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O presente trabalho se trata de uma pesquisa sobre o crime de Estupro de 
Vulnerável, visando à palavra da vítima no processo penal. No âmbito do processo 
penal o crime de Estupro de Vulnerável, além de abranger a investigação sobre a 
conjunção carnal ocorrida em desfavor da vítima, também aborda os atos 
libidinosos, os quais podem ser diversos e de certa forma ais difíceis no tocante a 
produção de provas. Em relação à palavra da vítima, é válido ressaltar que nos 
crimes de Estupro de Vulnerável as vítimas são crianças, as quais possuem certa 
imaturidade psíquica, podendo ser influenciadas por alguém, podendo temer alo, ou 
então ter uma falsa memória quando se tratar do reconhecimento pessoal do autor. 
Como o crime supracitado é cometido na maioria das vezes sem testemunhas, não 
deixam vestígios, portanto há poucos meios de prova (principalmente em se tratando 
do ato libidinoso), o que torna o julgamento da parte acusada cada vez mais difícil. 
Na fase do Inquérito Policial há certa deficiência no que diz respeito à oitiva dessas 
crianças e adolescentes que foram abusados sexualmente, pois a delicadeza do 
assunto não poderia ficar ‘’nas mãos’’ muitas vezes de provas tão insuficientes e de 
pessoas não qualificadas corretamente para desenvolver uma análise mental com o 
menor de idade. Portanto o que acontece é a valorização da palavra da vítima, onde 
não raras às vezes, podem ocorrer erros que acarretam conseqüências extremas na 
vida de uma pessoa que está sendo acusada, tanto na esfera penal, quanto na vida 
pessoal do mesmo, moralmente falando. Tem-se por objetivos, a produção de 
provas novas no processo penal para que se ocorra um julgamento mais adequado, 
e a ciência das conseqüências decorrentes da falta de provas na vida do acusado. A 
metodologia a ser utilizada está embasada no Juspositivismo, no Behavorismo, e no 
método indutivo. O que se espera é um melhoramento no sistema processual penal, 
e com isso, decisões mais adequadas. 
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