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RESUMO 

 

AVELLAR, Felipe Vieira. Indo além da mulher de Potifar: o valor da declaração do 

ofendido em crimes sexuais e a teoria do estupro fabricado. Monografia (Graduação em 

Direito) – Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2017. 

 

O trabalho tem como escopo analisar o valor probatório que é conferido à declaração 

do ofendido em crimes sexuais. Para melhor compreensão do tema, a monografia se inicia 

com noções introdutórias e aspectos gerais do processo penal brasileiro pertinentes à análise. 

Em seguida, parte-se para o estudo das falsas alegações de estupro. Ao final, é examinada a 

Teoria do Estupro Fabricado como possível ferramenta auxiliar ao processo de decisão dos 

tribunais nos casos de estupro.  

 

Palavras-Chave: Direito processual penal. Prova. Crimes Sexuais. Palavra do ofendido. 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

AVELLAR, Felipe Vieira. Indo além da mulher de Potifar: o valor da declaração do 

ofendido em crimes sexuais e a teoria do estupro fabricado. Monografia (Graduação em 

Direito) – Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2017. 

The present work aims to delve into the probative value conferred to statements of sex 

crime victims. To a better understanding of the present theme, this paper begins with 

introductory notes and general aspects of the Brazilian criminal procedure relevant to this 

analysis. Next, we turn to the inquiry of false rape allegations. Finally, the Theory of 

Fabricated Rape is examined as a possible aid in the Courts’ decision-making process.  

Keywords. Brazilian Criminal Procedure. Evidence. Sex crimes. Victim’s statement. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

"Foi um inferno. Nunca fiz nada de errado para parar dentro de uma cadeia"1. “A prisão só 

me trouxe desgraça. Ficávamos amontoados, e os presos se maltratavam. Eu achava que ia 

sair, mas passou o primeiro ano, o segundo ano, e eu fiquei esperando. Pensei em suicídio”2. 

Além do sofrimento, esses dois casos carregam consigo um ponto em comum: uma 

condenação injusta amparada pela palavra de uma suposta vítima, que lhes imputou o crime 

de estupro, o qual eles nunca cometeram.  

Felizmente, esses dois indivíduos reouveram sua liberdade, mas não sem custos. Se a 

prisão já é instrumento criticável como resposta àqueles que cometeram crimes, abominável é 

sua aplicação aos inocentes. Portanto, falsas alegações de estupro não são, de maneira 

nenhuma, inofensivas.  

À vista disso, o presente trabalho tem por escopo analisar o valor probatório que é 

conferido à declaração do ofendido em crimes sexuais sob a luz do fenômeno das falsas 

alegações de estupro, aqui entendidas como a denúncia intencional de um estupro forçado por 

uma suposta vítima quando nenhum lhe tenha ocorrido. Para tal, a monografia se inicia com 

noções introdutórias e questões atinentes ao processo penal brasileiro que permearão toda a 

análise, discutindo pontos centrais como a “verdade” no processo. 

Em seguida, parte-se para o estudo do valor probante conferido às declarações do 

ofendido em maneira geral e depois, mais especificamente nos casos de crimes sexuais. 

Então, se inicia a abordagem do fenômeno das falsas alegações de estupro.  

Ao final, é examinada a Teoria do Estupro Fabricado como possível ferramenta de 

auxílio ao processo de decisão dos tribunais.  

                                                 
1 Reportagem em: O GLOBO, Após ficar mais de 1 ano preso por estupro, jovem prova inocência no RS. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/05/apos-ficar-mais-de-1-ano-preso-por-estupro-

jovem-prova-inocencia-no-rs.html (último acesso: nov./2017) 
2 Reportagem em: O GLOBO, “Making a Murderer”: as injustiças da Justiça brasileira. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/brasil/as-injusticas-da-justica-brasileira-18541969#ixzz4z3hlBIqQ (último acesso: 

nov./2017)  

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/05/apos-ficar-mais-de-1-ano-preso-por-estupro-jovem-prova-inocencia-no-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/05/apos-ficar-mais-de-1-ano-preso-por-estupro-jovem-prova-inocencia-no-rs.html
https://oglobo.globo.com/brasil/as-injusticas-da-justica-brasileira-18541969#ixzz4z3hlBIqQ
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2. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS E ASPECTOS GERAIS 

 

O estudo que tenha por objeto analítico a prova no processo penal não pode se furtar a 

estabelecer, ou pelo menos debater, dois conceitos primordiais e axiomáticos dos quais se 

deve partir para se debruçar sobre este importante tema. Assim consideramos, a compreensão 

da verdade no processo penal e o entendimento quanto aos fins ou aos objetivos a que o 

processo se destina.  

A elementaridade do debate desses dois pontos se faz ainda maior na prudente busca 

pelo amparo que necessitamos ao elegermos como metodologia a análise funcional do 

processo penal brasileiro, deixando claro que este estudo se arvorou da combinação da 

exploração da dogmática jurídica com o uso de ferramentas críticas, vez que entendemos que 

não há neutralidade no Direito1. Diferentemente do que se pode inicialmente imaginar, a 

análise funcional não está necessariamente ligada à ideologia funcionalista, esta sim, muitas 

das vezes simpática à tendências antidemocráticas e reacionárias2.  

Enquanto a ideologia funcionalista3, pelo menos a defendida por Luhmann, afirma que 

o “discurso jurídico não pode levar em conta dados da realidade, como a excepcionalidade da 

movimentação (seletividade) do sistema penal, porquanto perderia funcionalidade, que só é 

possível manter mediante a conservação de suas características de esquematização e 

normativismo”4, a análise funcional é um método que analisa e explica o direito “estudando as 

funções ou as tarefas que o direito realiza para a sociedade, as que ele deveria realizar, e como 

ele as realiza ou deveria realizá-las”5.  

Dessa forma, estudar a prova no processo penal através desse mecanismo nos auxiliará 

na investigação de seu concreto funcionamento6, sem subtrair-se a excepcionalidade do 

pensamento crítico e político nesse domínio do conhecimento.  

 

                                                 
1 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 3 
2 BATISTA, Nilo, ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro e SLOKAR, Alejandro. Direito Penal 

Brasileiro – I, Rio de Janeiro, Revan, 2003, p. 622; 
3 Para um panorama geral do tema, cf.: A Introdução à Dogmática Funcionalista do Delito de Luís Greco. 

Revista Brasileira de Direito Comparado. 
4 BATISTA, ZAFFARONI et al. Op. cit. p. 622 
5 ARNAUD, André-Jean e DULCE, María José Farinas, apud PRADO, Geraldo, Op. cit. p. 4 
6 PRADO, Geraldo. Op. cit. p. 3 



12 

 

2.1. As duas premissas 

 

As duas premissas inicialmente indicadas  imbricam-se em diferentes níveis, uma vez 

que presente uma relação de causa e consequência onde a tomada de posição em um campo 

influi diretamente no outro, e vice-versa. Por exemplo, se partirmos da premissa de que o fim 

último do processo penal é a resolução de conflitos entre as partes, certamente a busca da 

verdade se torna desnecessária, uma vez que a resolução de conflitos não necessariamente 

passa pela clarificação dos fatos, mas sim em um acertamento dos fatos7, falsos ou não8. De 

forma semelhante, se assumirmos que a busca pela “verdade absoluta” é o principal propósito 

do processo, reconhecemos que esta, de fato, existe, e com isso, teremos de considerar todos 

os efeitos negativos que esta afirmativa carrega consigo.  

De todo modo, houve a superação da crença em um modelo científico que ditava a 

existência de uma verdade absoluta, que a seu turno justificava um modelo inquisitório com 

ampla concentração de poder por parte do julgador9. Isto por si só, é inegavelmente um 

avanço nas garantias processuais destinadas ao acusado. Dessa mudança epistemológica fez-

se flagrar o caráter potestativo do decisionismo judicial, notadamente avesso ao próprio 

conceito de “jurisdição”, aqui entendido como um procedimento de comprovação dos 

pressupostos da pena que se expressa em assertivas empiricamente verificáveis e refutáveis10.  

Contudo, as correntes filosóficas (e doutrinárias) que extremam essa posição, muitas 

das vezes culminando até na renúncia ou na imprestabilidade do próprio conceito de verdade, 

ignoram que “se uma justiça penal integralmente “com verdade” constitui uma utopia, uma 

justiça penal completamente “sem verdade” equivale a um sistema de arbitrariedade”11. 

                                                 
7 Ada Pellegrini Grinover fala em “verdade consensuada” nos juizados especiais. (Juizados Especiais Criminais. 

Comentários à Lei 9.099 de 26.09.1995. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. P. 44) 
8 BADARÓ, Gustavo Henrique. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2003. p. 22. 
9 Nesse sentido: “[...] tomando esse caminho, se perderá fatalmente o sentido de qualquer limite e a verdade 

absoluta tornar-se-á um mito que corresponde ao ilimitado poder do juiz”. (GRINOVER, Ada Pellegrini; 

FERNANDES, Antônio Scarance, GOMES FILHO, Antônio Magalhães. As nulidades do processo penal. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 155). 
10 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2002, p. 37 
11 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit, p. 38. Nesse mesmo entendimento: “[...] una decisión penal solo puede ser justa 

cuando los hechos que la fundamentan han sido constatados de acuerdo a la verdad”. (Gössel, Karl Heinz. El 

principio de Estado de derecho y la estructura del proceso penal. Trad. Miguel Polaino-Orts. in Revista LEX, 

vol. 10, núm. 9, 2012, p. 292). Disponível em: http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/340 

(último acesso em 18 de novembro) 

Entre nós: Eugênio Pacelli de Oliveira: “Por mais difícil que seja e por mais improvável que também seja a 

hipótese de reconstrução da realidade histórica (ou seja, do fato delituoso), esse é um compromisso irrenunciável 

 

http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/340
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Ademais, a renúncia da busca da verdade processual implica também na abjuração de uma das 

mais – se não a mais – importante(s) formas de legitimação da atividade jurisdicional. 

Explico.  

A decisão exarada pelo juiz, para ser compatível com a Constituição12, deve ser 

necessariamente motivada. Tradicionalmente se entendia que essa era uma garantia destinada 

somente às partes, que teriam a possibilidade de impugna-la posteriormente visando sua 

reforma. Ocorre que este pensamento se ampliou em decorrência da função política que as 

motivações judiciais possuem, isto é dizer que, atualmente, entende-se que as decisões 

judiciais devem também submeter-se, em última análise, ao controle por parte da população13.  

Diante disso, a decisão que não tenha sido precedida de um processo14 que aspire a um 

correto juízo de fato15, através da necessária reconstrução do evento histórico, não cumpre 

com as funções acima expostas, dado que juízos de valor não podem ser verificáveis ou 

refutáveis, fazendo-se desrespeitar o mandamento constitucional. Cabe lembrar que assim o é, 

porque juízos valorativos não podem ser submetidos à controles objetivos e racionais, uma 

vez que não podem ser considerados verdadeiros nem falsos16.  

Assim, se à essa altura, refuta-se o modelo substancialista, calcado na busca pela 

verdade ontológica e onicompreensiva, da maneira igual se negam as tentações decisionistas 

alimentadas pelo ceticismo quanto ao conceito epistemológico de verdade. Pois então, qual 

seria a solução para esse aparente paradoxo, tendo por certo que o respeito às garantias 

individuais e constitucionais tem de ser inerente ao processo? 

                                                                                                                                                         
da atividade estatal jurisdicional” in Curso de processo penal. 21. ed. rev. e ampl.. São Paulo: Editora Atlas, 

2017, p. 177 
12 CR, art. 93: Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da 

Magistratura, observados os seguintes princípios: IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação 

do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;  
13 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 92 
14 BADARÓ, Gustavo Henrique. Op. Cit. p. 26 
15 Nesse entendimento: “Finalmente, tendo o juiz tomado a sua decisão, deverá, ao exará-la, motivá-la 

corretamente, conforme institui a garantia constitucional, expressando devidamente as razões de sua decisão. [...] 

Terá o juiz, assim, que procurar tornar sua sentença verossímil, recorrendo, sem dúvidas, a determinados 

processos com vistas a convencer, não só o destinatário da decisão, mas toda a comunidade”. (grifamos) in 

HARTMANN, Érica de Oliveira. A motivação das decisões penais e as garantias do artigo 99, XI, da 

Constituição da República. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Curitiba: vol. 

38, 2003; 
16 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit, p. 37 
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O emprego de um conceito de verdade não absoluta, mas contingente e relativizada 

pelo estado dos conhecimentos e experiências trazidas pelas partes ao processo parece-nos 

mais acertado e, por isso, merecerá algum destaque17.   

Assim, a busca pela verdade judicial que defendemos é aquela acessível ao 

conhecimento humano, relativamente objetiva, e que tenha por insuperáveis as barreiras 

jurídicas constitucionais. Cumpre consignar que a relativa objetividade deste conceito deriva 

do uso da definição nominal de verdade proposta por Tarsk (“a verdade de uma oração 

consiste em seu acordo (ou correspondência) com a realidade”18), o que exclui as implicações 

metafísicas que uma pretensa definição “real” sob o termo “verdadeiro” teria.19  

Assim sendo, o reconhecimento de que a verdade processual, assim como a verdade na 

realidade externa ao processo, só pode ser uma elevada probabilidade20 de que o sujeito 

cognoscente aprendeu uma correta representação do objeto ao qual dedicou-se na análise21, 

constitui também um limite ao julgador que, ao contrário do modelo inquisitorial, não buscará 

a verdade material a qualquer preço. 

Para além desta reflexão, mas ainda nas consequências dessa adoção de postura 

epistemológica e jurídica, resta estabelecido que a Constituição serve de contenção à 

perquirição indiscriminada e também é dela que se extrai o dever de buscar a verdade, pois 

como explicado anteriormente, a obrigatoriedade da motivação das decisões é um princípio 

constitucional que somente cumprirá suas funções endoprocessuais e políticas, na medida em 

que for possível o controle empírico dos procedimentos interpretativos e de convencimento 

pelos quais se operou o julgador.  

Por fim, corroborando para a hipótese inicial de que as duas premissas axiológicas 

(verdade e finalidade do processo) necessariamente se entelham, temos que no momento em 

                                                 
17 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit, p. 42 
18 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit, Nota de rodapé 29, p. 62 
19 Ibid., p. 42 
20 Nesse sentido, Carnelutti: “[...] a certeza resolve-se a rigor, em uma máxima probabilidade” in Como se faz 

um processo. Campinas/SP: Editora CL EDIJUR, tiragem de 2018, p. 52. Na doutrina nacional, Geraldo Prado 

afirma: “[...] o tipo de processo adequado constitucionalmente é aquele que se caracteriza por viabilizar o 

conhecimento da infração penal e sua autoria em um esquema lógico e jurídico que esteja apto a apoiar a decisão 

em um determinado contexto de “verdade”. (Prova penal e sistema de controles epistêmicos: a quebra da cadeia 

de custódia das provas obtidas por métodos ocultos. – 1º ed. – São Paulo: Marcial Pons, 2014 p. 16) E Maria 

Lucia Karan: “O que se busca, em um processo, há de ser sim e tão-somente a maior exatidão possível naquela 

reconstituição dos fatos, de modo a obter não exatamente a verdade, mas uma aproximação da realidade, que 

idealmente tenda a refletir a verdade” (Maria Lucia Karan, Revista Brasileira de Ciências Criminais – sobre o 

ônus da prova na AP condenatória) 
21 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2017, p. 387. 
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que adotamos como fim último do processo penal a correta aplicação da lei penal22, a busca 

da verdade se torna apenas um meio para se chegar à esta. Nesse sentido, cumpre registrar as 

palavras de Badaró: “não tem sentido invocar valores como legalidade, correção e justiça da 

decisão, se não se reconhece a verdade dos fatos como condição necessária para a correta 

aplicação da norma”23. E é preciso reconhecer o valor desse deslocamento. 

Esta secundarização da busca pela verdade projeta que uma alegação será verdadeira 

se, e somente se, for atenta às garantias explícitas e implícitas prescritas pela Constituição. À 

essa dogmática também se submetem as provas, objeto de análise dos próximos capítulos. 

 

2.2. O Código de Processo Penal e a Lei nº 11.689/2008  

 

Incompleta seria a análise que não circunscrevesse contextualmente seu objeto de 

estudo. Nas palavras do jurista italiano Francesco Antolisei: “o ideal de uma ciência de todo 

indiferente ao ponto de vista político-social (como de resto ao ponto de vista filosófico), não é 

senão uma fantástica quimera, porque na realidade todas as construções jurídicas, 

indistintamente, são permeadas pela ideologia política, social e ética da época em que são 

elaboradas”24. Por esta e outras razões25, devemos trazer à luz o contexto histórico em que se 

deu a promulgação do Código de Processo Penal brasileiro, analisando sua origem para 

melhor compreender seus efeitos no sistema penal atual.  

Assim como o Código Penal de 1940, o Código de Processo Penal26 foi introduzido no 

ordenamento jurídico brasileiro através de um Decreto-lei e entrou em vigor no mesmo ano 

em que o primeiro, em 1942. A literatura nos mostra que as transformações sociais e 

econômicas naquela época, produzidas a partir da revolução de 1930, importaram em uma 

forte centralização de poder, contrapondo-se ao anterior modelo de estado “liberal”. Os 

conflitos que até então eram resolvidos no âmbito privado, passaram a ser confiscados pelo 

                                                 
22 Nesse entendimento, Greco Filho: “Direito e processo, portanto, caminham juntos, de modo que este é 

instrumento daquele e, aliás, dignifica-se na razão direta em que aquele se manifesta como que buscando a 

estabilidade e a justiça”. Manual de Processo Penal, ed. 15 São Paulo: Saraiva, 2015, p. 15 
23 BADARÓ, Gustavo Henrique. Ônus... Op. Cit. p. 27 
24 Carulli, Il diritto di  difesa dell’imputato, Apud FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal 

Constitucional. 6. Ed. Rev., atual. E ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 13 
25 Geraldo Prado: “A análise crítica conecta ao estudo jurídico das diversas categorias processuais o exame das 

condições historicamente verificadas por ocasião da edição das normas”. in Sistema acusatório: Op. Cit., p. 8    
26 Decreto-lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941. 
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estado27. Esse modelo de estado intervencionista calcado no forte industrialismo incorporou a 

classe trabalhadora no cenário político da sociedade brasileira28 e promoveu um estado 

previdenciário, até então inédito na história brasileira.  

Cumpre apontar que a simplificada análise que homogeneíza os 15 anos do Estado 

Novo em caráter puramente ditatorial é de pouca valia para compreender a multiplicidade das 

ideologias que se imbricavam nos debates acerca da redação dos novos códigos29. Assim 

sendo, da mesma forma que é inegável que a Constituição de 1937, de expressivas tendências 

fascistas30, influenciou na redação final das leis penais e processuais penais em comento, 

Magalhães Noronha, de forma magistral, afirma que o CP de 1940: “soube valer-se das mais 

modernas ideias doutrinárias e aproveitar o que de aconselhável indicavam as legislações dos 

últimos anos. Mérito seu, que deve ser ressaltado, é que, não obstante o regime político em 

que veio à luz, é de orientação liberal”3132. Contudo, os mesmos elogios não podem ser 

dispensados ao Código de Processo Penal, ao qual o mesmo autor considera “anacrônico e 

deficientíssimo”33.  

Apesar de destoar das demais leis processuais latino-americanas de sua época por ter 

abolido os juizados de instrução e encarregado a Polícia Judiciária da realização de uma 

investigação prévia34, o CPP estrutura um processo penal “moroso, complicado e 

extremamente formal”, contrário às tendências do novo processo penal35. Além disso, é 

notório que o CPP carece de maiores reformas que o adeque aos mandamentos e garantias que 

a Constituição de 1988 tratou de privilegiar.  

Dessa preocupação inúmeras tentativas de uma reforma ampla e geral não lograram 

êxito em produzir efeitos legais, com especial destaque ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 

                                                 
27 BATISTA, ZAFFARONI et al. Op. cit., p. 459 
28 CASTRO GOMES, Ângela. A Invenção do Trabalhismo Apud BATISTA, ZAFFARONI et al. Op. cit., p. 460 
29 Nesse sentido: Magalhães Noronha cunho que o código “acendeu uma vela a Carrara e outra a Ferri” in 

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 32.ed., São Paulo: Saraiva, 1997. v.1. p. 63 Apud BATISTA, 

ZAFFARONI et al. Op. cit., p. 464 
30 A Constituição de 1937 é comumente apelidada de “A Polaca” por ter inspiração na Constituição da Polônia 

redigida sob os comandos do marechal Józef Pilsudski. 
31 NORONHA, Edgard Magalhães. Op. cit. p. 63 
32 No mesmo sentido, Fragoso afirma: “embora elaborado durante um regime ditatorial, o CP 1940 incorpora 

fundamentalmente as bases de um direito punitivo democrático e liberal” in (Lições de direito penal: parte geral. 

10. ed. rev. por Fernando Fragoso. – Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 66) 
33 NORONHA, Edgard Magalhães. Idem 
34 GRINOVER, Ada Pellegrini; Fischer, Félix. Juizado de instrução. Vantagens e inconvenientes. Exame de 

alternativas ajustadas à realidade brasileira. In: Seminário Aspectos Penais em 500 anos, Brasília. Anais do 

Seminário Aspectos Penais em 500 anos. Brasília: CJF, CEJ, 2001. p. 29. 
35 Entre as tendências de um “novo processo penal”, Ada Pellegrini inclui a transparência, a desburocratização e 

a celeridade como corolários de uma estrutura acusatória.   
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156 de 200936. A dificuldade que se impõe à uma produção legislativa de tal importância 

levou a cabo a opção de se reformar a legislação processual penal através de mudanças 

pontuais37, nas quais estão inclusas as Leis nº 10.792/2003 (referente ao interrogatório do 

acusado); 11.689/2008 (referente ao júri); 11.719/2008 (referente a procedimentos); e a Lei 

11.690 (referente às provas). Esta última merecerá maior destaque por coadunar com o tema 

do presente trabalho.  

A Lei nº 11.689 de 9 de junho de 2008 reformou a disciplina de provas no CPP, 

reforçando o sistema acusatório e as garantias do acusado, ao passo que delimitou o alcance 

do princípio do livre convencimento do juiz, proibiu expressamente provas ilícitas, conglobou 

o contraditório no próprio conceito de prova, regulamentou os meios de prova pericial e 

testemunhal38. Com essa reforma, mudou-se a disciplina da prova no processo penal 

brasileiro, que será explicada de forma espacejada entre os tópicos seguintes.  

 

2.3. Função e conceitos de prova 

 

Em concordância com a premissa adotada nesse estudo acerca do entendimento de que 

é possível se atingir um conhecimento verdadeiro dos fatos no processo penal, ainda que este 

não seja ontológico, atribui-se à prova função instrumental39 na indução judicial. Que a seu 

turno, elegerá racionalmente e de maneira fundamentada, “uma hipótese explicativa de 

natureza provável quanto ao nexo causal entre uma ação imputada à culpabilidade um sujeito 

e o conjunto de fatos – o evento danoso e os dados probatórios coletados – descritos nas 

premissas”4041.  

Conceitualmente, a doutrina corretamente tem dividido o vocábulo prova em três 

diferentes aproximações: (a) atividade probatória; (b) resultado probatório; (c) meio de prova. 

Como atividade probatória, entende-se o conjunto de atos processuais praticados para 

                                                 
36 GRINOVER, Ada Pellegrini. Reforma do Código de Processo Penal. Disponível em: 

http://www.pesquisedireito.com/artigosprocessopenal.htm. (último acesso em nov./2017) 
37 SANCHES KERR, Vera Kaiser. A disciplina da prova no direito processual penal brasileiro In: 

FERNANDES, Antonio Scarance; ALMEIDA, José Raul Gavião de; MORAES, Mauricio Zanoide de (coord.). 

Provas no processo penal – estudo comparado. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 48 
38 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Prova: 11.690 p. 49 do livro kaiser 
39 BADARÓ, Gustavo Henrique. Ônus... Op. Cit. p. 161 
40 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit, p. 105 
41 De forma ilustrada, Carnelutti compara as provas aos faróis que iluminam o caminho do juiz na reconstrução 

dos fatos, ou seja, na escuridão do passado. In (Como se faz um processo... Op. Cit. p. 58) 
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averiguação de um fato. A segunda acepção indica o resultado dessa atividade e, por fim, em 

uma terceira extensão, referindo-se a “meio de prova”42, designa-se o instrumento pelo qual se 

introduzem os elementos probatórias no processo43.   

É importante repisar que no fato de que meios de prova constituem técnicas 

procedimentais que se reservam a importar elementos instrumentais externos ao processo para 

dentro deste, é que reside seu caráter distintivo em relação às fontes de prova. Estas, nada 

mais são do que elementos anteriores ao processo e, portanto, extraprocessuais, mas que 

possuem o condão de fornecer “resultado apreciável para a decisão do juiz”44. Desta forma, à 

título exemplificativo, um livro contábil é uma fonte de prova e uma perícia contábil é um 

meio de prova45.  

Pela razão de constituírem técnicas procedimentais, a produção de meios de prova 

deve se atentar a um rito pré-estabelecido para serem aceitas no processo penal. Figuram entre 

esses pré-requisitos a sua realização em contraditório judicial, na presença das partes e do 

juiz, além da estrita observância em relação às formas e às limitações que a lei estabelece4647. 

 

2.4. Sistemas de valoração da prova 

 

Qualquer modelo processual por mais garantista que se declare, não o será por 

completo se ausente um sistema de valoração de prova que opere nos mesmos moldes. Ao 

mais, de nada adiantaria conceder às partes amplos direitos na produção da prova se o juiz, ou 

seja, àquele a quem se incumbe o papel de ser convencido, dispusesse de livre arbítrio para 

não apreciá-las ou valorá-las48, ou ainda estivesse maniatado à paralogismos indutivos.  

Justamente por sua elementaridade, a apreciação das provas é termômetro e espelho do 

regime político a que serve. Essa assertiva pode ser confirmada pela evolução histórica em 

que se deram os diversos sistemas de valoração. Apesar de possuir raízes mais profundas, o 

                                                 
42 GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance, GOMES FILHO, Antônio Magalhães. As 

nulidades do processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 142. 
43 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal... Op. Cit., p. 390. 
44 Idem 
45 BADARÓ, Gustavo Henrique. Ônus... Op. Cit. p. 166 
46 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

geral do processo... p. 433 e ainda in GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antônio Scarance, e GOMES 

FILHO, Antônio Magalhães. As nulidades do processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. p. 

143 e ss.  
47 Por razões óbvias, excetuam-se dessa obrigação a produção de provas pré-constituídas.   
48 GRINOVER, Ada Pellegrini; et al. As nulidades do processo penal... p. 149 



19 

 

sistema das ordálias se enrobusteceu na alta idade média. Sinteticamente, consistia-se em 

submeter o acusado à uma prova física que demonstraria sua inocência, ou culpa, através de 

uma intervenção divina (ou natural). Por exemplo, jogava-se o indiciado à água fria e caso 

este submergisse, era inocente, e caso viesse à superfície, era culpado49.  

Cumpre apontar que neste modelo o juiz era um mero espectador, que se ocupava de 

fiscalizar o resultado das provas. Contudo, isso passou a mudar com a concessão de ampla 

liberdade aos juízes para que buscassem a verdade no processo, ao ponto de se conjurar o 

risco do despotismo judicial50. Em resposta à essa ilimitada liberdade, se estruturou o sistema 

da prova legal (ou tarifada), no qual a lei estabelece previamente os meios de prova aptos a 

comprovar cada fato e qual o valor que a estes deve ser dado51. 

Apesar de “racional”, o sistema de prova legal bastante se assemelha 

epistemologicamente ao juízo das ordálias, dado que a indução judicial torna-se uma dedução 

através de premissas anteriormente presumidas como verdadeiras52. Isto é, as decisões são 

inimpugnáveis porque limitam a conclusão judicial como imperativa a partir da equação: 

prova + valor da prova = condenação. 

A superação do sistema de provas legais se deu através das críticas epistemológicas e 

garantistas travadas pelo Iluminismo reformador contra as injustiças que esse modelo 

promovia. Epistemologicamente, e em grande parte por intermédio de Hume53, se chegou ao 

conhecimento de que há uma insuperável separação entre dados probatórios e fatos 

provados54, revivendo a discussão a respeito da impraticabilidade de uma verdade ontológica.  

No espectro garantista, houve a afirmação do princípio da legalidade estrita, o qual 

garante que “apenas as leis podem fixar as penas com relação aos delitos praticados”55. Desta 

forma, percebeu-se que havia em curso uma violação desse postulado, dado que as 

condenações eram consequências da lei que valorava as provas e não da lei que anteriormente 

previa aquele fato como um delito. Em síntese, reconheceu-se que nenhuma prova pode 

implicar necessariamente um delito56.  

                                                 
49 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal, vol. 3/ 34 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 

270 
50 Idem, p. 271 
51 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. Op. Cit., p. 423 
52 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit, p. 110 
53 Ibid. p. 112 
54 Ibid. p. 112 
55 BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Trad. Flório de Angelis. 2 ed. São Paulo: EDIPRO, 

1999. p. 109 
56 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit, p. 112  
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Nesse ponto, chegou-se ao sistema da íntima convicção, no qual o juiz sentencia57 em 

conformidade com o seu convencimento pessoal, não lhe sendo exigível a exteriorização das 

razões que o levaram àquela atitude58, e assim sendo, o pode fazer mesmo não se valendo das 

provas constantes nos autos. À vista disso, é flagrante que o tópico das provas está 

intimamente ligado à primordialidade das motivações judiciais, tanto o é, que Chiavario 

assevera que a necessidade de motivação compreende a exposição das provas produzidas e 

seus respectivos critérios de avaliação59. 

Dessa forma, como alternativa ao sistema de prova legal, erigiu-se o modelo da 

persuasão racional ou do livre convencimento motivado do juiz. Contudo, não se deve 

entender o uso do vocábulo “livre” como uma permissão à potestade judicial ou ao 

decisionismo. Muito pelo contrário, a liberdade é para que o julgador forme seu 

convencimento a partir de uma atividade lógica e racional de valoração dos meios de prova 

constantes nos autos, pois só seguindo esse padrão comum de conhecimento sua decisão 

poderá ser intersubjetivamente controlável6061. Por fim, cumpre consignar que esse é o 

modelo vigente em nosso país.  

                                                 
57 A palavra deriva da palavra latina sentire, que significa sentir, perceber. 
58 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. Cit. p. 272 
59 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 6. Ed. Rev., atual. E ampliada. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 120 
60 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. Op. Cit., p. 424    
61 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 21. ed. rev. e ampl.. São Paulo: Editora Atlas, 2017. 
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3. DECLARAÇÃO DO OFENDIDO 

 

Em sede final desta primeira parte do trabalho, e com o fito de criar uma conexão mais 

explícita com o tema central a ser debatido na segunda porção, passear-se-á a analisar a 

declaração do ofendido como um meio de prova no processo penal.  

Ao estudar a história dos programas criminalizantes, Nilo Batista e Zaffaroni 

observam que existe uma linha demarcatória entre modelos de reação aos conflitos. Enquanto 

uma primeira estrutura compreende a solução entre as partes, a segunda denota um modelo de 

decisão vertical ou punitivo. A importância desse pensamento para o presente estudo é a 

análise do “barômetro divisório” desses dois padrões, que é a posição da vítima62.  

Secundado por esta análise, pode-se atestar que, em um modelo de programa 

criminalizante punitivo como o nosso, delimitar o papel da vítima no processo penal torna-se 

atividade delicada. Se neste padrão confiscatório a vítima é signo habilitante do poder para as 

agências do sistema penal63 (em grande parte através de sua exclusão dos atos processuais)64, 

em qual plano ela se coloca? Como devemos receber suas declarações no processo? 

Habitualmente, a vítima não é parte na ação penal condenatória, contudo é inegável 

que ela possua interesse no resultado do processo. Esta, pois, é sua característica central e 

distintiva em relação a testemunha. Na qualidade de testigo, o indivíduo é necessariamente 

desinteressado no processo65 e por esta razão, presta compromisso de dizer a verdade e não 

pode com esta calar, sob pena de ser responsabilizado por falso testemunho66. 

Contrariamente, ao ofendido não é exigido este dever, tanto o é que o CPP deixa clara 

essa distinção também na seara terminológica. Assim, o ofendido presta “declaração”67 e a 

testemunha, “depoimento”6869. A mais, a oitiva do ofendido, como bem assevera Badaró, é 

                                                 
62 BATISTA, ZAFFARONI et al. Op. cit., p. 384. 
63 Idem 
64 Na seara do movimento da vitimologia, a já referida Lei nº 11.690/2008 inseriu na redação do art. 201 do CPP 

novas previsões no sentido de fazer-se necessária a comunicação de alguns atos processuais à vítima, bem como 

introduziu uma maior preocupação em relação à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem das 

mesmas.  
65 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. Op. Cit., p. 472 
66 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 460 
67 CPP, art. 201: Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da 

infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas 

declarações.  
68 CPP, art. 204: O depoimento será prestado oralmente, não sendo permitido à testemunha trazê-lo por escrito 
69 Para um melhor estudo acerca da terminologia abordada, recomendamos GRECO FILHO, Vicente. Manual de 

Processo Penal, ed. 15 São Paulo: Saraiva, 2015, p. 231 



22 

 

um dever do juiz e deve ser realizada sempre que possível70 por força do art. 201, caput do 

CPP, independentemente da vontade das partes. De resto, vale reforçar que as declarações do 

ofendido possuem natureza jurídica de meio de prova conquanto são instrumentos aptos e 

válidos ao convencimento do juiz71. 

 

3.1. Valor probatório da declaração do ofendido 

 

Como pode-se observar, pouco se discute em relação à natureza jurídica e à 

interpretação dos dispositivos legais atinentes à declaração do ofendido, tendo por certo que o 

amplo debate se faz no valor probatório que é dado a este meio de prova. Se por um lado o 

ofendido é portador de diversas intenções e sentimentos em relação ao ato delitivo, o que nos 

levaria a descartar o valor probante de suas palavras a priori, por outro, é inegável que sua 

narrativa possa vir a esclarecer a autoria e a materialidade de um delito.  

O entendimento de que a declaração do ofendido é prova precária resulta da 

compreensão de que a palavra da vítima é comprometida material e processualmente. À 

primeira ordem porque, conforme dito no parágrafo anterior, ela fez parte do fato delitivo e 

detém de fortes emoções acerca deste. À segunda, porque a mesma não presta compromisso 

de dizer a verdade e não está sujeita à responsabilização por falso testemunho72. Com respeito 

a esse clássico conhecimento, cumpre trazer alguns questionamentos.  

Ainda que se considere que o compromisso de dizer a verdade e a possibilidade de 

responsabilização por falso testemunho vincule o depoimento de uma testemunha, julgamos 

que sua objetividade é uma quimera processual73. Os saberes produzidos em outros campos da 

ciência, em grande parte no terreno da psicologia, vêm demonstrando concretamente a alta 

                                                 
70 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. Op. Cit., p. 472  
71 Contrariamente a esta posição: “não é propriamente um meio de prova, mas um auxílio prestado à Justiça para 

o fim de serem as provas conseguidas”  (Bento Faria, Código..., v. 1, p. 260. Apud NR 218 in BADARÓ, 

Gustavo Henrique. Processo penal. Op. Cit., p. 473).  

Igualmente: “Meio de produção de prova: As perguntas ao ofendido são consideradas pela doutrina como meio 

de produção de prova, disciplinado pelo art. 201 da Lei Processual Penal. Além de responder a perguntas que lhe 

sejam formuladas, pode indicar provas”. In SANCHES KERR, Vera Kaiser. Op. cit. p. 48 
72 Nesse sentido: LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 462/ Tourinho Filho, vol. 3. P. 333: Atendendo a tais 

circunstancias, o ofendido nem presta compromisso nem se sujeita a processo por falso testemunho. Desse 

modo, a sua palavra deve ser aceita com reservas, devendo o Juiz confronta-la com os demais elementos de 

convicção, por se tratar de parte interessada no desfecho do processo. (Processo Penal, vol. 3... op. cit.)/ Badaró: 

“[q]uanto ao sujeito, não se poderá dar o mesmo valor ao testemunho de uma pessoa que presta compromisso de 

dizer a verdade e de outra que não tem tal obrigação.” In Processo penal. Op. Cit., p. 484. 
73 Cf. LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 477. 
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falibilidade desses depoimentos74. E o mais importante, têm apontado caminhos, como aqui se 

pretende fazer mais a seguir.  

Ademais, pressupor que a declaração da vítima sempre será mais revertida de 

subjetivismos (emoções perturbadoras como ira, mentira etc.) é ignorar a prática forense, que 

muitas vezes indica que o ofendido é mais imparcial e desprendido do que a própria 

testemunha75. Portanto, assim como é recomendável que aconteça na avaliação do depoimento 

testemunhal, o juiz deve-se atentar a dois fatores na hora de valorar o que está sendo dito, que 

são: (a) o sujeito que está falando e (b) o conteúdo de sua narrativa76. 

Nesse sentido, acreditamos que caiba uma reflexão futura e mais ampla acerca dessa 

distinção estanque entre valor probatório da declaração da vítima e do depoimento 

testemunhal. Diante dessa breve exposição de fatores e de um sistema de valoração de prova 

de persuasão racional, no qual todo meio de prova tem valor relativo, talvez essa distinção 

“pré-marcada” e rígida tenha perdido sentido. 

Conforme visto a jurisprudência e a doutrina se perfilam na orientação de outorgar 

pouco valor probante ao que é dito pela vítima. Contudo, essa realidade assume contornos 

diferentes em relação a crimes cometidos longe dos olhares de terceiras pessoas. É o que 

veremos a seguir. 

  

3.2. Valor probatório da declaração do ofendido em crimes sexuais 

 

Atualmente, os tribunais pátrios têm se alinhado com a doutrina77 no sentido de 

conferir maior legitimidade à palavra da vítima em crimes patrimoniais e sexuais, dado que 

estes raramente deixam vestígios e se operam na clandestinidade, até como forma de lograrem 

sucesso. A despeito de ambos despertarem bastante interesse, à segunda categoria será 

empreendida maior atenção.  

Em veneranda lição, Nelson Hungria expõe que “desde os mais antigos tempos e entre 

quase todos os povos, a conjunção carnal violenta foi penalmente reprimida como grave 

                                                 
74 Cf. LOFTUS, Elizabeth. Eyewitness testimony.Harvard University Press. 1996. 
75 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo e execução penal. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2005. 991 p.  
76 BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. Op. Cit., p. 484 
77 Nesse sentido, Tourinho Filho: “em certos casos, porem, e relevantíssima a palavra da vítima do crime. Assim, 

naqueles delitos clandestinos qui ciam comittit solent — que se cometem longe dos olhares de testemunhas —, a 

palavra da vítima e de valor extraordinário.” P. 334 
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malefício”. Traçando uma linha histórica, o autor aponta que os hebreus cominavam a pena de 

morte ao autor do delito que tivesse como vítima a “moça desposada”, e passando pelos 

antigos egípcios, gregos e romanos, afirma que as reprimendas à essa ação delitiva eram das 

mais altas nestes ordenamentos78. 

A trajetória da legislação brasileira não foi diferente. Nas Ordenações Filipinas a pena 

capital era indicada como punição ao infrator que “forçosamente dormisse com qualquer 

mulher”. Ainda entre nós, o abrandamento da pena só se sucedeu com a promulgação do 

Código de 1830, sequenciado pelo Código da República de 1890, nada obstante o estupro 

ainda ser considerado gravíssima infração.  

Mais recentemente, o CP de 1940 sofreu substanciais alterações em relação ao tema, 

destacando-se a Lei 12.015/2009, que corrigiu a impropriedade do título “Dos crimes contra 

os costumes” o modificando para “Dos crimes contra a dignidade sexual”, além de ter 

unificado os crimes sexuais violentos em um único tipo penal79. Com isso, o caput do crime 

de estupro, que continuou prescrito pelo art. 213 do CP, passou a ter a seguinte redação: 

“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 

praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”80. 

Em sentido denotativo, constranger significa tolher o meio de ação, coagir, forçar ou 

obrigar pela força81. À vista disso, a interpretação lógica aponta que o emprego desses meios 

executivos, tendo pelo objeto de constrangimento uma pessoa, e conjugado com as possíveis 

finalidades complementares de a) ter conjunção carnal; b) praticar outro ato libidinoso; c) 

permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso; preenchem os requisitos formais deste 

delito82.  

Essa breve análise do tipo pode nos indicar algumas conclusões. Uma delas é que o 

estupro dificilmente produzirá um amplo lastro probante. Dissequemos este argumento a 

partir das supraditas possíveis finalidades (conjunção carnal e ato libidinoso), tendo sempre 

                                                 
78 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal (atualizado por Heleno Cláudio Fragoso). 6. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1983, v. 8, p. 103 
79 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
80  Em sua redação integral: 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 6 

(seis) a 10 (dez) anos. 

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 

14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  

§ 2o Se da conduta resulta morte: Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 
81 Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/constranger›. Acesso em: 19 Nov. 2017 
82 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado . 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art213.
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em mente que o constrangimento poderá ser mediante violência (coação física) ou grave 

ameaça (violência moral), sendo este, ainda mais difícil de ser apurado. 

 

 Conjunção carnal: secundado pelo critério restritivo adotado por nosso 

ordenamento, este termo refere-se à introdução do pênis na vagina (cópula secundum 

naturam)83. A despeito da importância das perícias forenses, estas nem sempre serão aptas a 

atestar a veracidade de uma alegação de estupro nesse contexto de cópula vaginal, por alguns 

motivos. Por exemplo, a literatura médica aponta que lesões genitais, de fato, ocorrem com 

maior frequência em casos de estupro, contudo, esses ferimentos também podem ser 

percebidos em casos de sexo consensual84. Outros importantes fatores são: o tempo decorrido 

entre o ato e a realização do exame, uma vez que o próprio corpo pode se recuperar das 

possíveis lesões sofridas em um curto espaço temporal; e as técnicas médicas e laboratoriais 

empregadas pelo perito encarregado85. 

 

 Ato libidinoso: é o ato de lascívia que tem por meta a satisfação do prazer 

sexual. Essa categoria inclui o sexo anal, oral, masturbação, toque em partes íntima etc. Nesse 

ponto pode-se aplicar similarmente o exposto na hipótese anterior, com o adicional de que a 

grande maioria dos atos libidinosos dificilmente deixarão qualquer vestígio, resultando em um 

elevado grau de dificuldade na averiguação da autoria e da materialidade desta modalidade 

delitiva.  

 

Talvez por estas razões, os tribunais vêm reiteradamente aplicando o entendimento de 

que o exame de corpo de delito é prescindível em crimes sexuais, conferindo maior valor à 

palavra da vítima, mas em clara afronta ao artigo 158 do CPP86: 

 

“A ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar os delitos de 

estupro e atentado violento ao pudor, nos quais a palavra da vítima tem 

grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos 

                                                 
83 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado . 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.  
84 Sommers MS. Defining patterns of genital injury from sexual assault: a review. Trauma Violence 

Abuse2007; 8(3): 270–280. 
85 SOMMERS MS, SCHAFER, John; Therese Zink, Linda Hutson, Paula Hill Ard – Injury patterns in women 

resulting from sexual assault - Trauma, Violence, & Abuse - Vol 2, Issue 3, pp. 240 – 258 - First Published July 

1, 2001 https://doi.org/10.1177/1524838001002003003 
86 CPP, art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou 

indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. 

https://doi.org/10.1177%2F1524838001002003003


26 

 

casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e 

sequer deixam vestígios” (HC-47.212/MT, rel. Min. Gilson Dipp, DJ 

13.03.2006)” (REsp 40028/MA, 6.ª T., rel. Og Fernandes, 23.02.2010, v.u.).  

 
 “Embora o exame de corpo de delito não tenha sido feito, a ausência de 

lesões é irrelevante, pois os crimes de estupro e atentado violento ao pudor 

podem ocorrer mediante violência (coação física) ou grave ameaça 

(violência moral, consistente numa intimidação séria e grave). Assim, por 

razões óbvias, prescindível o exame do corpo de delito dessa natureza 

praticado mediante grave ameaça. Nessa modalidade de crime sexual pode-

se comprovar a ocorrência do crime por outras provas, inclusive pela palavra 

da vítima, quando convincente e segura” (Ap. 0159022-

82.2006.8.19.0001/RJ, 1.ª C.C., rel. Marcus Basílio, 04.08.2010).  

 

Todavia, nem sempre foi assim. Se por um lado, a história nos aponta que ao delito de 

estupro eram aplicadas as mais severas punições, por outro, um resgate à doutrina mais antiga 

nos mostra que a palavra da vítima era recebida com exagerada reserva, exigindo-se, ainda, “o 

recato e a honestidade da sedizente vítima”87. A mais, compreendia-se como elemento 

constitutivo do estupro e como contraprova da violência sofrida, um grau de resistência ativo 

exacerbado por parte da vítima, não bastando sua “recusa meramente verbal”88. Nesse sentido, 

novamente Nelson Hungria nos traz um questionamento de sua época: “é objeto de dúvida se 

uma mulher, adulta (ou já desenvolvida) e normal, pode ser fisicamente coagida por um só 

homem à conjunção carnal. Argumenta-se que bastam alguns movimentos da bacia para 

impedir a intromissão da verga”89. 

Por fim, concluía-se: “em linha geral, toda vez que uma mulher adulta, dotada de 

suficiente força para oferecer resistência, afirmar ter sido coagida ao coito mediante violência, 

dever-se-á usar da máxima cautela e objetividade, tanto mais quanto a experiência ensina que, 

muito frequentemente, afirmações de tal natureza não passam de pura invenção”90. 

Felizmente, essas posições raramente encontram ecos nos julgamentos atuais, em 

grande parte, graças a mudança que se operou na percepção que é creditada à vítima. Nessa 

perspectiva, a vitimologia já atestou que o sistema criminal de justiça tem um enorme 

                                                 
87 Pedroso, Fernando de Almeida. Prova Penal: Doutrina e Jurisprudência - 3 ed. Rio de Janeiro: Processo, 2017, 

p. 80 Apud NR 222 in BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo penal. Op. Cit., p. 475 
88 HUNGRIA, Nelson. Op. Cit. p.108 
89 Ibid. p. 111 
90 HOFFMAN E FERRAI Apud HUNGRIA, Nelson. Op. Cit. p.121 
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potencial de causar a “vitimização secundária”9192, e nada mais correto que empreender 

esforços na redução dessa dolorosa consequência.   

Sem embargo, não podemos olvidar que falsas alegações de estupro existem e no outro 

extremo do processo encontra-se um réu que detém de garantias constitucionais processuais, 

em especial a presunção de inocência, que a seu turno, só pode ser levantada com o trânsito 

em julgado de sentença penal condenatória93. Isto posto, qualquer precipitação por parte do 

julgador94 pode cominar em mais um erro da Justiça brasileira e à enormes custos ao 

acusado95.  

A controvérsia jurídica apontada é apenas mais uma reverberação de uma ampla 

discussão que se trava em inúmeros campos científicos, filosóficos e sociológicos. Logo, o 

diálogo interdisciplinar com outros saberes jurídicos e não-jurídicos pode ser de grande valia 

para analisar questões processuais espinhosas como esta que foi apontada.  

 

                                                 
91 “Secondary victimization has been defined as negative social or societal reaction in in consequence of the 

primary victimization and is experienced as further violation of legitimate rights or entitlements by the victim”. - 

Orth, U. - Secondary Victimization of Crime Victims by Criminal Proceedings in Social Justice Research (2002) 

15: 313. https://doi.org/10.1023/A:1021210323461 
92 “Police officers, however, sometimes hold the wrong end of the stick when judging allegations of rape with 

obvious negative consequences for the true victim who is treated as a false complainant” De Zutter AWEA, 

Horselenberg R, Van Koppen PJ (2016) Detecting the True Nature of Allegations of Rape. Eur J Police Crim 

Psych. DOI 10.1007/s11896-016-9203-z. p. 2 
93 CR, art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes: LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória; 
94 LOPES JR., Aury. Op. cit., p. 463 
95 Em reportagem: https://oglobo.globo.com/brasil/as-injusticas-da-justica-brasileira-18541969 

https://www.conjur.com.br/2006-ago31/condenado_estupro_inocentado_cinco_anos_preso 

 

https://oglobo.globo.com/brasil/as-injusticas-da-justica-brasileira-18541969
https://www.conjur.com.br/2006-ago31/condenado_estupro_inocentado_cinco_anos_preso
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4. FALSAS ALEGAÇÕES DE ESTUPRO 

 

1 E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, 

homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para 

lá. 

2 E o SENHOR estava com José, e foi homem próspero; e estava na casa de 

seu senhor egípcio. [...] 

6 E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do 

que estava com ele, mais do que do pão que comia. E José era formoso de 

porte, e formoso à vista. 

7 E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os 

seus olhos em José, e disse: Deita-te comigo. 

8 Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor 

não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que 

tem; 

9 Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão 

a ti, porquanto tu és sua mulher; como, pois, faria eu este tamanho mal, e 

pecaria contra Deus? 

10 E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, 

para deitar-se com ela, e estar com ela, 

11 Sucedeu, num certo dia, que veio à casa para fazer seu serviço; e nenhum 

dos da casa estava ali. 

12 E ela o pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a 

sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. 

13 E aconteceu que, vendo ela que ele deixara a sua roupa em sua mão, e 

fugira para fora, 

14 Chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, ele trouxe-

nos o homem hebreu para escarnecer de nós; veio a mim para deitar-se 

comigo, e eu gritei com grande voz, 

15 E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, 

deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. 

16 E ela pôs a roupa dele perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. 

17 Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o 

servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim; 
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18 E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua 

roupa comigo, e fugiu para fora. 

19 E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que 

lhe falava, dizendo: Conforme essas mesmas palavras me fez teu servo; a sua 

ira se acendeu. 

20 E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar 

onde os presos do rei estavam encarcerados; assim, esteve ali na casa do 

cárcere. 

[...]96 

 

Talvez este seja o primeiro, ou mais conhecido, relato de uma falsa alegação de 

estupro da história escrita, o que nos leva a crer que falsas alegações muito provavelmente 

existem desde a próprio origem do conceito de estupro e de seus congêneres97. Diante de 

todas as graves implicações que permeiam este assunto, o estudo que se dispõe a tratar dessas 

imputações tem de ser prudente.  

Uma das formas de se revestir de cautela é definir o que se entende por falsa alegação 

de estupro, aqui entendida como “a denúncia intencional de um estupro forçado por suposta 

vítima quando nenhum ocorreu”98. Essa noção tem o condão de excluir as alegações tidas 

como infundadas pelas agências do sistema criminal que assim rotulam aquelas que carecem 

de lastro probatório, as que possuem discrepâncias na narrativa contada pelas vítimas ou 

outras circunstâncias que frustrem os esforços dessas agências em condenar o perpetrador do 

delito99.  

Como percebemos anteriormente, no século XX a doutrina jurídica ressoava uma nova 

crença da medicina, e da psicologia, que permitia vincular falsas alegações de estupro 

necessariamente ao gênero feminino. Esse novo “achado” assumia que o sadomasoquismo era 

ínsito à natureza da mulher e que estas teriam um desejo subconsciente pelo estupro, 

evidenciado por suas fantasias relacionadas a este ato. Por isso, “mulheres neuróticas” 

                                                 
96 BIBLIA, A.T. cap. 39 do livro Gênesis.  
97 KANIN, EJ (1994) False rape allegations. Arch Sex Behav 23:81–92. doi:10.1007/BF01541619 p. 82  
98 Idem p. 82 “The intentional reporting of a forcible rape by an alleged victim when no rape had occurred” (trad. 

Livre). Esta é reverenciada como a melhor definição para se trabalhar esse tema em: Filing false vice reports: 

Distinguishing true from false allegations of rape. André W.E.A. De Zutter; Robert Horselenberga, Peter J. van 

Koppena, p. 3 
99 KANIN, EJ. Op. Cit. p. 82  
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converteriam suas fantasias em convicções e falseariam suas memórias, o que explicaria a 

coerência em seus relatos100.   

Além de apontar erroneamente o gênero feminino unicamente como passível de 

estupro, pesquisas posteriores demonstraram categoricamente que estes rótulos de conotação 

patológica muito pouco servem para explicar o fenômeno das falsas alegações. Ademais, estas 

também levantaram que não há evidência de que exista uma característica inerente à mulher 

que a condicionasse a esse tipo de comportamento101. 

A despeito da importância dos avanços carreados pelo movimento feminista nesse 

tema, que em larga escala combateu esse nefasto impropério teórico (e jurídico), a postura que 

parcela desse setor da sociedade adota em negar a existência de falsas alegações de estupro é 

prejudicial a todos os envolvidos. Vejamos.  

 

4.1. Os problemas das falsas alegações de estupro 

 

A começar pelo acusado, as consequências das falsas imputações de estupro são 

incomensuráveis. Além dos graves efeitos sociais que se operam contra o imputado, que em 

nenhum momento devem ser desconsiderados, na esfera das implicações estritamente legais 

da perspectiva da pena, comina-se a reclusão de seis a dez anos, com o agravante de que 

desde de 2009102, o estupro passou a ser considerado um crime hediondo no país103.  

Ainda nesta linha das consequências da pena, mas não estritamente no viés legalista, 

indivíduos condenados por esta modalidade delitiva representam grupo de risco ao estupro 

carcerário e tendem a sofrer represálias físicas e psicológicas pelos demais detentos e agentes 

carcerários104.  

                                                 
100 KANIN, EJ. Op. Cit. p. 83 
101 Idem p. 89 
102 A já referida Lei nº 12.015/2009 mudou a redação da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos)  
103 As consequências na execução da pena para o crime de estupro, trazidas por sua inclusão na Lei 

no 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), refletem mais gravosamente na progressão de regime e na mudança 

que se opera diante da sentença condenatória em primeira instância, na qual o juiz terá de decidir 

fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.   
104 Em relatório encaminhado pela ONG Human Rights Watch: MARINER, Joanne. Human Rights Watch. No 

Escape: Male Rape in U.S. Prisons. [New York]: Human Rights Watch, 2001. Disponível em: 

https://www.hrw.org/report/2001/04/01/no-escape-male-rape-us-prisons (último acesso em nov./2017). Apesar 

de não termos pesquisas com dados tão abrangentes como estes no país, a realidade carcerária brasileira neste 

tema é explorada em: NASCIMENTO, Raul Victor Rodrigues do; GUIMARÃES, Ryanny Bezerra. A Violação 

dos Violadores: um estudo acerca das causas e consequências do estupro carcerário de estupradores no 

Brasil. Revista Transgressões: Ciências criminais em debate, Natal, v. 1, n. 2, p.200-223, nov. 2013. Na arte: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm
https://www.hrw.org/report/2001/04/01/no-escape-male-rape-us-prisons
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Nos cenários em que ninguém é acusado, ainda que nenhum inocente seja identificado, 

falsas alegações resultam no desperdício dos já limitados recursos policiais de investigação105 

e também são passíveis de causarem instabilidade e desespero para o público em geral106. 

Uma outra externalidade negativa reside no fato de que este comportamento aumenta a 

suspeita em relação à verdadeiras vítimas de estupro107.   

 

4.2. A Teoria do Estupro Fabricado 

 

À vista desses perniciosos efeitos, se faz imperioso distinguir falsas de verdadeiras 

alegações de estupro e estabelecer um método mais técnico que possa auxiliar no processo de 

decisão do julgador. Conforme observamos, em inúmeros casos somente se tem a palavra da 

vítima contra a do acusado. E ainda que o princípio do in dubio pro reo deva operar como 

resposta natural nos casos de dúvida no processo penal, percebe-se que se opera uma restrição 

deste mandamento nos tribunais nos casos de crimes sexuais, não raro invertendo-se o ônus 

da prova como regra de julgamento108: 

 

A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital 

importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais 

a demonstrar a falácia de suas declarações. Nos casos de crime contra os 

costumes, o relato da vítima se reveste de especial valor probatório, 

principalmente pelas circunstâncias clandestinas em que esses crimes 

normalmente são perpetrados. (TJPR Apelação Criminal nº 564869-3. Rel. 

Des. Miguel Pessoa, 4ª Câmara Criminal. Julgamento: 17/09/09). 

 

Assente na jurisprudência que a palavra da vítima se reveste de vital 

importância, sendo, muitas vezes, o único meio probante a determinar a 

condenação do denunciado. Tanto porque as infrações de natureza sexual são 

normalmente cometidas longe dos olhos de testemunhas. Logo, firmes, 

coerentes e sem razões para imputar falsamente a prática delitiva ao acusado, 

os relatos da ofendida não podem ser desconsiderados, a não ser que haja 

                                                                                                                                                         
“Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés, e 

sangra até morrer na rua 10.” (Diário de um detento, faixa do álbum: Sobrevivendo no inferno de Racionais 

MC’s, São Paulo, 1998) 
105 Cumpre consignar que esta afirmativa não legitima um crescimento indiscriminado do aparato policial, a 

mais, somente atesta que a dispersão desses recursos são desvantajosos para a sociedade em si.  
106 De Zutter AWEA, Horselenberg R, Van Koppen PJ (2016) Filing false vice reports: distinguishing true from 

false allegations of rape. Eur J Psychol Appl Leg Context. doi:10.1016/j.ejpal.2016.02.002. p. 114 
107 Bohmer C, Blumberg A (1975) Twice traumatized: the rape victim and the court. Judicature 58:391–399 apud 

De Zutter, Ibid. 
108 Para um estudo aprofundado do ônus da prova no processo penal cf. BADARÓ, Gustavo Henrique. Ônus... 

Op. Cit. 
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substrato robusto em sentido contrário - o que não se verifica no caso em 

tela. (Ap. Crim. 70061464137-RS, 8.a C. Crim., rel. Naele Ochoa Piazzeta, 

15.07.2015, v.u.).  

 

Considerando-se que o crime de estupro nem sempre deixa vestígios, e que o 

ordenamento jurídico brasileiro não agasalha o princípio nemo idoneus testis 

in re sua, a prova da existência do crime e de sua autoria pode-se dar através 

do exclusivo relato da vítima, desde que suas declarações sejam 

rigorosamente sindicadas, assim entendido sua intenção e ausência de vícios. 

Em linha de princípio, na reconstituição dos fatos nos crimes sexuais é de 

vital importância que o juiz submeta à dialética todas as circunstâncias 

periféricas de tempo, modo e lugar que desvelem unidade e coerência. (Ap. 

70053176475/RS, 7.ª C.C., rel. José Conrado Kurtz de Souza, 04.04.2013). 

 

 

Como requisito à tomada desse comportamento, os tribunais exigem que as 

declarações da vítima sejam firmes e harmônicas, que por si só não é um bom crivo para 

estabelecer se a alegação é falsa ou verdadeira. Em alguns casos, as vítimas podem cometer 

erros ou até mesmo mentir em alguma parte de sua fala para esconder algum detalhe o qual 

não deseja compartilhar, como por exemplo, a forma na qual conheceu seu agressor109. Nesse 

sentido: 

 

Não se discute o valor da palavra da ofendida em sede de crimes sexuais. 

Entretanto, para que seja aceita, é preciso que seja segura e coerente, não 

podendo uma condenação por delito grave e apenado com severidade, como 

o de estupro, se basear em declarações contraditórias, inconsistentes, 

inverossímeis e que foram contrariadas por outros elementos de convicção 

(Ap. Crim. 1.0431.09.045536-8/001(1)/MG, 2.ª C.C., rel. Beatriz Pinheiro 

Caires, 10.06.2010, v.u.). 

 

Diante disso, a Teoria do Estupro Fabricado se alça ao papel de ferramenta apta a 

discernir as naturezas das alegações reportadas às agências do sistema de justiça criminal. 

Para isso, se utiliza da declaração do ofendido como meio de prova hábil a realizar essa tarefa. 

A Teoria do Estupro Fabricado prevê que diferenças entre as histórias contadas por 

uma falsa vítima e por uma verdadeira irão surgir conquanto a primeira tem de fabricar um 

evento que não experimentou, enquanto a segunda pode se socorrer de suas próprias 

recordações do evento traumático. Portanto, a narrativa da falsa alegação irá se construir 

tendo por base experiências e crenças acerca do estupro e se estas não forem válidas, 

diferenças em relação aos verdadeiros relatos serão percebíveis. 

                                                 
109 De Zutter et al. Op. Cit. p. 3 
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Os autores desta teoria apontam que uma estratégia comum nos mentirosos é manter a 

história simples e sem muito detalhes. De forma similar, falsas vítimas irão construir sua 

narrativa de forma concisa, mas de maneira generalizada, dado que não sabem como um 

estupro normalmente ocorre. Por exemplo, em uma falsa alegação, a suposta vítima não relata 

o tempo estimado de duração do ato delitivo, ou não descreve como ela ou o seu agressor se 

despiram.  

Cumpre apontar que as práticas sexuais praticas no contexto consensual não são as 

mesmas em um contexto de abuso sexual. As relações sexuais consensuais tidas como 

violentas não se assemelham com o estupro, até porque a violência frequentemente não está 

associada com esta modalidade delitiva. Os pesquisadores McDowell e Hibler asseveram que 

durante o estupro, a vítima está mais preocupada com a sobrevivência e se submete ao ataque 

com pouca resistência, enquanto nas falsas alegações, os níveis de violência e resistência 

relatados são muito mais altos. Ademais, estudos conduzidos com alegações verdadeiras 

revelaram que na maioria dos casos, a violência é instrumental e excessos acontecem, mas são 

mais inusitados.  

Novamente secundado pelo estudo de McDowell e Hibler110, percebe-se que falsas 

alegações de estupro relatam a ocorrência de atos sexuais mais básicos, notadamente 

penetração vaginal frontal. Essa alegação é constantemente reafirmada em falsos relatos, nada 

obstante uma significante maioria de verdadeiras vítimas relatarem um conjunto mais amplo 

de práticas sexuais, tais como sexo anal e inserção de objetos em suas cavidades íntimas, além 

de serem forçadas a praticar o ato em outras posições sexuais.  

As representações mentais acerca do estupro preponderantemente também se apoiam 

em ideias noticiadas pela mídia. Apesar de não serem necessariamente inválidas, estas 

concepções midiáticas carecem de detalhes e são por vezes tendenciosas. Tendo por certo que 

a mídia reporta matérias sensacionalistas, bem como violentas, que a seu turno, não partilham 

da prática usual, as falsas vítimas terão suas crenças reforçadas nesse sentido. Como exemplo 

contundente temos que as agências de notícia não reportam que as vítimas foram beijadas nos 

casos noticiados, muito embora o beijo seja um ato central no estupro e é relatado em quase 

todas as verdadeiras alegações.   

                                                 
110 McDowell CP, Hibler NS (1993) False allegations. In: Hazelwood RR, Burgess AW (eds) Practical aspects of 

rape investigation: a multidisciplinary approach. CRC Press, London, pp 275–300 
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Levando em consideração esses recentes achados das pesquisas, a Teoria do Estupro 

Fabricado listou 187 variáveis de comportamentos111 e comparou 65 alegações de estupro, nas 

quais 30 eram verdadeiras e 35 eram falsas112. Em resultados finais os pesquisadores 

encontram dados que os permitiram afirmar que narrativas verdadeiras podem ser 

diferenciadas das falsas. 

  

 

4.3. Limitações da Teoria 

 

Na Teoria do Estupro Fabricado, o conceito de estupro é mais restritivo do que o 

adotado por nosso CPP. Enquanto este amplia a ideia de estupro a outros atos libidinosos que 

não incluem a penetração, a compreensão adotada pela Teoria necessariamente envolve 

penetração da vagina ou ânus da vítima por pênis, língua, dedos ou objetos113.  

Outra limitação que é importante apontar é que o estudo se restringe à categorização 

das variáveis de comportamentos necessariamente ocorridos na relação delitiva entre vítimas 

mulheres e agressores homens. Apesar de este ser o cenário mais comum, cumpre apontar que 

homens também são vítimas de estupro, quer causados por outro homem, quer causado por 

uma mulher. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O modelo de distinção de alegações de estupro projetado pela Teoria do Estupro 

Fabricado apresentou uma taxa de precisão de 91%, mesmo após ter sido replicado em estudo 

posterior114. A adoção desta construção teórica pode ser de grande valia às agências do 

                                                 
111 A tabela com a lista completa dessas variáveis estão disponíveis na Tabela 2 do estudo indicado. 
112 Para confirmar a natureza das verdadeiras alegações, os autores utilizaram casos em que os condenados por 

estupro confessaram o crime. Além da confissão, os casos teriam de ter, no mínimo, uma peça extra de evidência 

conectando o condenado ao crime de estupro (exame de DNA, prisão em flagrante, objetos da vítima 

encontrados com o perpetrador etc.). Por fim, cumpre consignar que no sistema de justiça holandês, país onde se 

sucedeu a pesquisa, não existe sistema de plea-bargain, reforçando a tese de que as confissões potencialmente 

eram espontâneas e frutos de um sentimento de culpa. 
113 De Zutter et al. Op. Cit. p. 3 

114 Ibid. 
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sistema criminal brasileiro, principalmente ao judiciário, que muitas vezes avoca para si 

funções policizantes, que não lhe são inerentes. E a esse pretexto, acaba por passar por cima 

de garantias constitucionais como o princípio do favor rei, entre outras.  

Diante de um cenário de tomada de decisões complexas como o que se apresenta, se 

faz inadiável o diálogo com outros campos de conhecimento que, como pretendeu-se mostrar, 

é de inestimável valor teórico e prático para o Direito. 
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