte do artigo 213, parágrafo1º a qualificação é feita a partir da 

idade da vítima, a qual sendo maior de 14 (quatorze) anos e menor de 18 (dezoito) 

anos, a pena será de reclusão de 8 (oito) à 10 (dez) anos. Se a vitima for menor de 

14 (quatorze) anos, configura-se crime de estupro de vulnerável (art. 217-A). 
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Acerca da natureza jurídica do crime de estupro, esta é hedionda, através da 

alteração trazida pela Lei n° 12.015/2009 que declarou sua hediondez na forma 

tentada ou consumada.  

As causas de aumento de pena ganharam lugar no Código Penal com o 

advento da Lei n° 12.015/2009 no Título dos crimes contra a dignidade sexual. A 

primeira delas está descrita no artigo 226, inciso I do Código Penal a qual prevê que 

a pena será aumentada de quarta parte se o crime for cometido em concurso e duas 

ou mais pessoas.  

A pena também deverá ser aumentada de metade, se o agente for 

ascendente padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, 

preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre 

ela. Essa condição foi determinada pela Lei n° 11.106/2005 a qual inseriu toda e 

qualquer relação de autoridade sobre a vítima e o índice de aumento para metade 

da pena, o qual era aplicado somente por um quarto. 

O artigo 234-A, em seu inciso III designa que a pena será aumentada de 

metade se do crime resultar gravidez, no entanto será necessário demonstrar que a 

gravidez resultou do ato sexual forçado. 

A pena será aumentada de um sexto até metade se o agente transmitir à 

vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, 

segundo o artigo 234, inciso IV. Neste sentido estão inclusas as doenças venéreas e 

todas as doenças sexualmente transmissíveis. Acerca da transmissão da AIDS, 

define. Victor Eduardo Rios Gonçalves (2010, p.19): 

De ver-se, todavia, que, como esta doença é incurável, sua transmissão 
constitui, para alguns, lesão gravíssima (artigo 129, parágrafo 2º, inciso II, 
do Código Penal) e, para outros, tentativa de homicídio, de modo que, a 
nosso ver, o agente deve ser responsabilizado por crimes de estupro em 
concurso com lesão gravíssima ou tentativa de homicídio, pois, no mínimo, 
agiu com dolo eventual em relação á transmissão da doença. Caso se 
demonstre a efetiva intenção de transmiti-la, a hipótese será de concurso 
formal impróprio em decorrência de autonomia de desígnos e as penas 
serão somadas.  
 

No que tange à ação penal do crime de estupro a atual redação do artigo 225 

do Código Penal, trazida pela Lei n° 12.015/2009 esta será pública condicionada à 

representação. No entanto, o parágrafo único do referido artigo estabelece que a 

ação penal será publica incondicionada se a vítima for menos de dezoito anos.  
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Por fim, com base no artigo 234-B do Código Penal, os processos que 

apuram o crime de estupro correm em segredo de justiça. 
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4 O CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE ESTUPRO 

 

O aumento de pena é utilizado pelo juiz para realizar a dosimetria da pena. O 

artigo 226 do Código Penal determina as causas de aumento de pena do crime de 

estupro. Dentre elas, será elucidado o inciso I, o qual estabelece o aumento de até a 

quarta parte se o crime é cometido em concurso de pessoas.  

Segundo Rogerio Greco, para que haja a majoração, os agentes devem ter 

suas condutas diretamente ligadas à prática sexual. Dessa forma, segue seu 

entendimento (2011, p. 621): 

Entendemos que a mencionada majorante somente poderá ser aplicada se 
os agentes praticarem, conjuntamente, atos de execução tendentes à 
prática do delito sexual. A presença de duas ou mais pessoas é motivo de 
maior facilidade no cometimento do delito, diminuindo ou, mesmo, anulando 
a possibilidade de resistência da vítima. Dessa forma, existe maior 
censurabilidade no comportamento daqueles que praticam o delito em 
concurso de pessoas.  
 

No tocante ao assunto, Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, destaca 

(2017): 

não se exige sejam todos coautores, podendo-se incluir nesse contexto, 
para a configuração da causa de aumento, os partícipes. Portanto, se duas 
ou mais pessoas tomaram parte na prática do delito, antes ou durante a 
execução, é suficiente para aplicar-se a elevação da pena 

 

Também faz-se necessário elucidar o doutrinador Fernando Capez que 

ensina (2012, p. 299):  

Para a incidência dessa causa de aumento de pena, os sujeitos podem 
atuar em coautoria ou participação. Hungria entende que a coparticipação é 
para execução do crime . Noronha, Mirabete e Damásio entendem que o 
concurso de agentes pode dar-se em qualquer fase do delito. 
 

No entanto, a corrente doutrinária defendida por Rogerio Greco se enquadra 

melhor para que se possa destacar a conduta dos agentes no delito de estupro 

coletivo, pois classifica de maneira subsidiária a conduta daqueles não que atuam 

diretamente no ato da execução da prática sexual em relação àqueles que nesta são 

coautores. Dessa forma, cada um responde pelo crime na medida da relevância da 

sua conduta na prática do ato sexual em si. 

 



    22 

 

 

4.1 O projeto de Lei n° 618/2015 

 

No dia 16 de setembro de 2015 foi protocolado pelo Plenário o projeto de Lei 

618/2015, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin prevê, principalmente, o 

aumento de pena de 1/3 à 2/3 nos casos de crime de estupro cometido em concurso 

de pessoas. Tal projeto também prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos para a 

divulgação de qualquer material de divulgação de cenas de estupro. 

O projeto teve iniciativa a partir dos crimes de estupro coletivo ocorridos no 

Rio de Janeiro e no Piauí, em meados de 2015. Ambos os crimes causaram grande 

comoção no país, e um deles foi divulgado de maneira viral na internet, ficando 

assim livre o seu acesso.  

No crime ocorrido em Bom Jesus do Piauí, uma adolescente de 17 anos foi 

estuprada por 5 homens. Já na Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma adolescente 

carioca de 16 anos foi estuprada por, estima-se, 30 homens. 

No estado do Piauí no ano de 2016 ocorreram 3 registros de estupros 

coletivos. Em Sigefredo Pacheco, uma jovem de 21 anos foi estuprada por quatro 

homens no assentamento Santo Antônio de Campo Verde. No município de Pajeú 

do Piauí, uma garota de 14 anos foi estuprada por quatro homens dentro de um 

banheiro de uma quadra de esportes. O terceiro foi o caso já citado da jovem de 17 

anos que foi estuprada por 5 homens, a qual foi encontrada com a sua calcinha 

amarrada à boca. 

Neste ano, no Município piauiense de Uruçuí, uma jovem de 15 anos, grávida 

de seis meses, foi estuprada por dois adolescentes no mês de maio. A jovem estava 

acompanhada de seu namorado, o qual foi imobilizado e agredido por um terceiro 

adolescente. Logo após o estupro, o rapaz foi assassinado e seu corpo foi atirado às 

margens do Rio Parnaíba. 

O referido projeto de Lei do Senado foi aprovado majoritariamente pelo 

plenário com 986 votos, e no dia 1º de junho de 2016 foi enviado à Câmara dos 

Deputados. O texto oficial remetido à Câmara dos Deputados foi o seguinte: 

Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 218-C: “Divulgação de cena de 
estupro Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 
publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de 
informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha 
cena de estupro: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.” Art. 2º O 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a 
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vigorar acrescido do seguinte art. 225-A: “Estupro coletivo Art. 225-A. Nos 
casos dos arts. 213 e 217-A deste Código, a pena é aumentada de 1/3 (um 
terço) a 2/3 (dois terços) se o crime é cometido em concurso de duas ou 
mais pessoas.” Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

O projeto foi elogiado pela maioria dos senadores. Segundo o portal de 

atualidades jurídicas do doutrinador Fernando Capez, a votação ensejou 

questionamentos conflitantes: 

 Ronaldo Caiado (DEM-GO) aplaudiu a mudança por acreditar que o 
estuprador, atualmente, se sente confortável ao saber que passará pouco 
tempo na prisão. Aécio Neves (PSDB-MG) também ressaltou a questão da 
impunidade. Lúcia Vânia (PSB-GO) e Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) 
lembraram casos recentes de violência contra a mulher. Lindbergh Farias 
(PT-RJ), no entanto, fez um alerta. Para ele, responder com aumento de 
pena não é o caminho ideal para resolver a questão da cultura do estupro 
no Brasil. O aumento da pena, segundo o senador, é insuficiente e o grande 
debate é sobre machismo e educação dos jovens. — Passa não só pelo 
estupro, mas por atos que antecedem. Tentar agarrar uma mulher à força, 
beijar à força, tratar como um objeto. Uma cultura do machismo mais 
invisível, que tem chantagem emocional, tratar a mulher como 
pertencimento do homem. Eu acho que esse debate tem que ser mais 
amplo – afirmou. A mesma ponderação foi feita por Waldemir Moka (PMDB-
MS).  
 

Atualmente, como já aludido, o Código Penal estabelece pena de reclusão de 

6 a 10 anos para o crime de estupro. Se cometido em concurso de pessoas, a pena 

é aumentada em um quarto, o que eleva a punição máxima para 12 anos e meio de 

prisão. O texto inicialmente proposto por Vanessa Grazziotin aumentava a pena em 

um terço, fazendo com o que máximo fosse para pouco mais de 13 anos. 

Com a mudança sugerida por Simone Tebet (PMDB-MS) e aprovada em 

Plenário, o aumento de pena para estupro coletivo será de no mínimo um terço, 

podendo chegar a dois terços. Dessa forma, a pena máxima poderá ser de mais de 

16 anos. A senadora defende que a mudança permitirá ao juiz adotar um parâmetro 

elástico, que possa punir com maior ou menor rigor os criminosos, conforme as 

circunstâncias do crime. 

No entanto, conforme os dados já apresentados, ainda que o Código Penal 

tenha sofrido alterações no que tange à proteção a mulher e que, inclusive, haja a 

qualificadora do crime de feminicídio, previsto no artigo 121, § 2º, inciso VI do 

Código Penal, para o combate à violência de gênero contra a mulher, os casos de 

estupro não diminuem, e os que ocorrem em concurso de pessoas estão cada vez 

mais frequentes. 
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O que ocorre é que as propostas de Lei não são suficientes para combater a 

cultura de estupro que está enraizada na sociedade, pois não enfrentam a sua 

causa originária: o machismo que tem origem do patriarcado, o qual se reproduz 

através da prática hierarquizada do homem sobre a mulher. No que tange ao 

assunto Scarpati cita em sua obra que, com o propósito de investigar o nível de 

concordância ou não dos sujeitos com relação aos mitos do estupro, pesquisadores 

estadunidenses desenvolveram um instrumento chamado Escala de Aceitação dos 

Mitos do Estupro, ou Illinois Rape Myth Acceptance Scale – IRMA (SCARPATI, apud 

ROSSI, 2015, p. 68).  

A referida pesquisa constatou que existem sete dimensões básicas dos 
mitos do estupro, a saber: a) “ela pediu por isso”, definida como a 
percepção de que a mulher, de alguma forma, é responsável pelo estupro. 
A mulher teria “pedido” pela violência de alguma maneira, pelo 
comportamento apresentado ou pelas roupas que usava, por exemplo; b) 
“não foi realmente estupro”, que significa a ideia de que foi estabelecida 
uma relação consensual entre duas pessoas. Essa percepção ocorre 
normalmente em função da noção de que uma mulher adulta saberia se 
defender de uma investida masculina e, ainda, que, sem hematomas ou 
graves machucados, não se poderia pensar em violência sexual; c) “ele não 
tinha a intenção”, traz a noção de que o homem não pretendia agredir a 
mulher. Também sugere que, se em algum momento ele passou dos limites 
considerados adequados, isso seria consequência de algo da ordem 
biológica (o dito “instinto masculino”); d) “ela queria isso”, alega que 
mulheres gostam do uso da força em relações sexuais e que, portanto, ela 
queria ser tratada com violência; e) “ela mentiu”, parte da ideia de que a 
mulher alega que houve estupro, quando, na verdade, não houve violência, 
para se vingar de um antigo parceiro, por exemplo; f) “o estupro é um 
acontecimento trivial”, indica que o estupro não é algo tão grave como 
estudiosos do assunto tentam afirmar e que mulheres tendem a exagerar 
sobre as consequências do mesmo em sua vida; g) “o estupro é um 
acontecimento anormal”, alega que o estupro não ocorre com frequência e 
que dificilmente será cometido por parceiros ou pessoas conhecidas das 
vítimas. 
 

 Faz-se necessário salientar, que não se pode negar que os avanços no 

campo legislativo é uma evolução no que concerne ao direito à igualdade que 

protege as mulheres. Sobre o assunto, Adriana Silva Gregorut e Victoriana Leonora 

Corte Gonzaga discorrem em seu artigo publicado na revista Carta Capital: 

O Código Penal do Império e o Código Penal de 1890 previam uma 
excludente de culpabilidade no crime de estupro quando o agressor se 
casasse com a vítima posteriormente à violação. Como se não bastasse, 
era prevista uma forma privilegiada do crime, quando praticado contra 
prostituta ou “mulher pública”, cominando pena de 6 meses a 2 anos. Tudo 
isso foi revogado com o Código Penal de 1940. Além disso, temos a Lei 
Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que trata da violência doméstica, e traz 
medidas inovadoras de proteção à mulher vítima desse tipo de violência, 
que vão além do viés punitivista. 
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É indispensável introduzir na sociedade a conscientização sobre o gênero. 

Essa conscientização deve ocorrer desde o ensino nas escolas, instruindo os alunos 

acerca da violência de gênero gerada através do patriarcado, que resulta na cultura 

de estupro vivenciada na atual sociedade. Assim, aqueles que vivenciam essa 

realidade em seus lares, poderão reverter a ideia de opressão e desconstituir o 

papel de submissão e vulnerabilidade das mulheres. 

Grande exemplo de combate à violência de gênero é o movimento feminista 

que, através do conceito de gênero, demonstra que a concepção de masculinidade e 

feminilidade não é natural ou biológica, mas sim resultado de uma construção 

sociocultural, a qual define que o cenário atual é um regime de patriarcado, onde 

opera-se uma distribuição desigual de poderes entre homens e mulheres que resulta 

em violência e discriminações social e institucional (SIQUEIRA, 2015, p. 9). 

O movimento feminista nasceu em meados do século XIX, com o início de 

manifestações estruturadas e entidades coletivas criadas para busca dos direitos 

políticos, sociais e econômicos das mulheres. No final dos anos 60 o feminismo 

buscava os direitos concernentes ao direito ao corpo, o prazer e, portanto, grande 

exemplo disso foi a defesa do aborto. Neste momento o feminismo ‘‘deu prioridade 

às lutas pelo direito ao corpo, ao prazer, e contra o patriarcado – entendido como o 

poder dos homens na subordinação das mulheres” (PEDRO apud SIQUEIRA, 2015, 

p. 14).  

Atualmente, o feminismo protege o tratamento de igualdade desigual entre 

homens e mulheres, bem como o reconhecimento da diversidade de personalidades, 

crenças, raças existentes no gênero feminino e a reivindicação de seus direitos. 

O feminismo tem grande significado na luta contra a cultura de estupro, visto 

que grandes manifestações foram feitas acerca do assunto, como a que ocorreu em 

junho de 2016, que levou milhares de mulheres às ruas para protestar contra a 

cultura de estupro e o assédio sexual. Segundo Costa (COSTA, 2009, apud 

SIQUEIRA, 2015, p. 10): 

Diferenciados por conjunturas, os feminismos, assim, são vistos, em geral, 
como irrupções em que, de repente, não mais que de repente, mulheres 
diversas se juntam, mostram-se “irmanadas” na agitação de “causas” ou 
motivações políticas que se avolumam e que avançam como onda. Esta, 
depois de atingir um ponto alto, desce, invadindo os mais variados 
territórios, em diversos tempos; em seguida, tudo parece dissipar-se. Diria 
que um maior rigor na produção do conhecimento dessas “causas” 
/motivações depende, sim, de pesquisa de fontes, mas sob uma leitura 
orientada por conceitos que admitam esses movimentos conjunturais como 
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partes de um vasto tecido social, em grande medida, submersas, vindas de 
diferentes tempos históricos, trançadas entre si e que avançam em infinitas 
combinações de “ramificações”, continuadas ou não, sinalizando 
movimentos e transformações de visões de mundo. 
 

Algumas campanhas também têm sido efetivas no combate ao estupro e ao 

assédio sexual. Entre elas está campanha ‘’Chega de Fiu Fiu’’ que foi criada para 

lutar contra o assédio sexual comum em locais públicos. Esta campanha tem muitos 

acessos na internet, onde há um site que se pode acessar e também relatar 

assédios ou demais violências cometidas contra mulher de qualquer cidade do 

Brasil. Nesse site todos os relatos são feitos de maneira anônima, e este também 

pode ser utilizado como meio de realizar denúncias de crimes contra a mulher. 

Outra campanha que também circulou na internet foi ‘’#MeuAmigoSecreto’’, 

assim conhecida por antecipar a época natalina na qual é comum esse tipo de 

brincadeira, usuárias do Twitter utilizaram a hashtag para relatar assédios sofridos 

através dos colegas, amigos e até mesmo familiares.  

As campanhas e movimentos que geram mobilização na população para a 

conscientização, reeducação e transformação de conceitos e comportamentos 

impostos pela herança de uma sociedade patriarcal, são extremamente importantes 

no reconhecimento da mulher como um sujeito possuidor de direitos, quebrando 

assim os paradigmas que visam a mulher apenas através de seu estereótipo.  

Também é necessário uma maior segurança jurídica no que concerne à 

apuração do crime e a executividade dos operadores do direito, tendo em vista que  

ainda que o crime de estupro cause repudio, e o estuprador tenha sua moral 

defasada; a vítima se encontra oprimida, sendo confrontada com suas declarações, 

muitas vezes questionada acerca da sua moral. Neste sentido elucida Silva no 

seguinte trecho (apud ROSSI, 2015, p.69): 

Insiste-se em atribuir às vítimas o dever de provar sua honestidade, sua 
“envergadura moral”, sua resistência visível ao ato sexual violento, além da 
descabida exigência – de natureza jurisprudencial, ou seja, encontrando no 
discurso consolidado dos operadores, não na lei – no sentido de que sejam 
repetidas à exaustão idênticas descrições do fato criminoso, promovendo 
doloroso processo de revitimização que não encontra par em situações 
semelhantes. 
 

Neste sentido, pode-se demonstrar através da Apelação Criminal n. 0000585-

95.2008.8.26.0382, da Comarca de Mirassol/SP, relatada pelo Desembargador Louri 

Barbiero e julgada em 13 de novembro de 2014290 (apud ROSSI, 2015, p. 77-78) os 
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conceitos que permeiam a realidade jurídica, os quais são utilizados no momento de 

prolatar a decisão: 

O acusado foi condenado em primeiro grau pelo crime de tentativa de 
estupro, pois tentou constranger a vítima à conjunção carnal, mediante 
violência física, mas o fato não se consumou porque a polícia foi acionada 
por populares que presenciaram o fato. Inconformado com a decisão, o réu 
recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao 
recurso. O acórdão consignou que a palavra da ofendida nos crimes 
sexuais possui especial valia, mormente quando se ajusta a outros 
elementos do acervo probatório. Ademais, o que merece ser destacado é 
que o Desembargador ressaltou o fato de que “tratando-se de mulher 
honesta e recatada, seu relato assume maior relevo, tornando-se decisivo 
para o exame da culpabilidade do réu”. 

 

Ainda sobre o assunto, ensina Cajel e Lima (apud ROSSI, 2015, p. 72):  

No mundo relacional da honra, a ideia de que o masculino detém o espaço 
público e o feminino detém o privado gera reflexos no âmbito sexual. Gera-
se a ideia de que cabe ao homem a iniciativa e o apoderamento do corpo da 
mulher. À mulher, por sua vez, competiria apenas a sedução. Dentre as 
táticas de atração, a mais utilizada pelas mulheres é, dentro desta lógica, a 
negação da atividade sexual. Quando a mulher se faz de difícil, caberia ao 
homem, então, a conquista, isto é, a transformação do “não” inicial em um 
“sim”. Afinal, acaba-se por reproduzir a lógica de que o homem deve 
defender sua honra, e honrado é aquele que possui todas as mulheres que 
quiser. Nas palavras de Lia Zanotta Machado: “O imaginário da 
„sexualidade feminina como aquela que se esquiva para se oferecer‟ parece 
ser a contraparte do imaginário da „sexualidade masculina como aquela que 
tem a iniciativa e que se apodera unilateralmente do corpo do outro‟”. Todo 
esse ideário em que o „não‟ da mulher nunca é verdadeiramente um „não‟ e 
que tudo não passa de apenas uma tática de sedução constrói o que aqui 
se chama de cultura do estupro. 
 

Contudo, faz-se necessário demonstrar a conclusão de pesquisa realizada 

pelo IPEA, aqui já abordada, a qual demonstra que a questão da cultura de estupro 

e a solução para este problema vão além da criação e modificação das leis do 

ordenamento jurídico:  

Mais uma vez, tem-se um mecanismo de controle do comportamento e do 
corpo das mulheres da maneira mais violenta que possa existir. Muitas 
autoras defendem que 24 vivemos no Brasil uma “cultura do estupro”, 5 na 
qual se tolera e muitas vezes se incentiva a violência sexual contra as 
mulheres, com a vítima culpabilizada pelo ocorrido, por causa do ambiente 
frequentado, da roupa que usava, ou do seu comportamento. A diferença de 
postura de tolerância/intolerância à violência doméstica e à violência sexual 
reafirma mais uma vez a dificuldade de se estabelecer no Brasil uma 
agenda de direitos sexuais e de direitos reprodutivos e uma visão de que os 
corpos das mulheres a elas pertencem. Neste sentido, demandas feministas 
presentes há décadas ainda são bastante atuais em nosso país, e a 
permanência de ideias tão avessas a uma perspectiva de direitos humanos, 
apesar de confirmarem estudos qualitativos e percepções gerais sobre o 
ambiente social, ainda causam espanto. 
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Assim, percebe-se que o aumento de pena do delito de estupro cometido em 

concurso de pessoas, não isenta a mulher da discriminação sofrida nem garante 

efetivamente seus direitos, mas segue com a mesma prática que aprisiona todas as 

mulheres a um estereótipo único: a submissão à vontade do homem e a sua 

qualificação de recato e pudor como indispensáveis para que não seja vítima do 

crime de estupro coletivo. Ademais, a lei pune o estuprador, mas é incapaz de 

reconhecer o direito da mulher ao domínio do seu próprio corpo e ao livre exercício 

de sua sexualidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando o que foi dito nas páginas que antecederam essas considerações 

finais, foi possível constatar que, desde muito tempo as desigualdades entre homens 

e mulheres foram justificadas com base nas diferenças biológicas entre os sexos. 

Tal diferenciação deu origem à cultura do patriarcado, uma construção social 

destinada a submeter à mulher ao homem, a qual permeia a sociedade até os dias 

atuais, resultando assim na violência de gênero.  

Através disso, foi possível analisar que a construção de subordinação à 

autoridade masculina permitiu que a mulher tornasse uma propriedade do homem, 

controlando e aprisionando assim suas vontades, expressões e demais atitudes que 

possam originar sua liberdade.  

Nesse contexto, o estupro pode ser visto como um dos resultados mais 

extremos dessa subordinação do gênero feminino ao masculino, sendo considerado 

como uma das formas da violência de gênero, simplesmente por sua própria 

condição de mulher, devendo obedecer aos papéis que lhes foram determinados, 

satisfazendo os desejos e ordens dos homens. 

Ademais, a legislação tivera que sofrer alterações em suas normas para se 

adequar à realidade social, tornando mais efetiva suas leis. Esse paradigma foi 

sendo lentamente desconstruído pela origem dos movimentos feministas e 

campanhas que combatem o assédio sexual e a cultura de estupro, que tem por 

objeto desconstruir o conceito de diferenciação entre o homem e a mulher, 

buscando a igualdade entre ambos e a erradicação da violência de gênero. 

Diante da cultura de estupro pertinente no país e devido à grande quantidade 

de estupros coletivos cometidos em um mesmo lapso temporal, houve a 

necessidade de regulamentar a pena do crime de estupro cometido em concurso de 

pessoas. Assim, nasceu o projeto de Lei n° 618/2015, o qual prevê o aumento de 

pena para o crime de estupro coletivo. Cabe ressaltar que, através das pesquisas 

demonstradas, somente o aumento de pena não será suficiente para erradicar a 

problemática da cultura de estupro no país. 
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Ocorre que, a pesquisa realizada pelo IPEA demonstrou que a cultura de 

estupro vai além do estuprador, está presente em conceitos estipulados pela 

sociedade, e ainda são fortemente defendidos por muitos, inclusive operadores do 

direito.  

Apontou-se também que segundo esse padrão de conceitos, apesar de 

muitas mulheres sofrerem violência sexual, somente algumas delas serão 

consideradas “vítimas genuínas”, pois são portadoras de ‘’honestidade’’. Verificou-se 

ainda, que a culpabilização da vítima nos crimes sexuais ainda é frequente na 

sociedade e isso acaba influenciando as decisões judiciais, tendo em vista que os 

magistrados são guiados também pelos preconceitos e discriminações presentes no 

senso comum. 

Através deste trabalho, foi possível analisar que para efetivação do referido 

projeto de lei, este deve caminhar lado a lado com uma maior conscientização da 

sociedade, através do fortalecimento de campanhas e movimentos feministas, a fim 

de romper os paradigmas originados do patriarcado, libertando a mulher das 

manifestações da violência de gênero, entre elas o assédio sexual e o estupro 

coletivo.  
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ANEXOS 

Gráfico 1 

Os homens devem ser a cabeça do lar. Brasil (maio/junho 2013). 

(Em %). 

 

Fonte: Ipea/SIPS Tolerância social à violência contra as mulheres. 

 

Gráfico 2 

Tem mulher que é pra casar, tem mulher que é pra cama. Brasil 

(maio/junho 2013) (Em %). 

          

Fonte: Ipea/SIPS Tolerância social à violência contra as mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 


