
AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO: 
COMO LEIS E PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS EM 
MATÉRIA DE VIOLÊNCIA SEXUAL PREJUDICAM 
MULHERES, MENINAS E ADOLESCENTES NAS AMÉRICAS 

2021



EQUALITY NOW  
 
Fundada em 1992, a Equality Now é uma 
organização internacional de direitos humanos 
que trabalha para proteger e promover os direitos 
de todas as mulheres e meninas em todo o mundo. 
Nossas campanhas têm como foco quatro áreas 
programáticas: Igualdade Jurídica, Eliminação da 
Violência Sexual, Eliminação das Práticas Danosas 
e Erradicação do Tráfico Sexual, com um enfoque 
transversal nas necessidades específicas de meninas 
adolescentes. A Equality Now combina o ativismo de 
base com ações de incidência (advocacy) em âmbito 
internacional, regional e nacional para promover 
mudanças jurídicas e sistêmicas que beneficiem 
todas as mulheres e meninas, ao mesmo tempo que 
trabalha para garantir que os governos promulguem 
e apliquem leis e políticas que defendam seus 
direitos. A Equality Now é uma organização global 
com parceiros e membros em todo o mundo.  

Para obter mais informações, acesse:  
www.equalitynow.org

@equalitynoworg

@equalitynoworg

@equalitynow

Diagramação: Peter Wilbourne

Fevereiro de 2021 
 
 ADVERTÊNCIA:  
 
Este relatório contém detalhes das experiências 
pessoais de sobreviventes de violência sexual, bem 
como linguagem de leis que se referem à violência 
sexual, às vezes em termos explícitos. Em respeito 
às palavras e à realidade vivida pelas sobreviventes, 
não censuramos nenhuma expressão. No entanto, 
reconhecemos que certos termos podem gerar 
desconforto para algumas leitoras. Se precisar 
de ajuda, entre em contato com o centro local 
de assistência a vítimas da violência sexual. Você 
também pode encontrar recursos e informações de 
apoio na página XX.
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Este relatório tão necessário e único da Equality Now, 
intitulado Ausência de proteção: Como leis e práticas 
discriminatórias em matéria de violência sexual prejudicam 
mulheres, meninas e adolescentes nas Américas, mostra mais 
uma vez como a discriminação e a violência contra as 
mulheres estão incorporadas às próprias estruturas da 
sociedade e são mantidas e reforçadas por leis e práticas 
governamentais. Lamentavelmente, os Estados da região 
das Américas analisados em detalhes neste relatório não 
são exceção.

Em que pese a obrigação internacional de proibir todas as 
formas de violência e discriminação contra as mulheres, 
que evoluiu para um princípio de direito internacional 
consuetudinário, vinculante para todos os Estados, as 
leis discriminatórias ainda existem, tornando quase 
impossível para as mulheres gozarem de todos os seus 
direitos humanos em condições de igualdade e, ao mesmo 
tempo, possibilitando e promovendo uma cultura de 
violência e discriminação contra elas. Este relatório mostra 
a necessidade urgente de reformar as leis de violência 
sexual, não apenas para proteger melhor as mulheres, 
meninas e adolescentes desse tipo de violência, mas 
também para avançar na promoção da igualdade de 
gênero. 

Uma grande contribuição deste relatório é que ele confere 
visibilidade à vulnerabilidade especial de meninas e 
adolescentes à violência sexual e os obstáculos específicos 
que enfrentam ao buscar justiça. O relatório oferece 
uma análise clara das lacunas e brechas na legislação 
que permitem a impunidade de quem comete violência 
sexual contra meninas e adolescentes, particularmente 
no que se refere aos dispositivos legais sobre violação 
sexual ou outras de teor equivalente, por meio das quais os 
agressores recebem penas menores, enquanto as meninas 
e adolescentes são privadas das proteções adicionais e 
especiais de que necessitam.  O relatório também aborda 
com competência a importância de inserir a ausência de 
consentimento ativo e voluntário como o elemento-chave 
do estupro nas leis sobre violência sexual, considerando 
outros elementos – como resistência, desamparo, 
incapacidade de resistir, entre outros – como fundamentais 
para o conceito de estupro como uma manifestação de 
discriminação de gênero contra mulheres, meninas e 
adolescentes. 

Além das falhas na proteção e dos dispositivos 
discriminatórios previstos em muitas leis em toda a 
região, o relatório também aborda os obstáculos que 
mulheres e meninas enfrentam para ter acesso à justiça 
nos casos de violência sexual devido às normas patriarcais 
e estereótipos de gênero negativos que normalizam 
e toleram esse tipo de violência. Felizmente, temos 
observado melhorias animadoras no acesso à justiça nos 
últimos anos, tanto em nível nacional como internacional; 
vários Estados revogaram ou alteraram suas previsões 
discriminatórias sobre violação sexual e, em uma decisão 
histórica recente, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos estabeleceu normas para proteger as meninas 
do assédio e violência sexual nas escolas de toda a região. 
Espero que esses avanços sejam o início de um movimento 
em toda a região para garantir que, quando não estiverem 
livres da violência sexual, as mulheres e meninas tenham 
direito a uma reparação adequada.

Partindo da análise rigorosa de uma ampla gama de 
leis de Estados de toda a região, combinada aos relatos 
de sobreviventes fornecidos por organizações parceiras 
locais, o relatório oferece dados poderosos e uma sólida 
base de evidências para a adoção de ações e melhorias 
concretas que proporcionem uma melhor proteção às 
mulheres e meninas contra a violência sexual e facilitem 
o acesso à justiça quando seus direitos são violados. 
Não tenho dúvidas de que este relatório será uma 
ferramenta importante para defensores, legisladores, 
organizações internacionais de direitos humanos e, de 
fato, para todos que trabalham para pôr fim à violência 
sexual, particularmente contra meninas adolescentes. 
Todos devemos agir até que todas as leis e práticas 
discriminatórias sejam reformadas para que consigamos 
defender e promover a igualdade e prevenir todas as 
formas de violência de gênero. 

 Comissária Margarette May 
Macaulay 
Relatora sobre Direitos da Mulher 
Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos

PREFÁCIO
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SUMÁRIO EXECUTIVO  
Poder viver uma vida livre de violência, incluindo 
violência sexual, é um direito humano fundamental. 
Apesar disso, a violência sexual é ampla e generalizada 
em todo o mundo, inclusive nas Américas. Esse crime 
está enraizado na discriminação, na desigualdade de 
sexo e de gênero e nas normas patriarcais, sendo às 
vezes perpetuado pela própria lei, especialmente contra 
meninas adolescentes. 

As Américas – que incluem a América do Norte, a América 
Central, a América do Sul e o Caribe – são extremamente 
diversificadas em termos de cultura, raça, origem étnica, 
idioma e desenvolvimento econômico. No entanto, 
uma característica comum em toda a região é a alta 
prevalência da violência sexual, aliada à falta de acesso 
efetivo à justiça para as sobreviventes. As lacunas nas leis 
relacionadas à violência sexual, a aplicação ineficaz das 
leis, a persistência de estereótipos sociais femininos e a 
tolerância da sociedade à violência contra mulheres e 
meninas, inclusive dentro do aparato judiciário e policial, 
têm contribuído para que os autores de violência sexual 
muitas vezes fiquem impunes. O problema se agravou 
durante a pandemia de Covid-19, pois as quarentenas e 
confinamentos, além de limitar o acesso à justiça e aos 
serviços, também resultaram em um aumento da violência 
de gênero.1

As leis sobre estupro e violência sexual nas 43 jurisdições 
de 35 países avaliadas para este relatório negam o 
acesso à justiça para muitas sobreviventes de violência 
sexual, ao oferecer uma série de oportunidades para que 
os agressores escapem da punição. Essa impunidade 
contribui para a perpetuação da violência sexual.

1  Seo, N. Violence Against Women Increasing During Pandemic, Voz da América, 22 de agosto de 2020, https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/vio-
lence-against-women-increasing-during-pandemic ; Equality Now, COVID-19 Conversations: Virtual court hearings in Latin America, 24 de abril de 2020, https://www.
equalitynow.org/covid_19_lac_virtual_court_hearings
2 Aguas Calientes (México), Bolívia, Chile, Cuba, Equador, El Salvador, Estado de México (México), Honduras, Nuevo Leon. (México), Panamá, Paraguai, Peru, San Luis 
Potosí (México), Tlaxcala (México), Uruguai, Venezuela, Virgínia (EUA). Para obter mais informações, consulte a página 22 (Problemas com leis nacionais, violação e 
disposições semelhantes).
3 Belize, Califórnia (EUA), Costa Rica, Dominica, Granada, Maryland (EUA), Nicarágua, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Suriname. 

CONSTATAÇÃO PRINCIPAL N°1: 
 
 As brechas nas leis reduzem a proteção  
 das meninas e adolescentes contra a  
 violência sexual 
 
As meninas e adolescentes nas Américas são mais 
vulneráveis à violência e à discriminação em decorrência 
da violência e da discriminação estruturais e sistêmicas, 
inclusive na própria lei – mais comumente por meio do uso 
de disposições sobre o que é geralmente conhecido como 
“violação sexual”.

Dezessete2 das jurisdições pesquisadas para a elaboração 
deste relatório têm em suas legislações disposições sobre 
violação sexual, ou equivalentes, que preveem uma pena 
menor para homens, geralmente adultos, que estupram 
adolescentes de uma certa faixa etária, geralmente entre 
14 e 16 anos de idade, usando de “sedução” ou fraude. Na 
maioria dessas jurisdições, a pena por violação sexual é 
menos da metade da pena por estupro, sendo que algumas 
jurisdições impõem apenas uma multa por esse delito. 
Os estupradores frequentemente são acusados do delito 
menor de violação sexual, em oposição ao estupro, o que 
contribui para que permaneçam impunes. 

Além das jurisdições que têm disposições relativas 
à violação sexual ou delitos semelhantes, as leis em 
dez3 jurisdições não deixam claro se preveem penas 
menores nos casos de relações sexuais não consensuais 
com adolescentes/menores ou servem apenas como 
disposições sobre a idade de consentimento para indicar 
que, em termos legais, uma criança abaixo de uma certa 
idade é incapaz de expressar consentimento com o ato 
sexual. Essa ambiguidade legal tende a resultar em lacunas 
na proteção contra relações sexuais não consensuais e 
abusivas (estupro) com menores, devido às penas mais 
baixas aplicáveis em comparação com o crime de estupro.
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CONSTATAÇÃO PRINCIPAL N°2:
 As definições limitadas de violência sexual  
 contribuem para a impunidade dos agressores  

As leis sobre estupro em mais da metade das jurisdições 
pesquisadas (23 de 43 jurisdições) exigem o uso de 
violência adicional, ameaça, ou desamparo físico, 
incapacidade ou impossibilidade de resistência da vítima 
como elementos-chave do estupro, em vez de serem 
baseadas na ausência de consentimento com o ato sexual. 
Exigir que a vítima prove a violência adicional limita 
significativamente as possibilidades de persecução penal 
do estupro. Além disso, duas jurisdições4 não definem o 
que constitui estupro, impedindo o julgamento eficaz dos 
casos de estupro. 

Mesmo entre as jurisdições que têm definições de estupro 
baseadas no consentimento, apenas seis5 incluem em seus 
códigos penais definições abrangentes de consentimento 
que levam em consideração as circunstâncias do ato, 
incluindo o papel desempenhado pela coerção.  

4 São Cristóvão e Névis e Haiti. Para obter mais detalhes, consulte a página 34 (Ambiguidade na definição).
5 Argentina, Canadá, Colômbia, Guiana, Peru e Santa Lúcia. 

CONSTATAÇÃO PRINCIPAL N°3:
 
 Obstáculos adicionais para o acesso à justiça  

Os sistemas jurídicos nas Américas também contêm 
uma série de outras disposições problemáticas na lei e na 
prática que servem para negar justiça às sobreviventes, 
incluindo: 

 ʆ Leis que não criminalizam cabalmente o estupro 
conjugal ou por parceiro íntimo

 ʆ Prazos de prescrição curtos, o que limita o período 
durante o qual é possível iniciar um processo judicial 
por estupro

 ʆ Aplicação ineficaz de leis sobre violência sexual  
 ʆ Leis que permitem a libertação do autor do crime em 

determinadas circunstâncias, como casamento com a 
vítima, reconciliação ou perdão da vítima 

 ʆ Leis que exigem uma queixa ou denúncia da vítima 
para o início de uma investigação de certos crimes 
de violência sexual (impossibilidade de instaurar o 
processo ex officio)

 ʆ Restrições processuais que limitam a capacidade 
de meninas e adolescentes de denunciar crimes de 
violência sexual

“As leis que criminalizam o estupro devem reconhecer e deixar claro que a característica 
fundamental de um ato sexual legal é o consentimento ativo e voluntário.”
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METODOLOGIA 
 
Este relatório analisa as brechas e falhas nas leis 
sobre violência sexual nas Américas que propiciam a 
impunidade potencial de autores de crimes de violência 
sexual. Em particular, a pesquisa foi realizada para 
examinar as seguintes questões: 

1. a existência e a aplicação de disposições sobre 
violação sexual, ou outras de teor equivalente, que 
discriminam as adolescentes;  

2. a definição legal de estupro (particularmente 
a existência de qualquer requisito para que se 
demonstre o uso de força adicional ou violência para 
comprovar o estupro);  

3. outras disposições legais que impedem o acesso das 
sobreviventes de violência sexual à justiça, como 
prazos de prescrição e leis que permitem o estupro 
marital.  

Foram analisadas as leis de 43 jurisdições de 35 países 
independentes da região, todos membros da Organização 
dos Estados Americanos (OEA).6 Links para a legislação 
relevante são disponibilizados no Anexo 1 deste relatório. 
Das 43 jurisdições cobertas, cinco pertencem a estados ou 
territórios selecionados dos Estados Unidos da América 
e cinco a estados selecionados do México, que foram 
incluídos para fornecer exemplos das leis aplicáveis em 
uma estrutura legal federalizada em que os estados/
territórios são capazes de implementar seus próprias leis 
sobre violência sexual.7 Embora não tenhamos abrangido 
todos os países, estados ou territórios da região, é razoável 
esperar que uma investigação mais aprofundada das 
jurisdições restantes, particularmente os estados e 
territórios em um sistema federalizado, incluindo o México 
e os Estados Unidos, produza constatações semelhantes às 
documentadas no presente relatório.

6  Esses países são: Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Domin-
icana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México (estados selecionados), Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, São Cristóvão e 
Névis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trinidad e Tobago, Estados Unidos da América (estados e territórios selecionados), Venezuela e Uruguai. 
7  Os estados/territórios dos Estados Unidos da América incluídos neste relatório são Califórnia, Maryland, Nova York, Porto Rico e Virgínia. Os estados do México 
incluídos neste relatório são Aguas Calientes, Estado de México, Nuevo Leon, San Luis Potosí e Tlaxcala. 

 ESTRUTURA DA PESQUISA
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Os autores de violência sexual são 
quase exclusivamente homens e as 
vítimas são, em sua grande maioria, 
mulheres e meninas. Muitas leis 
também contêm discriminação 
explícita contra as mulheres.13 
Este relatório, portanto, foi escrito 
a partir dessas perspectivas, ou 
seja, com base no pressuposto 
analítico de que o estupro é uma 
forma de violência de gênero e 
que o sistema de justiça criminal, 
no que se refere ao estupro, exige 
uma abordagem baseada em uma 
perspectiva de gênero. No entanto, 
reconhecemos que a violência 
sexual contra homens e meninos 
é, em larga margem, inexplorada e 
não denunciada, o que, somado às 
atitudes patriarcais predominantes 
em relação ao estupro masculino, 
frequentemente mina o direito das 
vítimas de ter um acesso efetivo 
à justiça. As mesmas estruturas e 
atitudes patriarcais que perpetuam 
a violência sexual contra mulheres 
e meninas e impedem que homens 
e meninos denunciem o crime 
quando acontece com eles, também 
tornam as pessoas trans altamente 
vulneráveis a esse tipo de violência. 
Todas as vítimas da violência sexual, 
independentemente do sexo ou 
da identidade de gênero, têm o 
direito de receber justiça equitativa 
e proteção total da lei. As leis e o 
sistema de justiça criminal devem 
garantir que isso aconteça.

13  See for example the section on “Violence” in 
Equality Now, Words and Deeds: Holding Gov-
ernments Accountable in the Beijing +25 Review 
Process, 2020, https://www.equalitynow.org/
words_and_deeds_beijing25_report, for examples 
of laws addressing violence against women and 
girls which are discriminatory. 

 Leis federais no México e nos Estados Unidos da América 

Este relatório faz referência às leis de determinados estados do México 
e dos EUA, uma vez que as leis criminais federais nesses países são 
aplicáveis em circunstâncias muito limitadas. Apesar da aplicabilidade 
limitada, as leis federais às vezes desempenham um papel importante 
no estabelecimento de uma legislação modelo a ser seguida pelos 
estados federados. Visto que, em ambos os casos, as leis federais 
incluem certas disposições obsoletas e discriminatórias, é importante 
que também sejam alteradas para garantir a conformidade com as 
normas internacionais. Por exemplo, o Código Penal Federal do México 
contém uma disposição sobre violação sexual segundo a qual a relação 
sexual com uma pessoa entre 15 e 18 anos de idade mediante fraude é 
punida com uma pena de prisão menor, variando de 3 meses a 4 anos 
(em comparação com a pena de 8 a 20 anos por estupro).8  Além disso, a 
definição de estupro prevista na lei federal é baseada na força, exigindo 
comprovação de violência física ou moral 9 (a menos que a vítima seja 
incapaz de compreender o ato ou esteja impossibilitada de resistir).10 

O Código Penal Federal dos Estados Unidos também inclui uma exceção 
conjugal ao estupro etário de uma menor de 12 a 16 anos, o que significa 
que a lei federal tolera e permite o casamento infantil e o estupro de 
crianças.11 Além disso, a Lei de Imigração e Nacionalidade não estabelece 
uma idade mínima para solicitar uma cônjuge ou noiva estrangeira 
ou para ser a beneficiária do visto de cônjuge ou noiva.12 Isso permite 
que meninas americanas sejam exploradas para obter cidadania e que 
meninas de todo o mundo sejam coagidas a migrar para os Estados 
Unidos, onde são estupradas sob o pretexto de casamento.  

 
A metodologia consistiu na realização de uma pesquisa documental 
baseada nas leis nacionais aplicáveis sobre violência sexual (em 
espanhol, holandês, francês e inglês), bem como em relatórios e estudos 
existentes publicados por organizações internacionais de direitos 
humanos, documentos oficiais, relatórios e documentos enviados a 
mecanismos internacionais e regionais de direitos humanos e outras 
fontes confiáveis. 

Questões relacionadas à implementação de leis de violência sexual, bem 
como a práticas e políticas que podem impedir o acesso das sobreviventes à justiça, são fatores importantes que não foram 
totalmente pesquisados  e precisam ser explorados de forma mais detalhada. Não obstante, estudos de caso provenientes 
do nosso trabalho ou do trabalho de nossos parceiros, além de entrevistas com especialistas locais e regionais, foram usados 
para ilustrar o impacto da discriminação nas leis sobre violência sexual, bem como para oferecer um panorama das barreiras 
práticas de acesso à justiça decorrentes da aplicação ineficaz ou deficiente das leis sobre violência sexual. Eles mostram que 
ainda há muito a ser feito, especialmente no que se refere ao desmantelamento dos estereótipos preconceituosos, para que 
a justiça seja alcançada e para que aquelas que denunciam não sejam revitimizadas. 

8 Artigo 262, Código Penal Federal do México, https://www.sspc.chiapas.gob.mx/leyes/federal/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_JUDICIAL_DE_LA_FEDERACION.pdf
9 A violência moral, em relação à definição de estupro, não está claramente definida pela lei. Embora a Suprema Corte mexicana tenha proferido decisões constatan-
do violência moral em alguns casos, não foi elaborada uma definição padrão.
10 Artigo 265, Código Penal Federal do México, https://www.sspc.chiapas.gob.mx/leyes/federal/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_JUDICIAL_DE_LA_FEDERACION.pdf.
11 Código 18 dos Estados Unidos, Seção 2243.  
12 Código 8 dos Estados Unidos, Seção 1101.
13  Ver, por exemplo, a seção “Violence” em Equality Now, Words and Deeds: Holding Governments Accountable in the Beijing +25 Review Process, 2020, https://www.equali-
tynow.org/words_and_deeds_beijing25_report, que contém exemplos de leis discriminatórias de proteção a mulheres e meninas.
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NORMAS INTERNACIONAIS E REGIONAIS 
DE DIREITOS HUMANOS APLICÁVEIS
Os marcos jurídicos internacionais de direitos humanos 
garantem o direito de todas as mulheres e meninas de 
viver uma vida livre de violência, incluindo violência 
sexual, e foram usados como padrão de comparação em 
nossa análise. A Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, na 
sigla em inglês), ratificada por todos os Estados da região 
das Américas, exceto os Estados Unidos, juntamente 
com as Recomendações Gerais 1914 e 3515 do Comitê para 
a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (Comitê 
CEDAW), exigem que todos os Estados “revoguem 
todas as disposições penais nacionais que constituam 
discriminação contra as mulheres”.16 Esse princípio 
também se aplica à revogação de quaisquer definições 
discriminatórias de estupro e outras formas de violência 
sexual, bem como às leis relacionadas à persecução judicial 
e punição da violência sexual.

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
ratificado por todos os Estados da região das Américas, 
exceto Cuba, São Cristóvão e Névis e Santa Lúcia, 
combinado com os Comentários Gerais 2017, 2818 e 
3219, exige que todos os Estados revoguem as leis 
discriminatórias, garantindo também o acesso efetivo 
à justiça pelas vítimas cujos direitos foram violados 
(inclusive as vítimas de violência sexual). Os governos 
devem também garantir que as pessoas possam viver 
uma vida livre de violência sexual, em cumprimento 
das obrigações estabelecidas na Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável (os ODS) das Nações Unidas, 

14  Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral nº 19: Violência contra as mulheres, 1992.
15  Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral nº 35 sobre violência de gênero contra as mulheres, atualizando a recomendação geral 
nº 19, CEDAW/C/GC/35, 2017.
16  Artigo 2, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher.  
17  Comitê de Direitos Humanos, Comentário Geral nº 20 disponível em:  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbol-
no=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6621&Lang=en
18   Comitê de Direitos Humanos, Comentário Geral nº 28 disponível em: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_21_
Rev-1_Add-10_6619_E.pdf
19  Comitê de Direitos Humanos, Comentário Geral nº 32 disponível em:  http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7y-
hsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXhRj0XNTTvKgFHbxAcZSvX1OsJj%2fiyRmVA4IiMvUt2NlGKqqg2nh1qOE2hX5xoGtKE2v2YSQVV1Rv5NitNbSYwp
20  Ver, em particular, as Metas 5.1, “Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte”; 5.2, “Eliminar todas as formas de 
violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas pública e privada, incluindo o tráfico e a exploração sexual e de outros tipos;” e 5.C, “Adotar e fortalecer políti-
cas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis”; bem como as Me-
tas 16.1, “Reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares”; 16.2, “Acabar com o abuso, a exploração, 
o tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças”; e 16.3, “Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade de 
acesso à justiça para todos”.
21  Os Artigos 5º e 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelecem a obrigação de garantir o respeito pela integridade física, mental e moral de todas 
as pessoas e garantir que todas possam usufruir de seu direito à liberdade e à segurança pessoal. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, disponível em:  
https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm
22  Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará” disponível em  https://www.oas.org/en/mesec-
vi/convention.asp. 
23  Artigo 7º, Convenção de Belém do Pará. 
24  Comitê de Peritos do Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (MESECVI), Declaration on Violence against Women, girls and adolescents and their 
sexual and reproductive rights,  MESECVI/CEVI/DEC.4/14.

particularmente o Objetivo 5: Alcançar a Igualdade de 
Gênero, e o Objetivo 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.20

Na região das Américas, os dois principais instrumentos 
aplicáveis para eliminar a violência contra as mulheres 
e meninas são a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos21 e a Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção 
de Belém do Pará).22 A Convenção de Belém do Pará, 
o primeiro tratado regional voltado especificamente 
para a eliminação da violência contra as mulheres e 
meninas, foi ratificada por todos os Estados membros 
da OEA, exceto Canadá, Cuba e Estados Unidos. Todos 
os Estados que ratificaram a Convenção de Belém do 
Pará têm a obrigação de adotar políticas para prevenir, 
punir e erradicar a violência contra as mulheres e agir 
com a devida diligência para prevenir, investigar e punir 
a violência contra as mulheres.23 Além disso, os Estados 
devem adotar as medidas necessárias para garantir que 
todas as leis, práticas e políticas relacionadas à violência 
contra as mulheres sigam os princípios da igualdade e da 
não discriminação.24 

A interpretação da Convenção de Belém do Pará pelo 
Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do 
Pará (MESECVI), bem como a jurisprudência emanada da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos e da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, que também são 
encarregadas de responsabilizar os Estados perante a 
Convenção Americana e a Declaração Americana sobre 
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os Direitos e Deveres do Homem, da mesma maneira 
estabeleceram normas a serem observadas pelos Estados.

No que diz respeito à definição de violência sexual, a 
Recomendação Geral 35 do Comitê da CEDAW estabelece 
que a definição de crimes sexuais, incluindo estupro, 
deve ser baseada na ausência de consentimento dado 
livremente e levar em consideração as circunstâncias 
coercitivas.25  O Comitê da CEDAW, no caso Karen Tayag 
Vertido vs. Filipinas, reflete a jurisprudência desenvolvida 
pelo Tribunal Penal Internacional e pelo Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos, entre outros, sugerindo que o 
Estado deve remover o critério de violência da definição 
de estupro e fornecendo uma recomendação sobre como 

25  Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Recomendação Geral nº 35 sobre violência de gênero contra as mulheres, atualizando a recomendação geral 
nº 19, CEDAW/C/GC/35, 2017.
26  Karen Tayag Vertido vs. Filipinas, CEDAW, Comunicado nº 18/2008, Doc. da ONU CEDAW/C/46/D/18/2008 (2010), § 8.9(b)(ii).
27  Equality Now, Rape as a grave and systematic human rights violation and gender-based violence against women, Relatora Especial da ONU sobre violência contra a mulher, 
Reunião do Grupo de Peritos, maio de 2020, https://www.equalitynow.org/rape_human_rights_violation_gbv_sr_egm_2020. 
28  ONU Mulheres, Handbook for Legislation on Violence against Women, 2012, https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legisla-
tion-on-violence-against-women

a definição de estupro deve ser promulgada.26 As Nações 
Unidas também disponibilizaram diretrizes informativas 
sobre as obrigações dos Estados de combater a violência 
sexual por meio do trabalho do Grupo de Trabalho das 
Nações Unidas sobre Discriminação contra Mulheres 
e Meninas e da Relatora Especial das Nações Unidas 
sobre Violência contra a Mulher.27 O Centro Virtual de 
Conhecimento para Eliminar a Violência Contra Mulheres e 
Meninas da ONU Mulheres também desenvolveu diretrizes 
sobre como redigir uma legislação eficaz sobre violência 
contra mulheres e meninas, incluindo especificamente a 
violência sexual (Diretrizes da ONU Mulheres).28 

8 AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO: Como leis e práticas discriminatórias em matéria de violência sexual prejudicam mulheres, meninas e adolescentes nas Américas

https://www.equalitynow.org/rape_human_rights_violation_gbv_sr_egm_2020
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2012/12/handbook-for-legislation-on-violence-against-women


CONTEXTO E 
PREVALÊNCIA DA 
VIOLÊNCIA SEXUAL 
NAS AMÉRICAS
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PREVALÊNCIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL 
 
A violência sexual nunca é aceitável. Mesmo assim, a violência sexual contra mulheres e meninas nas Américas é arraigada 
e generalizada, com altas taxas relatadas em toda a região. Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde em 
2021, comparando as estimativas globais e regionais de violência sexual, demonstram que a prevalência da violência 
sexual combinada, que inclui a violência praticada por parceiros íntimos e não parceiros, bem como a prevalência de 
violência sexual por não parceiros, é maior na região das Américas em comparação com as estimativas globais.29 

Global Região das Américas30

Prevalência da violência física e/ou 
sexual cometida por parceiro íntimo 
ou não parceiro ao longo da vida

31% 33% 

Prevalência da violência sexual 
cometida por não parceiro ao longo 
da vida 

6% 11%

As meninas adolescentes são particularmente vulneráveis à violência sexual. O UNICEF estima que, globalmente, cerca 
de 15 milhões de meninas adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos foram submetidas a “sexo forçado”.31 Apesar da 
escassez de estimativas confiáveis sobre a prevalência da violência sexual contra meninas e adolescentes na região 
da América Latina e Caribe (ALC), levantamentos nacionais em vários países indicaram altas taxas de violência sexual 
contra meninas e adolescentes, mais frequentemente perpetrada por pessoas conhecidas das vítimas e muitas vezes 
por cuidadores de confiança.32 Por exemplo, um estudo da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) com 12 países 
selecionados da ALC analisou os dados sobre prevalência da violência contra mulheres e meninas de 15 a 49 anos.33 Esse 
estudo constatou que a prevalência de violência física ou sexual cometida por parceiro íntimo ao longo de um período 
de 12 meses era mais alta entre adolescentes de 15 a 19 anos em todos os países, exceto na República Dominicana e no 
Peru, onde a prevalência era maior entre as mulheres de 20 a 24 anos. Na maioria dos países, a prevalência relatada por 
mulheres nos grupos de faixa etária mais baixa era quase o dobro da prevalência relatada por mulheres nas faixas etárias 
mais altas.34 

Da mesma forma, nos Estados Unidos, onde quase uma em cada cinco mulheres relatou ter sido estuprada pelo menos 
uma vez na vida, a grande maioria (78,7%) informou que seu primeiro estupro ocorreu antes dos 25 anos. Mais de 40% 
foram estupradas antes dos 18 anos, indicando que uma proporção significativa das vítimas de violência sexual nos 
Estados Unidos são mulheres jovens e meninas adolescentes.35 

Outra evidência da prevalência da violência sexual é o número crescente de meninas e adolescentes grávidas. A ALC é 
a única região do mundo com tendência ascendente de partos entre meninas com menos de 15 anos; a região também 
registra a segunda maior taxa do mundo de gravidez na adolescência.36 

29  Organização Mundial da Saúde, Violence against Women Prevalence Estimates - 2018, 
30  Os países incluídos pela OMS na região das Américas para as estimativas de prevalência da violência cometida por parceiro íntimo são: Argentina, Belize, Bolívia 
(Estado Plurinacional da), Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, 
México, Nicarágua, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela. Os países incluídos nas estimativas de violência sexual por não parceiro são: Argentina, Belize, Bolívia 
(Estado Plurinacional da), Brasil, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, 
Paraguai, Peru e Suriname.
31  Fundo das Nações Unidas para a Infância, A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, 2017, , p. 73.
32  Contreras, J.M., et al. Sexual Violence in Latin America and the Caribbean: A Desk Review, Sexual Violence Research Initiative, 2010, www.paho.org/hq/dmdocu-
ments/2010/sexual_violence_LA_Caribbean_e.pdf, pp. 28-30 
33  Os doze países abrangidos foram Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicarágua, Paraguai, Peru e o 
Estado Plurinacional da Bolívia.
34  Organização Pan-Americana da Saúde, Centros de Controle de Doenças, Violence Against Women in Latin America and Caribbean: A comparative analysis of popula-
tion-based data from 12 countries, 2012, https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/Violence1.24-WEB-25-febrero-2014.pdf
35  Waechter, R., e Ma, V, Sexual Violence in America: Public Funding and Social Priority, Am J Public Health, 105(12), 2430–2437, 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4638240/. 
36 Organização Pan-Americana da Saúde e Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Adolescent Pregnancy in Latin America and the Caribbean, agosto de 2020, 
https://lac.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/final_dec_10_approved_policy_brief_design_ch_adolescent.pdf
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A pandemia de Covid-19 também exacerbou a incidência da violência sexual contra mulheres e meninas em todo o 
mundo, inclusive nas Américas. Os dados mostram que a violência contra mulheres e meninas se intensificou desde 
a eclosão da pandemia.37 Os confinamentos e quarentenas decretados pelos governos resultaram no aumento da 
exposição de mulheres e meninas a agressores em seus lares. O acesso e a disponibilidade de abrigos e serviços também 
foram severamente limitados devido a essas medidas restritivas.38 No Peru, por exemplo, as chamadas para a linha direta 
nacional para vítimas de violência doméstica e sexual mais do que dobraram de março a junho de 2020.39 Na Colômbia, 
foi registrado um aumento de 51% nos casos notificados de violência familiar, enquanto a cidade do Rio de Janeiro, no 
Brasil, também relatou um aumento de 50% nas denúncias de violência de gênero durante a quarentena.40 Aumentos 
semelhantes foram observados em toda a região.

Por fim, o contexto de pobreza torna muitas mulheres e meninas particularmente vulneráveis à exploração sexual. Isso é 
evidente, por exemplo, no Caribe, onde existe um problema generalizado envolvendo o chamado sexo transacional, em 
que meninas de 12 a 15 anos, às vezes até mais jovens, têm relações sexuais com homens muito mais velhos, na faixa de 
trinta a sessenta anos de idade.  

 

37  ONU Mulheres, COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls, 2020, https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publi-
cations/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf ?la=en&vs=5006. 
38  UNICEF, COVID-19 - GBV Risks to Adolescent Girls and Interventions to Protect and Empower them, 2020, https://www.unicef.org/media/68706/file/COVID-19-GBV-risks-
to-adolescent-girls-and-interventions-to-protect-them-2020.pdf. Ver também, Mujeres en confinamiento - Violencia contra las mujeres: La Pandemia Invisible (lalupa.
press).
39  Godoy, M., The Women Of Peru Are Suffering From A “Shadow Pandemic”, NPR, 10 de setembro de 2020,  https://www.npr.org/sections/goatsandso-
da/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic.
40  ONU Mulheres, Strategies for the Prevention of Violence against Women in the context of COVID-19 in Latin America and the Caribbean, abril de 2020, https://www2.
unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/un%20women%20violence%20prevention%20brief%20ingles.pd-
f ?la=en&vs=251 

“A menina se torna um ativo gerador de 
renda para a família, uma mercadoria. 
Muitas famílias fecham os olhos para 
essa exploração sexual e algumas até 
a incentivam, enquanto a comunidade 
em geral não vê nada de errado com a 
situação.”
Jenny Jones, socióloga na Jamaica e uma 
das autoras de um estudo recente, “The 
Stress Test: The Impact of the Pandemic 
on Domestic and Community Violence”
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https://www.unicef.org/media/68706/file/COVID-19-GBV-risks-to-adolescent-girls-and-interventions-to-protect-them-2020.pdf
https://pandemiainvisible.lalupa.press/portafolio/mujeres-en-confinamiento/
https://pandemiainvisible.lalupa.press/portafolio/mujeres-en-confinamiento/
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/09/10/910737751/the-women-of-peru-are-suffering-from-a-shadow-pandemic
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/un%20women%20violence%20prevention%20brief%20ingles.pdf?la=en&vs=251
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/un%20women%20violence%20prevention%20brief%20ingles.pdf?la=en&vs=251
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/un%20women%20violence%20prevention%20brief%20ingles.pdf?la=en&vs=251


 
 O problema generalizado do incesto nas Américas 

A extrema vulnerabilidade das crianças, incluindo adolescentes, aliada às estruturas domésticas patriarcais e 
à posição de subordinação das mulheres e meninas dentro da família, ajuda a perpetuar a cultura do incesto. 
O incesto é generalizado nas Américas, assim como em muitas partes do mundo. Nos Estados Unidos, estima-
se que uma em cada três meninas seja abusada sexualmente antes de completar 18 anos e que a maior parte 
desses abusos ocorra dentro da família.41 Dados da Bolívia indicam que, em 2019, 80% dos casos de abuso sexual 
contra crianças e adolescentes foram cometidos por adultos da família ou adultos que as crianças e adolescentes 
percebiam como membros de suas famílias.42 

 
“O incesto foi a primeira forma de abuso institucional e continua 

sendo, por larga margem, a mais difundida.”43 
 
Apesar de sua prevalência, o incesto costuma ser ocultado sob um manto de silêncio por conta da vergonha e 
desonra que podem acompanhar sua revelação.44 Além disso, pode haver confusão gerada pelo afeto e respeito 
que a vítima sente pelo agressor, além do medo de que não acreditem nela ou de que o agressor decida se vingar.45 
Adicionalmente, as vítimas de incesto muitas vezes desconhecem seus direitos legais ou até ignoram que o 
que aconteceu com elas foi um crime. Como resultado, a incidência de incesto costuma ser significativamente 
subnotificada.

41  Fontaine, M., America Has an Incest Problem. The Atlantic, 24 de janeiro de 2013, https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/01/america-has-an-incest-prob-
lem/272459/. 
42   Dados coletados pela Fundación Una Brisa de Esperanz. Ver também Zulema Alanes Bravo, Sexual Violence against Girls and Adolescents: The Pending Idea of (In)justice, 
Fides Agency, 10 de dezembro de 2017.
43  Fontaine, M., America Has an Incest Problem, The Atlantic, 24 de janeiro de 2013, https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/01/america-has-an-incest-prob-
lem/272459/. 
44  Jones, A., e Jemmott, E., Child Sexual Abuse in the Eastern Caribbean UNICEF,  https://www.unicef.org/infobycountry/files/Child_Sexual_Abuse_in_the_Eastern_Carib-
bean_Final_9_Nov.pdf.
45  Ver Maria López Vigil, The Silence about Incest Needs to Be Broken, Envio Digital nº 230 (setembro de 2000), disponível em: https://www.envio.org.ni/articulo/1445
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ESTRUTURAS JURÍDICAS E POLÍTICAS INADEQUADAS PARA 
LIDAR COM A VIOLÊNCIA SEXUAL    

Conforme observado pelo MESECVI, todos os países 
da região possuem alguma lei ou política pública para 
proteger as mulheres da violência ou punir os autores 
dos crimes.46 No entanto, apesar de muitas jurisdições 
terem reformado grande parte de seu arcabouço 
jurídico no século XX, normas tradicionais e religiosas 
continuam a moldar a política e, consequentemente, as 
políticas adotadas em questões relacionadas à família 
e à sexualidade.47 Isso resulta em políticas baseadas em 
conceitos de moralidade e honra, em oposição à igualdade 
de gênero, aos princípios de não discriminação e aos 
direitos humanos universais.

Como mostra este relatório, ainda existem falhas graves 
nas leis que visam prevenir e combater a violência 
sexual. Em muitas das jurisdições pesquisadas, as leis 
sobre violência sexual são mal formuladas, insuficientes, 
inconsistentes e às vezes até promovem a violência. Em 
alguns países, as leis usam uma linguagem abstrata ou 
vaga em relação ao que constitui um ato de violência 
sexual, frequentemente baseando-se em noções obsoletas 
e estereotipadas de violência e sexualidade.48 Algumas 
leis até empregam linguagem depreciativa. Por exemplo, 
as legislações sobre estupro de países como Barbados, 
Belize, Granada e São Cristóvão e Névis ainda se referem 
às mulheres e meninas com comprometimento mental ou 
intelectual como “idiotas” ou “imbecis”. 

Leis inadequadas ou discriminatórias sobre violência 
sexual ou definições fracas de estupro podem contribuir 
para a persistência da violência sexual e para a impunidade 
dos agressores. Reconhecendo a importância de leis 
estritas para a prevenção e o enfrentamento da violência 
sexual, os mecanismos internacionais e regionais de 
direitos humanos têm enfatizado sistematicamente 
a obrigação dos Estados de garantir que as leis sobre 
violência sexual proíbam todas as formas de violência, não 
sejam discriminatórias contra mulheres e meninas e não 
causem, promovam ou justifiquem a violência sexual nem 

46  MESECVI, Third Hemispheric Report on the Implementation of the Belém do Pará Convention: Prevention of violence against women in the Americas: Paths to follow, (2017), p. 39, 
disponível em: https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/TercerInformeHemisferico-EN.pdf
47  Boesten, J. Sexual violence against minors in Latin America. Parlamento Europeu, (2016) p.12. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578023/
EXPO_STU(2016)578023_EN.pdf
48  Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Violence and Discrimination against Women and Girls: Best Practices and Challenges in Latin America and the Caribbean 
(2019), parágrafo 176, https://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/ViolenceWomenGirls.pdf. 
49  Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation 
No. 19, CEDAW/C/GC/35, 2017. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf.
50  Contreras, et al, Sexual Violence in Latin America and the Caribbean, p. 9. 
51  Fundo das Nações Unidas para a Infância, A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, 2017,  https://www.unicef.org/publications/files/Vio-
lence_in_the_lives_of_children_and_adolescents.pdf p. 73.

perpetuem a impunidade por esses atos.49

Além das lacunas de proteção na própria legislação, a 
persistência de normas culturais patriarcais e estereótipos 
de gênero negativos normaliza a violência sexual e 
contribui para a aplicação discriminatória e inadequada da 
lei, além de minar a capacidade das mulheres e meninas de 
terem acesso à justiça nos casos de violência sexual.  

“Existem mitos relacionados ao estupro que 
afetam o processo de investigação policial. 
Por exemplo, a crença de que alguém 
sexualmente ativo tem uma taxa maior 
de denúncias falsas, embora saibamos que 
estatisticamente não é verdade... [há] uma 
reprodução de mitos sobre o estupro em 
todo o sistema legal.”
Professora Amanda Dale, ativista 
e acadêmica em Direitos Humanos 
Internacionais, Canadá  

Esses estereótipos e normas patriarcais também 
contribuem para os baixos níveis de denúncias de 
crimes de violência sexual. Estima-se que apenas 5% 
das mulheres adultas vítimas de violência sexual na 
América Latina e no Caribe denunciem o fato à polícia,50 
enquanto as estimativas globais mostram que apenas 1% 
das adolescentes procuram ajuda para casos de violência 
sexual.51 Essas baixas taxas de denúncias de violência 
sexual são causadas por vários fatores, incluindo vergonha, 
medo de discriminação, medo de represálias por parte do 
agressor ou de sua família, descrença na aplicação da lei e 
normas culturais e estereótipos de gênero prejudiciais que 
atribuem à vítima a culpa pela agressão (frequentemente 
exacerbados quando a vítima é jovem ou adolescente). 
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O Caribe registra uma das taxas mais elevadas de violência 
sexual relatadas em todo o mundo. As sobreviventes 
que vivem em ilhas, incluindo, por exemplo, Barbados e 
Bermudas52, enfrentam desafios específicos e barreiras 
sociais aparentemente intransponíveis quando se trata de 
acesso à justiça. Isso ocorre porque, vivendo em ilhas, as 
sobreviventes tendem a sentir que nunca serão capazes 
de escapar de seus agressores e temem as repercussões da 
denúncia em comunidades tão pequenas e estreitamente 
conectadas. Por exemplo, como a população de Barbados é 
muito pequena, houve preocupações e resistência à criação 
de um registro de crimes sexuais. É importante reconhecer 
como a geografia e o tamanho da população podem 
exacerbar os desafios enfrentados por sobreviventes de 
violência sexual.

“Barbados é tão pequeno que um mero 
telefonema pode impedir que você consiga 
um emprego. Isso faz com que muitas 
pessoas evitem se manifestar, porque se 
preocupam com possíveis danos à sua 
carreira.”
Leigh-Ann Worrell, acadêmica e 
coordenadora de projetos do Instituto de 
Estudos de Gênero e Desenvolvimento e da 
Unidade Nita Barrow da Universidade das 
Índias Ocidentais, Barbados.

52  Embora Bermudas não seja um dos países analisados neste relatório, a especialista Laurie Shiell-Smith, Diretora Executiva do Center Against Abuse, forneceu o 
contexto da situação local.
53  Ver Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Investigación sobre la interrelación y los vínculos entre la violencia 
sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe (2010-2019), a ser publicado em 2021. 

De modo geral, muitas jurisdições da região não priorizam 
a eliminação da violência contra mulheres e meninas, seja 
diretamente, por meio de suas políticas, ou indiretamente 
por meios administrativos, como alocações orçamentárias. 
A melhoria do acesso à justiça pelas sobreviventes de 
violência sexual exige uma abordagem holística centrada 
nas sobreviventes que leve em conta todos os aspectos da 
prevenção, persecução penal e prestação de serviços de 
apoio às sobreviventes. Todas as leis e políticas deveriam 
ser submetidas a uma revisão completa, observando a 
intersecção e o impacto sobre a igualdade das mulheres e 
meninas, para garantir que não sejam discriminadas e que 
quaisquer obstáculos à sua participação plena e igualitária 
na sociedade sejam eliminados. Todas as formas de 
violência sexual e de gênero contra mulheres e meninas, 
incluindo desaparecimentos e feminicídios, devem ser 
inaceitáveis perante a lei. A legislação e as políticas que 
tratam da violência sexual também precisam abordar 
as consequências da violência por meio da prestação de 
serviços de apoio que levem em conta o impacto sobre a 
continuação da educação das meninas, os efeitos sobre 
sua saúde mental e física e o potencial de contrair doenças 
sexualmente transmissíveis e engravidar.53  
Todas as vítimas de estupro devem ter acesso 
à contracepção de emergência sem qualquer 
criminalização e as que engravidarem em decorrência do 
estupro devem ter acesso a um aborto seguro e legal. 
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A HISTÓRIA DE BRISA  

BOLÍVIA
Eu tinha 15 anos na primeira vez que meu primo Eduardo, 
de 27 anos, me molestou. Fiquei apavorada, totalmente 
inerte. Não conseguia reagir. Não entendia o que estava 
acontecendo. Depois disso, ele me estuprou diariamente 
por oito meses e me fez uma lavagem cerebral para que eu 
não contasse a ninguém. Ele sabia exatamente como me 
controlar e me manipular para ficar em silêncio, ameaçando 
estuprar minhas irmãs menores e me dizendo que meus pais 
ficariam destruídos se soubessem o que estava acontecendo. 

Desenvolvi distúrbios alimentares e passava os dias 
chorando sozinha no meu quarto. Tentei cometer suicídio. 
Meus pais sabiam que havia algo errado, mas nunca 
desconfiaram de violência sexual. Eles me levaram a um 
centro de psicologia especializado, e foi lá que revelei o que 
estava acontecendo.

Meus pais e irmãos ficaram arrasados. Meus pais ficaram 
consternados por não terem percebido o que estava 
acontecendo bem na frente deles e tristes por não terem 
sido capazes de proteger a própria filha. Depois que rompi 
o silêncio, um novo mundo de remorso se abriu, o que não 
deveria ter acontecido. Meus pais faziam o melhor que 
podiam. Nada disso havia sido causado por nós, mas a culpa 
persistia.

Meus pais ficaram obcecados em obter justiça para mim. 
Como fui uma das primeiras adolescentes a levar um caso 
de estupro a julgamento na Bolívia, enfrentamos muita 
resistência. Na Bolívia, as vítimas de violência sexual 
costumam ser vistas como culpadas e presume-se que 
tenham feito algo para merecer isso. Meus pais imploraram 
a dezenas de advogados para me representar e ouviram 
repetidamente: “Não vou sujar meu nome defendendo uma 
vítima de estupro.” As pessoas diziam que meu caso era uma 
causa perdida.

Os juízes também não queriam aceitar meu caso, que foi 
transferido de tribunal para tribunal mais de 20 vezes. Isso 
nos deu uma percepção muito clara de como as vítimas de 
estupro eram e ainda são vistas na Bolívia – como um caso 
perdido.

Quando finalmente procurei a promotora pedindo ajuda, 
ela me culpou pelo estupro e me humilhou. Ela me fez 

contar minha história repetidamente e me submeteu a um 
interrogatório exaustivo. Disse que não iria parar até que 
descobrisse minhas mentiras e que, quando as encontrasse, 
me colocaria na prisão. Depois de horas de questionamento, 
ela me disse: “Você é muito egoísta. Não pensa na sua 
família? Não se sente mal porque o homem que você está 
acusando pode ir para a cadeia por sete anos?”

Meu exame pericial foi um pesadelo. Um médico 
acompanhado por cinco médicos residentes, todos do 
sexo masculino, realizou o exame. Eles zombaram de mim 
enquanto eu me despia. Ordenaram que eu me deitasse na 
mesa de exame e abriram minhas pernas à força enquanto o 
médico sondava minha vagina. Esse exame horrível ocorreu 
em uma sala com as janelas abertas, expondo-me às pessoas 
que passavam do lado de fora.

Durante os meses seguintes, fui a vários psicólogos e 
participei de tantas reuniões com advogados e promotores 
que perdi a conta. Meus pais choravam quase todas as noites 
e passavam incontáveis horas fazendo pesquisas jurídicas e 
reunindo provas. Eles fizeram o trabalho que os promotores 
e advogados deixaram de fazer.

Depois de anos desse horror, decidi me tornar advogada para 
cuidar do meu próprio caso, pois ninguém mais iria ajudar. 
Dediquei minha vida a defender sobreviventes de violência 
sexual e reformar o sistema legal para que responsabilize os 
agressores em vez de revitimizar as sobreviventes. 

Estou trabalhando para moldar uma sociedade onde a 
violência sexual não aconteça mais; onde as meninas 
estejam seguras e não precisem ter medo de seus pais, 
irmãos, tios, avôs, primos, professores, médicos, padres, 
pastores ou vizinhos. Isso precisa ter um fim.

 *Embora Brisa quisesse apresentar uma denúncia de estupro 
contra seu primo, o juiz de seu caso decidiu arbitrariamente 
reduzir a acusação de estupro para violação sexual. Como não 
obteve justiça nos tribunais nacionais, Brisa submeteu o seu caso 
à Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde ainda se 
encontra pendente. Porém, quando este relatório foi produzido, 
quase duas décadas depois que Brisa denunciou o abuso pela 
primeira vez, seu agressor ainda não havia sido levado à justiça.

Uma sobrevivente de incesto, a quem o Estado falhou e revitimizou 
e que ainda aguarda um julgamento justo em nível nacional, agora 
é uma advogada que trabalha para erradicar a violência sexual, 
enquanto seu próprio caso está pendente de decisão na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos
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DISPOSITIVO LEGAL DISCRIMINATÓRIO SOBRE VIOLAÇÃO SEXUAL    
Apesar da maior vulnerabilidade das meninas adolescentes 
à violência sexual, em vez de oferecer proteção adicional para 
satisfazer suas necessidades especiais, a resposta do sistema 
de justiça criminal tem sido profundamente deficiente em 
muitos casos na região. Uma das principais maneiras pelas 
quais as adolescentes sobreviventes de violência sexual são 
discriminadas nas Américas é por meio do uso de dispositivos 
legais comumente designados como “violação sexual”.54 Essas 
disposições discriminatórias preveem uma pena menor para 
adultos que estupram adolescentes acima da idade legal de 
consentimento, mas abaixo de uma certa idade (geralmente 16  
ou 18 anos). 

O conceito de violação sexual, que remonta a séculos, com 
casos registrados já nos anos 1600.55  baseia-se em estereótipos 
e tradições culturais e legais, segundo as quais esperava-se 
que as mulheres e meninas fossem castas e o sexo fora do 
casamento era um tabu extremo para o sexo feminino. Este 
tipo de violação e crimes semelhantes evoluíram para punir 
homens que fizessem sexo com mulheres ou meninas que 
não eram suas esposas por meio de fraude, “seduzindo-as” ou 
prometendo-lhes casamento.56 Até relativamente pouco tempo, 
várias disposições sobre violação sexual ainda se baseavam em 
conceitos obsoletos de moralidade e faziam referência a uma 
“mulher honesta”, provavelmente referindo-se à virgindade 
de uma mulher.57 Embora alguns desses dispositivos legais 
tenham sido revogados ou alterados, alguns países ainda usam 
uma linguagem baseada na moralidade para definir crimes de 
violação sexual, como exigir que a vítima seja “casta” (Uruguai), 
“sexualmente inexperiente” (Chile) ou “honesta” (Venezuela).

Independentemente de conterem ou não referências explícitas 
aos conceitos de castidade e moralidade, os dispositivos 
legais sobre violação sexual possuem um defeito de origem, 
uma vez que criam uma hierarquia da violência sexual, 
como evidenciado pelas penas mais baixas aplicáveis. As 
penas previstas nos dispositivos legais sobre violação sexual 
geralmente são muito brandas em qualquer caso e não são 
proporcionais à gravidade do crime. Em muitas jurisdições, 
é notável a diferença entre a punição por violação sexual de 
meninas adolescentes e o estupro de uma mulher adulta ou 
uma criança mais nova.

Em países cuja legislação sobre estupro contém dispositivos 

54  Embora algumas jurisdições usem o termo “violação sexual” na lei, nem todas se referem a esse crime dessa maneira. Quando usamos o termo “violação sexual” neste 
relatório,  referimo-nos tanto a disposições explícitas sobre violação quanto a termos jurídicos que podem ser chamados de algo diferente, mas cujo efeito é semelhante. 
Além disso, é importante frisar que, em alguns países da língua espanhola, o termo usado para designar a violação sexual é “estupro”, que tem um significado completa-
mente diferente da acepção em português. 
55  Tortorici, Z., Sexual Violence, Predatory Masculinity, and Medical Testimony in New Spain. Osiris, 30(1), 272–294, 2015, https://www.jstor.org/stable/10.1086/683023?seq=1
56  Walker, G., Sexual violence and rape in Europe, 1500–1750. Em: Fisher, Kate e Toulalan, Sarah, eds. The Routledge History of Sex and the Body, 1500 to the Present, Routledge 
Histories, Londres e Nova York: Routledge, 2013, pp. 429-443.
57  Até 2009, a Guatemala tinha duas disposições sobre violação, ambas exigindo que a vítima fosse uma “mulher honesta”. A pena para a violação variava de 6 meses a 2 
anos. No Equador, até a reforma do código penal em 2005, a disposição sobre violação exigia que a vítima fosse uma “pessoa honesta”. 

legais  sobre violação sexual, o delito menor de violação sexual 
frequentemente é usado para contornar a aplicação do delito 
de estupro, seja por meio do exercício da discricionariedade 
da promotoria de acusar o acusado de violação sexual e não 
de estupro ou da decisão judicial de reduzir as acusações de 
estupro para violação sexual. Esse uso indevido da previsão 
legal de violação sexual pelos operadores do sistema de justiça 
criminal nega  justiça às adolescentes vítimas de estupro. Além 
disso, ao fazerem uso destes dispositivos legais, os promotores 
e juízes perpetuam o mito de que as adolescentes são 
traiçoeiramente sedutoras e manipuladoras, atacando homens 
adultos indefesos. Esses mitos e estereótipos de gênero nocivos 
têm impactos de longo alcance e criam um ambiente propício 
para uma maior discriminação contra meninas adolescentes 
em particular e contra as mulheres em geral. Os dispositivos 
legais sobre violação sexual também ignoram as dinâmicas 
de poder desiguais entre adolescentes e adultos, que tornam 
as adolescentes particularmente vulneráveis à coerção e à 
vitimização. 

Em algumas jurisdições, o delito de violação sexual 
frequentemente (embora não exclusivamente) é usado 
quando os requisitos extremamente definidos do delito de 
estupro não são atendidos. Por exemplo, tanto a Bolívia quanto 
o Paraguai têm definições de estupro que exigem o uso de 
violência física adicional ou intimidação. Assim, especialistas 
dessas jurisdições têm observado que, nos casos de violência 
sexual em que não há evidência do uso de força física adicional, 
os dispositivos sobre violação sexual costumam ser aplicados, 
pois a alternativa seria a impunidade total para o abusador.  

Consequentemente, a revogação dos dispositivos legais 
discriminatórios sobre violação deve ser acompanhada 
de uma revisão completa das leis de violência sexual, o 
que inclui a adoção de definições de estupro baseadas no 
consentimento (conforme discutido mais adiante no próximo 
capítulo), para garantir a proteção de meninas adolescentes 
contra a violência sexual em todas as circunstâncias. 
Enquanto os dispositivos existentes sobre violação sexual 
permanecerem na legislação, os promotores e juízes devem 
garantir que os atos de violência sexual contra meninas 
adolescentes que atinjam o limiar da definição de estupro 
sejam sempre processados e penalizados como estupro e não 
como violação sexual.
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A HISTÓRIA DA FILHA DE DOÑA PETITA  
EQUADOR

Minha filha Paola era uma menina muito ativa e 
afetuosa. Ela era muito próxima da família e sempre se 
dispunha a ajudar quando alguém precisava. Paola e eu 
conversávamos todos os dias, mas não percebi que havia 
tantas coisas que ela não era capaz de me dizer. 

Estava lavando roupas quando recebi a notícia. Lembro 
que o telefone tocou e minha sobrinha correu e atendeu 
por mim. Quando ela voltou, percebi que estava com muito 
medo e não queria falar. Mas eu pedi a ela para me dizer o 
que estava errado. “Você tem que ir até a escola agora”, ela 
exclamou. Eu estava confusa, era meio-dia. Foi quando ela 
me disse que Paola havia tomado veneno e estava lutando 
para viver.

Quando cheguei à escola, todas as crianças estavam 
chorando. Corri para encontrar Paola no pavilhão da escola, 
sozinha, exceto pelo vice-diretor. Naquele momento, não 
sabia que ele vinha estuprando e abusando dela há meses. 
Ele simplesmente disse: “Doña Petita, a senhora precisa 
levar sua filha embora agora.” Foi quando Paola se sentou 
e disse: “Sinto muito, mamãe, me perdoe.” Nunca imaginei 
que o homem parado ali fosse aquele que tinha feito isso 
com ela, que tinha lhe causado tantos danos.

Eu estava na clínica com toda a minha família quando a 
médica apareceu e disse que ela não tinha sobrevivido. 
Foi tão doloroso, não podíamos acreditar que minha filha 
havia morrido. Mas foi só quando um jornalista entrou 
na sala, 20 minutos depois, e me disse que Paola estava 
grávida que eu fiquei sabendo que ela havia sido abusada 
sexualmente e estuprada. Foi como se o mundo tivesse 
desabado sobre mim.

Mais tarde, descobri que o vice-diretor, que estava de 
pé ao lado dela quando ela estava morrendo, foi quem 
a engravidou. Paola era uma menina e ele um homem 
na casa dos 60 anos, mas as pessoas culparam minha 
filha, dizendo que ela provavelmente o seduziu. Eles não 
entendiam que ele era um velho manipulando minha filha 
e não o contrário. Ela foi a vítima.

Não recebemos nenhum apoio. Nem da escola, nem das 
autoridades. Ninguém. Ninguém tentou responsabilizá-lo, 
porque ele era o vice-diretor e um homem muito poderoso 
na comunidade. Ele tinha acesso a muitos advogados 
e recursos e eu era apenas uma mãe trabalhando para 
colocar comida na mesa. Mas não desisti.

Foi uma luta para conseguir justiça para Paola, algo que 
eu nunca gostaria que outra mãe tivesse que enfrentar. 
Me mandavam de um advogado e funcionário para outro, 
ia de um lado para outro o tempo todo. Eu era mãe e pai 
de meus filhos e também estava cuidando de minha mãe, 
mas durante esse tempo tive que deixar minha outra filha 
no comando, embora ela fosse tão pequena, porque buscar 
justiça me consumia muito tempo e energia. Quase desisti, 
foi terrível.

O caso foi finalmente levado a julgamento, mas o vice-
diretor nunca foi preso, porque fugiu. Depois de seguir 
três caminhos legais diferentes, os casos foram todos 
arquivados e ele acabou ficando livre. Nunca houve justiça 
para a minha filha aqui no Equador. 

Mas, depois de 18 anos, finalmente consegui obter justiça 
para Paola na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
Quero agradecer às advogadas do Centro Ecuatoriano para 
la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), porque sem 
elas o caso não teria sido levado adiante. Elas conseguiram 
manter essa luta por 18 anos. Depois da decisão positiva, 
sinto-me mais calma e menos desesperada. Eu costumava 
chorar o tempo todo, mas agora sinto um certo alívio. Fico 
feliz porque finalmente ficou claro que minha filha foi a 
vítima e que ele era um monstro que abusou dela.

Espero que esta vitória ajude outras mães e filhas que 
lutam por justiça e garanta que o tipo de abuso que 
aconteceu à minha Paola nunca se repita.

 

Uma mãe enfrenta o feminicídio 
da filha depois que o vice-diretor da 
escola se aproveitou de sua dinâmica 
desigual de poder com a menina
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Disposições sobre violação ou outras de teor 
equivalente (17):  Aguas Calientes (México), 
Bolívia, Chile, Cuba, Equador, El Salvador, 
Estado do México (México), Honduras, Nuevo 
León (México), Paraguai, Panamá, Peru, 
San Luis Potosí (México), Tlaxcala (México), 
Uruguai, Venezuela, Virgínia (EUA)

Disposições Ambíguas (10): 
Belize, Califórnia (EUA), Costa Rica, Dominica, 
Granada, Maryland (EUA), Nicarágua, São 
Cristóvão e Nevis, São Vicente e Granadinas e 
Suriname

Nenhuma disposição sobre violação (16): 
Antígua e Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Barbados, Brasil, Canadá, Colômbia, República 
Dominicana, Guatemala, Guiana, Haiti, 
Jamaica, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago, Nova 
York (EUA) e Porto Rico (EUA)
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NORMAS INTERNACIONAIS E REGIONAIS DE DIREITOS HUMANOS
Todas as jurisdições da região, com exceção dos Estados 
Unidos, ratificaram a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos da Criança (CDC). A CDC determina 
que os Estados protejam as crianças de todas as formas 
de violência, incluindo abuso e exploração sexual, e 
estabeleçam sistemas para identificar, denunciar e 
investigar a violência, o abuso e a exploração, envolvendo 
o judiciário sempre que pertinente.58 Em um relatório 
recente, a Relatora Especial da ONU sobre Violência contra 
a Mulher, suas Causas e Consequências, estabeleceu, com 
relação às disposições sobre violação, que “a existência de 
um delito menos grave envolvendo meninas adolescentes 
contribui para a impunidade dos estupradores, já 
que as evidências sugerem que, quando chegam a ser 
processados, os estupradores tendem a ser acusados 
do delito menor em vez do estupro”. Ela recomendou a 
revogação dessas disposições.59

Adicionalmente, a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos tem sinalizado que, nos termos do Artigo 19 da 
Convenção Americana, os Estados devem ter mais cuidado 
e responsabilidade e adotar medidas ou precauções 
especiais em relação às necessidades e direitos da criança, 
conforme exigido pelo princípio dos melhores interesses 
da criança. Nesse sentido, os Estados devem prestar 
especial atenção às necessidades e aos direitos das crianças 
devido à sua situação especial de vulnerabilidade.60 A 
Comissão Interamericana também observa que os Estados 
devem levar em conta “os riscos específicos enfrentados 
por meninas e adolescentes, bem como suas necessidades 
de proteção adicional devido à combinação de fatores de 
sua idade e condição feminina”, o que resulta em um “dever 
de cuidado reforçado” em relação às adolescentes.61 A Corte 
insta os Estados a revisar e analisar seus marcos legais no 
intuito de remover dispositivos legais que possam, em 
razão de sua redação ou implementação, ser usadas para 
obstruir o acesso à justiça por meninas vítimas de crimes 
sexuais.62

58  Convenção sobre os Direitos da Criança, Artigo 19.  
59  Ver o Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, sobre o estupro como uma violação grave, 
sistemática e generalizada dos direitos humanos, um crime e uma manifestação de violência de gênero contra mulheres e meninas, e sua prevenção, 19 de abril de 
2021, A/HRC/47/26, parágrafos 84-85 (e).
60 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sentença no Caso Rosendo Cantú e outros vs. México, parágrafo 201.  
61 Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe, 
parágrafo 212.
62  Ibid, parágrafo 242.
63  Artigo 167, Código Penal do Equador, https://www.derechoecuador.com/uploads/content/2018/03/file_1521478528_1521478536.pdf
64  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sentença do Caso Guzmán Albarracín e outras vs. Equador, 24 de junho de 2020, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_405_esp.pdf

 Jurisprudência da Corte Interamericana de  
 Direitos Humanos sobre Violação Sexual 

Os dispositivos sobre violação sexual do Equador prevê 
uma pena de 1 a 3 anos de prisão (muito mais baixa 
do que a pena por estupro, que é de 19 a 22 anos) para 
perpetradores que recorrem à fraude para ter relações 
sexuais com pessoas entre 14 e 18 anos.63 A versão anterior 
da lei (antes de ser emendada em 2005) fazia referência 
ao uso de sedução ou fraude para manter relações sexuais 
com “uma mulher honesta”. Em uma decisão inédita 
no caso Guzmán Albarracín e outros vs. Equador,64 a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos abordou pela 
primeira vez as questões de violação e violência sexual nas 
escolas. 

Paola Guzmán, a vítima no centro do estudo de caso 
narrado acima, foi estuprada pelo vice-diretor de sua 
escola, Bolívar Espín, por um período de dois anos, 
começando quando ela tinha quatorze anos. Apesar 
dos esforços da família para obter uma condenação 
em nível nacional, os tribunais equatorianos julgaram 
improcedente o processo criminal, com o Superior Tribunal 
de Justiça concluindo que nenhum crime de assédio sexual 
havia sido cometido porque o vice-diretor “não perseguiu 
Paola Guzmán. Ao contrário, era ela quem buscava favores 
dele como educador”, sendo esse o “motivo da sedução”. 

Em sua decisão, a Corte Interamericana se referiu ao 
Artigo 24 da Convenção Americana, que “também proíbe 
a discriminação derivada de qualquer desigualdade 
resultante das leis nacionais ou da sua aplicação”. A Corte 
Interamericana considerou que a disposição anterior do 
Equador sobre violação sexual baseava-se em estereótipos 
de gênero preconceituosos e avaliava a suposta conduta 
de uma adolescente nessa situação com base nesses 
estereótipos, ou seja, em seu papel como provocadora, 
em vez de se concentrar nas ações do abusador. 
Consequentemente, a lei discriminatória sobre violação 
estava em desacordo com a obrigação do Equador, prevista 
no Artigo 24 da Convenção Americana, de assegurar a 
proteção igualitária da lei. A Corte Interamericana também 
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concluiu que a aplicação da lei pelos tribunais nacionais 
violava a Convenção Americana, uma vez que a decisão 
do Superior Tribunal de Justiça refletia uma análise 
tendenciosa baseada em preconceitos de gênero ao sugerir 
que a vítima havia se envolvido em atos de “sedução”. Essa 
visão das meninas como “provocadoras” foi o que permitiu 
que o assédio ocorresse e Bolívar Espín fosse absolvido 
de qualquer responsabilidade por esse ato, apesar de sua 
posição de poder sobre Paola Guzmán. 

Embora essa decisão tenha se baseado na versão anterior 
de dispositivo legal posteriormente alterado sobre violação 
sexual do Equador, muitos dos elementos da análise 
da Corte sobre estereótipos de gênero ainda podem ser 
aplicados aos dispositivos legais sobre violação 

65 Especialistas locais no Equador mencionaram um problema adicional e alarmante que impede o acesso das sobreviventes de crimes de violação à justiça. Ao con-
trário das questões criminais, a violação é tratada como um assunto privado, exigindo que a denúncia seja feita não ao Ministério Público, mas diretamente a um juiz, 
que é quem decide o caso.  Na verdade, o Ministério Público ou o Ministério da Justiça não se envolvem no caso nem o submetem a um processo judicial. Além disso, o 
ônus da denúncia e da prova recai exclusivamente sobre a sobrevivente e/ou seus representantes. Quando a sobrevivente não deseja ou não consegue participar desse 
processo legal por conta própria, o juiz arquiva o caso.

sexual vigentes atualmente em muitos países da região, 
como destacado na tabela abaixo. Embora o Equador e 
outros países tenham eliminado alguns dos elementos 
dos dispositivos legais sobre violação sexual, como os 
requisitos de que a vítima seja honesta ou casta, conceitos 
como a obtenção de sexo mediante fraude ainda são 
codificados de maneira diferente do estupro, com penas 
significativamente mais brandas. A eliminação de apenas 
uma parte das disposições sobre violação de sua legislação 
penal serve para ressaltar que o Equador não aproveitou a 
oportunidade para aprender com o caso de Bolívar Espín 
e proporcionar a meninas adolescentes a proteção total 
de que necessitam contra predadores sexuais.65 Também 
encorajamos a Corte Interamericana a assegurar que 
os Estados entendam plenamente suas obrigações e as 
cumpram. 

PROBLEMAS COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL  
 Disposições sobre violação sexual e outras de teor equivalente 

As dezessete jurisdições a seguir (das 43 jurisdições estudadas) têm dispositivos legais sobre violação sexual ou outras 
de teor semelhante que: (i) cobrem crimes que deveriam ser classificados como estupro; (ii) aplicam-se especificamente 
a adolescentes em uma determinada faixa etária abaixo dos 18 anos; e (iii) preveem penas mais brandas do que a pena 
geralmente aplicável ao estupro, criando, assim, uma hierarquia de punição para estupro que discrimina particularmente 
as meninas adolescentes e proporciona uma impunidade considerável aos agressores. Não se sabe se essas leis são 
utilizadas dessa forma na prática em todos os casos. 

Tabela: Países com disposições sobre violação ou outras de teor semelhante em suas leis   

S. No Jurisdição Detalhes da disposição Pena (tempo de prisão, salvo indicação em 
contrário)

1. Aguas 
Calientes 
(México)  

A cópula com uma pessoa entre 14 e 18 anos, tendo 
obtido seu consentimento por meio de sedução ou 
fraude, é considerada violação. 

Violação sexual: 1 a 6 anos
Estupro de pessoa adulta: 10 a 16 anos
Estupro de vítima entre 12 e 18 anos: 12 a 18 anos

2. Bolívia Ter acesso carnal a uma pessoa entre 14 e 18 anos, por 
meio de sedução ou fraude, é considerado violação 
sexual.

Violação sexual: 3 a 6 anos 
Estupro: 15 a 20 anos

3. Chile A violação sexual é definida como o acesso carnal 
a uma menor com mais de 14 anos em diversas 
circunstâncias, incluindo enganar a vítima 
aproveitando-se de sua inexperiência ou ignorância 
sexual.

Violação sexual: pena de prisão menor em 
grau máximo (3 anos e 1 dia a 5 anos) a 
pena de prisão maior em grau mínimo (5 
anos e 1 dia a 10 anos)
Estupro: pena maior de prisão de grau 
mínimo (5 anos e 1 dia a 10 anos) a grau 
médio (10 anos e 1 dia a 15 anos)
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4. Cuba A violação sexual é definida como uma relação sexual 
com uma mulher solteira entre 14 e 16 anos de idade 
usando abuso de autoridade, fraude ou promessa 
de casamento, quer a mulher tenha ou não sido 
sequestrada de sua casa.

Violação sexual: 3 a 9 meses (mas a ação 
penal é extinta pelo casamento com a 
vítima)
Estupro: 4 a 10 anos 

5. Equador Comete violação sexual qualquer pessoa com mais 
de dezoito anos que recorra à fraude para manter 
relações sexuais com uma pessoa de 14 a 18 anos.

Violação sexual: 1 a 3 anos
Estupro: 19 a 22 anos

6. El Salvador Ter relações sexuais vaginais ou anais com uma pessoa 
com 15 a 18 anos de idade mediante fraude é considerado 
violação sexual, que pode acarretar penas menores do 
que o estupro.
El Salvador também tem uma disposição sobre violação, 
consistindo em “obter vantagem usando influência 
indevida” contra menores de 14 a 18 anos, que, na 
verdade, acarreta uma pena maior do que o estupro, 
refletindo o princípio da quebra de confiança por um 
detentor de obrigações, somado ao próprio estupro. 

Violação sexual (mediante fraude): 4 a 10 
anos
Estupro: 6 a 10 anos
Violação sexual (usando de influência 
indevida): 6 a 12 anos 
 

7. Estado de 
México 
(México)

A relação sexual com uma pessoa dos 15 aos 18 anos, 
tendo o consentimento sido obtido por meio de qualquer 
tipo de sedução, é punível como violação sexual.

Violação sexual: 1 a 5 anos
Estupro: 10 a 20 anos

8. Honduras Uma pessoa que usa de fraude para praticar atos de 
natureza sexual com uma pessoa entre 14 e 18 anos de 
idade comete violação sexual. 

Violação sexual (conteúdo sexual): 6 meses 
a 1 ano 
Violação sexual (quando há acesso carnal por 
qualquer meio): 1 a 3 anos
Estupro: 9 a 13 anos

9. Nuevo Leon 
(México)

A violação é definida como o ato sexual, mediante sedução 
ou fraude, com menor acima dos 13 anos de idade. 

Violação sexual: 1 a 5 anos
Estupro: 9 a 15 anos

10. Panamá Obter acesso sexual a uma pessoa entre 15 e 18 
anos por meio da exploração de uma posição de 
superioridade é considerado violação sexual, ainda 
que haja consentimento. 
A pena aplicável à violação  sexual pode ser 
aumentada em um terço ou metade em determinadas 
circunstâncias, que incluem a obtenção do 
consentimento da vítima por fraude – por exemplo, 
mediante promessa de casamento. 

Violação sexual: 2 a 4 anos
Estupro: 5 a 10 anos

11. Paraguai Um homem que, por meio de persuasão, mantém 
relações sexuais extraconjugais com uma mulher 
entre 14 e 16 anos comete violação sexual.

Violação sexual: Multa (sem pena de prisão) 
Estupro: até 10 anos 
Estupro (quando a vítima tem menos de 18 
anos): 4 a 15 anos

12. Peru É proibida a obtenção de conhecimento carnal de uma 
pessoa ou a prática de atos análogos de penetração 
em uma pessoa com 14 e 18 anos de idade por meio 
de fraude. No entanto, não está claro até que ponto 
essa disposição é usada na prática; uma especialista 
jurídica observou que, pelo menos na região da 
capital, ela não é aplicada.

Estupro mediante fraude: 6 a 9 anos 
Estupro: 14 a 20 anos

22 AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO: Como leis e práticas discriminatórias em matéria de violência sexual prejudicam mulheres, meninas e adolescentes nas Américas



13. San Luis 
Potosí 
(México) 

Define-se como violação sexual a relação sexual com 
uma pessoa entre 14 e 18 anos de idade, tendo seu 
consentimento sido obtido mediante sedução ou fraude. 

Violação sexual: 1 a 5 anos 
Estupro: 8 a 16 anos

14. Tlaxcala 
(México)

Define-se como violação sexual a relação sexual ou 
a introdução de uma parte do corpo ou objeto na 
vagina, ânus ou boca de uma pessoa com idade entre 
14 e 18 anos, tendo seu consentimento sido obtido 
mediante sedução ou fraude. 

Violação sexual: 6 meses a 4 anos
Estupro: 20 a 25 anos

15. Uruguai  Comete o crime de violação sexual qualquer pessoa 
que mantém relação sexual com uma “donzela” entre 
15 e 20 anos por meio de promessa ou simulação de 
casamento. Essa disposição se baseia em estereótipos 
obsoletos de virgindade e sexualidade que 
prejudicam particularmente as adolescentes; não está 
claro como a “castidade” pode ser provada. No entanto, 
especialistas jurídicas no Uruguai afirmaram que esta 
disposição não é utilizada na prática atualmente.

Violação sexual: 6 meses a 3 anos
Estupro: 2 a 12 anos

16. Venezuela  O ato carnal praticado com uma mulher entre 16 e 21 
anos com seu consentimento é punível quando há 
sedução com promessa de casamento e a mulher é 
considerada “honesta”. 

Ato carnal contra vítima de 16 a 21 anos: 6 
meses a 1 ano
Estupro: 10 a 15 anos

17. Virgínia 
(EUA)

O conhecimento carnal de uma criança entre 13 e 15 
anos de idade sem o uso da força é classificado como 
um crime separado, com penas menores que a do 
estupro, mas maiores que as do crime de estupro 
etário66 de uma criança da mesma idade.

Conhecimento carnal de criança entre 13 e 15 
anos: 2 a 10 anos
Estupro etário  de uma criança entre 13 e 15 
anos, se a diferença de idade do abusador for 
superior a 3 anos: 1 a 5 anos
Estupro: 5 anos a prisão perpétua

Como pode ser visto na tabela, na maioria das jurisdições, a pena máxima prevista nas disposições sobre violação sexual ou 
semelhantes é menos da metade da pena aplicada a casos de estupro, com o Paraguai chegando a impor apenas uma multa 
(sem qualquer pena de prisão) para o delito de violação. Isso resulta em impunidade para adultos que estupram meninas 
adolescentes, criando também um ambiente permissivo em que nada é feito para deter possíveis estupradores. Além disso, no 
Paraguai, a lei estipula um delito separado para os atos homossexuais contra menores, com uma pena menor que a do estupro, 
mas maior que as penas aplicáveis à violação sexual.

Em Cuba, a lei prevê atualmente que qualquer ação penal relativa à violação sexual é extinta quando ocorre o casamento entre 
o autor do crime e a vítima. Em Aguas Calientes (México), o perdão da vítima pode extinguir a punibilidade criminal pelo delito 
de violação sexual. Essas disposições promovem a impunidade para o estupro, negam justiça à vítima e introduzem o risco 
de abuso contínuo da vítima nas mãos de seu estuprador após o casamento. Mesmo quando essas disposições são usadas no 
contexto do que parece ser uma relação consensual para evitar uma acusação de estupro etário, por serem aplicáveis apenas 
a relações sexuais com meninas adolescentes, na prática elas estão promovendo e possibilitando o casamento infantil, sem 
considerar se a menina está em uma posição que lhe permita expressar um consentimento genuíno, se há exploração de um 
diferencial de poder ou qual seria o impacto de longo prazo do casamento precoce sobre a menina.

 Falta de clareza na lei 

Além das jurisdições que possuem disposições sobre violação ou semelhantes, em outras dez jurisdições as leis preveem uma 
pena menor nos casos que possam ser interpretados como abuso sexual de adolescentes/menores, o que tende a resultar em 
lacunas na proteção. Essas jurisdições são: Belize, Califórnia (EUA), Costa Rica, Dominica, Granada, Maryland (EUA), Nicarágua, 

66 Estupro estário, ou estupro de vulnerável, refere-se ao que seria considerado sexo consensual, exceto pelo fato de envolver uma pessoa menor de idade que a lei 
considera incapaz de consentimento. A idade de consentimento varia de país para país.
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São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Suriname. 
Nessas jurisdições, as leis não definem claramente se esses 
dispositivos legais têm como finalidade apenas definir uma 
idade abaixo da qual a lei considera uma menor incapaz 
de dar consentimento, mesmo no contexto de uma relação 
sexual aparentemente consensual com seus pares, ou se 
também abarcam as relações sexuais não consensuais com 
adolescentes/menores. Outro exemplo é a lei sobre violação 
sexual do Paraguai (ver a tabela anterior de dispositivos 
legais sobre violação), que aplica uma abordagem moral, 
aparentemente para priorizar a santidade do casamento em 
detrimento da proteção das meninas adolescentes contra o 
abuso sexual. No entanto, essa lei não define explicitamente se 
é aplicável a relações sexuais consensuais ou não consensuais. 
A falta de clareza da lei significa que a relação sexual 
consensual pode ser punida quando não deveria sê-lo, ao 
passo que a relação sexual não consensual pode ser punida 
apenas com uma multa, de acordo com a lei sobre violação.

Devido à falta de clareza, e considerando que as penas 
aplicáveis segundo essas leis são significativamente menores 
do que a pena para o estupro, a ambiguidade do texto 
legal deixa em aberto a possibilidade de que os agressores 
que estupram meninas adolescentes sejam indiciados por 
esses delitos menores. Embora não esteja claro se isso está 
ocorrendo na prática, para garantir uma proteção abrangente 
para meninas adolescentes em todos os casos de violência 
sexual, a lei deve ser alterada para que defina claramente as 
situações em que essas previsões legais podem ser aplicadas 
e fazer isso de uma maneira que proteja as adolescentes da 
exploração sexual.

 Outras lacunas nas disposições sobre estupro de  
 menores: sexo consensual entre adolescentes  

De acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê das 
Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, os Estados não 
devem criminalizar adolescentes de idades semelhantes 

67  Ver Comitê dos Direitos da Criança, Comentário geral nº 13 (2011) The right of the child to freedom from all forms of violence, 2011,  https://www2.ohchr.org/english/bodies/
crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf
68 Ver As Leis de Barbados, 1 L.R.O 2002, Capítulo 154, seção 5. A relação sexual consensual com pessoas entre 14 e 16 anos é sujeita a punição, a menos que a pessoa acu-
sada não tenha mais de 24 anos, não tenha sido acusada previamente do mesmo crime ou de outro similar e tenha tido uma causa razoável para acreditar honestamente 
que a outra pessoa tinha 16 anos ou mais.
69 Ver os Artigos 159, 164 e 167 do Código Penal de El Salvador. Corrupção de menor de 18 anos por meio de atos carnais, ainda que consensuais, bem como a relação sex-
ual com uma pessoa entre as idades de 15 e 18 anos aproveitando-se de influência indevida sobre a vítima decorrente de qualquer relacionamento, são crimes passíveis 
de punição, sem quaisquer exceções por idade próxima.
70 Ver o Artigo 298 do Código Penal do Suriname. A relação sexual com pessoas entre as idades de 12 e 16 anos é um crime passível de punição, sem qualquer exceção 
por idade próxima.
71  Ver Parte IV, § 10. Relações sexuais com menores de 16 anos. (3) Constitui defesa para uma pessoa de vinte e três anos de idade ou menos que seja acusada pela 
primeira vez de um delito nos termos da subseção (1) ou (2) demonstrar que tinha motivos razoáveis para acreditar que a outra pessoa tinha dezesseis anos ou mais.
72 Ver Lei do Código Penal (Emenda), § 121 emendado. Relações sexuais com menino ou menina com menos de 16 anos. (4) Uma pessoa não será culpada de crime por 
ter relações sexuais com um menino ou menina com menos de dezesseis anos de idade, nos termos desta seção, se – (a) a pessoa tiver menos de vinte e quatro anos de 
idade e não tiver sido condenada anteriormente por um crime semelhante; e (b) a pessoa tiver acreditado que o menino ou a menina tinha dezesseis anos de idade ou 
mais e tivesse motivos razoáveis para ter essa crença.
73  Ver o Capítulo 171, §125. Relações sexuais com uma menina com menos de 15 anos.  (2) Um homem não será culpado de um delito nos termos desta seção se tiver 
menos de dezenove anos, não tiver sido acusado anteriormente de crime semelhante e, no momento da relação sexual, tiver tido motivos razoáveis para acreditar que a 
menina tinha quinze anos ou mais.

por atividades sexuais consensuais, não coercitivas e não 
exploratórias, garantindo ao mesmo tempo a proibição 
de todas as formas de exploração sexual de crianças.67 Essa 
abordagem leva em conta a evolução das capacidades das 
crianças, ao mesmo tempo que as protege do abuso sexual.

Em muitos casos, as leis pesquisadas não cumprem essa 
norma, usando um prisma de moralidade e estereótipos de 
gênero em vez de compreender verdadeiramente a natureza 
da violência sexual e adotar uma abordagem centrada na 
vítima e na criança. Em algumas jurisdições (por exemplo, 
Barbados68, El Salvador69 e Suriname70), a lei criminaliza todas 
as formas de relação sexual com crianças abaixo da idade de 
consentimento estabelecida, sem prever exceções para idades 
próximas (comumente conhecidas como cláusulas “Romeu e 
Julieta”) e, portanto, punindo também o sexo consensual entre 
adolescentes. 

Em outros exemplos, a defesa baseada na “idade próxima” 
pode funcionar como uma brecha que resulta em impunidade 
em alguns casos de estupro. Por exemplo, em algumas 
jurisdições, a defesa baseada na idade próxima permite uma 
diferença significativa de idade entre um agressor bem mais 
velho e uma vítima jovem, desconsiderando assim qualquer 
desequilíbrio de poder decorrente da disparidade etária. Em 
outras leis, como as vigentes na Jamaica,71 Montserrat72 e São 
Vicente e Granadinas73, a falta de clareza e as salvaguardas 
previstas nos dispositivos legais podem resultar em 
impunidade para os autores de abuso e exploração sexual, 
particularmente quando o agressor está abaixo de um certa 
idade ou consegue demonstrar que acreditava que a vítima era 
mais velha (defesa de “equívoco sobre a idade”).
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JENNY JONES 74 
JAMAICA

74  Jenny Jones é socióloga na Jamaica e uma das autoras de um estudo recente, “The Stress Test: The Impact of the Pandemic on Domestic and Community Violence”, 
que examina o impacto da pandemia do novo coronavírus sobre as comunidades de baixa renda na Jamaica. O estudo foi conduzido pelo Caribbean Policy Research 
Institute (CAPRI), com o apoio do Foreign, Commonwealth and Development Office e da Violence Prevention Alliance (VPA) do Reino Unido.

A descoberta mais surpreendente da nossa pesquisa 
é a alta incidência do chamado sexo consensual entre 
meninas de 12 a 15 anos, às vezes até mais jovens, com 
homens muito mais velhos, na faixa dos trinta aos sessenta 
anos. Nessas situações, as meninas geralmente recebem 
muito pouco. Mas há homens que retratam isso como se 
estivessem ajudando a família, dando dinheiro a uma 
menina em troca de sexo porque sentem pena dela. Pura 
bobagem.

A pobreza é um fator muito relevante. As meninas podem 
se envolver em sexo transacional porque estão com fome 
ou porque suas famílias têm necessidades. A menina 
torna-se um ativo gerador de renda para a família, uma 
mercadoria. Muitas famílias fecham os olhos para essa 
exploração sexual e algumas até a incentivam, enquanto 
a comunidade em geral não vê nada de errado com a 
situação. Outras famílias protegem ferozmente suas 
meninas de abusos. 

O abuso sexual infantil é generalizado e, na cultura das 
comunidades carentes, a noção de que que uma menina 
fisicamente desenvolvida com 12 ou 13 anos está pronta 
para ter relações sexuais é amplamente aceita. Não há 
compreensão sobre o lado emocional – se ela está pronta 
para isso – e há uma enorme falta de conhecimento sobre 
os possíveis danos emocionais e psicológicos causados 
pela sexualização precoce. Embora a idade de 16 anos seja 
amplamente conhecida como a Idade do Consentimento, 
não há nenhum conceito ou compreensão de que uma 
menor não é emocional e psicologicamente capaz de 
“dar consentimento”.  Apesar da existência de uma lei que 
proíbe o sexo com menores, na maioria dos casos a polícia 
fecha os olhos para casos envolvendo relações sexuais com 
meninas adolescentes.

Há uma culpabilização constante da vítima e um foco 
perigoso na virgindade – quem a perde passa a ser vista 
como “mercadoria danificada”. Mesmo quando meninas 
muito novas, com apenas quatro ou cinco anos de idade, 

sofrem abuso, as famílias muitas vezes tentam ocultar o 
crime por conta do estigma que recai sobre a criança.

Além do enorme estigma, existe um mito neste país de que 
o sexo com uma jovem virgem cura doenças sexualmente 
transmissíveis. Existem muitos casos terríveis de abuso 
sexual, alguns até envolvendo bebês.

Quando um caso de estupro envolve uma adolescente, 
geralmente não é tratado pela polícia e pelos tribunais com 
a mesma seriedade que teria se a vítima fosse uma mulher 
ou uma criança mais nova. Segundo a Lei de Crimes Sexuais 
de 2011, quem comete estupro contra uma criança menor 
de 16 anos é acusado não de estupro, mas de “delito sexual”, 
o que envia uma mensagem diferente. A minimização da 
gravidade dos casos de estupro de meninas é generalizada. 
Os juízes, alguns dos quais também participam da cultura 
patriarcal, geralmente impõem penas menores aos 
infratores nos casos em que a vítima é adolescente, o que 
ocasionalmente tem levado a protestos públicos.

O público, a polícia e os juízes precisam ser educados sobre 
o impacto danoso do abuso sexual e do comportamento 
sexual precoce sobre as meninas, pois não há uma 
compreensão geral de como isso pode causar baixa 
autoestima, depressão e pensamentos suicidas. Os 
policiais jovens são treinados com bons valores, mas 
depois ingressam em uma corporação policial que não 
reflete esses valores, permitindo a perpetuação da cultura 
e do comportamento machista por parte de alguns de seus 
integrantes. Todos reconhecem que a polícia necessita de 
uma reforma, que deve começar pelos veteranos .

Quando o estupro é mencionado, as pessoas se calam e a 
cultura da violência continua a ser um grande obstáculo. 
Há um problema de hostilização das pessoas que 
denunciam outras. Há também o medo de retaliação por 
parte dos agressores e seus familiares, ainda pior quando 
se trata de um líder de gangue ou pistoleiro , pois é preciso 
ter muita coragem para denunciar essas pessoas. 

Uma socióloga e pesquisadora 
discute a exploração da pobreza 
como fator da exploração sexual 
de meninas adolescentes
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DEFINIÇÕES 
LIMITADAS DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL  
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DEFINIÇÃO DE ESTUPRO  
 
Vários países das Américas têm definições de estupro baseadas no uso ou ameaça de uso de força, em oposição à 
ausência de consentimento para o ato sexual. As definições de estupro baseadas no uso da força são problemáticas por 
uma série de razões:  

 ʆ Todos os atos de relação sexual não consensual são intrinsicamente violentos por sua própria natureza. As leis que 
exigem prova de violência adicional ou uso de força física correm o risco de deixar certos tipos de estupro impunes e 
não protegem efetivamente as mulheres e meninas da violência sexual.   

 ʆ As definições de estupro baseadas na força contribuem para os mitos sobre o estupro e para a percepção de que as 
vítimas são responsáveis por sua própria proteção. O raciocínio é que, quando a vítima não reage, provavelmente 
é uma participante voluntária do ato sexual. Considera-se que as vítimas de estupro que ficaram paralisadas – por 
exemplo, permanecendo passivas por medo de sofrer mais danos – ou que responderam ao ataque se fechando não 
resistiram fisicamente e, portanto, não podem se beneficiar da proteção da lei, apesar da violência que sofreram. 
Outro obstáculo é a dificuldade de demonstrar o uso de violência psicológica ou intimidação para forçar a vítima a 
participar do ato sexual, sobretudo quando não havia testemunhas ou em uma relação com parceiro íntimo em que 
ocorreu controle coercitivo ou violência doméstica. Portanto, o enquadramento legal da definição de estupro com 
base na demonstração de uso da força limita ainda mais severamente a possibilidade de sucesso na persecução penal 
desses crimes e abre espaço para um nível significativo de impunidade.  

 ʆ Por diversas razões, incluindo o medo de retaliação, a perda de apoio familiar ou o estigma social, as vítimas nem 
sempre denunciam imediatamente a violência sexual. Isso é particularmente verdadeiro no caso de meninas e 
adolescentes, que podem não ter consciência de que os atos cometidos contra elas constituem crime ou podem ter 
dificuldades para denunciar ou mesmo mencionar o fato, especialmente quando o agressor é um parente ou outra 
pessoa de confiança. Como resultado, as vítimas que fazem a denúncia muito mais tarde frequentemente constatam 
que é difícil ou quase impossível obter provas físicas ou médicas, como lesões corporais (visto que estas não existem 
mais no momento da denúncia), para comprovar que houve uso de violência física adicional durante o estupro.   

 ʆ Existem várias circunstâncias em que os homens recorrem à coerção ou aproveitam-se de sua posição de 
poder, maturidade ou vantagem indevida para estuprar mulheres jovens ou outras mulheres em situação de 
vulnerabilidade. Os exemplos incluem casos de incesto e outras relações de poder desiguais, como professor-aluna, 
treinador-atleta, conselheiro-paciente e carcereiro-prisioneira, para citar apenas alguns.  

Por todos esses motivos, as leis que criminalizam o estupro devem reconhecer e deixar claro que a característica distintiva 
de um ato sexual lícito é o consentimento ativo e voluntário, identificando ao mesmo tempo uma ampla gama de 
circunstâncias coercitivas que invalidam esse consentimento.75 Se essas mudanças não forem implementadas, muitas 
vítimas continuarão a ser ignoradas e nunca obterão justiça.

75  ONU Mulheres, Legislation should define consent as unequivocal and voluntary agreement, ONU Mulheres, Centro Virtual de Conhecimento para Acabar com a Violência 
contra Mulheres e Meninas, 2011, https://www.endvawnow.org/en/articles/469-consent.html
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NORMAS INTERNACIONAIS E REGIONAIS DE DIREITOS HUMANOS  
 
O Sistema Interamericano, incluindo a Corte 
Interamericana, tem interpretado a violência sexual 
como qualquer ato de natureza sexual cometido sem o 
consentimento da outra pessoa.76 A Corte Interamericana 
também determinou que o estupro só precisa envolver 
elementos coercitivos e que a resistência física não é 
necessária.77 A Declaração sobre Violência contra Mulheres, 
Meninas e Adolescentes e seus Direitos Sexuais e Reprodutivos , 
emitida pelo MESECVI, também declara especificamente 
que, em uma situação coercitiva, o consentimento da 
vítima não pode ser inferido por qualquer palavra ou 
conduta, nem por seu silêncio ou falta de resistência.78 

Nessa mesma linha, o Comitê da CEDAW, em sua 
Recomendação Geral 35, estabelece que a definição de 
crimes sexuais, incluindo estupro conjugal e estupro por 
conhecido/namorado, deve se basear na ausência de 
consentimento livremente expresso e levar em conta as 
circunstâncias coercitivas.79 Adicionalmente, no caso Karen 
Tayag Vertido vs. Filipinas, o Comitê da CEDAW baseia-se 
nas normas desenvolvidas pelos tribunais internacionais, 
sugerindo que o Estado deve remover o critério de 
violência da definição de estupro e, em seu lugar, 
promulgar uma definição de estupro que

 ʆ exija a existência de “concordância inequívoca e voluntária”, 
com comprovação pelo acusado das medidas tomadas para 
verificar se a requerente/sobrevivente havia manifestado seu 
consentimento; 

 ʆ exija que o ato tenha ocorrido em “circunstâncias coercitivas” 
e inclua uma ampla gama de circunstâncias coercitivas.80

76 Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sentença no Caso J. vs. Peru, 27 de novembro de 2013, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_275_esp.pdf, 
parágrafo 358; Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso del Penal Miguel Castro vs. Perú, parágrafo 306. 
77  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sentença no Caso Fernández Ortega e outros vs. México, 30 de agosto de 2010, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articu-
los/seriec_215_ing.pdf, parágrafo 115.
78  Comitê de Especialistas do Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (CEVI), Declaração sobre Violência contra Mulheres, Meninas e Adolescentes e seus 
Direitos Sexuais e Reprodutivos, MESECVI/CEVI/DEC.4/14.
79  Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, CEDAW/C/GC/35, Recomendação Geral nº 35 sobre violência de gênero contra a mulher, atualizan-
do a recomendação geral nº 19, §5.
80  Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, Karen Tayag Vertido vs. Filipinas, ACNUDH, 16 de julho de 2010, https://juris.ohchr.org/Search/De-
tails/1700.  
81  ONU Mulheres, Legislation should define consent as unequivocal and voluntary agreement, ONU Mulheres, Centro Virtual de Conhecimento para Acabar com a Violência 
contra Mulheres e Meninas, 2011, https://www.endvawnow.org/en/articles/469-consent.html. 
82 Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, A framework for legislation on Rape (Model Rape 
Law), 15 de junho de 2021, A/HRC/47/26 /Add.1, parágrafo 18.
83  Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, sobre o estupro como uma violação grave, sis-
temática e generalizada dos direitos humanos, um crime e uma manifestação de violência de gênero contra mulheres e meninas, e sua prevenção, 19 de abril de 2021, 
A/HRC/47/26 parágrafo 90 (b).

As Diretrizes da ONU Mulheres estabelecem que as leis 
devem prever uma ampla gama de circunstâncias nas 
quais o consentimento é irrelevante, como a agressão 
sexual por um indivíduo em posição de autoridade – por 
exemplo, em uma penitenciária ou em um ambiente 
religioso ou escolar – ou por indivíduos que mantenham 
certas relações profissionais com a sobrevivente, como a 
relação psicoterapeuta-paciente, estipulando também 
uma ampla variedade de circunstâncias coercitivas em 
torno do consentimento, como intimidação ou fraude.81 
Além disso, a Relatora Especial da ONU sobre violência 
contra a mulher destacou as circunstâncias em que o 
consentimento não é possível ou não deve ser exigido,82 o 
que inclui situações em que a vítima está permanente ou 
temporariamente incapacitada devido ao uso de álcool ou 
drogas..

Portanto, a jurisprudência dos mecanismos internacionais 
e regionais de direitos humanos deixa claro que a força 
adicional ou a violência não devem ser um componente 
de qualquer definição legal de estupro, visto que o 
estupro em si é um ato violento. Ao contrário, como 
observado nas Diretrizes da ONU Mulheres, a violência 
adicional durante o ato de estupro deve ser considerada 
uma circunstância  agravante para a pena. Além disso, a 
Relatora Especial da ONU sobre Violência contra a Mulher 
recomenda que sejam incluídas as seguintes circunstâncias 
agravantes: o agressor é cônjuge, ex-cônjuge, parceiro 
íntimo ou parente da vítima; o agressor abusa de seu 
poder ou autoridade sobre a vítima; a vítima estava em 
condição vulnerável voluntária ou foi colocada nessa 
condição de vulnerabilidade; a vítima era uma criança 
ou o ato foi cometido na presença de uma criança; o ato 
acarretou danos físicos e/ou psicológicos à vítima; o ato foi 
cometido por duas ou mais pessoas; e o ato foi cometido 
repetidamente, com uso de violência, ou com uso ou 
ameaça de uso de uma arma.83
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PROBLEMAS COM A LEGISLAÇÃO NACIONAL  
 
Conforme mostrado na figura, somente 6 das 43 jurisdições analisadas têm definições abrangentes de estupro baseadas 
no consentimento que também levam em consideração as circunstâncias coercitivas. Esses países são Argentina, Canadá, 
Colômbia, Guiana, Peru84 e Santa Lúcia.  

84  A lei, porém, não define “consentimento livre”, e ativistas têm notado que, na prática, os tribunais ainda buscam provas do uso da força para determinar que a 
relação sexual não foi consensual. Para obter mais detalhes, consulte o documento sobre Criminalização e Julgamento do Estupro no Peru submetido pela Promsex 
à Relatora Especial das Nações Unidas sobre Violência contra a Mulher, suas causas e consequências, 20 de maio de 2020, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/
Women/SR/RapeReport/CSOs/077-peru.pdf.
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Número de jurisdições 
que exigem o 
uso de violência 
adicional, ameaça 
ou falta de condições 
físicas da vítima e 
impossibilidade 
ou incapacidade 
de resistir como 
elementos do estupro.  

Número de jurisdições 
em que a definição 
de estupro se baseia 
na ausência de 
consentimento, mas que 
não exigem que qualquer 
consentimento seja 
dado voluntariamente 
como resultado do livre 
arbítrio da pessoa nem 
indicam uma ampla 
gama de circunstâncias 
coercitivas.

Número de jurisdições 
com definições 
ambíguas de estupro.

Número de jurisdições 
que têm definições 
abrangentes de 
estupro baseadas no 
consentimento.
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 O requisito de violência, ameaça ou incapacidade de reação 

Ao contrário das normas internacionais e regionais indicadas, as leis de [23] jurisdições exigem o uso de violência 
adicional, ameaça ou exploração da falta de condições físicas, incapacidade ou impossibilidade de resistência da vítima 
como elementos definidores do estupro. 
 

S. No Country Elements of additional violence required to prove rape 

1. Aguas Calientes 
(México)

Força física, moral* ou psicológica, incapacidade da vítima de compreender o ato ou 
impossibilidade de resistir 

2. Brasil Violência ou grave ameaça, a menos que a vítima seja particularmente vulnerável devido 
à idade e/ou não tenha o discernimento necessário para o ato por motivo de doença ou 
deficiência mental; ou a vítima seja incapaz de oferecer resistência por qualquer outro 
motivo. 

3. Bolívia Intimidação, violência física ou psicológica, aproveitamento de doença mental grave ou 
inteligência insuficiente por parte da vítima, ou qualquer outra causa incapacitante que 
impeça a vítima de resistir 

4. Chile  Força, intimidação, incapacidade da vítima ou aproveitamento da incapacidade de 
resistência da vítima 

5. Cuba  Força, intimidação, vítima em estado de perturbação mental, privada de razão, incapaz 
de resistir, vítima incapaz de compreender as implicações da ação ou de direcionar sua 
conduta

6. República 
Dominicana

Violência, coação, ameaça ou surpresa

7. Equador  Violência, ameaça ou intimidação, privação da razão ou dos sentidos por parte da vítima 
ou incapacidade de reação por doença ou deficiência

8. El Salvador Violência  

9. Estado de 
México (México)

Violência física ou moral*, vítima privada de razão ou juízo ou vítima incapaz de resistir 
por doença ou qualquer outra causa

10. Guatemala  Violência física ou psicológica; ou vítima portadora de deficiência volitiva ou cognitiva 

11. Maryland 
(EUA)***

Força ou ameaça de força, sem consentimento; ou vítima portadora de comprometimento 
cognitivo substancial, mentalmente incapacitada ou fisicamente indefesa

12. Nova York (EUA) Compulsão forçosa (ou seja, uso de força física ou ameaça que cause medo da morte, lesão 
física ou sequestro), ou vítima incapaz de consentir por estar fisicamente desprotegida (ou 
seja, inconsciente ou, por qualquer outro motivo, fisicamente incapaz de comunicar sua 
objeção)  

13 Nicarágua Força, violência, intimidação ou qualquer outro meio que prive a vítima de vontade, razão 
ou sentidos

14. Nuevo Leon 
(México)**

Violência física ou moral*; ou vítima incapaz de resistir 

15 Panamá** Violência ou intimidação; ou vítima privada de razão ou cognição, portadora de doença, 
deficiência física ou incapaz de resistir ao ato por qualquer outro motivo; ou abuso de 
posição por parte do agressor com uma pessoa que está detida ou lhe foi confiada sob 
custódia

16. Paraguai  Força ou ameaça de perigo imediato à vida ou à integridade física, ou coerção. A prática de 
atos sexuais (incluindo relações sexuais) com uma pessoa que está inconsciente, é incapaz 
de resistir ou está sob a tutela do autor do crime é punida como um delito separado
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17. Porto Rico (EUA) Força física, violência, intimidação ou ameaça de lesão corporal grave e imediata; ou 
vítima incapaz de compreender a natureza do ato por doença ou deficiência mental; 
ou vítima cuja capacidade de consentir foi substancialmente anulada ou diminuída 
por substâncias intoxicantes administradas sem o seu conhecimento ou sem a sua 
anuência; se houver fraude; e se o agressor tirar vantagem de sua posição de confiança e 
superioridade

18. San Luis De 
Potosí (México)

Violência física ou moral*, incapacidade da vítima de compreender o ato ou de oferecer 
resistência

19. Suriname Violência ou ameaça de violência, ou vítima inconsciente ou incapacitada. 

20. Tlaxcala 
(México)**

Violência física ou moral*; vítima incapaz de compreender o significado do evento, 
incapaz de resistir ou colocada sob os cuidados ou a custódia do autor do crime 

21. Uruguai Violência ou ameaças. A violência é presumida em certas circunstâncias, como, por 
exemplo, quando a vítima é privada de discernimento ou livre arbítrio (por causas 
congênitas ou adquiridas, permanentes ou temporárias), ou quando a vítima está detida 
ou presa e sua guarda ou custódia foi confiada ao perpetrador

22. Venezuela Violência ou ameaças; e/ou vítima particularmente vulnerável devido à idade ou às 
circunstâncias; ou vítima sob detenção; ou incapaz de resistir devido a doença física 
ou mental, uso de meios fraudulentos, ou substâncias entorpecentes ou intoxicantes 
administradas pelo perpetrador

23. Virgínia 
(EUA)***

Contra a vontade de uma pessoa, à força, mediante ameaça ou intimidação, ou 
aproveitando-se da incapacidade mental ou desamparo físico da vítima (ou seja, 
inconsciência ou incapacidade física de comunicar sua objeção, que era ou deveria ser de 
conhecimento do acusado)

* Não está claro a que se refere o termo força ou violência moral. 

**  As leis dessas jurisdições [Nuevo Leon (México), Panamá e Tlaxcala (México)] criminalizam as relações sexuais por penetração não 
peniana sem o consentimento da vítima com a mesma pena aplicável ao estupro (penetração peniana). A exigência de demonstrar o 
uso de violência adicional só se aplica nos casos em que há penetração peniana (estupro). 

***  Embora a linguagem das leis de Maryland (EUA) e Virgínia (EUA) possa ser considerada ambígua quanto à necessidade do uso de 
força adicional ou ameaça para comprovar o estupro, a jurisprudência dos tribunais indica que essa prova de força adicional ou ameaça 
de fato é exigida pela lei. 
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Embora as leis de estupro em todas as 23 jurisdições 
destacadas na tabela acima exijam alguma forma de força, 
ameaça ou incapacidade de reação da vítima, os requisitos 
exatos da definição de estupro variam entre as jurisdições. 
Alguns dos principais pontos a serem observados são os 
seguintes: 

 ʆ As leis em duas das 23 jurisdições (República 
Dominicana e El Salvador) não incluem situações 
de incapacidade da vítima (por doença, deficiência, 
inconsciência, embriaguez, etc.) na definição de 
estupro. Isso significa que a lei não se esforça em 
proteger as pessoas mais vulneráveis e que agressores 
que atacam pessoas mais vulneráveis têm uma maior 
chance de ficarem impunes. 

 ʆ Certas jurisdições, como Nova York (EUA) e Maryland 
(EUA), proíbem relações sexuais não consensuais e o 
contato sem o uso da força, embora como um delito 
menor com penas mais brandas. As leis do Brasil, 
Chile, Uruguai e Virgínia (EUA) também punem certas 
formas de sexo não consensual como delitos de menor 
gravidade, como, por exemplo, aqueles cometidos 
mediante uso de fraude, pressão psicológica ou 
abuso de poder, ou quando a vítima está detida. Essa 
abordagem sugere que os legisladores acreditam que 
a vítima é menos prejudicada quando nenhuma força 
física é usada, ou que a vítima, até certo ponto, permite 
o crime ao não reagir ou que, de certa maneira, é 
receptiva ao ato. Nenhuma dessas crenças reflete 
a realidade do estupro e a reação de uma vítima 
não pode ser capturada em uma resposta única e 
estereotipada.

85 Para obter mais informações, consulte o folheto informativo da Equality Now sobre “Definições de estupro com base no consentimento”.

 ʆ Algumas poucas jurisdições, como Nuevo Leon 
(México) e Tlaxcala (México), definem a relação sexual 
indesejada por penetração não peniana como um 
crime baseado na ausência de consentimento, sem 
exigir o uso de violência física ou moral adicional. No 
entanto, o crime de estupro (penetração peniana) 
ainda requer o uso de força adicional.  Essas diferentes 
abordagens podem refletir uma crença estereotipada e 
discriminatória de que, quando não reage ativamente, 
a mulher provavelmente quer e consente em ter 
relações sexuais com um homem. 

 ʆ Algumas dessas jurisdições não limitam a definição de 
estupro apenas à violência física, definindo também 
o estupro por referência à violência psicológica 
[Aguas Calientes (México), Bolívia e Guatemala], 
intimidação [Bolívia, Chile, Cuba, Equador, Nicarágua, 
Panamá, Porto Rico e Virgínia (EUA)] ou coerção 
[Paraguai]. Portanto, mesmo quando a violência 
física não está presente, muitas jurisdições ainda 
podem abrir um processo de estupro com base na 
lei. Isso é positivo. Na prática, porém, os estereótipos 
e mitos frequentemente dificultam esses tipos 
de processos, razão pela qual continua sendo 
fundamental esclarecer plenamente a lei85 e garantir 
sua implementação adequada. 

 ʆ Panamá, Tlaxcala (México), Uruguai e Venezuela 
reconhecem explicitamente que a relação sexual 
mediante abuso de posição de poder por parte dos 
perpetradores com uma pessoa que está detida ou sob 
sua custódia constitui estupro, devido às circunstâncias 
coercitivas envolvidas. Esse reconhecimento é bem-
vindo, pois reflete a importância do consentimento 
genuíno e voluntário. Embora a lei no Paraguai também 
criminalize as relações sexuais com pessoas detidas 
como um crime separado, as penas aplicáveis são baixas 
em comparação com a pena por estupro, o que implica 
que a lei o considera um crime menos grave.

“As mais desprotegidas [pelas leis de violência sexual] são as mulheres que não conseguem 
consentir devido ao álcool ou que são drogadas com algum tipo de narcótico ou pílula e depois 
abusadas sexualmente. Muitas perdem a memória ou se lembram apenas de momentos 
esparsos... Elas demoram para preencher as lacunas mentais e entender o que lhes aconteceu. 
É comum elas demorarem de 15 a 22 dias para fazer a denúncia, [quando] não têm mais as roupas 
e as provas físicas não estão mais disponíveis... Esse tipo de situação não é abordado pelo sistema 
de justiça porque ele se concentra no uso da força para coagir sexualmente uma mulher.” 
Sonia Von Lepel, advogada especializada em direitos das mulheres e crianças no Paraguai  
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 Ausência do requisito de que o consentimento deve ser voluntário e genuíno  

Como estabelecido pelas normas internacionais de direitos humanos descritas acima, o consentimento para a relação 
sexual deve ser voluntário e genuíno e as leis devem prever uma variedade ampla e não exaustiva de circunstâncias 
coercitivas nas quais o consentimento é irrelevante. Contrariando as normas internacionais e regionais indicadas, 12 
jurisdições não incluem a ausência de consentimento voluntário e genuíno por parte da vítima como um elemento 
constitutivo dos crimes de violência sexual. Embora se baseiem na ausência de consentimento, as definições de estupro 
nessas leis ainda não (i) estabelecem que o consentimento deve ser espontâneo, voluntário e genuíno e deve ser avaliado 
no contexto das circunstâncias do ato; nem (ii) enumeram uma ampla gama de circunstâncias coercitivas em que o 
consentimento é irrelevante, como o abuso de confiança e autoridade e as situações de dependência, conforme exigido 
pela CEDAW e pelas Diretrizes da ONU Mulheres. Isso dificulta a aplicação da lei, especialmente no contexto de sistemas 
de justiça criminal que ainda são permeados por visões estereotipadas e preconceituosas de como o comportamento das 
denunciantes de violência sexual deve ser interpretado. Essas jurisdições são: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Belize, Califórnia (EUA), Costa Rica, Dominica, Granada, Honduras86, Jamaica, São Vicente e Granadinas e Trinidad e 
Tobago. 

86 Honduras define o estupro como não consensual, mas não descreve plenamente o que isso significa, exceto no contexto de força, capacidade mental ou idade. Há 
uma disposição em separado sobre a exploração de uma posição de poder em relação a adolescentes, mas com penas muito mais brandas (Artigo 254).

Boas práticas - A definição de consentimento do 
Canadá

O Código Penal canadense prevê uma definição 
clara de consentimento e estabelece uma série de 
circunstâncias em que a crença do agressor de que 
a vítima consentiu não é aceitável como defesa. 
O Canadá define a agressão sexual com base 
na ausência de consentimento e o Código Penal 
estabelece explicitamente que “o consentimento 
deve estar presente no momento em que a atividade 
sexual em questão ocorre”.87 Além disso, a definição 
de consentimento prevê situações em que nenhum 
consentimento pode ser obtido – por exemplo, 
quando a concordância é expressa por qualquer 
pessoa que não seja a vítima, quando a vítima está 
inconsciente ou incapacitada de consentir, quando 
há abuso de uma posição de confiança, poder ou 
autoridade e em outras situações semelhantes. 
Ela também reconhece explicitamente que a 
vítima pode retirar seu consentimento com uma 
atividade sexual mesmo depois de ter expressado 
esse consentimento previamente. Uma nova lei do 
Canadá88 também exige que os juízes indiquem por 
escrito as razões para suas decisões nos casos de 
agressão sexual. Isso ajudará a identificar se ainda 
há problemas na aplicação da lei de crimes sexuais 
e, se houver, quais são esses problemas.

87 Canadá, Código Penal C-46, § 273.1. Meaning of consent. 
88 https://www.canada.ca/en/department-justice/news/2021/05/new-law-on-continuing-education-for-judges-will-enhance-sexual-assault-survivors-confi-
dence-in-the-criminal-justice-system.html.
89    Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Violência e discriminação contra mulheres e meninas: melhores práticas e desafios na América Latina e no Caribe, OAS/
Ser.L/V/II., 14 de novembro de 2019.
90 https://www.madre.org/press-publications/madre-article/road-gender-justice-haiti-progress-haiti%E2%80%99s-penal-code#:~:text=In%20June%20
2020%2C%20Haiti%E2%80%99s%20president%20enacted%20a%20penal,Parliament%20will%20affirm%20these%20reforms%20through%20democratic%20
legislation.

 Ambiguidade na definição  

Conforme observado pela CIDH, “ainda existem regras com 
lacunas legislativas... ou termos abstratos ou ambíguos em 
relação ao que seriam atos de violência sexual ou estupro”.89 
Uma das jurisdições pesquisadas – São Cristóvão e Névis – 
simplesmente não define em suas leis o que constitui um 
ato de estupro. No Haiti, onde a legislação em vigor não 
define o estupro, o ex-presidente promulgou em junho 
de 2020 um decreto que define o estupro como atos de 
penetração sexual sem consentimento, “com violência, 
coação, ameaças ou surpresa”. O decreto deverá entrar em 
vigor em dois anos, a menos que um novo presidente eleito 
o altere ou o parlamento seja reconstituído e apresente o 
mesmo projeto de lei ou um projeto alternativo.90 

Definições ambíguas de estupro dificultam a aplicação 
dessas leis, deixando a decisão quanto à existência ou 
não de estupro em cada caso à interpretação individual. 
Sem uma definição legal clara e reconhecida do estupro, 
mulheres e meninas (e a sociedade) podem não reconhecer 
atos que constituem estupro como crime ou como algo 
errado. Isso também significa que as vítimas não podem 
depender da lei para obter justiça pela violência sexual. 
A falta de uma definição clara também aumenta o risco 
de que os agentes responsáveis pela aplicação da lei 
continuem a ser guiados por mitos sobre o estupro e 
estereótipos de gênero prejudiciais, como a desconfiança 
do testemunho das mulheres e meninas e a culpabilização 
das vítimas.
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A HISTÓRIA DE VIVIANA  
GUATEMALA

Sou uma mulher Maya Kaqchikel da região ocidental da 
Guatemala, onde vive a maioria das populações indígenas 
de várias etnias, e sou a Diretora Jurídica da Iniciativa dos 
Direitos da Mulher (IDM). Trabalho na área jurídica com 
violência de gênero há cerca de 10 anos, gerenciando casos e 
acompanhando vítimas sobreviventes de violência sexual.

Tenho observado que, quando sofrem violência sexual, 
as mulheres indígenas enfrentam múltiplas formas de 
discriminação e barreiras estruturais. Em primeiro lugar, elas 
desconhecem e desconfiam do sistema judicial ocidental; elas 
têm medo dele, o que reduz significativamente a probabilidade 
de que denunciem algo que lhes aconteça. Em segundo lugar, 
elas têm mais dificuldade para expressar suas emoções e sua 
versão dos acontecimentos, porque não falam espanhol e os 
intérpretes não têm familiaridade com os diferentes dialetos 
da língua indígena – eles vêm de outras regiões do país e não 
entendem bem as vítimas. Em terceiro lugar, 
há o problema da distância e dos atrasos no 
processo; como tudo é bastante centralizado 
geograficamente, mesmo quando as 
vítimas decidem seguir em frente com um 
processo judicial, em termos práticos é 
muito difícil viajar para prestar depoimento 
e acompanhar as audiências e o julgamento.

Some-se a isso o fato de que os funcionários 
do sistema judiciário não estão 
sensibilizados para a violência sexual e a 
discriminação de gênero. Existem tribunais 
especializados, mas os funcionários desses 
tribunais são os mesmos dos tribunais 
“normais”, com apenas alguns treinamentos 
adicionais. Não são profissionais com uma 
verdadeira especialização em questões de gênero. Isso leva 
à revitimização, fazendo com que as sobreviventes revivam 
repetidamente o trauma que sofreram.

Por fim, há a pressão social. Quando a vítima tem mais de 18 
anos, cabe a ela decidir se apresenta ou não uma acusação, se 
participa ou não do processo e se assiste ou não ao julgamento. 
Isso, em um contexto cultural de culpabilização da vítima, onde 
a comunidade considera que o agressor e mesmo toda a sua 
família são afetados pelos casos, muitas vezes induz as vítimas a 
não denunciar.

Para que tudo isso mude, o sistema judiciário precisa mudar. 
O alcance geográfico dos tribunais e espaços judiciais deve ser 
ampliado para que eles não sejam tão centralizados. É preciso 
haver um processo de conscientização dos profissionais da 
justiça; alguns poucos treinamentos não são suficientes. A lei 
também precisa mudar: precisamos de uma definição melhor 
do crime de estupro; as leis não se enquadram na realidade 
de hoje, são muito arcaicas. E gostaria que o estupro fosse 
processado com mais frequência como um crime público, 
em vez de deixar a critério da vítima a decisão sobre cooperar 
ou não com a investigação e o processo, porque a pressão da 
comunidade tem uma influência excessiva sobre isso. Tenho 
observado que as vítimas que decidem denunciar, prestar 
queixa e confrontar o que aconteceu conseguem superar 
melhor o evento do que aquelas que não denunciam. Elas têm 
um processo de cura melhor.

Além de mudar o sistema e as leis, 
precisamos mudar as atitudes. A IDM 
trabalha com lideranças comunitárias 
e explica à comunidade que a violência 
sexual não é permitida e deve ser 
denunciada. Há uma reflexão 
compartilhada com a comunidade: 
o que aconteceria se fosse com você? 
Quando ouvimos uma vítima, seja uma 
menina, um menino ou uma pessoa 
adulta, a comunidade fica sabendo 
desses incidentes. Às vezes não é a 
vítima que denuncia, mas um líder 
comunitário ou outro participante. 
Em nossas comunidades indígenas, 
somos muito conservadores, e é um 
grande desafio abordar questões de 

gênero. O desafio é ainda maior quando abordamos a questão 
da violência sexual. É por isso que acredito que nós, mulheres 
indígenas, estamos realmente fazendo a nossa parte para 
derrubar o patriarcado.

Uma das coisas mais gratificantes que tenho visto no meu 
trabalho é quando uma mulher diz “finalmente acabou, 
me sinto bem, valeu a pena” e chora de emoção. Sinto que 
essa satisfação não vem da vingança, mas da justiça, que 
compartilhamos com as vítimas.

A lei também precisa mudar: 
precisamos de uma definição 
melhor do crime de estupro; as leis 
não se enquadram na realidade 
de hoje, são muito arcaicas. E 
gostaria que o estupro fosse 
processado com mais frequência 
como um crime público, em vez 
de deixar a critério da vítima a 
decisão sobre cooperar ou não com 
a investigação e o processo, porque 
a pressão da comunidade tem uma 
influência excessiva sobre isso.

Uma advogada indígena oferece sua perspectiva 
sobre as múltiplas formas de discriminação e 
as barreiras legais enfrentadas pelas indígenas 
sobreviventes de violência sexual
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OBSTÁCULOS 
ADICIONAIS PARA O 
ACESSO À JUSTIÇA 
PELAS SOBREVIVENTES 
DE VIOLÊNCIA SEXUAL
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AUSÊNCIA DE CRIMINALIZAÇÃO DO ESTUPRO CONJUGAL  

Em sua Recomendação Geral 35, o Comitê da CEDAW 
recomenda que os Estados assegurem que “a definição 
de crimes sexuais, incluindo estupro conjugal e em 
relacionamento íntimo casual ou permanente, baseie-se 
na ausência de consentimento dado livremente e leve em 
conta as circunstâncias coercitivas”.91 A Relatora Especial 
da ONU sobre violência contra a mulher recomenda a 
revisão urgente das leis criminais ou a adoção de novas 
disposições penais para proibir o estupro conjugal,92 como 
também é postulado nas Diretrizes da ONU Mulheres. 
A CIDH também afirmou que todas as relações sexuais 
não consensuais constituem uma forma de violência 
sexual e recomendou que os Estados criminalizem a 
violência sexual tanto no casamento como em todas as 
relações interpessoais.93 Nessa mesma linha, o MESECVI 
recomenda a proibição explícita do estupro no casamento 
e nas relações íntimas, bem como a revisão das normas 
processuais penais, para remover obstáculos que possam 
impedir as mulheres de buscar justiça nesses casos.94 

Apesar disso, a lei de alguns países permite explicitamente 
o estupro conjugal. Oito [8] jurisdições permitem 
explicitamente o estupro conjugal (exceto em certas 
circunstâncias limitadas, como, por exemplo, quando 
as partes são divorciadas ou separadas ou quando uma 
ordem restritiva foi emitida). Essas jurisdições são Antígua 
e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica95, 
Jamaica, Santa Lúcia e Maryland (EUA).  Além disso, em 
[10] jurisdições [Antígua e Barbuda, Barbados, Belize, 
Califórnia (EUA), Canadá, Nova York (EUA), Maryland 
(EUA), Santa Lúcia, Trinidad e Tobago e Virgínia (EUA)], 
essa permissão inclui o estupro de crianças casadas com 
o agressor. Isso é permitido por meio de uma exceção à 
lei de estupro etário, que considera que crianças menores 
de uma certa idade nunca podem consentir com o sexo, a 
menos que seja em virtude do matrimônio. Em Antígua 
e Barbuda, a disposição de isenção por casamento em 
relação a filhos menores de idade também está contida 

91  Recomendação Geral 35 da CEDAW, parágrafo 29.e.
92  Ver o Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, sobre sua missão às Bahamas, 25 de maio 
de 2018, A/HRC/38/47/Add.2, parágrafo 73.h; Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, Rape as 
a grave, systematic and widespread human rights violation, a crime and a manifestation of gender-based violence against women and girls, and its prevention, 19 de abril de 2021, A/
HRC/47/26.
93  Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe, 
parágrafo 102.  
94  Ver o Segundo Relatório Hemisférico sobre a Implementação da Convenção de Belém do Pará, OEA, 2012 https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/mesecvi-segundo-
informehemisferico-en.pdf.
95  Na Dominica, a relação sexual com a esposa sem o seu consentimento, pela força, medo ou uso de droga ou algo que tenha a intenção de entorpecê-la ou dominá-
la, é considerada estupro.
96  Artigo 296, Decreto do Código Penal de 2020.  
97  Por exemplo, em Granada, a disposição sobre estupro, embora permita que um cônjuge seja condenado por esse crime, prevê punições menores nos casos de 
estupro conjugal. A pena para o estupro marital é de até 14 anos, enquanto a pena para o estupro em outras situações é de até 30 anos (Código Penal de Granada, 
Capítulo 72A, §177). 

na própria lei de estupro. Essas disposições legitimam o 
estupro no casamento, inclusive de crianças, e estabelecem 
diferentes padrões de proteção contra o estupro etário com 
base no estado civil da menor. Eles também servem para 
legitimar o casamento infantil. 

Várias outras jurisdições, incluindo Nova York (EUA), São 
Cristóvão e Névis e São Vicente e Granadinas, também 
não incluem explicitamente o estupro conjugal no escopo 
da disposição sobre estupro nem indicam que constitui 
uma circunstância agravante. A legislação vigente no Haiti 
também não prevê explicitamente o estupro conjugal, 
embora o Decreto do Código Penal emitido pelo ex-
presidente em 2020 proponha explicitamente a inclusão 
do estupro cometido por um cônjuge ou parceiro íntimo no 
escopo da disposição sobre estupro.96 

Em algumas jurisdições, como Granada, embora os 
cônjuges possam ser condenados por estupro, a lei 
prevê uma punição menor do que a aplicada ao estupro 
cometido por alguém que não seja o cônjuge.97 Punições 
menores para estupro no casamento ou em relações 
íntimas perpetuam o mito de que o estupro não é tão grave 
quando ocorre dentro de um relacionamento, seja porque 
é dever da mulher se submeter ao marido ou porque 
a situação matrimonial constitui um consentimento 
implícito. Na verdade, o estupro por um cônjuge ou 
parceiro íntimo deveria ser considerado uma circunstância 
agravante, com pena maior devido à violação de confiança 
envolvida, como ocorre em certas jurisdições da América 
Latina, como Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Tlaxcala 
(México) e Uruguai, entre outras.
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A PROBLEMÁTICA DAS PRESCRIÇÕES
Algumas jurisdições impõem limites de tempo para o 
registro de uma ocorrência de estupro. Os curtos períodos 
de prescrição durante os quais os casos de estupro podem 
ser apresentados impedem o acesso das sobreviventes à 
justiça, sobretudo devido aos vários fatores que causam 
atrasos na apresentação da denúncia. Por exemplo, o prazo 
de prescrição previsto na lei venezuelana para denúncias 
de estupro e abuso sexual é de apenas um ano a partir da 
data do incidente ou da data em que o representante da 
vítima tomou conhecimento do incidente98. O estigma, 
a vergonha, a intimidação, o trauma e mesmo a falta de 
reconhecimento do abuso impedem que as vítimas se 
manifestem, e esses breves prazos de prescrição colocam 
um fardo avassalador sobre as vítimas, permitindo, 
consequentemente, que os agressores escapem à punição. 
Isso vale principalmente para as crianças, que muitas vezes 
só revelam o abuso sofrido vários anos depois, pois podem 
precisar de tempo para entender a ilegalidade das ações 
a que foram submetidas ou podem ter dificuldade para 
denunciar o incidente antes de atingirem a maioridade, 
especialmente quando o agressor é um parente. 99 Em 
geral, se o crime de estupro fosse imprescritível, isso 
ajudaria a transmitir a mensagem de que é um problema 
sério que nunca deve ser deixado impune.

Algumas jurisdições, como Chile, Equador, El Salvador, 
Paraguai e Porto Rico (EUA), reconheceram os problemas 
específicos enfrentados pelas jovens e estabeleceram 
um prazo ilimitado para o julgamento de crimes sexuais 
cometidos contra menores. Outras jurisdições, como 
Bolívia, Brasil, Colômbia, Estado de México (México), 
Uruguai e Venezuela, estendem o prazo de prescrição 
nos casos de crimes sexuais contra menores para que só 
comece a contar quando a vítima atinge a maioridade, 
embora mesmo esse período estendido seja insuficiente 
em muitos casos. Na Bolívia, por exemplo, o prazo de 
prescrição para estupro é de oito anos e, para menores, 
começa a contar quatro anos após a maioridade. Assim, as 
crianças vítimas de estupro na Bolívia têm até os 30 anos 
para registrar uma denúncia.  

98  De acordo com o texto da lei da Venezuela, o prazo de prescrição para delitos ex officio não é claro.
99  Ver Queremos ser la voz de los sin voz, onde várias mulheres jovens discutem suas histórias de vítimas de violência sexual em tenra idade e as razões pelas quais espe-
raram anos antes de revelar o abuso. (https://www.canalcidh.org/brisa-esp?fbclid=IwAR3koLdfl-5mRD_IimQPFaxU3xWhgBCe1PLsQby-AAsj1ZxxV1YexX1PA0o).
100  Consulte também a seção anterior, “Falta de clareza na lei”, na página 26.
101  Ver Relatora Especial da ONU sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências e Equality Now, Rape as a Grave and Systematic Human Rights Violation and 
Gender-based Violence against Women: Expert Group Meeting Report 2020, https://www.equalitynow.org/rape_human_rights_violation_gbv_sr_egm_2020.
102   CIDH, Fernández Ortega e outros. vs. México, Sentença de 30 de agosto de 2010, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_ing.pdf.
103  CIDH, Relatório nº 33/16, Caso 12.797. Méritos. Linda Loaiza López Soto e parentes. Venezuela 29 de julho de 2016, parágrafo 209.
104  Ver, por exemplo, CAT, Concluding Observations on Turkey, Doc. ONU CAT/C/CR/30/5, 2003, §7(c); CAT, Concluding Observations on Chile, Doc. ONU CAT/C/CR/32/5, 2004, §7(f).
105  Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, sobre o estupro como uma violação grave, sis-
temática e generalizada dos direitos humanos, um crime e uma manifestação de violência de gênero contra mulheres e meninas, e sua prevenção, 19 de abril de 2021, 
A/HRC/47/26 parágrafo 102.

Em Belize, a lei prevê um prazo de prescrição mais curto, 
de apenas um ano, para o crime de relações sexuais 
ilícitas com uma pessoa com idade entre 14 e 16 anos. 
Devido a esses períodos curtos de tempo, existe uma alta 
probabilidade de que as vítimas de violência sexual não 
consigam ter acesso à justiça.100  

Com exceção do descrito acima em relação a menores, 
várias jurisdições pesquisadas, incluindo Bolívia, Equador, 
Guatemala, Nicarágua, Paraguai e Peru, calculam as 
prescrições com base na possível pena para o delito. Como 
a falta de reconhecimento da violência sexual como 
um crime grave já significa que as penas para estupro e 
agressão sexual podem ser muito baixas, a imposição de 
um prazo máximo para a denúncia de um caso de violência 
sexual com base nessas faixas muito curtas de punibilidade 
é duplamente discriminatória. O Brasil também calcula o 
prazo de prescrição com base na possível pena, mas como 
o país considera a violência sexual um crime grave com 
uma pena proporcional, os efeitos da limitação são menos 
severos.

Ativistas e especialistas jurídicos recomendam, portanto, 
que as leis não imponham nenhum prazo de prescrição 
para a apresentação de denúncias de estupro, tanto 
para vítimas adultas quanto para crianças.101 Além disso, 
a Corte Interamericana, nos casos Fernández Ortega et 
al. vs. México102 e Linda Loaiza López Soto vs. Venezuela103, 
sustentou que o estupro é uma forma de tortura em certas 
circunstâncias. Como os crimes contra a humanidade, 
entre os quais a tortura, não devem estar sujeitos a 
prescrição,104 e como a jurisprudência internacional traçou 
paralelos claros entre o estupro e a tortura, nenhum prazo 
de prescrição deve ser concedido para o estupro. De acordo 
com essa prática recomendada, algumas jurisdições, como 
Califórnia (EUA), Canadá, Chile, Jamaica105, Nova York 
(EUA), Santa Lúcia e Tlaxcala (México), têm disposições 
estabelecendo explicitamente que não há prazo de 
prescrição para a denúncia de casos de estupro e outros 
delitos sexuais, seja por vítimas maiores ou menores de 
idade.

AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO: Como leis e práticas discriminatórias em matéria de violência sexual prejudicam mulheres, meninas e adolescentes nas Américas 37

https://www.canalcidh.org/brisa-esp?fbclid=IwAR3koLdfl-5mRD_IimQPFaxU3xWhgBCe1PLsQby-AAsj1ZxxV1YexX1PA0o
https://www.equalitynow.org/rape_human_rights_violation_gbv_sr_egm_2020
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_ing.pdf


A HISTÓRIA DE STEPHANIE  
EQUADOR

Quando era pequena, brincava muito com minhas primas, 
éramos travessas e cheias de energia. Comecei a fazer 
ginástica quando tinha cinco anos.

O primeiro incidente aconteceu quando eu tinha oito 
ou nove anos, quando o treinador recomendou  que eu 
começasse a treinar todos os dias. Eu deveria fazer um 
salto para trás e ele tocou nas minhas nádegas. A princípio, 
pensei que havia sido acidental, mas, quando repeti o 
exercício, aconteceu de novo. Quando comecei a ir todos 
os dias, as agressões se tornaram mais frequentes e 
mais intensas, chegando até à 
penetração com os dedos. Ele me 
manipulava emocionalmente 
com uma mistura de maus-tratos 
e recompensas. Em um minuto 
ele estava gritando conosco, 
insultando-nos e batendo-nos, e 
no próximo havia um tratamento 
especial, como que para 
compensar.

Naquela época, eu não sabia 
que era violência sexual, nem 
que também acontecia com 
outras meninas. Só percebi mais tarde. Uma vez minha tia 
mencionou que uma das outras meninas com quem eu 
treinava havia dito a ela que o treinador a havia apalpado, 
mas minha tia achava que a garota estava mentindo. 
Percebi então que não estava sozinha, mas também que 
não seria capaz de contar a ninguém, porque eles não 
acreditariam em mim ou iriam me culpar.

Aos 22 anos, comecei a ter muitas crises emocionais 
– depressão, ataques de fúria, etc. – e não sabia o que 
estava acontecendo comigo. Então comecei a fazer terapia 
e depois passei a frequentar um grupo de apoio para 
sobreviventes. É toda uma mistura de emoções: tristeza, 
negação como um mecanismo de sobrevivência, raiva, 
medo, culpa, vergonha e, com o tempo, aceitação.

Em 2017, conheci outra sobrevivente do mesmo agressor; 
nossos casos haviam ultrapassado o prazo de prescrição 
e, portanto, não podíamos processá-lo judicialmente. 
A prescrição foi revogada posteriormente por meio de 
consulta pública, mas sem efeito retroativo. Juntas, 
decidimos iniciar a campanha Seremos as Últimas com 
o objetivo de encontrar outras sobreviventes. A partir 
de então, de todas as sobreviventes que encontramos, 
apenas um caso está efetivamente sendo processado 
pela justiça criminal. Para as demais, vamos mover ações 
constitucionais.

Se eu tivesse tido a opção de 
iniciar um processo legal, eu teria 
seguido esse caminho. Porém, 
o fato de não poder fazer isso 
me obrigou a encontrar uma 
maneira diferente de juntar os 
cacos e começar a viver de novo, 
o que tem sido muito reparador 
para mim. Consegui abandonar 
a ideia de que o sistema de 
justiça criminal oferece o tipo de 
justiça de que necessito. Mesmo 
assim, ainda é essencial ter uma 

maneira de responsabilizar esses agressores e mostrar ao 
mundo que as meninas que passam pelo que eu passei são 
as vítimas, não as culpadas. Para as que conseguem mover 
um processo judicial, a justiça criminal desempenha um 
papel importante em seu processo de cura, e eu quero que 
todas as sobreviventes tenham essa opção.

Acho que as pessoas culpam as vítimas porque a violência 
sexual é como um espelho da sociedade. É melhor 
acreditar que uma garota está mentindo, pois, caso 
contrário, é necessário reconhecer que alguém do seu 
círculo é capaz de algo assim e pode machucar outra 
pessoa. A violência sexual envolve não apenas o agressor, 
mas toda a comunidade. Tudo tem que mudar para que 
não seja mais assim.

Uma sobrevivente que enfrentou a culpa, a vergonha e a 
possibilidade de ser culpabilizada e desacreditada agora 
está legalmente impedida de mover um processo contra 
seu agressor devido ao prazo de prescrição

Acho que as pessoas culpam as 
vítimas porque a violência sexual 
é como um espelho da sociedade. É 
melhor acreditar que uma garota 
está mentindo, pois, caso contrário, 
é necessário reconhecer que alguém 
do seu círculo é capaz de algo assim 
e pode machucar outra pessoa.
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FALHA NA APLICAÇÃO EFETIVA DAS 
LEIS SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL 
Além de ter leis robustas e não discriminatórias sobre 
violência sexual, os Estados têm a obrigação de “assegurar 
o acesso efetivo das vítimas aos tribunais; garantir que 
as autoridades respondam adequadamente a todos os 
casos de violência de gênero contra as mulheres, o que 
inclui a aplicação da lei criminal e, conforme o caso, a 
abertura de processos ex officio para levar os supostos 
agressores a julgamento de maneira justa, imparcial, 
tempestiva e rápida e impor penas adequadas”.106 As 
investigações e os processos devem ser concluídos em 
tempo hábil. Os atrasos processuais tendem a reduzir as 
provas disponíveis para uma ação penal bem-sucedida 
e frequentemente causam atrito nos casos, sobretudo 
devido ao trauma adicional que as práticas comuns e 
procedimentos judiciais criminais podem infligir às 
vítimas. Nesse sentido, o Comitê da CEDAW declarou 
que seis componentes – justiciabilidade, disponibilidade, 
acessibilidade, boa qualidade, oferta de reparação às 
vítimas e responsabilização dos sistemas judiciais – são 
necessários para garantir o acesso à justiça.107 No entanto, 
os governos de toda a região não conseguem aplicar 
efetivamente as leis contra a violência sexual. A falta 
de implementação dessas leis tem contribuído para a 
contínua predominância da violência sexual e para que os 
agressores frequentemente fiquem impunes. 

As sobreviventes de violência sexual em toda a região 
enfrentam graves obstáculos para ter acesso à justiça, 
entre os quais o estigma social associado ao estupro, o 
desconhecimento de seus direitos, os requisitos e práticas 
processuais e probatórias discriminatórios ou onerosos, a 
inacessibilidade aos tribunais e mecanismos judiciais,108 a 
falta de capacidade e de conscientização das instituições 
judiciais e seus representantes para lidar com questões 
de violência sexual e a falta de acesso a serviços de apoio 

106   Recomendação Geral nº 35 da CEDAW, parágrafo 44.
107   Comitê para a Eliminação da Discriminação contra Mulheres, Recomendação Geral nº 33 sobre o Acesso das Mulheres à Justiça, 2015, CEDAW/C/GC/33.
108   De acordo com o Comentário Geral 33 da CEDAW, “acessibilidade” se refere a mecanismos judiciais que sejam física, cultural, econômica e socialmente acessíveis. 
109   Ver também Gonzalez e outros vs. México (https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_ing.pdf) e Gutierrez Hernandez e outros vs. Guatemala (https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_339_esp.pdf), Corte Interamericana de Direitos Humanos, que contêm discussões detalhadas sobre as barreiras enfren-
tadas pelas sobreviventes da violência sexual para ter acesso à justiça. 
110  Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, sobre o estupro como uma violação grave, sis-
temática e generalizada dos direitos humanos, um crime e uma manifestação de violência de gênero contra mulheres e meninas, e sua prevenção, 19 de abril de 2021, 
A/HRC/47/26 parágrafos 99 e 100.
111  Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Violência e discriminação contra mulheres e meninas: melhores práticas e desafios na América Latina e no Caribe, OAS/
Ser.L/V/II., 14 de novembro de 2019.
112  Celorio, R. Having Strong Gender Violence Laws Isn’t Enough, Americas Quarterly, 21 de outubro de 2020 https://americasquarterly.org/article/having-strong-gender-vi-
olence-laws-isnt-enough/?fbclid=IwAR2Axy5VD_YTqXOb5KNawkWy34K78otx64s0mgw7gF9qOmpjLPkFw0HrSpM.
113  Ver ONU Mulheres e outros, Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming. 
114  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Sentença do Caso Rosendo Cantú e outros vs. México, 31 de agosto de 2010, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/artic-
ulos/seriec_216_ing.pdf.

especializados e permanentes para as sobreviventes.109 
Em relação aos requisitos probatórios, a Relatora Especial 
da ONU sobre Violência contra a Mulher reconheceu que 
alguns Estados das Américas – Canadá, Colômbia, Equador 
e México – promulgaram leis que impedem o uso do 
histórico sexual das vítimas para minar a credibilidade de 
suas denúncias e incentivou os demais Estados a introduzir 
disposições de proteção contra estupro que levem em 
conta esse aspecto.110 A CIDH também observou falhas na 
prestação de serviços de saúde com perspectiva de gênero 
e abordagem diferenciada para as vítimas de violência 
sexual, o que tem resultado em respostas limitadas, 
parciais e inadequadas dos profissionais de saúde às 
necessidades físicas e psicológicas das sobreviventes.111

A persistência dos estereótipos sociais sobre as mulheres 
e a tolerância da sociedade à violência contra mulheres 
e meninas, inclusive nos ambientes policial e judiciário, 
também têm dificultado a implementação efetiva das leis 
contra a violência sexual.112 As barreiras ao acesso à justiça 
são ainda mais exacerbadas quando uma mulher ou 
menina faz parte de um grupo carente ou marginalizado, 
incluindo aqueles baseados em raça, origem étnica, 
deficiência, idade e orientação sexual ou identidade de 
gênero.113 Por exemplo, no caso Rosendo Cantú e outros 
vs. México, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
concluiu que as sobreviventes de violência sexual 
provenientes de comunidades marginalizadas, como 
mulheres indígenas, muitas vezes enfrentam múltiplas 
formas de discriminação, em razão de seu sexo e também 
de sua origem étnica, para obter acesso à justiça nos casos 
de estupro, além de serem revitimizadas ao longo do 
processo penal.114 
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https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_ing.pdf
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É impossível falar sobre as proteções para as 
vítimas de violência sexual sem mencionar que 
as mulheres indígenas estão sujeitas a uma taxa 
desproporcional de estupro e que há uma ausência 
de reparação.
Professora Amanda Dale, ativista e acadêmica em 
Direitos Humanos Internacionais, Canadá  
Nos últimos anos, apesar do aumento da incidência 
do feminicídio e da violência sexual na América Latina 
e Caribe, os governos de vários países da região vêm 
deixando de priorizar o combate à violência contra as 
mulheres. Por exemplo, o governo mexicano reduziu 
o financiamento dos programas que combatem a 
desigualdade de gênero e a violência de gênero, 
destinando apenas 2% do orçamento de 2021 para a 
promoção da igualdade.115 Esse corte de recursos pode 
levar à extinção de muitos serviços de direitos das 
mulheres, incluindo as Casas de Mulheres Indígenas e 
Afro-Mexicanas (CAMIs), sendo que alguns já pararam 
de funcionar. Da mesma forma, os abrigos para mulheres 
também estão sofrendo cortes orçamentários na 
Guatemala.116 

115  Somente 2% do orçamento público foi alocado com uma perspectiva de gênero em 2021, 8 de março de 2021, Yancuic, http://yancuic.com/2021/03/08/so-
lo-2-del-presupuesto-publico-esta-etiquetado-con-perspectiva-de-genero-en-2021/ Veja também CEVI-ComunicadoMexico-2020-Presupuesto-EN.pdf (oas.org).
116 Abrigos para mulheres vítimas de violência ficam sem dinheiro (Congresso retira 97% de seus recursos), 13 de novembro de 2019, Nómada, Refugios para mujeres 
que sufren violencia se quedan sin dinero (Congreso les quita el 97% de sus fondos) - Nómada, Guatemala. (nomada.gt).
117  Comissão Interamericana de Mulheres e Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (MESECVI), Segundo Relatório Hemisférico sobre a Implementação 
da Convenção de Belém do Pará, OEA, 2012 https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/mesecvi-segundoinformehemisferico-en.pdf, p. 84). 
118  PNUD e ONU Mulheres, From Commitment to Action: Policies to End Violence Against Women in Latin America and the Caribbean, 2017, http://www.latinamerica.undp.org/
content/dam/rblac/docs/Research%20and%20Publications/Empoderamiento%20de%20la%20Mujer/UNDP-RBLAC-ReportVCMEnglish.pdf. 
119  Seo, N., Violence Against Women Increasing During Pandemic, Voz da América, 22 de agosto de 2020, https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/vio-
lence-against-women-increasing-during-pandemic; Equality Now, COVID-19 Conversations: Virtual court hearings in Latin America, 24 de abril de 2020, https://www.
equalitynow.org/covid_19_lac_virtual_court_hearings.

O MESECVI ressaltou que, “sem dotações orçamentárias 
claras e suficientes, os planos, programas e serviços que 
tratam ou servem para combater a violência contra a 
mulher não têm como funcionar de forma eficiente”, 
como exigido pela Convenção de Belém do Pará.117 No 
entanto, muitas vezes os Estados não destinam os recursos 
orçamentários necessários para a implementação efetiva 
das leis e políticas contra a violência sexual.118 Dessa forma, 
o clima político nesses países aumenta as dificuldades de 
garantir justiça para as vítimas de vários abusos de direitos 
humanos, incluindo a violência de gênero. Essa situação 
se agravou durante a pandemia de Covid-19, pois as 
quarentenas e confinamentos, além de limitar o acesso à 
justiça e aos serviços, também resultaram em um aumento 
da violência de gênero.119
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A HISTÓRIA DE MANDI  
CANADÁ
 

Em 2015, denunciei uma agressão sexual à polícia de 
Toronto. 

O investigador responsável pelo meu caso me disse que 
eu havia dado meu consentimento de forma implícita, já 
que havia ido voluntariamente à casa de meu agressor. O 
consentimento implícito, porém, não é uma defesa legal 
contra a agressão sexual no Canadá. Duas semanas depois, 
ele me enviou um e-mail informando que o homem havia 
sido preso. Depois disso, fiquei meses sem receber notícias 
de ninguém.

Os tribunais de Ontário têm um Programa de Assistência 
a Testemunhas e Vítimas, mas eles pouco fazem além de 
ligar para informar as datas de audiência e julgamento – e 
às vezes até isso se esquecem de fazer. Não há um incentivo 
para compartilhar qualquer informação com a pessoa 
encarregada do programa de vítimas e testemunhas, 
porque ela é obrigada a divulgar qualquer informação 
à Coroa120, que, por sua vez, é obrigada a repassá-la ao 
advogado ou advogada que representa o acusado. 

O julgamento estava programado para durar três dias, 
mas acabou levando meses. Passei quatro dias sendo 
interrogada no tribunal. As datas eram espaçadas e os 
atrasos eram constantes. Foi muito difícil planejar as coisas 
e cuidar do meu bem-estar. Eu organizava meus recursos 
de apoio e reservava algum tempo livre no trabalho e nos 
estudos. Então recebia uma ligação do nada dizendo que a 
data do julgamento havia sido cancelada.

Antes do julgamento, eu tinha a crença ingênua de que, 
como existiam proteções legais previstas em casos de 
estupro, elas seriam respeitadas no tribunal. No Canadá, 
existem leis que protegem seus registros privados e 
proíbem perguntas sobre seu histórico sexual durante 
o interrogatório, mas a defesa pode solicitar que essas 
informações sejam fornecidas.

A advogada de defesa solicitou acesso aos meus registros 
de terapia e pediu permissão ao tribunal para me 
interrogar sobre minhas preferências sexuais. O tribunal 
rejeitou ambos os pedidos, mas isso não impediu a 
advogada de me questionar duramente. Ela fez perguntas 
estúpidas, realmente grosseiras e irrelevantes. Tive que 

120  Neste caso, um advogado do governo para a acusação.

repetir várias vezes detalhes banais sobre a agressão e o 
que fiz depois de ter denunciado o caso à polícia. Parecia 
uma provação interminável e foi uma experiência muito 
traumática.

Ela disse que ter relações sexuais comigo era como ter 
relações sexuais com um peixe morto, além de ler meu 
número de telefone em voz alta em audiência pública.

Enquanto isso, meu agressor foi interrogado por apenas 
uma hora.

As leis são tão boas quanto a compreensão que o juiz e 
os advogados têm delas. Existe um problema de falta de 
compreensão de como os mitos sobre o estupro acabam 
sendo incorporados aos procedimentos judiciais. Se você 
é uma vítima e as proteções legais previstas em casos de 
estupro estão sendo violadas, se o juiz não diz nada e os 
advogados não interveem, o que você pode fazer? Não 
temos a quem recorrer.

Renunciei ao meu direito ao anonimato porque senti 
que não poderia ficar em silêncio sobre o que estava 
acontecendo no tribunal. A imprensa escreveu coisas 
terrivelmente cruéis sobre mim e fui pintada como uma 
feminista poderosa. Escutei muitos mitos sobre o estupro. 
Eu havia tido um relacionamento sexual com meu agressor 
e estávamos namorando casualmente. A premissa era que 
“sim” uma vez significa “sim” todas as vezes. 

O veredito demorou seis meses e ele foi condenado. Mas 
o juiz redigiu uma decisão verdadeiramente incoerente, 
mal escrita e fácil de contestar. Fiquei furiosa com ele. 
Ele deveria ter cumprido estritamente a lei e se baseado 
nos fatos do caso. Em vez disso, escreveu 165 páginas 
citando textos feministas, nenhum dos quais havia sido 
apresentado pelos advogados. 

Os advogados de defesa entraram com um recurso 
argumentando que o juiz tinha um viés feminista. A 
condenação foi anulada e eles determinaram a realização 
de um novo julgamento. Fiquei muito furiosa e frustrada. 
Depois de tudo o que tinha passado, me disseram que 
eu teria que enfrentar um recurso e possivelmente outro 
julgamento. Eu disse que não.

A experiência de uma sobrevivente demonstra que ter 
leis severas não é suficiente e que o fracasso na aplicação 
efetiva de boas leis sobre violência sexual mina a 
capacidade das sobreviventes de ter acesso à justiça.
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OUTRAS QUESTÕES EMERGENTES
 
Além das lacunas de proteção nas leis abordadas de maneira detalhada neste relatório, ativistas e especialistas em 
toda a região destacaram outras questões que têm implicações preocupantes para o acesso das sobreviventes de 
violência sexual à justiça. São necessárias mais investigações e pesquisas sobre essas questões para poder determinar 
sua extensão e impacto. 

 Restrições processuais à denúncia de crimes  
 de violência sexual por menores 

Como observou o Comitê da CEDAW, as meninas 
“costumam não ter capacidade social ou jurídica para 
tomar decisões significativas sobre suas vidas em áreas 
relacionadas à educação, saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos”.121 Quando as meninas não têm capacidade 
jurídica, muitas vezes não conseguem exercer seus direitos 
, o que tende a afetar sua capacidade de obter justiça 
por atos de violência sexual cometidos contra elas. Por 
exemplo, nem todas as jurisdições na região das Américas 
permitem que menores denunciem casos de violência 
sexual sem a presença de um adulto. Na Bolívia, por 
exemplo, o registro de uma denúncia de violência sexual 
por uma menor desacompanhada é quase impossível 
e exige autorização dos pais ou a assistência de uma 
organização de apoio ou um ouvidor. Isso é problemático, 
pois muitas vezes os agressores são parentes ou membros 
da comunidade, de modo que outros familiares podem 
não estar dispostos a ajudar a sobrevivente a denunciar 
o incidente. Esse fato contribui para a subnotificação 
generalizada dos casos de violência sexual contra menores, 
o que, por sua vez, reforça a cultura de impunidade nesses 
casos.

As crianças e adolescentes têm o direito de acesso à justiça 
em todas as situações que envolvam a violação de seus 
direitos e medidas devem ser adotadas para garantir que 
possam exercer seus direitos.122

121   Comentário Geral 33 da CEDAW, parágrafo 24. 
122   Conselho de Direitos Humanos da ONU, Access to justice for children (A/HRC/25/35), 16 de dezembro de 2013, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G13/189/80/PDF/G1318980.pdf ?OpenElement. 
123  Corte Interamericana de Direitos Humanos, Veliz Franco e outros. vs. Guatemala, Sentença de 19 de maio de 2014 (exceções preliminares, mérito, reparações e custas), 
Série C nº 277.
124    Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, CEDAW/C/GC/35, Recomendação Geral nº 35 sobre violência de gênero contra a mulher, atualizan-
do a recomendação geral nº 19, §44.
125   Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, sobre o estupro como uma violação grave, sis-
temática e generalizada dos direitos humanos, um crime e uma manifestação de violência de gênero contra mulheres e meninas, e sua prevenção, 19 de abril de 2021, 
A/HRC/47/26 parágrafo 94(a)) https://undocs.org/A/HRC/47/26.
126  Ver Id., parágrafo 91.
127 Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer: Previniendo el matrimonio y las uniones infantiles: una forma de Violencia Contra las Mujeres y Niñas en Argentina, 2020. 
https://drive.google.com/file/d/1_zw7cj1h4u8rVqioQoBIuHBpsE0yUJpU/view.

 Necessidade de persecução pública dos  
 crimes de violência sexual   

A Corte Interamericana de Direitos Humanos salientou 
a obrigação das autoridades estatais de iniciar uma 
“investigação ex officio genuína, imparcial e efetiva tão 
logo sejam informadas de atos que configurem violência 
contra a mulher, incluindo violência sexual”.123 O Comitê 
CEDAW também destacou a importância da abertura 
ex officio ou pública de um procedimento judicial pelo 
Estado nos casos de violência sexual.124 A mesma opinião 
foi expressa pela Relatora Especial sobre Violência contra a 
Mulher.125 Apesar disso, em algumas jurisdições, a lei exige 
uma denúncia formal da vítima ou de seu representante 
legal para que qualquer investigação ou processo seja 
iniciado. 

Por exemplo, a legislação vigente na Argentina, em Cuba126 
e na Venezuela prevê que o processo por crimes de estupro 
e abuso sexual geralmente só pode ser instaurado com 
base em uma acusação da parte prejudicada ou de seu 
representante legal. Essa disposição é particularmente 
problemática quando as vítimas são jovens e seus 
abusadores têm um nível considerável de poder e 
controle. Por exemplo, as descobertas recentes de um 
projeto de pesquisa em andamento que documenta a alta 
prevalência do casamento infantil e das uniões forçadas, 
particularmente entre a população indígena do norte da 
Argentina, indicou que há 231 mil meninas menores de 
18 anos casadas ou vivendo com homens, em sua maioria 
10 a 15 anos mais velhos do que elas. Isso inclui meninas 
menores de 16 anos que, de acordo com a lei, não podem 
consentir com as relações sexuais e muito menos com 
o casamento.127 Na Venezuela, a abertura ex officio de 
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processos por crimes de estupro só é permitida em certas 
circunstâncias excepcionais – por exemplo, quando o ato de 
violência sexual também causou a morte da vítima ou foi 
acompanhado de outro crime que possa ser processado ex 
officio, ou seja, quando o ato foi cometido em local público 
ou por abuso de poder paterno, de tutela ou de funções 
públicas. Essa privatização dos processos de estupro 
promove a impunidade, pois permite que as autoridades 
policiais locais desencorajem as mulheres a prestar queixa 
e adiem o início da investigação, prevendo que na prática, 
de uma forma ou de outra, elas provavelmente voltarão 
atrás em sua denúncia. Essa falta de atenção séria por parte 
do sistema legal e a transferência do fardo da denúncia 
para a sobrevivente também acarretam o risco de aumento 
da exposição das vítimas de violência sexual à pressão dos 
agressores e suas famílias, bem como à de suas próprias 
famílias, de membros da comunidade, de agentes da lei, de 
advogados e de médicos envolvidos no caso, para que não 
prestem queixa ou a retirem. 

Em algumas jurisdições, a abertura de processo sobre 
aspectos específicos dos crimes de violência sexual exige 
uma denúncia da vítima ou de seu representante legal. 
Por exemplo, a instauração de um processo criminal por 
violação no Equador128 e em certas jurisdições mexicanas 
(Estado de México, Aguas Calientes, San Luis de Potosí, 
Tlaxcala) ou de um processo criminal por estupro 
estatutário no Estado de México, Nuevo Leon e San Luis 
de Potosí exige que a vítima ou seu representante legal 
apresente uma denúncia. Isso significa que o promotor 
público não pode propor essas ações por conta própria. 
Mais uma vez, o fardo é transferido para as sobreviventes, 
que muitas vezes têm pouco conhecimento jurídico e 
nenhum recurso para entender se foram exploradas e 
abusadas ou para levar o caso adiante, e, novamente, como 
as vítimas desses crimes tendem a ser menores, corre-se o 
risco de aumentar sua vulnerabilidade a pressões externas 
para interromper o caso e, possivelmente, a novos abusos.

 Reconciliação/acordo 

A Relatora Especial da ONU sobre Violência contra a 
Mulher recomendou que os Estados eliminem todas as 
circunstâncias atenuantes que não estejam de acordo com 

128    Supra, em 119. 
129  Relatório de Dubravka Šimonović - Relatora Especial sobre violência contra a mulher, suas causas e consequências, sobre o estupro como uma violação grave, sis-
temática e generalizada dos direitos humanos, um crime e uma manifestação de violência de gênero contra mulheres e meninas, e sua prevenção, 19 de abril de 2021, 
A/HRC/47/26 parágrafo 90(c).
130  Artigo 393, Código Penal da Venezuela, https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/65706/53561/F1608563985/VEN65706.pdf.
131  Asociación Civil Mujeres en Línea, Apresentação ao relatório temático SRVAW da ONU sobre o estupro como uma violação grave e sistemática dos direitos hu-
manos e violência de gênero contra as mulheres. Dezembro de 2020, pp. 1-4, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/RapeReport/CSOs/175-venezuela.
pdf.
132  Artigos 356 e 357, Código Penal da República Dominicana, https://www.oas.org/dil/esp/C%C3%B3digo%20Penal%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Domini-
cana.pdf.

as normas de direitos humanos.129 As Diretrizes da ONU 
Mulheres estabelecem que, nos casos de violência sexual, a 
mediação deve ser proibida em todas as fases do processo. 
Ainda nos termos dessas Diretrizes, qualquer acordo 
financeiro ou de matrimônio também deve ser vedado nos 
casos de agressão sexual.

O MESECVI observou com preocupação que vários Estados 
Partes da Convenção de Belém do Pará relataram que 
“havia métodos disponíveis de conciliação ou mediação 
entre a vítima da violência e seu agressor, ou mesmo 
perdão para o agressor que concorde em se casar com a 
vítima”. Alguns exemplos de países são:

 ʆ Venezuela: O Artigo 393 do Código Penal venezuelano 
prevê que, para os delitos de estupro, inclusive de 
menor, o estuprador estará isento de pena se se casar 
com a vítima antes da condenação.130  Essa disposição 
foi declarada inconstitucional e parcialmente 
revogada pela Corte Suprema de Justiça da Venezuela, 
que considerou que o perdão da vítima por meio da 
celebração do matrimônio não deveria ser permitido 
como forma de cessação do crime de violência de 
gênero. No entanto, a sentença da Suprema Corte 
ainda não foi cumprida pelo governo venezuelano e a 
prática continua em vigor.131 

 ʆ República Dominicana: O Código Penal da República 
Dominicana estabelece atualmente que, caso o 
“sedutor” se case com a vítima menor (a parte lesada), 
só poderá ser processado mediante reclamação das 
pessoas que tenham o direito de exigir a anulação 
do casamento e só poderá ser condenado após a 
anulação ter sido proferida.132 Atualmente, o legislativo 
está discutindo mudanças no código penal que 
removeriam essa disposição. 

 ʆ Cuba: As disposições sobre o crime de violação sexual 
em Cuba estipulam que o casamento do agressor com 
a vítima suspenderá qualquer processo legal. 
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Há um número considerável de Estados que também não 
contam com disposições expressas que proíbam acordos 
extrajudiciais.133 Outras jurisdições também permitem 
a suspensão dos procedimentos judiciais para certos 
crimes sexuais com base no perdão da vítima. Em Aguas 
Calientes (México), o perdão da vítima pode extinguir a 
responsabilidade penal pelo delito de violação sexual. 
A lei vai ainda mais longe, prevendo que o “perdão 
tácito” por parte da vítima pode estar implícito em certas 
circunstâncias, como, por exemplo, quando a vítima não 
participa do processo penal sem justa causa, recusa-se 
a colaborar nesse processo ou recusa-se a apresentar 
as provas necessárias que estão em seu poder. Essa 
abordagem favorece o agressor e não reconhece o dano 
causado à vítima e sua vulnerabilidade, inclusive em 
relação a novos abusos.

Essas disposições de isenções gerais e perdão nascem de 
um contexto social profundamente patriarcal, que atribui 
aos homens papéis estereotipados de pessoas nobres e 
honradas e divide as mulheres entre castas e impuras. 
Isso leva ao favorecimento do agressor em detrimento da 
vítima e influencia a forma como as leis são redigidas e 
implementadas.   

133  Comissão Interamericana de Mulheres e Mecanismo de Seguimento da Convenção de Belém do Pará (MESECVI), Segundo Relatório Hemisférico sobre a Implementação 
da Convenção de Belém do Pará, OEA, 2012 https://www.oas.org/en/mesecvi/docs/mesecvi-segundoinformehemisferico-en.pdf.
134  Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Access to Justice for Women victims of sexual violence in Mesoamerica, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 63, 9 de dezembro de 2011, 
https://www.refworld.org/pdfid/51ff78e84.pdf.

Dada a relação desigual entre a vítima e o agressor nos 
casos de violência sexual, a mediação ou conciliação 
nesses casos aumenta os riscos físicos e emocionais a 
que a vítima está sujeita. Para a maioria desses delitos, 
influenciados pelo contexto, as vítimas invariavelmente 
sentem vergonha, desamparo e vulnerabilidade, enquanto 
o agressor exala uma sensação de poder e domínio. As 
vítimas frequentemente são pressionadas a “perdoar” o 
agressor, seja pelo próprio agressor ou por suas famílias 
e outros membros da comunidade. Essas disposições 
também dificultam o acesso das vítimas à justiça e 
contribuem para a impunidade dos crimes de violência 
sexual.134 Por esse motivo, o MESECVI recomendou que os 
Estados proíbam explicitamente a conciliação, a mediação 
e outros métodos destinados a obter acordos extrajudiciais 
nos casos que envolvam violência contra as mulheres.  
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OS GOVERNOS DEVEM: 

1

2

Melhorar as 
proteções 
legais

Melhorar as 
previsões 
legais sobre 
acesso à 
justiça

 ʆ Assegurar que a definição de estupro seja clara e não se baseie na exigência de comprovação de 
uso da força, mas abranja todas as formas de penetração sexual com uma parte do corpo ou um 
objeto perpetradas sem o consentimento voluntário, genuíno e espontâneo da vítima, levando 
em conta uma ampla gama de circunstâncias coercitivas.

 ʆ Assegurar que a lei reconheça a existência de circunstâncias em que não é possível conceder 
consentimento voluntário, genuíno e espontâneo e aborde de forma mais ampla a questão 
da exploração, incluindo a violência sexual no contexto familiar ou em outros tipos de 
relacionamento em que haja dependência específica e desigualdade nas relações de poder.

 ʆ Eliminar as disposições sobre violação sexual ou outras de teor equivalente que tratam o 
estupro de adolescentes como um delito menor.135

 ʆ Remover todas as disposições que eliminam a acusação de estupro no contexto do casamento 
ou de um relacionamento íntimo. 

 ʆ Eliminar os prazos de prescrição para os casos de estupro e agressão sexual envolvendo vítimas 
maiores e menores de idade. 

 ʆ Assegurar que todas as disposições relativas à idade próxima incluam cláusulas “romeu e 
julieta” para isentar de punição a atividade sexual consensual e não abusiva entre pares, mas 
sejam bem elaboradas para evitar lacunas na proteção – por exemplo, reduzindo a diferença 
de idade estabelecida nessas disposições, especialmente no que se refere a adolescentes mais 
novas.

 ʆ Garantir que as penas por crimes de violência sexual (estupro, agressão sexual, estupro 
conjugal, incesto, estupro etário, estupro de menor) sejam compatíveis com a gravidade dos 
atos envolvidos e incluam como circunstância agravante o estupro no contexto de uma relação 
familiar ou similar.

 ʆ Incluir ativa e integralmente a sociedade civil, as mulheres e meninas e as sobreviventes da 
violência sexual no planejamento das políticas e nos processos orçamentários, bem como na 
formulação de leis, políticas e orçamentos que as afetem.

 ʆ Ratificar e implementar a Convenção de Belém do Pará, a CEDAW, a CDC e outros instrumentos 
regionais e internacionais para aumentar a proteção conferida às mulheres e meninas e 
garantir seu direito de viverem livres da violência sexual.

135  Provided that rape itself is prosecutable for all victims, including adolescent girls, i.e. based on a definition of consent assessed in the context of any coercive 
circumstances

 ʆ Permitir que menores prestem queixas de violência sexual por conta própria, sem exigir a 
permissão dos pais ou a aprovação de qualquer outra pessoa/entidade. 

 ʆ Classificar todos os crimes sexuais, incluindo estupro, estupro conjugal, violação, incesto e 
estupro de menor, como crimes públicos que permitam ao Ministério Público propor ações ex 
officio sem a participação da vítima.

 ʆ Proibir explicitamente o recurso à mediação, conciliação ou outras formas de acordos 
extrajudiciais nos casos de violência sexual.

 ʆ Revisar e implementar alterações necessárias em todo o ecossistema legal voltado para as 
mulheres e meninas, com o objetivo de garantir que as leis sejam não discriminatórias e 
complementares entre si, o que inclui leis sobre casamento infantil, estupro em relações 
conjugais/íntimas, acesso à saúde sexual e reprodutiva e também acesso ao aborto para as 
sobreviventes de estupro que engravidam.
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3

4

Melhorar a 
implementação, 
a prática e a 
prestação de 
contas

Combater os 
estereótipos 
negativos e 
melhorar a 
compreensão 
pública da 
violência sexual

 ʆ Garantir que os programas de prevenção e combate à violência sexual adotem uma 
abordagem holística e centrada nas sobreviventes, com foco especial nas necessidades 
das meninas e adolescentes; que esses programas sejam implementados de forma 
eficaz em todo o país (inclusive em áreas rurais); e que as sobreviventes tenham acesso 
a serviços de apoio independentemente de terem ou não apresentado uma queixa 
criminal.

 ʆ Garantir que os crimes de violência sexual de qualquer tipo sejam tratados como assuntos 
de interesse público que devem ser investigados e julgados prioritariamente.

 ʆ Assegurar a implementação eficaz das leis sobre violência sexual, o que inclui a alocação 
orçamentária de recursos suficientes para a execução dos programas de prevenção e 
combate à violência sexual. 

 ʆ Capacitar os integrantes do sistema de justiça, incluindo policiais, promotores e juízes, 
para lidar especificamente com casos de violência sexual de uma forma centrada na 
vítima e sensível aos traumas relacionados, e adotar protocolos de investigação e 
acusação para orientar a aplicação da legislação sobre violência sexual e o processamento 
desses casos pelo sistema judicial. Assegurar que esses protocolos também atendam 
especificamente às necessidades de comunidades marginalizadas.

 ʆ Coletar dados, incluindo dados estatísticos, para monitorar a eficácia da legislação e 
melhorar as medidas adotadas para combater a violência sexual. 

 ʆ Coletar dados administrativos sobre crimes de violência sexual desagregados com 
base no sexo, idade, raça, origem étnica, nacionalidade, situação de migração, casta, 
deficiência, orientação sexual e identidade de gênero da vítima e do agressor.

 ʆ Coletar dados estatísticos desagregados que indiquem se a violência sexual foi cometida 
no contexto de um matrimônio, de uma relação íntima com parceiro ou de qualquer outra 
relação entre o agressor e a vítima, inclusive no contexto da prostituição. 

 ʆ Coletar dados estatísticos desagregados que indiquem se a violência sexual estava 
ligada a outras formas de violência contra mulheres e meninas, incluindo, entre outras, 
feminicídio, desaparecimento e gravidez forçada.

 ʆ Coletar dados estatísticos desagregados sobre denúncias de violência sexual registradas 
na polícia, bem como taxas de instauração de processos judiciais, condenações e penas 
impostas nesses casos.

 ʆ Implementar programas sobre educação sexual e relacionamentos nas escolas que 
sejam adequados para as diferentes faixas etárias, bem como campanhas públicas de 
informação e conscientização destinadas a promover a igualdade e erradicar a violência 
contra mulheres e meninas.

 ʆ Desenvolver e financiar campanhas de conscientização para informar o público, 
especialmente mulheres e meninas, de modo que compreendam seus direitos e 
conheçam as leis relacionadas à violência sexual, os recursos legais disponíveis e os 
métodos a serem empregados para preservar evidências e provas antes de denunciar o 
delito.
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ANEXO
 
 

S. No Jurisdição Leis sobre violência sexual aplicáveis Link para a lei

1. Antígua e 
Barbuda

Lei de Crimes Sexuais, 1995, ver especialmente os 
Artigos 3 a 11. 

http://laws.gov.ag/wp-content/
uploads/2018/08/a1995-9.pdf

2. Argentina Código Penal da Argentina, ver especialmente os 
Artigos 119 a 125. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/15000-19999/16546/texact.htm 

3. Bahamas Lei de Crimes Sexuais e Violência Doméstica, 
1991, ver especialmente o Capítulo 99. 

http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/
LEGISLATION/PRINCIPAL/1991/1991-0009/
SexualOffencesAct_1.pdf 

4. Barbados Leis de Barbados, Capítulo 54: Crimes Sexuais, 
ver especialmente as Seções 3 a 8.

http://104.238.85.55/en/ShowPdf/154.pdf 

5. Belize Leis de Belize, vol. III, Título IX, Capítulo 101: 
Código Penal, ver especialmente as Seções 46 a 47 
e 71 a 73

http://www.belizelaw.org/web/lawadmin/
index2.html 

6. Bolívia Código Penal da Bolívia, ver especialmente os 
Artigos 308 a 312 (Estupro e Violação Sexual) e os 
Artigos 104 e 105 (Prazos de Prescrição)

https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_
Bolivia.pdf 

7. Brasil Código Penal do Brasil, ver especialmente os 
Artigos 213 a 217 (Estupro e Violação Sexual) e 
Artigos 103, 109 e 111 (Prazos de Prescrição)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/del2848compilado.htm 

8. Canadá Código Penal, R.S.C. 1985 c. C-46, ver 
especialmente as Seções 271 a 278 (Estupro) e 151 a 
153 (Crimes Sexuais).

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-46/
section-271.html  

9. Chile Código Penal do Chile, ver especialmente o Livro 
2, Título VII, Artigos 361 a 375 (Estupro e Violação 
Sexual) e o Livro 1, Título V, Artigo 94 bis (Prazos de 
Prescrição)

https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=1984 

10. Colômbia Código Penal da Colômbia, ver especialmente os 
Artigos 205 a 212 (Estupro) e o Artigo 83 (Prazos de 
Prescrição)

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley_0599_2000.html 

11. Costa Rica Código Penal da Costa Rica, ver especialmente 
os Artigos 156 a 162 (Estupro) e os Artigos 32 e 84 
(Prazos de Prescrição)

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/
Normativa/Normas/nrm_texto_completo.
aspx?nValor1=1&nValor2=5027 

12. Cuba  Código Penal de Cuba, ver especialmente os 
Artigos 353 a 361 

https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.
php/documento/codigo-penal/ 

13. Dominica Lei de Crimes Sexuais de 1998 e Lei de Crimes 
Sexuais (Emenda) de 2016, ver especialmente as 
seções 3 a 10. 

http://www.dominica.gov.dm/laws/1998/
act1-1998.pdf; http://www.dominica.gov.
dm/laws/2016/Sexual%20Offences%20
(Amendment)%20Act%202016.pdf (emenda 
de 2016)
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14. República 
Dominicana

Código Penal da República Dominicana, ver 
especialmente os Artigos 330 a 333 (Estupro e 
Agressão Sexual)

https://poderjudicial.gob.do/documentos/
PDF/codigos/Codigo_Penal.pdf 

Código de Proteção à Criança e ao Adolescente, 
ver especialmente o Artigo 396

https://www.poderjudicial.gob.do/
documentos/PDF/codigos/Codigo_NNA.pdf 

Código de Processo Penal, ver especialmente o 
Artigo 45 (Prazos de Prescrição) 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_
repdom_codpp.pdf 

15. Equador  Código Orgânico Integral Penal do Equador, 
ver especialmente os Artigos 166 a 171 (Estupro 
e Violação Sexual) e o Artigo 75 (Prazos de 
Prescrição) 

https://www.derechoecuador.com/uploads/
content/2018/03/file_1521478528_1521478536.
pdf 

16. El Salvador Código Penal de El Salvador, ver especialmente 
os Artigos 158 a 168 (Estupro e Violação Sexual) e o 
Artigo 99 (Prazos de Prescrição) 

https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/
files/documents/decretos/C0AB56F8-AF37-
4F25-AD90-08AE401C0BA7.pdf 

17. Granada Leis de Granada, Capítulo 72A – Código Penal; 
Lei do Código Criminal (Emenda) de 2012, 
ver especialmente as seções 177 a 183, Artigo 107 
(Prazos de Prescrição) 

https://laws.gov.gd/index.php?option=com_
edocman&task=document.
viewdoc&id=191&Itemid=196; https://www.
gov.gd/egov/docs/legislations/criminial-code-
amendment-act-2012.pdf (emenda de 2012) 

18. Guatemala Código Penal da Guatemala, ver especialmente 
os Artigos 173 a 178 (Estupro e Violação Sexual)

http://ww2.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/
EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/
CentroAnalisisDocumentacionJudicial/pdfs/
Compilaciones/Compilacion%20de%20
Leyes%20Penales_CENADOJ%202aEd.pdf 

19. Guiana Lei de Crimes Sexuais de 2010, ver especialmente 
as seções 3 a 19 (Estupro e Atividade Sexual com 
Menores) 

https://mola.gov.gy/sites/default/
files/Cap%20803%20%20Sexual%20
Offences%20Act.pdf 

Lei de Direito Penal (Delitos), ver especialmente 
a Seção 45 (Ataque Indecente contra uma mulher)

https://mola.gov.gy/sites/default/files/
Cap%20801%20Criminal%20Law%20
%28Offences%29%20Act.pdf 

20. Haiti Código Penal do Haiti, ver especialmente os 
Artigos 278 a 280 (Estupro). É importante 
ressaltar que o novo Código Penal do Haiti, 
aprovado em 2020, entrará em vigor em junho 
de 2022. 

http://www.oas.org/en/sla/dlc/mesicic/docs/
mesicic4_hti_penal.pdf 

Código de Instrução Penal, ver especialmente o 
Artigo 466 (Prazos de Prescrição)

https://www.oas.org/juridico/mla/fr/hti/
fr_hti_mla_instruction.html#_Toc37075920 

21. Honduras Código Penal de Honduras de 2019, ver 
especialmente os Artigos 249 a 255 (Estupro e 
Violação Sexual) e os Artigos 110 a 116 (Prazos de 
Prescrição) 

https://criterio.hn/wp-content/
uploads/2019/05/C%C3%B3digo-Penal-1.pdf 

22. Jamaica Lei de Crimes Sexuais de 2009, ver 
especialmente as Seções 3 a 10 

https://moj.gov.jm/laws/sexual-offences-act 
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23. México: 
Aguas 
Calientes

Código Penal do Estado de Aguas Calientes, 
ver especialmente os Artigos 118 a 124 (Estupro e 
Violação Sexual) e os Artigos 80, 81 e 83 (Perdão e 
Atos puníveis mediante denúncia)

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/
NormatecaAdministrador/archivos/EDO-4-11.
pdf

24. México: 
Estado de 
México

Código Penal do Estado de México, ver 
especialmente os Artigos 271 a 273 (Estupro e 
Violação Sexual) e os Artigos 96 e 97 (Prazos de 
Prescrição) 

https://www.google.com/url?q=http://www.
pjedomex.gob.mx/DocumentosGenerales/
transparencia/MarcoJurNor/08_Codigo_Pe-
nal_Estado_Mexico.pdf&sa=D&source=ed-
itors&ust=1622112751716000&usg=AOv-
Vaw2vO9L0WRFFDINUCpy6zraJ 

25. México: 
Nuevo Leon

Código Penal do Estado de Nuevo Leon, ver 
especialmente os Artigos 262 a 271 (Estupro e 
Violação Sexual)

http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/
leyes/pdf/CODIGO%20PENAL%20PARA%20
EL%20ESTADO%20DE%20%20NUEVO%20
LEON.pdf 

26. México: San 
Luis Potosí 

Código Penal do Estado de San Luis Potosí, 
ver especialmente os Artigos 171 a 179 (Estupro e 
Violação Sexual). 

http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/
marco%20juridico/pdf-zip/codigos/CPESLP/
CPESLP.pdf 

27. México: 
Tlaxcala

Código Penal do Estado de Tlaxcala, ver 
especialmente os Artigos 285 a 293 (Estupro 
e Violação Sexual) e o Artigo 116 (Prazos de 
Prescrição) 

http://tsjtlaxcala.gob.mx/transparencia/
Fracciones_a63/I/leyes/20191224_
CODIGOPENAL_Tlaxcala.pdf 

28. Nicarágua Código Penal da Nicarágua (conforme 
emendado em 2017); ver especialmente os 
Artigos 167 a 173 (Estupro e Violação Sexual) e o 
Artigo 131 (Prazos de Prescrição) 

https://www.poderjudicial.gob.ni/pjup-
load/noticia_reciente/CP_641.pdf; http://
legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.
nsf/xpNorma.xsp?documentId=7373673F-
C384AD42062581520061E484&action=open-
Document (emenda de 2017) 

29. Panamá Código Penal da República do Panamá, ver 
especialmente os Artigos 174 a 177 (Estupro e 
Violação Sexual) 

https://www.gacetaoficial.gob.pa/
pdfTemp/26519/GacetaNo_26519_20100426.
pdf 

30. Paraguai Código Penal da República do Paraguai 
(incluindo a emenda de 2008), ver 
especialmente os Artigos 128 a 137 (Estupro 
e Violação Sexual) e o Artigo 102 (Prazos de 
Prescrição) 

https://www.pj.gov.py/ebook/libros_files/
Coleccion_de_Derecho_Penal_TomoI.pdf; 
https://www.pj.gov.py/images/contenido/
ddpi/leyes/ley-3440-2008-que-modifica-el-
codigo-penal.pdf (emenda de 2008)

31. Peru Código Penal do Peru, ver especialmente os 
Artigos 170 a 178 (Estupro e Violação Sexual);  

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/
cendocbib/con5_uibd.nsf/001C-
D7E618605745052583280052F800/$FILE/
COD-PENAL_actualizado_16-09-2018.pdf 

Código de Processo Penal, ver especialmente os 
Artigos 80 a 82 (Prazos de Prescrição)  

32. São 
Cristóvão e 
Névis

Lei de Crimes contra a Pessoa, ver especialmente 
as Seções 46 e 47 (Estupro) 

https://aglcskn.info/documents/Act17TOC/
Ch%2004.21%20Offences%20Against%20
the%20Person%20Act.pdf 

Lei de Direito Penal (Emenda), ver especialmente 
as Seções 2 a 7 (Violação Sexual) 

https://aglcskn.info/documents/Act17TOC/
Ch%2004.05%20Criminal%20Law%20
Amendment%20Act.pdf 

33. Santa Lúcia Código Penal, Capítulo 3.01, Leis de Santa 
Lúcia, ver especialmente as Seções 123 a 130 
(Estupro) e a Seção 671 (Prazos de Prescrição) 

http://www.govt.lc/media.govt.lc/www/
resources/legislation/Criminal%20Code.pdf 
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34. São 
Vicente e 
Granadinas

Código Penal, Capítulo 171 das Leis de São 
Vicente e Granadinas, ver especialmente as 
Seções 123 a 140

http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/docs/
mesicic5_svg_annex8.pdf 

35. Suriname Código Penal do Suriname, ver especialmente os 
Artigos 295 a 303

https://www.dna.sr/wetgeving/surinaamse-
wetten/geldende-teksten-tm-2005/wetboek-
van-strafrecht/ 

36. Trinidad e 
Tobago

Lei de Crimes Sexuais de 1986, ver especialmente 
as Seções 4 a 12 e 28 

http://rgd.legalaffairs.gov.tt/Laws2/
Alphabetical_List/lawspdfs/11.28.pdf 

Lei da Criança de 2012, ver especialmente as 
seções 18, 20 e 26

http://laws.gov.tt/ttdll-web2/revision/
download/92039?type=act 

37. Estados 
Unidos: 
Califórnia

Código Penal da Califórnia, Parte 1, Título 9, 
Capítulo 1, ver especialmente as Seções 261 a 289 
(Estupro e Agressão Sexual) e as Seções 799 a 801 
(Prazos de Prescrição) 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/
codes_displayText.xhtml?lawCode=PEN&divi-
sion=&title=9.&part=1.&chapter=1.&article= 

38. Estados 
Unidos: 
Maryland

Título 3, Subtítulo 3 (Crimes Sexuais) 
do Código de Maryland, Lei Penal, ver 
especialmente as seções 3-301 a 3-318

https://mgaleg.maryland.gov/2021RS/
Statute_Web/gcr/gcr.pdf 

39. Estados 
Unidos: 
Nova York

Lei Penal de Nova York, ver especialmente o 
Artigo 130 – Crimes Sexuais 

https://www.nysenate.gov/legislation/laws/
PEN/P3THA130 

40. Estados 
Unidos: 
Porto Rico

Código Penal de Porto Rico, 2012 – Título 33, 
Subtítulo 7, Parte I, Capítulo 33 das Leis da 
Comunidade de Porto Rico, ver especialmente 
os Artigos 130 a 133 (33 L.P.R.A §§ 5191-5194) 
[Estupro] e os Artigos 87 a 89 (33 L.P.R.A §§ 5132-
5134) [Prazos de Prescrição]

https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/
Bvirtual/leyesreferencia/PDF/
Justicia/146-2012/146-2012.pdf 

41. Estados 
Unidos: 
Virgínia

Código da Virgínia, Título 18.2, Capítulo 4, 
Artigo 7, “Agressão Sexual Criminosa”, ver 
especialmente as Seções 18.2-61 a 18.2-67 (Estupro 
e Violência Sexual) e a Seção 19.2-8 (Prazos de 
Prescrição)

https://law.lis.virginia.gov/vacodefull/title18.2/
chapter4/article7/ 

42. Venezuela Código Penal da Venezuela, ver especialmente os 
Artigos 374 a 386 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/
SERIAL/65706/53561/F1608563985/VEN65706.
pdf 

Lei Orgânica sobre o Direito da Mulher a uma 
Vida Livre de Violência, 2014

https://vlexvenezuela.com/vid/ley-organica-
derecho-mujeres-740020129 

43. Uruguai Código Penal do Uruguai, ver especialmente os 
Artigos 272 a 279 (Estupro e Violação Sexual) e o 
Artigo 119 (Prazos de Prescrição)

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-
penal/9155-1933 

 Recursos e informações de apoio sobre violência sexual e de gênero 

 ʆ  https://cladem.org/practicas-prometedoras/
 ʆ  https://juntasdenorteasur.com/
 ʆ  https://gnws.org/womens-helplines/the-gnws-womens-helplines-project/.
 ʆ  https://www.rainn.org/national-resources-sexual-assault-survivors-and-their-loved-ones)
 ʆ  https://www.domesticshelters.org/resources/national-global-organizations/international-organizations
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