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RESUMO
O objetivo do projeto tem por finalidade tratar de um tema pouco discutido no ordenamento jurídico e até mesmo no
cotidiano pessoal, que é o lado do acusado que dificilmente param para analisar. É também, revelar o quanto essa
pratica vem sendo constante atualmente. Ao transcorrer o projeto foi utilizado a pesquisa em documentos eletrônicos
que tratam do tema e uma variedade de obras escritas por autores competentes com relação ao assunto tratado. Os
resultados esperados a propósito visam abranger uma maior quantidade populacional possível e consequentemente
conscientizá-las com relação a essa problemática. Demonstrar que há meios cabíveis com o propósito de diminuir essa
pratica corriqueira. Pretendem também despertar nas pessoas uma ânsia de justiça e que elas promovam ações de
acordo com os meios disponíveis para a futura mudança e as tornem efetivas e constantes.

PALAVRAS-CHAVE: Suposta vítima; Injustiça; Danos irreparáveis.

1 INTRODUÇÃO

Quando o assunto é vulnerável permanentemente o escudo de proteção vem à tona. O foco é
voltado para a suposta vítima. Esse conceito vai muito além do que se imagina até mesmo por esse
desconhecimento com o assunto que por vezes, pessoas são incriminadas inocentemente por essa
suposta  pratica.  É  presumido  que  esse  ato  aconteça  contra  mulheres,  porque  este  é  um fato
constante em nosso país, no entanto, não necessariamente elas estarão sempre com a razão ao
alegarem que foram vitimas dessa situação.

A problemática do projeto está relacionada à: Que forma o estupro de vulnerável pode atingir
o suposto criminoso no caso relatado? O lado protetor da humanidade vem muito sensibilizado nos
últimos tempos, o que as impede de enxergar algumas realidades visíveis . Por exemplo, há diversos
motivos para que uma mulher denuncie um homem inocente com a única e exclusiva finalidade de
prejudicá-lo. Por mais que eles raramente são citados, não deixam de existir. Alguns desses motivos
são: mulheres que são rejeitadas pelos sujeitos que desejam, um excelente exemplo disso é o caso
da Síndrome da Mulher  de Potifar,  onde a mesma, foi  refutada e abriu  uma denúncia contra o
indivíduo que a rejeitou. Mulheres que sentem ódio do ex-marido por traição ou algo semelhante.
Mulheres  que  realizam  alienação  parental  com  os  filhos  e  acabam  colocando-os  em  situação
desconfortável, como de vítima- testemunha. Entre outros diversos existentes.

A dificuldade não está na denúncia injusta pois ela pode ser feita por qualquer leigo, mas, a
conclusão que se tem do caso e as complicações que acarreta na vida de uma pessoa condenada
inocentemente. Repetidamente a justiça brasileira vem condenando pessoas porque se omitem a ler
o caso concreto e estudá-lo. Investigar os casos, recolher provas cabíveis, todas essas formas de
compreender o processo vêm acontecido esporadicamente, afinal, condenar é menos trabalhoso do
que justificar o por que aparentemente o indivíduo pode ser inocente. O que é uma extrema farsa,
até porque esses erros jurídicos não atingem somente o suposto réu, mas uma população inteira de
trabalhadores.  No  ponto  de  vista  publico  é  um  absurdo  o  dinheiro  gasto  com  as  prisões
improcedentes,  enquanto muitos criminosos percorrem soltos a disposição dos crimes que iram
cometer com a certeza de que não serão punidos por uma justiça injusta. De fato, é contraditório o
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termo justiça injusta, porém, é contraditório também uma Constituição Federal onde seu principio
primordial  é  a  defesa  da  dignidade  da  pessoa  humana,  mas,  corriqueiramente  condenam
injustamente pessoas que poderiam dar continuidade a sua vida honesta, essa é a realidade atual.

Não pode ser deixado de citar a gravidade dos danos irreparáveis que essas pessoas sofrem,
de uma maneira geral, não somente os que são denunciados por estupro de vulnerável, ainda que
este projeto foque nisso. São seres humanos que lutam cotidianamente para se readequar a uma
sociedade individualista e egoísta, um outro exemplo surpreendente é o Caso dos Irmãos Naves,
onde são confundidos e considerados criminosos e consequentemente sofrem horrores no sistema
carcerário.   A  batalha  é  extensa para  conquistar  seu espaço novamente,  sua vida  digna,  seus
valores morais e até mesmo sua honra.  Em um programa de televisão um advogado é entrevistado,
e no decorrer da entrevista  ele declara a seguinte frase:  “É muito  complicado defender  alguém
inocente, pois quando defendo alguém sabendo que ele verdadeiramente cometeu o crime ao qual é
acusado, tenho a certeza que ao sair dali ele sendo inocentado ou incriminado, eu como advogado
fiz meu papel, agora, jamais conseguirei dormir tranquilamente ciente de que meu cliente é inocente
e está sendo condenado injustamente. Eu me sinto um fracassado, tanto como advogado, quanto
por participar de uma justiça como essa.” O que de fato infelizmente, é verdade.

Conclui-se que, há necessidade de conscientização de uma população que pouco ouve falar
sobre  assuntos  referentes  a  isso.  Até  o  presente  momento  a  humanidade  se  encontra  muito
acomodada com essas condenações, o que é algo inadmissível. A justiça deve estar a dispor das
pessoas,  e  cumprir  a  sua real  finalidade  que é  justamente  o  significado da palavra,  sem mais
acréscimo.  Um povo que pouca sabe,  pouco se  mobiliza.  O assunto  necessita  chegar  a maior
quantidade de pessoas possíveis  para  que as providencias sejam tomadas e  essa pratica seja
efetuada cada vez menos.  Há meios  de conscientização populacional,  por  exemplo,  divulgando
esses  assuntos,  demonstrando  os  danos  irreparáveis  que  esses  acontecimentos  acarretam  no
decorrer da vida do inocente. Meios e formas que envolvem principalmente a justiça brasileira, para
que haja uma comoção com a situação e que voltem sua atenção em especial para casos como
esses citados a cima. É visível o excesso de trabalho que tem um magistrado por exemplo, mas é
intolerável que por esse motivo o caso não seja analisado e tenha seu desfecho de forma justa.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi utilizado o método teórico, que consiste na pesquisa de obras, artigos de periódicos e
documentos eletrônicos que tratam do tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados têm como intenção primordial a conscientização da população com relação a
uma problemática pouco discutida e demonstrar o quanto casos como esses são corriqueiros no
ordenamento jurídico brasileiro. E disponibilizar os meios cabíveis para minimizar essa pratica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se  que,  a  persistência  nesse  erro  jurídico  grosseiro  de  incriminar  alguém  sem
fundamentação  adequada,  acarreta  inúmeros  problemas  tanto  para  a  administração  financeira
quanto para o ambiente jurídico. São falhas que por vezes não podem ser reparadas futuramente.
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Por isso a cautela em casos como esses citados no projeto é essencial para um desdobramento
justo no processo.
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