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À Imprensa,

Manifestação de Repúdio da Rede Mulher e Mídia e outras entidades – Não à
violência sexual contra meninas e mulheres!
As organizações abaixo assinadas vêm a público manifestar repúdio e indignação em
relação à decisão do Superior Tribunal de Justiça recentemente divulgada nos meios de
comunicação, que absolveu o acusado de estuprar três meninas de 12 anos de idade.
A decisão da corte superior conﬁrmou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
apresentando como justiﬁcativas para inocentar o réu, tais quais:
“Com efeito, não se pode considerar crime fato que não tenha violado,

verdadeiramente, o bem jurídico tutelado – a liberdade sexual –, haja vista constar dos
autos que as menores já se prostituíam havia algum tempo”.
A decisão do STJ conﬁrma a do tribunal de Justiça de São Paulo, repetindo as suas
fundamentações: “A prova trazida aos autos demonstra, fartamente, que as vítimas, à
época dos fatos, lamentavelmente, já estavam longe de serem inocentes, ingênuas,
inconscientes e desinformadas a respeito do sexo. Embora imoral e reprovável a
conduta praticada pelo réu, não restaram conﬁgurados os tipos penais pelos quais foi
denunciado”. (TJ/SP)
Importa lembrar que para a conﬁguração do crime de estupro pouco importa eventuais
percepções morais sobre a vida sexual das vítimas. O que caracteriza esse crime é
eminentemente o não consentimento da vítima com o ato sexual. Nesse sentido,
aplicando esta lógica, qualquer menina ou mulher poderia ser estuprada,

independentemente do fato de ser casada ou solteira, ter vida sexual ativa ou não,
estar envolvida com a prostituição ou não.
Nesse sentido, as justiﬁcativas dos magistrados remontam a um tempo em que as
mulheres não tinham direito ou autonomia sobre seu corpo. As mulheres brasileiras não
se sentem representadas por estes magistrados, ao revés, repudiam essas
manifestações machistas, perversas e discriminatórias que colocam os direitos
humanos de meninas e mulheres em risco, ao invés de garanti-los.
Além disso, a lei é clara com relação a menores, caracterizadas como vulneráveis, no
texto que segue:
“Estupro de vulnerável
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.
§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém
que, por enfermidade ou deﬁciência mental, não tem o necessário discernimento para a
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
Por ﬁm, a decisão também ofende a normativa constitucional e infra-constitucional que
prevê a garantia da proteção integral de crianças e adolescentes como responsabilidade
de todos: família, sociedade e Estado (art. 227 da Constituição Federal e Estatuto da
Criança e do Adolescente). Crianças e adolescentes encontram-se em peculiar processo
de desenvolvimento físico mental e psíquico que precisa ser protegido
Assim, o discurso e a lógica utilizada pelos magistrados do Superior Tribunal de Justiça,
responsabilizando as vítimas pela violência sofrida, é absolutamente inaceitável e não
pode prevalecer nas cortes do país, em especial em uma de suas mais altas instâncias.
Esperamos que este posicionamento seja revisto e que justiça seja feita.”
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29/03/2012 – Presidente do STJ diz que
tribunal pode rever decisão sobre estupro
de menor
‘O tribunal sempre está aberto para a revisão dos seus julgamentos’, disse Ari
Pargendler, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao comentar a decisão da 3ª
Seção da Corte, que inocentou um homem acusado de estuprar três crianças de 12
anos sob a alegação de que o argumento da presunção de violência não era válido,
pois as meninas se prostituíam.
(Portal G1) O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ari Pargendler, afirmou nesta
quinta-feira (29) que há possibilidade de ser revista a decisão da Terceira Seção da Corte, que
inocentou um homem acusado de estuprar três crianças de 12 anos.
Na decisão, divulgada na terça-feira (27), os ministros da seção entenderam, por 5 votos a 3,
que o homem não poderia ser condenado porque as crianças “já se dedicavam à prática de
atividades sexuais desde longa data”.
Nesta quinta, após aprovar “nota de repúdio” à decisão do STJ, a Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito sobre Violência Contra a Mulher, integrada por deputados e senadores, informou
que iria enviar um pedido ao tribunal para que seja revista que inocentou o homem. A ministra
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, se
manifestou contra a posição da seção do tribunal e pediu à Procuradoria-Geral da República
“medidas judiciais cabíveis para reversão desta decisão”.
“É um tema complexo. Foi decidido por uma turma do tribunal. É a palavra do tribunal, mas,
evidentemente, cada caso é um caso, e o tribunal sempre está aberto para a revisão dos seus
julgamentos e talvez isso até possa ocorrer”, afirmou Pargendler.
saiba mais: CPI aprova repúdio à decisão do STJ sobre estupro de menor
Mas o presidente do STJ ressalvou que as decisões judiciais “são pautadas pela técnica”.
Segundo ele, por esse motivo, “às vezes esses aspectos não são bem compreendidos pela
população”. Por isso, Pargendler pediu compreensão em relação à posição da Terceira Seção
do tribunal.

“É bom que a sociedade reflita sobre as decisões dos juizes, mas a sociedade precisa entender
que os juizes, eles não criam o direito, eles aplicam a lei. Então, com esse temperamento,
espero que a posição dessa turma no tribunal, nesse caso concreto, seja compreendida”,
declarou.
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou nesta quinta que é preciso aguardar para
saber se a decisão será mantida. “Eu como estudioso de Direito tenho uma posição contrária,
mas o tribunal tem essa decisão. Não sei se ela será mantida, se é definitiva, mas
aguardaremos o resultado final”, declarou.
‘Caminho interpretativo correto’
O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) afirmou, em nota, que a decisão “dá caminho
interpretativo correto” ao Código Penal.
“A nova previsão do crime de estupro de vulnerável, em leitura fechada, poderia levar a
excessos, o que foi repelido pela decisão do STJ. Não se trata, assim, como foi afirmado, de
impunidade para um dos crimes mais graves, nem mesmo de julgar a vítima, mas de se
permitir à prudência judicial a análise do caso concreto, podendo, conforme sejam as
características desse, dizer, ou não, pelo crime”, diz nota assinada pelo presidente da comissão
de direito penal do instituto, Renato de Mello Jorge Silveira.
Procuradores
Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) também criticou a
decisão do STJ.
“Na visão da ANPR, a decisão é uma afronta ao princípio da proteção absoluta, garantido pela
Constituição brasileira a crianças e adolescentes, e sinaliza tolerância com essa nefasta
prática, ao invés de desestímulo”, diz a nota.
“Imaginar que uma menina de 12 anos – notavelmente em situação de exclusão social e
vulnerabilidade – estaria consciente de sua liberdade sexual ao optar pela prostituição é
ultrajante”, completa a nota, assinada pelo presidente da associação, Alexandre Camanho de
Assis.
Acesse em pdf: Presidente do STJ diz que tribunal pode rever decisão sobre estupro (G129/03/2012)

29/03/2012 – Senadores repudiam decisão
do STJ de relativizar crime de estupro de
vulnerável
(Agência Senado) Duas comissões do Senado se uniram, nesta quinta-feira (29), aos protestos
contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de relativizar o crime de estupro de

vulnerável. A interpretação foi dada nesta semana por uma turma do tribunal que absolveu um
homem acusado de estuprar três meninas de 12 anos.
Praticar sexo com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável. É o que estabelece a
legislação brasileira atual, que nos últimos anos tem caminhado para se tornar mais rigorosa,
no intuito de coibir o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O Código Penal,
em seu artigo 217-A, tipifica o crime de estupro de vulnerável, definido como “Ter conjunção
carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”. A pena prevista,
estabelecida pela Lei 12.015/2009, é de 8 a 15 anos de reclusão.
No entanto, a decisão do STJ, que absolveu um acusado de estuprar três meninas de 12 anos,
colocou o dispositivo em xeque e causou a revolta de entidades de defesa dos direitos
humanos, inclusive no âmbito do governo federal. Como o caso é anterior à alteração no
Código Penal, o julgamento se baseou no antigo artigo 224, revogado, que estabelecia a
presunção de violência quando a vítima era menor de 14 anos.
A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, vinculada à Presidência da
República, divulgou nota em que repudia a decisão do STJ e pede sua reversão. O documento
foi apoiado nesta quinta-feira pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa
(CDH) e pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) mista que investiga a violência contra a
mulher.
A senadora Ana Rita (PT-ES), relatora da CPI mista, afirmou que a decisão da corte desrespeita
os direitos fundamentais das crianças e acaba por responsabilizá-las, quando estão em situação
de completa vulnerabilidade.
O senador Paulo Paim (PT-RS), que preside a CDH, leu a nota da ministra, segundo a qual será
encaminhada solicitação ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e ao AdvogadoGeral da União, Luiz Inácio Adams, para que analisem medidas judiciais cabíveis para a
reversão da decisão.
– Os direitos humanos de crianças e adolescentes jamais podem ser relativizados. Com essa
sentença, um homem foi inocentado da acusação de estupro de três vulneráveis, o que na
prática significa impunidade para um dos crimes mais graves cometidos contra a sociedade
brasileira. Esta decisão abre um precedente que fragiliza pais, mães e todos aqueles que lutam
para cuidar de nossas crianças e adolescentes – destaca a nota lida por Paim.
O argumento usado pelo juiz de primeira instância e depois confirmado pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo e pela Terceira Turma do STJ é de que as meninas “já se dedicavam à
prática de atividades sexuais desde longa data”. A decisão cria nova jurisprudência.
O entendimento dos juízes, expresso pela relatora do caso no STJ, é o de se relativizar a norma
referente ao estupro de vulnerável. Em vez de ter um caráter absoluto, o crime de estupro de
vulneráveis estaria relacionado ao próprio comportamento das crianças e adolescentes: “Com
efeito, não se pode considerar crime fato que não tenha violado, verdadeiramente, o bem
jurídico tutelado – a liberdade sexual –, haja vista constar dos autos que as menores já se
prostituíam havia algum tempo”, sentenciou a ministra Maria Thereza de Assis Moura, do STJ.
Já a ministra Maria do Rosário, titular da Secretaria de Direitos Humanos, classificou como
inaceitável o acórdão do TJ-SP, posteriormente confirmado pelo STJ. “Consideramos
inaceitável que as próprias vítimas sejam responsabilizadas pela situação de vulnerabilidade

em que se encontram”.
Acesse em pdf: Comissões repudiam decisão do STJ de relativizar crime de estupro de
vulnerável (Agência Senado – 29/03/2012)
Leia também:
Lídice da Mata critica decisão do STJ de relativizar estupro de vulneráveis
Ana Rita repudia decisão do STJ que relativiza estupro de menores

29/03/2012 – CPI sobre Violência Contra a
Mulher aprova repúdio à decisão do STJ
sobre estupro de menor
(G1-DF) A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência Contra a Mulher,
integrada por deputados e senadores, aprovou nesta quinta-feira (29) uma nota de repúdio à
decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de inocentar um homem
acusado de estuprar três crianças de 12 anos.
Na decisão, divulgada na terça-feira (27), os ministros da seção entenderam, por 5 votos a 3,
que o homem não poderia ser condenado porque as crianças “já se dedicavam à prática de
atividades sexuais desde longa data”.
O G1 consultou a assessoria do STJ sobre a nota de repúdio. A assessoria informou que tratase de uma decisão judicial tomada por um colegiado e da qual ainda cabe recurso ao próprio
STJ e ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Até 2009, a legislação brasileira considerava qualquer relação sexual com menores de 14 como
presunção de violência. O artigo do Código Penal foi revogado e passou a ser considerado
“estupro de vulnerável” qualquer relação com menor de 14 anos. A pena pode chegar a 15
anos de prisão.
Segundo o STJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já havia inocentado o homem
argumentando que “a mãe de uma das crianças afirmou que a filha enforcava aulas e ficava na
praça com as demais para fazer programas com homens em troca de dinheiro”.
“Embora imoral e reprovável a conduta praticada pelo réu, não restaram configurados os tipos
penais pelos quais foi denunciado”, disse o acórdão do TJ.
Depois da decisão do TJ, a Quinta Turma do STJ reverteu a decisão, decidindo pelo “caráter
absoluto da presunção de violência” no caso de estupro praticado contra menor de 14 anos.
A defesa, então, recorreu da decisão. O caso foi analisado pela Terceira Seção, que entendeu
pela presunção relativa de violência, considerando que cada caso deve ser analisado
individualmente.

A CPI mista da Violência contra a Mulher no Congresso afirma, em comunicado, que a decisão
“desrespeita os direitos fundamentais das crianças e acaba responsabilizando as vítimas, que
estão em situação de completa vulnerabilidade”.
Uma nota a ser enviada ao STJ, segundo a comissão, pede a revisão da decisão que inocentou o
homem.
O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) afirmou, em nota, que a decisão “dá caminho
interpretativo correto” ao Código Penal.
“A nova previsão do crime de estupro de vulnerável, em leitura fechada, poderia levar a
excessos, o que foi repelido pela decisão do STJ. Não se trata, assim, como foi afirmado, de
impunidade para um dos crimes mais graves, nem mesmo de julgar a vítima, mas de se
permitir à prudência judicial a análise do caso concreto, podendo, conforme sejam as
características desse, dizer, ou não, pelo crime”, diz nota assinada pelo presidente da comissão
de direito penal do instituto, Renato de Mello Jorge Silveira.
Ministro da Justiça
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou nesta quinta que é preciso aguardar para
saber se a decisão será mantida.
“Eu como estudioso de Direito tenho uma posição contrária, mas o tribunal tem essa decisão.
Não sei se ela será mantida, se é definitiva, mas aguardaremos o resultado final”, declarou.
Secretaria de Direitos Humanos
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República se manifestou contra a decisão
e afirmou que encaminhará pedido ao procurador Geral da República, Roberto Gurgel, e ao
Advogado-Geral da União, Luiz Inácio Adams, “para que analisem medidas judiciais cabíveis
para reversão desta decisão”.
“Entendemos que os Direitos Humanos de crianças e adolescentes jamais podem ser
relativizados. Com essa sentença, um homem foi inocentado da acusação de estupro de três
vulneráveis, o que na prática significa impunidade para um dos crimes mais graves cometidos
na sociedade brasileira. Esta decisão abre um precedente que fragiliza pais, mães e todos
aqueles que lutam para cuidar de nossas crianças e adolescentes”, afirmou em nota a ministra
Maria do Rosário.
Procuradores
Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) também criticou a
decisão do STJ.
“Na visão da ANPR, a decisão é uma afronta ao princípio da proteção absoluta, garantido pela
Constituição brasileira a crianças e adolescentes, e sinaliza tolerância com essa nefasta
prática, ao invés de desestímulo”, diz a nota.
“Imaginar que uma menina de 12 anos – notavelmente em situação de exclusão social e
vulnerabilidade – estaria consciente de sua liberdade sexual ao optar pela prostituição é
ultrajante”, completa a nota, assinada pelo presidente da associação, Alexandre Camanho de
Assis.

Acesse em pdf: CPI aprova repúdio à decisão do STJ sobre estupro de menor (G1 – 29/03/2012)

29/03/2012 – Para instituto de advogados,
STJ fez interpretação correta da lei em
caso de estupro
(G1-DF) O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) afirmou, em nota, que a decisão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) de inocentar um homem acusado de estuprar três crianças
de 12 anos “dá caminho interpretativo correto” ao Código Penal.
Na decisão da Terceira Seção do tribunal, divulgada na terça-feira (27), os ministros
entenderam, por 5 votos a 3, que o homem não poderia ser condenado porque as crianças “já
se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa data”.
“A nova previsão do crime de estupro de vulnerável, em leitura fechada, poderia levar a
excessos, o que foi repelido pela decisão do STJ. Não se trata, assim, como foi afirmado, de
impunidade para um dos crimes mais graves, nem mesmo de julgar a vítima, mas de se
permitir à prudência judicial a análise do caso concreto, podendo, conforme sejam as
características desse, dizer, ou não, pelo crime”, diz nota assinada pelo presidente da comissão
de direito penal do instituto, Renato de Mello Jorge Silveira.
Até 2009, a legislação brasileira considerava qualquer relação sexual com menores de 14 como
presunção de violência. O artigo do Código Penal foi revogado e passou a ser considerado
“estupro de vulnerável” qualquer relação com menor de 14 anos. A pena pode chegar a 15
anos de prisão.
A decisão gerou protestos de entidades e até da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga
violência contra a mulher aprovou uma nota de repúdio à decisão.
Decisão
Segundo o STJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já havia inocentado o homem
argumentando que “a mãe de uma das crianças afirmou que a filha enforcava aulas e ficava na
praça com as demais para fazer programas com homens em troca de dinheiro”.
“Embora imoral e reprovável a conduta praticada pelo réu, não restaram configurados os tipos
penais pelos quais foi denunciado”, disse o acórdão do TJ.
Depois da decisão do TJ, a Quinta Turma do STJ reverteu a decisão, decidindo pelo “caráter
absoluto da presunção de violência” no caso de estupro praticado contra menor de 14 anos.
A defesa, então, recorreu da decisão. O caso foi analisado pela Terceira Seção, que entendeu

pela presunção relativa de violência, considerando que cada caso deve ser analisado
individualmente.
Repercussões
O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou nesta quinta que é preciso aguardar para
saber se a decisão será mantida.
“Eu como estudioso de Direito tenho uma posição contrária, mas o tribunal tem essa decisão.
Não sei se ela será mantida, se é definitiva, mas aguardaremos o resultado final”, declarou.
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República se manifestou contra a decisão
e afirmou que encaminhará pedido ao procurador Geral da República, Roberto Gurgel, e ao
Advogado-Geral da União, Luiz Inácio Adams, “para que analisem medidas judiciais cabíveis
para reversão desta decisão”.
“Entendemos que os Direitos Humanos de crianças e adolescentes jamais podem ser
relativizados. Com essa sentença, um homem foi inocentado da acusação de estupro de três
vulneráveis, o que na prática significa impunidade para um dos crimes mais graves cometidos
na sociedade brasileira. Esta decisão abre um precedente que fragiliza pais, mães e todos
aqueles que lutam para cuidar de nossas crianças e adolescentes”, afirmou em nota a ministra
Maria do Rosário.
Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) também criticou a
decisão do STJ.
“Na visão da ANPR, a decisão é uma afronta ao princípio da proteção absoluta, garantido pela
Constituição brasileira a crianças e adolescentes, e sinaliza tolerância com essa nefasta
prática, ao invés de desestímulo”, diz a nota.
“Imaginar que uma menina de 12 anos – notavelmente em situação de exclusão social e
vulnerabilidade – estaria consciente de sua liberdade sexual ao optar pela prostituição é
ultrajante”, completa a nota, assinada pelo presidente da associação, Alexandre Camanho de
Assis.
O G1 consultou a assessoria do STJ sobre a nota de repúdio. A assessoria informou que tratase de uma decisão judicial tomada por um colegiado e da qual ainda cabe recurso ao próprio
STJ e ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Acesse em pdf: Para instituto, STJ fez interpretação correta da lei em caso de estupro (G1 –
29/03/2012)

29/03/2012 – Ativistas denunciam

prostituição infantil em grandes obras no
Norte e Nordeste
(Agência Senado) Ativistas dos direitos femininos denunciaram à
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga a violência
contra a mulher o aumento crescente de prostituição infantil e de
prostíbulos em comunidades onde há grandes obras de construção de
hidrelétricas, sobretudo no Norte e Nordeste do País.

Para a representante do Movimento das Mulheres Camponesas, Rosângela Piovizani, os
governos estaduais e o federal devem tomar providências diante do quadro que considera
preocupante, agravado pelo tráfico e pela violência.
– Só na cidade de Estreito, no Maranhão, existem 240 casas de prostituição, e os operários que
para lá foram para a construção de uma usina utilizam um cartão que eles batizaram de cartão
dos prazeres – exemplificou Rosângela Piovizani, uma das convidadas da audiência pública
realizada pela CPI mista, na manhã desta quinta-feira (29), para debater a situação das
mulheres que vivem no campo.
Invisibilidade
A representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag),
Carmem Foro, advertiu para o descaso do poder público e a “total invisibilidade” das vítimas
de violência doméstica que estão na zona rural. Segundo ela, a situação das vítimas é agravada
pelo isolamento geográfico, o que dificulta até a formalização de denúncias.
– De cada quatro mulheres que vivem no meio rural, uma é extremamente pobre. Muitas
sequer têm condições econômicas de arcar com o deslocamento por grandes distâncias para
buscarem ajuda das autoridades – lamentou.
Diligências
Diante das denúncias apresentadas – inclusive de uma mulher em São João da Baliza (RR) que
disse ser constantemente agredida pelo marido, mesmo após ter feito mais de 30 queixas à
polícia –, a relatora da CPMI, senadora Ana Rita (PT-ES) informou que a comissão vai realizar
uma série de diligências e de audiências públicas nos estados nas próximas semanas.
A CPMI deve visitar os estados com maiores taxas de violência contra a mulher, como Paraíba,
Espírito Santo, Alagoas, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso e
Tocantins; além daqueles com maior população: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul.
Repúdio
Na reunião desta quinta-feira, as parlamentares aprovaram também uma nota de repúdio à
decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que absolveu um homem da acusação de estupro
de vulneráveis sob o argumento de que as vítimas, embora crianças de 12 anos, já tinham vida

sexual ativa.
De acordo com a relatora do colegiado, senadora Ana Rita (PT-ES), a decisão, proferida na
última terça-feira (27), desrespeita os direitos fundamentais das crianças e acaba
responsabilizando as vítimas, que estão em situação de completa vulnerabilidade. A nota a ser
enviada ao STJ pede a revisão imediata do acórdão.
O fato revoltou também a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, que
informou que encaminhará solicitação ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e ao
advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, para que analisem medidas judiciais cabíveis a
fim de reverter a decisão.
Números da violência:
Veja a seguir alguns dados sobre a violência contra a mulher no Brasil, de acordo com o Plano
de Trabalho da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a Mulher.
* Quatro a cada dez mulheres brasileiras já foram vítimas de violência doméstica;
* O assassinato de mulheres no Brasil é superior à média mundial. Em um ranking com 73
países, o Brasil é o 12º com maior taxa de homicídios de mulheres.
* Entre 1998 e 2008, mais de 42 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, com taxa anual de
4,25 homicídios para cada 100 mil mulheres;
* Aproximadamente 40% destas mortes ocorreram dentro de casa;
* A procura pela Central de Atendimento (Ligue 180) da Secretaria de Políticas Públicas para
as Mulheres cresceu 16 vezes de 2006 a 2010. O número
Acesse em pdf: Ativistas denunciam prostituição infantil em grandes obras no Norte e
Nordeste (Agência Senado – 29/03/2012)

Jacira Melo/ Instituto Patrícia Galvão fala
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Cultura

29/03/2012 – Ministro da Justiça diz que é
contra decisão do STJ sobre estupro
(Luciana Lima, da Agência Brasil) O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, manifestou-se
hoje (29) contra decisão tomada terça-feira (27) pela Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), segundo a qual nem sempre o ato sexual com menores de 14 anos pode ser
considerado estupro.
Segundo Cardozo, as decisões do tribunal têm de ser respeitadas, mesmo que se discorde
delas. “Eu, como estudioso do direito, tenho uma posição contrária, mas o STJ deu essa
decisão. Não sei se ela será mantida, se será definitiva. Aguardemos o resultado final”, disse o
ministro, após participar, no tribunal, da abertura do Prêmio Innovare, destinado aos autores
de iniciativas de inovação no campo jurídico.
Ao julgar processo em que o réu foi acusado de ter estuprado três menores, todos de 12 anos.
a questão, os ministros levaram em consideração que as crianças já se prostituíam, antes de se
relacionar com ele. Os ministros da Terceira Seção do STJ concluíram que a presunção de
violência no crime de estupro pode ser afastada diante de algumas circunstâncias.
O tribunal entendeu que não se pode considerar crime o ato que não viola o bem jurídico
tutelado, no caso, a liberdade sexual.
Tanto o juiz que analisou o processo quanto o tribunal local inocentaram o réu com o
argumento de que as crianças “já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa
data”.
Acesse em pdf: Ministro da Justiça diz que é contra decisão do STJ sobre estupro (Agência
Brasil – 29/03/2012)

29/03/2012 – Ministra de Direitos
Humanos critica decisão de inocentar
acusado de estupro de menor de 14 anos
(Folha de S.Paulo) Superior Tribunal de Justiça inocentou homem acusado de violentar
duas meninas de 12 anos que se prostituíam. Ministra Maria do Rosário, da Secretaria
de Direitos Humanos vai pedir providências ao procurador-geral
A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, criticou ontem a decisão do
STJ (Superior Tribunal de Justiça) de inocentar um homem acusado de estuprar três meninas
de 12 anos que se prostituíam.

Para a ministra, é “inaceitável que as próprias vítimas sejam responsabilizadas pela situação
de vulnerabilidade que se encontram”.
A ministra disse que pedirá providências ao procurador-geral da República, Roberto Gurgel, e
ao advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. A Associação Nacional de Procuradores da
República também se manifestou. Para os procuradores, o STJ “sinaliza tolerância com essa
nefasta prática [o estupro]”.
“Imaginar que uma menina de 12 anos -notavelmente em situação de exclusão social e
vulnerabilidade- estaria consciente de sua liberdade sexual ao optar pela prostituição é
ultrajante”.
Segundo a a lei vigente à época dos atos, a violência na relação sexual com menores de 14
anos é presumida -ou seja, não é necessário prová-la para caracterizar o estupro.
O STJ entendeu que essa presunção é relativa e pode ser afastada caso existam elementos que
comprovem a ausência de violência e a capacidade de consentimento da criança. O réu foi
absolvido.
Em 2009, o Código Penal foi alterado e a relação sexual com menor de 14 anos passou a ser
um crime específico -o estupro de vulnerável.
“Não tem mais a possibilidade de análise se a presunção de inocência é relativa ou absoluta. A
relação sexual com menor de 14 anos ficou simplesmente proibida”, afirma a procuradora da
República Eugenia Augusta Gonzaga, de São Paulo.
Para Gonzaga, mesmo considerando que a decisão do STJ foi tomada com base na lei anterior,
ela é “retrógrada”. O entendimento majoritário de juristas é de que a presunção de violência é
absoluta, afirma a procuradora.
Para a relatora do processo, ministra Maria Thereza de Moura, como as meninas eram
prostitutas e não houve prova de que as relações foram mediante violência, é impossível
caracterizar o crime. “O direito não é estático, devendo, portanto, se amoldar às mudanças
sociais.”
Acesse em pdf: Ministra critica STJ sobre decisão de estupro (Folha de S.Paulo – 29/03/2012)
Para Maria do Rosário, decisão do STJ sobre estupro de vulneráveis “significa constituir um
caminho de impunidade” (Agência Brasil – 28/03/2012)
NOTA PÚBLICA sobre decisão do STJ que inocentou acusado de estupro de
vulneráveis
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria de Direitos Humanos
NOTA PÚBLICA
Sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que inocentou um homem da acusação
de ter estuprado três meninas de 12 anos de idade, sob a alegação de que a presunção de
violência no crime de estupro pode ser afastada diante de algumas circunstâncias, a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) informa que encaminhará
solicitação ao procurador Geral da República, Roberto Gurgel, e ao Advogado-Geral da
UniãoLuiz Inácio Adams, para que analisem medidas judiciais cabíveis para reversão desta
decisão.

Entendemos que os Direitos Humanos de crianças e adolescentes jamais podem ser
relativizados. Com essa sentença, um homem foi inocentado da acusação de estupro de três
vulneráveis, o que na prática significa impunidade para um dos crimes mais graves cometidos
contra a sociedade brasileira. Esta decisão abre um precedente que fragiliza pais, mães e todos
aqueles que lutam para cuidar de nossas crianças e adolescentes.
Sobre o acórdão do TJ de São Paulo, que manteve a absolvição do acusado, com a justificativa
de que as vítimas, à época dos fatos, “já estavam longe de serem inocentes, ingênuas,
inconscientes e desinformadas a respeito do sexo”, consideramos inaceitável que as próprias
vítimas sejam responsabilizadas pela situação de vulnerabilidade que se encontram. Confiamos
que o Poder Judiciário brasileiro fará uma reflexão sobre os impactos dessa decisão e terá
condições de revertê-la, garantindo os Direitos Humanos de crianças e adolescentes.
Maria do Rosário Nunes
Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Assessoria de Comunicação Social
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Telefones: (61) 2025.3498 / 2025.3076
www.direitoshumanos.gov.br
Siga a SDH no Twitter: @DHumanosBrasil

Leia também:
Para Associação Nacional dos Procuradores da República, decisão do STJ sobre estupro de
menores é uma afronta à Constituição (Agência Brasil – 28/03/2012)

29/03/2012 – Nota pública da SPM sobre
absolvição de acusado de estupro
(Comunicação Social SPM/PR) A respeito da absolvição do acusado, pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), de estupro de três meninas, e do crescente número de casos de violência sexual
contra as meninas e mulheres brasileiras, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República (SPM-PR):
• Considera a incapacidade volitiva (incapacidade de vontade) de meninas menores de 14 anos,
sendo irrelevante o seu consentimento para configurar o crime de estupro, conforme
preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
• Entende o estupro como crime hediondo e decorrente de todas as relações sexuais mantidas
sob violência ou ameaça e sem a manifestação expressa de vontade de meninas e mulheres;
• Tal sentença desrespeita os direitos humanos de nossas crianças e adolescentes, que devem

ser protegidas pelo Estado brasileiro.
Comunicação Social SPM/PR

