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RESUMO 

 

No nosso ordenamento jurídico brasileiro, não existe um tipo penal com 
denominação própria para a conduta de abuso sexual no transporte publico, de fato 
a constituição tipifica esta conduta como importunação ofensiva ao pudor, onde a  
punição é uma única multa. O objetivo é chamar a atenção das autoridades, das 
pessoas e da sociedade, buscando uma forma de combater o abuso sexual dentro 
do transporte público, conscientizando e encorajando as vítimas a denunciar o 
criminoso, a vítima de abuso, pode denunciar pelo disque denúncia, local ou 
procurar a polícia Civil. A pesquisa utilizada trata se de um estudo de natureza 
exploratória e métodos qualitativos, assim como as leis, as campanhas e os planos 
que são elaborados com a finalidade de combater o abuso sexual em meio ao 
transporte público. A insegurança esta em todo o lugar, o que pode se observar e 
que a mulher não tem a mesma paz e tranquilidade que homem tem, visto isso é 
necessário que o abuso sexual deixe de ser contravenção penal e tenha uma 
tipificação específica, para que criminosos, respondam pelo crime e não pague 
apenas uma multa.    

 

Palavra-chave: Direito Penal, contravenção Penal, Abuso sexual contra a mulher no 
transporte público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

In our Brazilian legal system, there is no criminal type with a proper name for the 
conduct of sexual abuse in public transportation, in fact the constitution typifies this 
conduct as offensive to modesty, where punishment is a single fine. the objective is 
to draw the attention of authorities, people and society, seeking a way to combat 
sexual abuse within public transport, raising awareness and encouraging victims to 
report the criminal, the victim of abuse, can denounce by the complaint denounce, 
local or seek the Civil Police. The research used is a study of exploratory nature and 
qualitative methods, as well as laws, campaigns and plans that are designed to 
combat sexual abuse in public transportation. The insecurity is everywhere, which 
can be observed and that the woman does not have the same peace and tranquility 
that man has, since it is necessary that sexual abuse ceases to be criminal 
contravention and has a specific typing, so that criminals, respond for the crime and 
do not just pay a fine. 
 

 

 

Keyword: Criminal Law, Criminal contravention, Sexual abuse against women in 

public transport 
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1.0 INTRODUÇÃO 

A Presente pesquisa tem o propósito de analisar o abuso sexual que 

acontece no transporte público, uma vez que tal ação se caracteriza devido à 

aglomeração dentro de coletivos, onde pessoas mal intencionadas aproveitam da 

situação para se satisfazer através de atos sexuais. Casos de abusos sexuais no 

transporte público acontecem com bastante frequência e o número de ocorrências 

registradas pela policia civil, tem chamado a atenção da população e das demais 

autoridades. 

O objetivo é atribuído para as mulheres que são vitimas constantes deste 

abuso sexual, e se calam por vergonha ou medos de exposição, e devido a estes 

fatos, não denunciam o agressor. A intenção do trabalho é mostrar para a sociedade 

como a proporção a este assunto vem crescendo, como é visto juridicamente e de 

como incentivar as vítimas a não se calar diante do abuso sexual dentro do 

transporte público. 

É de fato que muitas pessoas não sabem identificar o abuso sexual dentro 

dos transportes públicos. Então como podemos identificar tal abuso sexual? Tais 

atos acontecem de modo constrangedor, sabe se que o uso de coletivos faz parte da 

vida diária da população, pois nem sempre as pessoas podem utilizar meios de 

transportes particulares. A aglomeração, que se encontra dentro de coletivos, é um 

fator para que se aconteça, o abuso sexual, onde as mulheres são expostas a 

apertões, passadas de mão, beliscão em partes íntimas, e outros fatores totalmente 

constrangedores. 

O objetivo Geral é chamar a atenção das autoridades e das pessoas em 

relação a este problema, buscando uma forma de combate ao abuso sexual dentro 

do transporte público, conscientizando a sociedade e encorajando as mulheres 

vítimas de abuso sexual dentro de transporte público a denunciar os agressores.  

Por meio dos objetivos específicos são destacados alguns pontos fundamentais, 

como por exemplo: como identificar o abuso sexual nos transportes públicos, ou 

seja, como se caracteriza e acontece, conhecer planos, leis e campanhas, contra o 

abuso no transporte público, demostrando de modo perfeito os projetos já existentes 

e projetos futuros, e por fim apontar medidas a ser tomada, na evidência de abuso 

sexual nos transportes públicos.                                                                   
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Por fim, esta dissertação trata se de uma pesquisa bibliográfica de natureza 

exploratória, e de método qualitativo, tendo assim como base o abuso sexual que 

acontece dentro de ônibus, metrô, e outros transportes públicos, através de uma 

pesquisa completa, de autores renomados, que deram uma maior sustentação 

teórica a esta monografia. 
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2.0  CARACTERÍSTICAS DO ABUSO SEXUAL NOS TRANSPORTES 

PÚBLICOS. 

O Abuso sexual nos transportes públicos é um problema que vem crescendo 

dia após dia, infelizmente ouvimos falar com frequência em casos de abusos sexuais 

dentro de coletivos, principalmente nas grandes cidades, por haver um número 

maior de habitantes, assim formando uma aglomeração nos transportes públicos, 

como por exemplo, nos ônibus, trens e metrô onde acontece o abuso sexual. 

Apesar da repercussão na mídia, de alguns casos de abusos sexuais, 

caracterizado dentro de transportes públicos, a frequência do crime é maior, de 

acordo uma pesquisa realizada na grande São Paulo, indica um aumento de 35% de 

casos de abuso dentro de coletivos no ano de 2017.                    

2.1 DOS ATOS SEXUAIS  

Como se sabe o abuso sexual dentro de transportes coletivos acontece 

através de atos constrangedores, o que de fato inibem a ação das mulheres, esses 

atos constrangedores, são classificados como: “apertões, beliscões em partes 

íntimas, passadas de mão, e em alguns casos, chegando até a ejaculação”. 

Os casos de abuso sexual no transporte públicos, geralmente acontecem nos 

horários de picos, devido à superlotação, dos ônibus que são insuficientes, para a 

demanda da população. Os abusos sexuais podem ser classificados como ato 

obsceno, cuja pena é de 03 meses a 01 ano de prisão de acordo o Art. 233. CP: 

  “Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público”. 

Segundo o Doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, considera o ato obsceno, como: 

 “Aquilo que ofende o pudor ou a vergonha causando sentimento de repulsa e 

humilhação criado por um comportamento indecoro.”. 

Ou também pode ser classificado como importunação ofensiva ao pudor, 

onde é gerada uma multa, que é aplicada pelo juiz. Assim diz o Art. 61 da Lei das 

contravenções penais: 

 “Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo 

ofensivo ao pudor”. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11736246/artigo-61-do-decreto-lei-n-3688-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110062/lei-das-contravencoes-penais-decreto-lei-3688-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110062/lei-das-contravencoes-penais-decreto-lei-3688-41
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Ou seja, de acordo o doutrinador Guilherme Nucci, a importunação ofensiva 

ao pudor, é algo visto como atos considerados de menor importância, assim ele 

destaca: 

De acordo com NUCCI  

 

[...] passar a mão nas pernas da vítima, devem ser considerados uma 
contravenção penal, e não um crime. A este, é preciso reservar o ato 
realmente lascivo, que sirva para satisfazer a ânsia sexual do autor, que se 
vale da violência ou da grave ameaça.  (DARTORA, 2018) 

             Para CARAMIGO  

 

Assim sendo, uma simples passar de mãos nas pernas, seios, genitália ou 
uma encoxada, sem a lascívia que o crime de estupro exige para configurar-
se, caracteriza a Importunação ofensiva ao pudor.  (Ventura, 2016) 

 

Em todos os casos, os atos são crimes contra a dignidade sexual da mulher. 

Os agressores também agem, quando as vitimas estão cochilando, onde 

aproveitam para praticar tamanha insanidade e para por em pratica seus desejos 

sórdidos, aproveitando a situação para passar a mão nas pernas e seios das 

vítimas. 

2.2 DAS VÍTIMAS 

Os casos de abuso sexual, em transportes públicos, são mais frequentes do que se 

imagina, as vítimas se expressam com sentimento de angústia, insatisfação e 

revolta. De fato as vítimas de abuso sexual dentro de coletivos, necessitam de um 

acompanhamento médico e psicológico, é o que se conclui, através de depoimentos 

tristes de mulheres, que assumiram serem vítimas do abuso sexual em ônibus ou 

metrô, ao utilizar o transporte para suas atividades diárias.  

Depoimento 01:                                                                                                      

Já sofri inúmeros assédios nos ônibus que circulam no DF. Como moro 
próximo à EPTG, pego ônibus de várias linhas que passam pela via. Nos 
horários de pico, eles estão sempre lotados. Da última vez, mesmo sentada, 
um rapaz, em pé, começou a roçar o seu órgão genital no meu corpo. 
Afastei-me ao ponto de ter de ficar praticamente com o corpo colado ao da 
pessoa que sentava ao meu lado, próximo da janela. Guardo o sentimento 
de nojo e a sensação de impunidade, pois todo mundo viu e ninguém fez 
nada. (Vitima: Não identificada) 
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Depoimento 02: 

Dias atrás, fui à UnB fazer uns procedimentos antes de começar as aulas. 
Peguei um ônibus da linha Grande Circular e sentei-me em um banco 
paralelo ao corredor. Logo depois, entrou um rapaz e ficou perto de mim, 
em pé. A toda hora, ele jogava seu corpo sobre o meu, buscando se 
encostar em mim. Ao chegar na minha parada, pedi licença para descer. 
Em vez de deixar eu passar e sentar no banco, ele me seguiu no interior do 
ônibus até a porta de saída. Como não dava para alcançar o botão de 
parada, pedi que ele acionasse para mim. Ele me perguntou, então, o que 
eu daria em troca. Respondi que não daria nada, pois estava pedindo 
apenas uma gentileza. Ele respondeu que não precisaria pagar naquela 
hora, poderia pagar depois, de outra forma, insinuando uma relação sexual. 
Fiquei desesperada, sai de perto dele, consegui acionar o botão de parada 
e desci correndo. Senti-me com medo, envergonhada e impotente. O que 
me deixou mais indignada foi que várias pessoas viram e não fizeram nada 
(Vitima: A.L. P, 22 anos, estudante) 

Portanto, nota se que o abuso sexual em transportes públicos, virou rotina e é 

algo que amedronta as mulheres, pois gera uma sensação de insegurança e 

qualquer esbarrão, causado ali no momento de aglomeração, já causa tensão para 

as mulheres, o fato é que não sabemos até quando iremos viver esta situação 

caótica. 

2.2.1 Trama de uma vitima de abuso sexual dentro do transporte público 

Quando alguém passa por uma situação de abuso sexual no transporte 

público é normal apresentar certos sintomas, como a ansiedade, pânico ou 

depressão, somando a outros fatores, como por exemplo: Medo das pessoas, não 

acreditar, medo do abusador, muita vergonha, sentimento de culpa, medo de reviver 

experiências, medo de perder emprego e amigos e medo de enfrentar um processo 

e não dar em nada.                                   

O trauma pode mudar a vida de uma pessoa, e por conta desses traumas, a 

vítima não procura uma ajuda, por medo de exposição ou vergonha. Essas pessoas 

devem passar por um tratamento psicológico e médico com profissionais 

capacitados, onde participaram de palestras, e terapias, em prol da recuperação as 

vítimas de abuso sexual no transporte público. 

2.3  QUEM SÃO OS ABUSADORES E AS VÍTIMAS 
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De acordo depoimentos dados por vítimas de abuso sexual em meio ao 

transporte público o perfil dos abusadores, são de homens com média de 30 a 32 

anos e preferem atacar de manhã ou no fim da tarde, momento em que a 

superlotação em ônibus e metro são maiores, já as vitima tem idade média de 28 

anos. Em muitos casos o criminoso começa o abuso no começo da linha e só param 

quando a vítima desce. 

2.4 ONDE E COMO ACONTECEM OS ABUSOS 

Devido aos inúmeros casos registrados de abuso sexual dentro do transporte 

público, foi feita uma relação de onde e como acontecem os abusos na grande São 

Paulo, onde foi registrado nos últimos meses, um grande número de denúncia 

referente aos casos: 1.035 casos em ônibus municipais,765 casos no metrô e trens 

da CPTM, 371 casos em ônibus de viagem, 532 casos entre 7 horas e 10 horas ,437 

casos entre 17 horas e 20 horas e 1.300 casos na capital                                                                        

2.5 RISCOS PERMANENTES: CASOS DE ABUSO SEXUAIS EM 

TRANSPORTES PÚBLICOS PODEM ACONTECER EM TODOS OS LUGARES 

O transporte faz parte da vida de todos, e a maior parte da população não tem 

meios de pagar um transporte particular, para realizar suas atividades diárias, sem o 

transporte não existe cidade, não existe trabalho, a mulher precisa alcançar seu 

espaço, seus objetivos, mas para isso tem que encarar um espaço inseguro. 

A socióloga Esther Solano, acredita que a insegurança esta em todo lugar, 

até em pequenas cidades, já se houve falar de casos de abusos sexuais dentro de 

transporte públicos, que aconteceram por lá, o que de fato pode se notar é que 

quando a mulher sai para trabalhar, ela não tem a mesma tranquilidade que o 

homem tem. 

O simples fato de a mulher sair de casa e tomar o transporte público já 
causa um medo. É um risco permanente, por 24 horas por dia. Estamos em 
planos diferentes. Atos pequenos para os homens não são os mesmos para 

as mulheres. (ADORNO, 2017) 

 
 

Hoje em dia, o risco é permanente, pode acontecer em qualquer lugar e em 

qualquer horário, este assunto era um tema invisível, porém devido os múltiplos 

casos registrados nos últimos anos tem se criado campanhas que possibilita apontar 
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o abuso e mostrar que é sim uma violência, assim serve para que as mulheres se 

habilitem e para que a sociedade se sensibilize diante do caso. 

 2.6 SIM, OS HOMENS TAMBÉM SÃO VITIMAS DE ABUSO SEXUAL NO 

TRANSPORTE PÚBLICO. 

Homens também sofrem abuso sexual no transporte publico, por mulheres e 

até mesmo por outros homens, e se sentem constrangidos. O abuso sofrido por 

homens são atos mais discreto, quase não se houve falar, mas de fato acontece, é 

algo mais discreto. O pintor Antônio Nunes, de 32 anos, admite já ter sido 

assediado, no entanto, não denunciou o fato ao motorista. 

“É muito constrangedor falar, mas isso acontece e o pior é que não tem 
como um homem falar que está sendo abusado por uma mulher. Ninguém 
vai acreditar, além disso, vão achar estranho reclamar”, afirma. (Midiamax, 
2015)                                                                               

 

De fato o abuso sexual, homens podem ser vítimas de outros homens, no 

percurso do transporte público, o que causa revolta ao passageiro, por ser a vítima 

homem, formando um viés feminista, baseada nas diferenças anatômicas.  

Fui abusado sexualmente por um homem, durante meu trajeto à 
universidade. Um homem de uns 30 anos se aproximou. Estava sentado num 
daqueles bancos que é uma poltrona só. O ônibus não estava cheio, o cara 
ficou em pé ao lado, segurando nas barras de ferro e delimitando o espaço de 
forma a me deixar “encurralado”. O cara estava com uma camisa meio 
comprida fazendo com que ele pudesse tirar e esconder o pênis. Senti que o 
cara estava excitado. Fiquei espantando quando percebi e não consegui, de 
modo algum, agir ou tomar frente para contornar a situação. Fui vítima e agi 
como tal: não denunciei o abuso. Fingi que estava dormindo. Eu fiquei no 
conflito interno entre corresponder aquilo que a sociedade espera, que é ser 
violento ou corresponder aquilo que eu acredito, que é a não violência. E a 
minha solução foi fingir que estava dormindo. As pessoas do ônibus 
consideraram minha passividade como uma fraqueza, pois eu como homem 
deveria me comportar e reagir violentamente contra o tal abusador. Uma 
mulher ao fundo gritou "tem tarado no busão", e prontamente, o indivíduo se 
retirou, imune do julgamento presencial do ato. Continuei fingindo que estava 
dormindo e pude ouvir os comentários de quem estava a o redor. Alguns 
homens riram, as mulheres disseram coisas hostis como me chamar de 
trouxa, otário, que devia acordar para a vida e que o cara que estava 
assediando devia apanhar porque com gay tem que ser assim. As mulheres 
eram de meia idade, pessoas simples aparentemente sem instrução formal. 
Enquanto homem a perspectiva é de nunca ser abusado. E tendo sido 
abusado, a expectativa das pessoas é de uma reação violenta, reagir porque 
é homem. Por que o homem tem que reagir com violência? Outra coisa é o 
estereotipo do homossexual, talvez aquele cara tenha me identificado como 
homossexual e a ideia de que todo homossexual é promíscuo e está 
disponível. É mais fácil julgar o gay. E, agora, me questiono o quão as 
pessoas sentem ódio o tempo inteiro e isso me assusta. Por que o homem, 
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para se portar como homem, tem que ser violento? Por que o gay é 
estereotipado e “merece uma surra”? Por que o julgam como devasso ou 
promiscuo? Os comentários das mulheres: “Acorda pra vida, queria ver se ele 
tivesse gozado na cara dele, pra acordar pra realidade” mostram que o poder 
de reação e de julgamento da plateia é muito maior. O que mais me chamou 
atenção foi o ódio das mulheres no discurso. O ódio foi maior porque um 
homem foi abusado. Elas identificaram o cara que estava me abusando como 
um homossexual. Foi uma reação falocêntrica, homem tem que reagir com 
violência.  (DOS SANTOS, 2015) 

 

Os Homens também são vitimas da mesma forma que as mulheres, dentro do 

transporte público, tanto por outros homens quanto por mulheres é deveria ser 

tratado da mesma proporção que é tratado o assédio com as mulheres, porem o que 

se nota é que o homem não é visto com a imagem de vitima, pois os homens por 

sua vez, passaria a imagem de força e virilidade. 
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3.0  PLANOS, LEIS E CAMPANHAS, CONTRA O ABUSO SEXUAL DENTRO 

DO TRANSPORTE PÚBLICO. 

Sabe se que o abuso sexual com mulheres, acontece em diversas 

situações, porém os casos de abusos sexuais em transportes públicos têm 

crescido, e devido a esta proporção, já existem projetos de leis, planos e 

campanhas, com o intuito de conscientizar, alertar e diminuir os casos de abuso 

dentro de coletivos. 

3.1 O PROBLEMA NA LEGISLAÇÃO 

A juíza Ivana David, relata que em 90% dos estupros cometido contra as 

mulheres, sendo tentado ou consumado, o infrator recebe uma pena alta e em 

regime fechado, portanto a ação de molestar uma mulher dentro do transporte 

público, não é sempre que configura o estupro. 

De acordo a legislação, não é necessário que um agressor tenha conjunção 

carnal com a vítima, para que o crime seja configurado, se a vítima for forçada a 

tomar parte em um ato, isso também já e entendido como crime de estupro. 

Porém em muitos casos onde acontecem  abuso sexuais dentro de transporte 

público, como toque e ejaculação, são tratados como contravenções penais, com 

punições muito menores. 

E aí é um problema de legislação. Ou se amplia a lei ou aumenta a pena. A 
lei de Contravenções Penais é uma lei antiga e superada. A importunação 
ao pudor e ao sossego é antiga, de outros tempos. O que mais me 
incomoda é essa pena, uma tipificação fora do nosso tempo. O homem 
mudou, nossa sociedade mudou, os valores mudaram e a tipificação é de 
outros tempos. (ADORNO, 2017) 

Segundo a Juíza, um fator de dificuldade, são as provas, os depoimentos e as 

testemunhas, que não se sentem a vontade para conversar e relatar os fatos para as 

autoridades, dificultando o processo e por esses fatores a vítima acaba desistindo do 

processo. 

Segundo a doutrina de Mirabete, o ato de ejacular trata se, portanto de um ato 

lascivo:                                                                                                                   

Não há dúvida, portanto, de que houve ato libidinoso. O ato de masturbação 
não tem outra finalidade senão a satisfação da própria lascívia por meio da 
autocontemplação. E, no caso, tinha como evidente objeto a vítima. A 
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ejaculação em direção à vítima deixa claro que ela era o elemento por meio 
do qual o agente buscava satisfazer um desejo libidinoso. (CUNHA, 2017) 

  

3.2 DOS PROJETOS DE LEI 

Os abusos sexuais que acontecem nos meios de transporte público são atos 

que são vistos como atos comuns, frequentes do dia a dia, às vezes não alcançam a 

mesma perceptibilidade dos casos abordados pela mídia, por não serem 

denunciados pelas vitima. 

No Ordenamento jurídico brasileiro, não existe um tipo penal especifico, com 

a denominação própria para esta conduta, que caracterizam tais ações como crime 

independente, na maioria dos casos a caracterização da pratica de “violência ou 

grave ameaça” impede a punição do ato do crime de estupro de acordo o art. 213. 

Do código Penal, permitindo a tipificação desta conduta, como “importunação 

ofensiva ao pudor” de acordo estabelece o art. 61 da lei de contravenção Penal, cuja 

punição é uma única multa. 

Nos casos em que o criminoso é processado criminalmente, são punidos com  

condenações leves, como por exemplo: Trabalhos voluntários, ou pagamento de 

cestas básicas. Pensando nessa problemática, o deputado Henrique Oliveira propôs 

um projeto de lei que acrescenta art. 213 A ao Decreto de lei nº 2.848, de 07 de 

dezembro de 1940 do Código Penal, a tipificar o crime de violência em meio ao 

transporte público. 

Violência sexual em meio de transporte público: 
Art. 213-A. Constranger, molestar, assediar ou manter contato físico com 
pessoa sem sua anuência, com fim libidinoso, em meio de transporte 
público. 
Pena - reclusão:, de três a seis anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem exibe, divulga ou publica, 
por qualquer meio, imagem ou som da prática de violência sexual em meio 
de transporte público.  (BRASIL, 2014) 

 

Por outro lado a punição ao abuso sexual em transportes públicos dividem 

opiniões de juízes, por um lado os magistrados entendem com crime de estupro e 

violência, na qual prevê prisão, porém por outro lado os magistrados entendem a 

conduta  como mera contravenção penal, onde a punição é extinta somente com o 

pagamento de uma multa.                                                                                                                     

https://www.sinonimos.com.br/perceptibilidade/
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Os princípios jurídicos, muitas vezes são conflitantes, porém cabe a quem 

esta, julgando concilia-los, segundo a jurista Isabela Guimarães Del monte, diz que 

não é equivoca a interpretação de alguns juízes de casos em que um homem 

ejacula em uma mulher dentro do ônibus seja uma contravenção penal e não abuso. 

No direito Penal, violência e constrangimento tem definições muito claras. 
Isso não diz respeito ao constrangimento da vitima (prevista na lei de 
contravenções penais, ela obviamente foi violentada). Mas o juiz diz que 
não foi restrita, segurada o cabelo, não foi puxado para que o cara 
conseguisse ejacular nela, o que seria violência, (Prevista no crime de 
estupro) afirma. (DA SILVA, 2017) 

 

 Já a Juíza Teresa Cabral, Juíza de Direito titular da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Santo André, afirma que o judiciário tem um viés machista, referente às 

interpretações. 

A maioria dos abusos em transporte público caem nessa vala comum de se 
entender sempre como uma contravenção penal, e a gente não consegue 
coibir a conduta, a pessoa faz e não acontece nada (MACHADO, 2017) 

 

No Rio de janeiro, o governador Luiz Fernando pezão, sancionou um projeto 

de lei para inibir o abuso sexual nos transportes públicos, o projeto tem o objetivo de 

obrigar as empresas de transportes públicos, a anexar no interior dos veículos 

adesivos e cartazes que incentivam as pessoas a denunciar o crime de abuso 

sexual dentro de coletivos, nos adesivos e cartazes devem conter os telefones de 

órgão para denúncia. 

 

Art. 2° - Ficam as empresas concessionárias do serviço de transporte 
coletivo público ou privado no Estado do Rio de Janeiro, obrigadas a colocar 
no interior dos transportes, cartazes que incentivem a denúncia, bem como 
informar de maneira clara como a vítima deve proceder, para dar 
andamento a denúncia e facilitar a identificação do agressor. 
§ 1º - Os cartazes deverão conter também o número da Brigada Militar 
(190), da Polícia Civil (197), e da Central de Atendimento à Mulher (180). 
§ 2º - Os cartazes deverão aduzir as vítimas a guardarem informações para 
a identificação do agressor, tais como: horário, linha do ônibus, linha do 
metro, roupa que o agressor está usando e se possíveis características 

físicas. (BRASIL, Projeto de lei nº 3304 de 2017) 
 

Este projeto pretende chamar a atenção das vítimas que muitas vezes acham 

que não vale apena enfrentar um processo, pelo fato de ser difícil de identificar o 
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agressor e por não ser punido, de fato o projeto pretende se estender por todo o 

território nacional, encorajando as vítimas a não se calar diante do assunto. 

3.3 AS CAMPANHAS 

Tendo em vista o crescimento de denúncias referente ao abuso sexual dentro 

dos transportes públicos na cidade de São Paulo, foram criadas campanhas, que 

alertam o abuso sexual contra as mulheres em coletivos, depois da implementação 

de cartazes e adesivos anexados em locais visíveis, as campanhas contra o abuso 

sexual em meio ao transporte público reforçam as vítimas a romperem o silêncio, 

como por exemplo, a campanha “Juntos podemos parar o abuso sexual nos 

transportes públicos” é coordenada pelo tribunal de justiça, também participam da 

campanha órgãos como o Ministério público, Secretária de Segurança, Secretária 

dos Estados, Ordem dos advogados do Brasil, Policia Militar, polícia Civil, todos em 

prol do fim do abuso sexual em transportes públicos.                         

Outra Campanha que visa à prevenção ao abuso sexual em meio ao 

transporte público, é a campanha “contra a Violência de Gênero e o Abuso Sexual 

no Transporte Público” a campanha além de cartazes nos ônibus e metro, visa à 

distribuição de folhetos a bordos e nos terminais de passageiros. 

A campanha engloba a capacitação e treinamento de motoristas e 

cobradores, para o combate deste tipo de violência, o SEST SENAT, esta 

desenvolvendo um curso referente a este assunto com parceria com a NTU e a 

UNFPA/ONU. 

Segundo o diretor da NTU, Marcos Bicalho, destaca que ônibus são lugares 

comum de convivência e por isso devem ser lugares protegidos e receptivos. 

Essa questão do abuso diz respeito a toda a sociedade. Por isso, a 
campanha não é centrada no estímulo à denúncia, mas na promoção do 
respeito às usuárias e no engajamento da comunidade de usuários e 
usuárias do transporte em uma questão da sociedade. 

A ideia é promover uma mudança cultural que estimule vítimas de abuso 
sexual nos transportes e/ou pessoas que presenciem algum episódio de 
violência a denunciarem os agressores e, assim, possam inibir a prática 
desse tipo de crime.  (BICALHO, 2018) 
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Outra campanha, que virou protesto, foi à campanha “O transporte é publico, 

meu corpo não” o protesto foi feito por feministas, que protestavam numa estação de 

metro em São Paulo, depois de um suposto abuso sexual ter acontecido dias antes, 

o objetivo do protesto buscava por uma maior segurança a mulher e por 

profissionais capacitados, e divulgavam o crescente número de casos de abusos 

sexuais registrados. 

3.4 OS PLANOS 

O Vagão rosa, é uma determinação de lei municipal, é proposto com o 

objetivo de evitar constrangimentos devido à superlotação. Este plano é um Projeto 

de lei nº 175 de 2013, foi criado na grande São Paulo, onde os abusos sexuais 

dentro de coletivos acontecem quase diariamente, e desde então outros estados, 

como Belo Horizonte seguem com a ideia do vagão rosa, de acordo dispõe a 

obrigatoriedade de um vagão destinado ao uso feminino. 

 

Artigo 1º - As empresas que administram o sistema ferroviário e metroviário 
no Estado de São Paulo ficam obrigadas a destinar no mínimo um vagão, 
em cada composição de trem ou metrô, para uso exclusivo de mulheres.  
(BRASIL, Projeto de lei nº 175 /2013 ) 

 

3.5 AS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL NO TRANSPORTE PÚBLICO PODEM 

PROPOR AÇÃO CONTRA AS CONCESSIONÁRIAS 

Em casos de abusos sexuais, praticados em coletivos no interior do veículo, a 

vítima poderá propor ação de indenização à contra a empresa concessionaria que 

administra a linha, porém esta condição depende de provas e do devido processo 

legal, portanto poderá ser considerada a conexão entre o prestador de serviço e o 

crime sexual. Assim relata a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o 

relator Luís Felipe Salomão: 

 

EMENTA 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 
MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE "ASSÉDIO 
SEXUAL" SOFRIDO NO INTERIOR DE COMPOSIÇÃO DO 
METRÔ. ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 
DA TRANSPORTADORA. INTERESSE DE AGIR E 
LEGITIMIDADE AD CAUSAM. EXISTÊNCIA. TEORIA DA 
ASSERÇÃO. 
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1. A manifesta ilegitimidade ad causam e a falta de interesse 
processual do autor caracterizam vícios da petição inicial que, 
uma vez detectados pelo magistrado antes da citação do réu, 
devem ensejar o indeferimento da exordial e, 
consequentemente, a extinção do processo sem resolução do 
mérito (artigos 267, incisos I e VI, 295, incisos II e III, do CPC 
de 1973; 330 e 485 do CPC de 2015). 

 2. No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da 
asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da 
apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da 
legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser 
realizado in statu assertionis , ou seja, à luz das afirmações 
do autor constantes na petição inicial, sem qualquer 
inferência sobre a veracidade das alegações ou a 
probabilidade de êxito da pretensão deduzida. 

3. No caso concreto, verifica-se que a autora postulou 
indenização por danos materiais e morais em face da 
concessionária de transporte metroviário, sob a alegação de 
que fora vítima de ato libidinoso, praticado por outro usuário, 
no interior de vagão. 

 4. Como causa de pedir, a demandante apontou a 
responsabilidade objetiva da transportadora, que teria 
negligenciado seu dever de segurança, ao não adotar todas 
as medidas preventivas para garantir a incolumidade física e 
psíquica de todos os usuários do serviço público. Aduziu, 
desse modo, defeito do serviço, por falta de segurança no 
interior da composição metroviária. Alegou que, além de não 
ter sido transportada ao seu destino, foi alvo de uma violência 
sexual que deveria ter sido evitada pela fornecedora, máxime 
por não se tratar de evento imprevisível ou inevitável. 

5. Ao contrário do consignado pelo acórdão estadual (que 
manteve o indeferimento da inicial, adentrando o juízo de 
mérito da demanda, por considerar rompido o nexo de 
causalidade por ato de terceiro), as assertivas feitas pela 
autora - sem qualquer juízo sobre a probabilidade de sucesso 
de sua pretensão - preenchem, satisfatoriamente, os 
requisitos da legitimidade ad causam e do interesse de agir. 

 6. Com efeito, a legitimidade ad causam extrai-se do fato de 
a demandante - usuária do serviço público supostamente 
vítima de ato libidinoso no interior de vagão - ter pleiteado 
indenização por danos morais e materiais em face da 
fornecedora, imputando-lhe ato omissivo, qual seja a 
negligência em adotar todas as medidas possíveis para 
garantir sua incolumidade física e psíquica. A pertinência 
subjetiva é, portanto, evidente. 

 7. Por outro lado, o interesse processual também se revela 
em razão da notória resistência da transportadora em assumir 
a responsabilidade por atos praticados por usuários em 
situações similares, no interior de composição metroviária, o 
que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional e a 
aptidão do pedido indenizatório de colocar a autora em 
situação mais favorável, ao menos do ponto de vista 
financeiro. 
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 8. Ademais, observando-se as normas do CPC de 2015, em 
especial o artigo 332, verifica-se que a hipótese dos autos 
não pode sequer ser enquadrada na figura da "improcedência 
liminar do pedido", pois a pretensão deduzida pela autora não 
contraria súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça, nem acórdão proferido em recurso 
extraordinário ou especial repetitivo, tampouco entendimento 
firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas 
ou de assunção de competência.  

9. Recurso especial provido para, cassando a sentença e o 
acórdão, determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro 
grau, a fim de que seja dado prosseguimento à demanda, 
como for de direito. 

  ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da 
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça acordam, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas, por 
maioria, dar provimento ao recurso especial, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Marco 
Buzzi, que negava provimento ao recurso especial. Os Srs. 
Ministros Maria Isabel Gallotti, Antônio Carlos Ferreira 
(Presidente) e Lázaro Guimarães (Desembargador 
convocado do TRF 5ª Região) votaram com o Sr. Ministro 
Relator. Brasília (DF), 07 de dezembro de 2017(Data do 
Julgamento) 

(BRASIL, JURISPRUDENCIA STF, 2017) 

 

Assim  de acordo estabelece a emenda acima, a vitima de assédio sexual 

dentro de coletivos, na qual sofreu a violência sexual dentro da composição do 

transporte, seja ele ( metrô, ônibus) ou qualquer outro meio de transporte, poderá 

mover ação indenizatória a transportadora, na qual se responsabilizara civilmente, 

por danos materiais e morais. 
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4.0 A INVESTIGAÇAO DO CRIME DE ABUSO SEXUAL NO TRANSPORTE 

PÚBLICO. 

A Polícia Civil e as Delegacias de atendimento a mulher, são as responsáveis, 

em investigar os crimes e acolher as mulheres vítimas do abuso sexual no transporte 

público, pois são órgãos preparados, com conhecimento de violência a mulher e aos 

direitos humanos, assim diante do exposto a vítima vai procurar uma unidade da 

policia, e narrar os fatos. 

O Procedimento começa com o registro de ocorrência e orientação a vítima, 

se o crime deixar vestígio, a vítima é encaminhada para fazer o exame de corpo de 

delito, já o suspeito será intimado e encaminhado para o judiciário, para as demais 

Providências cabíveis. 

 As vitimas na maior parte dos casos se sentem desamparadas, uma vez que 

a maioria das situações acaba sendo classificada como não crime, que é o caso da 

importunação ofensiva ao pudor. De acordo o doutrinador Guilherme de Souza 

Nucci, explica que para caracterização do crime de abuso sexual é necessário, 

algum tipo de violência ou grave ameaça. 

A importunação ofensiva ao pudor, mediante à contravenção, é uma 
infração penal de menor potencial ofensivo. Ou seja, são atos praticados 
contra a vítima considerados de “menor importância [...] passar a mão nas 
pernas da vítima, devem ser considerados uma contravenção penal, e não 
um crime. (DARTORA, 2018) 

Guilherme de Souza Nucci completa: 

A violência e a grave ameaça são o modo de execução do crime e não a 
forma final da prática do ato. Deve-se levar em conta que “conjunção carnal” 
e “outro ato libidinoso” são elementares do crime de estupro e que somente 
se chega ao verbo nuclear “constranger” através dos modos de execução 
violência ou grave ameaça (DARTORA, 2018) 

 

4.1 O QUE SE DEVE FAZER NA EVIDÊNCIA DE ABUSO SEXUAL DENTRO DO 

TRANSPORTE PÚBLICO 

Utilizar o transporte público, não é tarefa fácil, principalmente para as 

mulheres, é normal ouvirmos que os números de abuso sexual em transportes 

públicos como metrô, ônibus, trens, têm crescido, portanto em evidência de abuso 

sexual dentro de transportes públicos, o ideal é chamar por ajuda, procurar alguém 

que de preferência seja funcionário do transporte público, como por exemplo, o 
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motorista ou o cobrador, ou até mesmo por canais de atendimento ao sistema desse 

transporte público. Se a vítima considerar que o seu caso não foi bem atendido ou 

não teve a devida atenção, ela pode procurar pela ouvidoria, pois é obrigação das 

pessoas que trabalham no sistema de transporte público, ouvir as vítimas tanto seja 

de abuso sexual no transporte público, como as vítimas de importunação ofensiva 

ao pudor. 

É importante tentar conseguir o contato de testemunhas que presenciaram o 

fato, para se for o caso fazer uma denúncia formal ao órgão responsável (Polícia 

Civil, Delegacia da Mulher) e prosseguir a investigação do fato ocorrido. 

 

4.2 PORQUE DENUNCIAR  

Primeiramente é importante denunciar o abuso sexual nos transportes 

públicos, porque isso não é algo comum, não é normal, além de ser crime é algo 

lamentável, que causa pânico, medo e vergonha a sociedade, a denúncia também 

ajuda a não deixar impune o abusador e é um meio de diminuição de futuros crimes 

de abuso sexual no transporte público. 

Com o intuito de ajudar e orientar as vitima de abuso sexual no transporte 

público, o aplicativo NINA, é um dispositivo, que permite acompanhar os casos de 

abusos contra a mulher no transporte urbano. Outro aplicativo que nasceu com a 

mesma ideia de auxilio as vitima de abuso sexual dentro de coletivos é o HELP, que 

permite a vitima a enviar mensagens de texto diretamente para a central do 

transporte publico utilizado, o aplicativo permite duas opções de mensagem “Estou 

sofrendo abuso!” com a opção de ser informado o número do veiculo em que se 

encontra e por outro lado uma opção de mensagem mais elaborada, como por 

exemplo, a roupa que o abusador se encontra, o aplicativo também tem a opção de 

fazer soar uma sirene, chamando a atenção dos demais.  

4.3 COMO LIDAR E COMO EVITAR O ABUSO SEXUAL NO TRANSPORTE 

PÚBLICO 

A melhor forma de lidar com o abuso sexual dentro de coletivos, e em meio à 

aglomeração, é impor autoridade, no primeiro sinal de gracinha, o indicado é virar 

para o sujeito e dizer: Você pode se afastar por favor ? 
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Caso o recado não seja entendido, é necessário que repita a frase: “Você 

prefere se afastar ou acha mais interessante que eu chame a polícia?”. Esses tipos 

de pessoas costumam ter medo de afrontamento, e quando a vítima da voz de 

comando eles se sentem constrangido. 

As vítimas podem se proteger e evitar o abuso sexual, algumas dicas são 

recomendáveis: Ficar perto de outras mulheres, mudar de lugar, caso perceba algo 

estranho, reclamar de voz alta caso alguém, tente algo contra você, se possível evite 

aglomerações, em horários de superlotações nos transportes públicos. 

4.4 MULHERES QUE SUPERARAM O MEDO E DENUNCIARAM O ABUSO 

EM TRANSPORTE PÚBLICO. 

Na cidade de juiz de fora, muita mulheres se manifestaram, referente ao 

abuso sexual sofrido por elas dentro do transporte público, elas superaram o medo 

da exposição e da vergonha e denunciaram o abuso sexual dentro de coletivos, 

essas mulheres pedem por providências e fazem um apelo às outras mulheres que 

são vitimas de abuso sexual dentro de coletivos, para que denunciem e não deixem 

impune o abusador. 

É fato que devido às orientações, o numero de denuncia tem crescido, a 

mulher tem que se manifestar, em casos que presenciar ou mesmo quando for 

vitima do abuso sexual dentro do transporte publico, ela pode se manifestar com um 

celular, fazendo um vídeo, isso ajuda demais a policia a chegar ao autor da 

violência. Portanto completa a delegada da DEAM (Delegacia especializada no 

atendimento a mulher). 

“Estamos sempre divulgando e orientado. Sabemos que ao levar 

informações para as pessoas, elas passam a ter ciência dos seus direitos e, 
nesses casos, elas denunciam mais”, afirma. “A utilização de palavras 
ofensivas, o ato obsceno e o estupro são as queixas mais frequentes” 
(REGIONAL, 2017) 

Na busca pela orientação e diminuição dos casos de abusos sexuais dentro de 

coletivos, de fato é fundamental fazer a denuncia do abuso no órgão responsável, 

assim é será um meio de superar o medo e fazer com que haja punição ao 

abusadores. 
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5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com a presente pesquisa, podemos observar que o caso de abuso sexual no 

transporte público vem crescendo dia após dia, isso contribui ao medo que as 

mulheres sentem ao sair de suas casas e tomar o transporte público, de fato às 

mulheres precisam continuar com sua rotina, pois sem o transporte não existe 

cidade, não existe trabalho e por isso é necessário encarar esse espaço de perigo. 

O abuso sexual em meio ao transporte público, são ataques sexuais 

constrangedores como apertões, beliscões, passadas de mão e em caso concreto, 

chegam a fase da ejaculação, nos últimos anos foram constatados um aumento de 

35% de denúncias referentes a abusos sexuais dentro de coletivos. De acordo as 

ocorrências realizadas constam que os abusadores costumam ter uma média de 32 

anos e as vitimas costumam ter 28 anos em média, tais vitimas precisam de um 

acompanhamento psicológico, pois vivem com sentimento de angústia, insatisfação 

e revolta. 

Os abusos sexuais no transporte público consumam acontecer em horários 

de grande aglomeração, que são no começo da manha e no fim da tarde, contudo 

não são só as mulheres que são vitimas de abuso sexuais no transporte, homens 

também podem sofrer abuso sexual no transporte público, porem existe poucos 

casos. 

Com o objetivo de diminuir os casos de abuso sexual no transporte publico, 

encontra se planos, leis e campanhas com o intuito de diminuição e preservação do 

direito da mulher, porem existe um problema na legislação, no nosso ordenamento 

jurídico não existe um tipo penal especifico para esta conduta, o art. 61 da lei de 

contravenções penais, estabelece a esta conduta a “importunação ofensiva ao 

pudor” que gera uma punição de uma simples multa.  

Nos casos em que o criminoso é processado criminalmente, o ordenamento 

jurídico atribui para a caracterização de crime a violência e grave ameaça, contudo 

as interpretações referentes a essa problemática, costumam ter um viés, machista, 
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pois o criminoso faz e não acontece nada. 

A Polícia civil e as Delegacias especializadas ao atendimento das mulheres 

são os órgãos que fazem a investigação dos crimes, onde o procedimento começa 

com a ocorrência e se o crime deixar vestígio, a vitima é encaminhada para fazer o 

exame de corpo de delito. A vitima de abuso sexual no transporte público é 

orientada a procurar por um funcionário do transporte e informar o ocorrido, ou ligar 

direto no 190 ou se dirigir a uma unidade mais próxima dos órgãos responsáveis. 

Não é fácil conviver com esta situação, de fato as pessoas podem também 

evitar e se proteger de futuros abusos sexuais no transporte, como por exemplo: 

Mudar de lugar, reclamar em voz alta caso alguém tente alguma coisa ou ate 

mesmo ficar próximo de outras mulheres. Existem casos em que as mulheres, 

venceram o medo e a vergonha e denunciaram os abusadores, com essa inciativa 

elas, conseguiram fazer com que outras vítimas de abuso dentro do transporte 

público, a procura um órgão responsável e fazer a denuncia. 

 Em suma, é importante denunciar os casos de abusos sexuais no transporte 

publico, para que o criminoso seja punido e para que possamos conviver em uma 

sociedade justa, onde o direito de ir e vir não seja privado. 
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7.0 APÊNDICE A 

ENQUETE SOBRE O ABUSO SEXUAL DENTRO DO TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

Foi feita uma enquete sobre o abuso sexual dentro do transporte público do dia 

15/09/2018 até o dia 16/09/2018, responderam a enquete 26 pessoas e elas 

responderam as seguintes perguntas: (Abuso sexual dentro do transporte público, 

2018) 

 

 

 

Resultado: Das 26 pessoas entrevistadas, 57,7% ou seja, 15 pessoas responderam 

que nunca presenciaram ou foram vitimas de abuso sexual dentro de coletivos. Já 

42,3% ou seja, 11 pessoas, foram vitimas ou presenciaram algum tipo de abuso 

dentro do transporte público. 

 

    

Você já foi vítima ou ja presenciou algum abuso sexual (Apertões, 
beliscões em partes íntimas, passadas de mão, encoxadas,ou 

outros) dentro do transporte público ?

SIM

NÃO
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RESULTADO: 100% dos entrevistados responderam que Pediriam ajuda. 

 

 

RESULTADO:  61,5% ou seja 16 pessoas  classificam o Abuso sexual dentro do 

transporte publico como uma importunação ofensiva ao pudor, e 38,5% ou seja 10 

Qual seria a sua reação se fosse uma vítima? 

Pediria ajuda

Ficaria calada(o) e
constrangida(o)

Como você classificaria o " Abuso sexual 
dentro do transporte público" ?

Como um crime de estupro

Uma importunação ofensiva ao
pudor
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pessoas, entendem que o abuso sexual dentro do transporte público trata se de um 

crime de estupro.  

 


