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RESUMO
A pesquisa em apreço busca tratar acerca dos casos de falso estupro. Assim, o presente trabalho pretende analisar
quais  as implicações psicológicas causadas ao menor em decorrência  do afastamento da criança de seu convívio
familiar.  Em regra, a medida utilizada para proteger uma criança que supostamente sofreu estupro de seu genitor é
retirá-la de perto do mesmo, com o intuito de prevenir futuros danos, até que os fatos sejam devidamente averiguados.
Todavia,  o processo muitas vezes é moroso, sendo que neste período, a criança se mantém separada do suposto
agressor. É imprescindível o afastamento do agressor em relação à vítima, afinal, a iminência de uma nova agressão
sexual é mais prejudicial do que um dano oriundo de uma medida protetiva aplicada de forma indevida. Entretanto, essa
necessidade não se confirma nos casos de falso estupro, casos em que se percebe o prolongamento excessivo do uso
da medida judicial de afastamento. Sendo assim é necessário refletir que talvez o Estado seja culpado, nestes casos,
pelo dano causado a família. Afinal, é responsabilidade do Estado oferecer o acesso à justiça de forma eficaz e célere, o
que normalmente não ocorre. 

PALAVRAS-CHAVE: Falso Estupro; Morosidade processual; Responsabilidade do Estado.

1 INTRODUÇÃO

Quando um dos ascendentes notícia que o outro praticou o delito de estupro tendo por vítima
o menor vulnerável, uma das primeiras atitudes a ser tomada é suspender o direito de visita do
suposto agente, conforme medida prevista nos artigos 129, inciso X e 130 do Estatuto da Criança e
do Adolescente (BRASIL, WEB, 1990). A partir disso, o fato é investigado, buscando demonstrar a
realidade do ocorrido. Tal medida se fundamenta na proteção integral do menor, visando afastá-lo
de qualquer tipo de agressão, principalmente a sexual. Afinal, se esta ocorre, gera danos graves ao
desenvolvimento da criança.

A problemática, aqui explorada, surge quando a alegação é falsa, por equívoco ou má fé da
parte que alegou. Em qualquer caso, seja verdadeiro ou falso, o genitor é afastado do filho e só terá
o direito de visita restaurado após a apuração dos fatos que provem a ocorrência ou não do delito.
Ou seja, até o fim deste processo, pai e filho se manterão distanciados, com o intuito de proteger o
menor da suposta agressão sexual, suprimindo desta forma o pleno convívio familiar. 

Como mencionado, em que pese o intuito dessa medida ser a proteção no menor. Nos casos
de equívoco,  esta  medida é extremamente prejudicial,  pois  causa dano ao desenvolvimento  da
criança, pela falta do afeto do outro genitor. 

Por  conta  disso,  torna-se  importante  que haja  a  celeridade na apuração dos fatos  como
realmente aconteceram, a fim de que tal medida não perdure por muito tempo e assim seja possível
o reestabelecimento do convívio familiar. Todo processo judicial deve observar o princípio do tempo
razoável do processo e como Ingo Sarlet defende é dever do Estado viabilizar técnicas processuais
e  gerenciais  capazes  de  garantir  um  fluxo  adequado  do  processo  (SARLET;  MARINONI;
MITIDIERO, p. 798, 2016).
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Sendo  assim,  questiona-se,  o  Estado  como  detentor  da  jurisdição  não  seria  então  o
responsável por esse distanciamento em decorrência da morosidade da tramitação do processo?
Como fica o direito do genitor acusado de exercer a parentalidade quando esta é interrompida por
um longo prazo por  motivo infundado? A dignidade do pai  e  do filho  estão sendo preservadas
nesses casos? Por  tomar tal  medida e despender tanto tempo para a averiguação dos fatos e
desenvolvimento do processo, poderia se afirmar que o Estado como ente responsável pela família,
não estaria lesando a dignidade da família? 

Em face do problema exposto, se faz necessário analisar a doutrina sobre o tema e averiguar
o que acontece na realidade por meio de pesquisa jurisprudencial para entender se de fato o Estado
é falho na situação ora explanada. Afinal, o Estado possui o dever de garantir condições propicias
para a manutenção da afetividade familiar (OLIVEIRA, p.281, 2002).

É notório que o poder judiciário possui certas deficiências, mas no caso em questão, a falha
pode gerar um grande dano à família e ao desenvolvimento do menor vulnerável, uma vez que o
tempo de afastamento pode tornar o genitor um estranho para o filho. Consequentemente, pode-se
inferir  que há a necessidade de se dar preferência a esses casos, proporcionando ao processo
maior celeridade processual. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

O método utilizado para a pesquisa foi o teórico que consiste na consulta de obras, artigos de
periódicos, documentos eletrônicos, bem como da legislação pertinente sobre o tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado esperado desta pesquisa é provar que os processos que envolvem estupro de
vulneráveis devem necessariamente observar a celeridade processual objetivando assim a proteção
da família e do melhor interesse do menor. Ademais, visa evidenciar a deficiência estatal nos casos
de falso estupro supostamente realizados por genitores, bem como a responsabilidade do Estado
quando as medidas tomadas causarem danos à personalidade do infante em virtude da morosidade
processual, visto que o menor será privado do pleno convívio familiar. Por fim, buscar-se-á participar
de eventos científicos para divulgar e compartilhar a ideia com outros pesquisadores da área.

4 CONCLUSÃO

Diante o exposto espera-se constatar que a delonga processual das ações que envolvem
falsas alegações de estupro dos genitores em relação a seus filhos não observa o princípio da
celeridade processual e do acesso à justiça. 

Sendo assim, será possível destacar que há uma falha no judiciário que prejudica a família,
causando danos ao menor, isto porque, em prol da proteção deste, se afasta o suposto agressor da
vítima.  Esta medida é necessária  em casos reais  de agressão sexual,  mas nos casos falsos a
medida  deveria  ser  cancelada,  no  menor  tempo possível,  fato  que  só  ocorre  com a  prova  da
inocência do genitor.

Conclui-se,  provisoriamente,  que  este  dano  é  ocasionado  pelo  Estado,  uma  vez  que,  o
mesmo é o detentor da jurisdição. Isso porque se o Estado é o detentor da jurisdição espera-se que
a  prestação  seja  adequada  e  permita  o  acesso  à  justiça,  e  caso  isto  não  ocorra  que  haja
responsabilização  pelo  dano  causado.  Em  outras  palavras,  é  necessário  averiguar  a  real
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responsabilidade  do  Estado  no  tempo  levada  para  analisar  os  processos  que  envolvam falsas
alegações de estupro de vulneráveis supostamente realizadas por genitores.
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