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Lei Mariana Ferrer 
e o perigo das 
boas intenções 
no julgamento de 
crimes sexuais

Por Renan Trindade
Advogado Criminalista

(...) muitas vezes, 
o argumento 
da defesa dos 
investigados nestas 
situações esbarra 
na premissa de 
desacreditar a 
palavra da vítima 
a partir de um 
julgamento moral, 
como vestimentas, 
ter hábito de 
consumir bebida 
alcoólica, etc.
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Clodomir Araujo Advogados Lei Mariana Ferrer

Os crimes contra a dig-
nidade sexual são um tabu 
tanto social quanto jurí-
dico. Social, porque dizem 
respeito a condutas que 
expressam uma externali-
zação de poder sobre o ou-
tro, de submissão da vítima 
a situações humilhantes e 
traumáticas, de modo que 
muitas vezes as mesmas 
preferem carregar sozinhas 
este trauma.

E jurídico, porque, em 
determinados momentos, 
há uma exposição imensu-
rável da intimidade da víti-
ma, muitas vezes culpabi-
lizando-a ou relativizando 
a violência sofrida. É o que 
fala Mailô Andrade em seu 
livro fruto de uma disserta-
ção de mestrado pelo Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Direito da Universidade 
Federal do Pará (“Ela não 
mereceu ser estuprada”: a 
cultura do estupro nos ca-
sos penais).

Fruto de um trabalho 
minucioso, a autora expli-
ca que há uma duplicação 
de violência nos casos de 
estupro, pois há uma rea-
firmação dessa cultura do 
estupro a partir de uma lin-
guagem sutil e implícita na 
justiça criminal.

Em igual modo, deve-
mos também considerar 
aqui que, muitas vezes, o 
argumento da defesa dos 
investigados nestas situa-
ções esbarra na premissa 
de desacreditar a palavra 

da vítima a partir de um jul-
gamento moral, como vesti-
mentas, ter hábito de con-
sumir bebida alcoólica, etc.

Mas até que ponto, den-
tro dos parâmetros éticos, 
isto deve ser tolerado? É 
aceitável colocar em situa-
ção ainda mais vexatória 
uma vítima que decide nar-
rar um episódio de estupro?

É justamente por isso 
que em 22 de novembro de 
2021 foi promulgada a Lei nº 
14.245/21 (Lei Mariana Fer-
rer) que visa punir condutas 
atentatórias contra a digni-
dade de vítimas de violência 
sexual e das testemunhas 
do processo durante julga-
mentos, alterando o Código 
Penal e Código de Processo 
Penal.

A nova lei trouxe o au-
mento de pena de 1/3 para o 
delito de coação no curso do 
processo de crimes sexuais 
(art. 344, parágrafo único do 
Código Penal). 

No mesmo sentido, é 
proibida a manifestação 
sobre fatos relativos à víti-
ma ou testemunha que não 
conste nos autos do proces-
so, bem como o uso de lin-
guagem, informação ou ma-
terial ofensivos à dignidade.

Por outro lado, também 
devemos questionar que, 
apesar das boas intenções, 
há um raciocínio delicado 
nesta lei.

Primeiro, traz a ideia de 
respeito na tratativa das ví-
timas e testemunhas, situa-

ção que já deveria ser garan-
tida pelo juiz independente 
da lei e o mesmo serve para 
defensores e acusação.

Em segundo, e mais 
complexo ainda, é a margem 
de interpretação que é dada 
ao juiz para definir o que é 
ofensivo à dignidade e tam-
bém sobre quais provas po-
dem ser produzidas neste 
tipo de processo. 

Lembremos que esta-
mos diante de uma justiça 
criminal que tende a refle-
tir a duplicação de violência 
nos casos de estupro, logo 
grandes possibilidades de 
um moralismo excessivo, 
que muitas vezes podem 
impedir a produção de uma 
prova em um tema tão sen-
sível.

Enfim, é uma temática 
bastante linear e delicada, 
que pode acabar promoven-
do ainda mais violência con-
tra vítimas e testemunhas, 
por isso, em que pese a boa 
intenção, devemos sempre 
estar atentos ao contexto 
e evitar com que a violência 
seja replicada por nós mes-
mos na aplicação da lei pe-
nal.

Para acessar a Lei 
Mariana Ferrer

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14245.htm
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Juíza aplica nova lei de improbidade administrativa e encerra processo 
de ex-prefeito

O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende uso de 
gravação ambiental como prova também para a acusação

“Teimosinha”: mecanismo procura valores de devedor por até 30 dias

A juíza da 4ª Vara Cível de Carapicuíba/SP extinguiu processo em que ex-prefeito do 
município era acusado de fraudes, aplicando as alterações constantes na lei de im-
probidade administrativa, que agora determina a obrigatoriedade do dolo específico 
para a configuração de ato ímprobo. A magistrada apontou que “Se, em tese, há vio-
lação aos princípios da administração pública, deveria o Ministério Público explicitar 
quais as ações ou omissões dolosas de cada um dos integrantes do polo passivo, 
mencionando os documentos inerentes e detalhar a finalidade de cada um deles ao 
agir de maneira ilícita.”

Em parecer proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade promovida pelo Parti-
do Rede Sustentabilidade, onde é questionado um trecho da lei “anticrime” , Augusto 
Aras defendeu pela inconstitucionalidade da restrição a provas obtidas por meio de 
gravação ambiental clandestina apenas para uso da defesa. Para o Procurador-Geral 
a restrição da utilização de tal meio de prova viola aos princípios como o devido pro-
cesso legal, a paridade de armas, a boa-fé e a lealdade processuais.

A ferramenta foi implementada no sistema SISBAJUD em 2021 para dar mais efetivi-
dade na busca por valores de devedores que são executados judicialmente. Agora, os 
advogados não precisam peticionar ao juiz por busca de valores a cada 24 horas. O 
sistema “teima” e fica rodando até encontrar valores em contas bancárias que pos-
sam ser bloqueados por até 30 dias.

Direito Público

Direito Penal

Direito Civil

Improbidade Administrativa

Direito Constitucional Direito Processual Penal

Direito Processual Civil

FIQUE DE OLHO
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Proposta de alteração do CPC: aumento no valor de honorários 
advocatícios nas ações cíveis

Cartórios registraram números recordes de divórcios e inventários em 
2021

STJ definirá se a conta corrente pode ser encerrada de forma 
unilateral pelos bancos

A lei atual estabelece que os honorários serão entre 10% e 20% do valor da conde-
nação, do proveito econômico ou da causa. O Projeto de Lei nº 2.761/2021 traz a 
proposta de aumento da quantia para 20% do valor da causa ou condenação e au-
toriza o advogado a optar por uma das bases de cálculo na petição inicial, proibindo 
a interpretação restritiva pelo juiz.

Em meio à pandemia da covid-19 em 2021, os cartórios registraram números record-
es: 77,1 mil divórcios e 226 mil inventários. Os volumes são os maiores desde 2007, 
quando passou a ser possível realizar esses procedimentos fora do Judiciário - a au-
torização está na Lei nº 11.441, que completou neste mês 15 anos.

De acordo com o Ministro Sanseverino, prevalece no STJ orientação no sentido da 
validade da resilição unilateral do contrato de conta corrente por parte da instituição 
financeira, nos termos da Resolução 2.025/1993 do Conselho Monetário Nacional, não 
se aplicando, nessa hipótese, a regra do Código do Consumidor, que veda a recusa de 
fornecimento de produto ou serviço a quem se disponha a pagar por ele.

Direito Civil Direito do Consumidor

Direito Civil

Direito Civil

Direito Processual Civil

Direito da Família Direito Processual Civil

FIQUE DE OLHO

Cursos gratuitos oferecidos pelo Senado Federal 
Cursos abertos e sem custo para a comunidade legislativa e os cidadãos

DICA DO CLODOMIR
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CURIOSIDADE
Representatividade
feminina

De 61 tribunais brasileiros, 18 são 
presididos por mulheres

Embora seja crescente o número de mulheres em 
profissões ligadas ao Direito, números mostram 
baixa representatividade em cargos de poder.

Imagem: Arte Migalhas.
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Caso 
Boate 
Kiss

DECISÃO
COMENTADA

Após 10 dias de julga-
mento, foram condenados, 
em dezembro de 2021, os 04 
acusados pela tragédia ocor-
rida em 2013 na Boate Kiss: 
Elissandro Spohr, sócio da 
boate, a 22 anos de prisão; 
Mauro Hoffman, também 
sócio da Kiss, a 19 anos de 
prisão; Marcelo de Jesus, 
cantor que acidentalmente 
encostou o instrumen-
to pirotécnico no forro in-
flamável do teto da boate, a 
18 anos de prisão; e Luciano 
Bonilha, técnico da banda 
que comprou o instrumen-
to pirotécnico, a 18 anos de 
prisão. 

Após obterem o direi-
to de recorrer em liberdade, 
os condenados foram sur-
preendidos por provocação 
do Ministério Público que, 
acatada pelo Supremo Tri-
bunal Federal, resultou no in-
ício do cumprimento de pena 
pelas 242 mortes, em hom-
icídio simples, e 636 tentati-
vas de homicídio - por conta 
dos feridos sobreviventes da 

tragédia - na categoria ‘dolo 
eventual’.

A polêmica da conde-
nação - além das incongruên-
cias processuais e materiais 
como a supressão de instân-
cias e a responsabilização 
unilateral dos particulares 
(ainda que a boate dispu-
sesse de licença regular de 
operação), vincula-se ao fato 
de que essa espécie de dolo 
admite que o autor, tendo 
plena consciência dos riscos, 
aceitou e acatou a possibili-
dade do resultado danoso se 
concretizar.

Na fase atual, a defesa 
dos condenados deve aguar-
dar parecer do STF, a fim de 
que a condenação seja man-
tida ou alterada em seus 
termos, na medida em que 
implementa um perigoso 
precedente em sua essência.

Direito Penal

Direito Constitucional

Para ler a íntegra 
da sentença

Direito Processual Penal

Nos últimos tempos mui-
to se fala sobre a temática da 
improbidade administrativa. 
Este termo já não é mais uma 
exclusividade para quem 
atua no âmbito jurídico, mas 
sim, na rotina da população. 
No entanto, poucos enten-
dem com propriedade deste 

assunto, e realmente enten-
dem o que é.

Foi pensando nestas 
questões que iniciamos uma 
série de postagens nas redes 
sociais oficiais do escritório 
Clodomir Araujo Advogados. 
Para acompanhar, siga nos-
sas páginas.

ACONTECEU NA REDE

Por Najla Mattar
Pós-Graduanda 
em Direito Penal 
e Criminologia

http://
https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/12/B2D28CB95C2B9B_sentenca-caso-kiss.pdf
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