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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem por escopo examinar os impactos concretos da reunião entre os 
tipos penais de atentado violento ao pudor e estupro, tal como postos na redação original 
do Código Penal, que foi operada pela Lei nº 12.015/2009 no que toca à violência sexual 
contra menores. Alterações posteriores abriram espaço para algum tipo de gradação na 
resposta penal conforme o ataque lançado contra a liberdade sexual de maiores de 18 
anos, contudo, prevaleceu o silêncio quanto aos nominados vulneráveis. Analisar como 
os princípios constitucionais da legalidade e da proporcionalidade em seu duplo aspecto, 
a vedação de excesso e a vedação à proteção deficiente, vêm sendo utilizados pelos 
aplicadores da norma para buscar alternativas viáveis para uma adequada aplicação da 
pena, diante da existência de uma lacuna legislativa é o que propõe. Examinar como a 
jurisprudência tem enfrentado o tema, o acerto ou desacerto das soluções manejadas, bem 
como refletir sobre possíveis ajustes na legislação são alguns dos objetivos do escrito na 
busca de uma justiça efetiva, mas, sobretudo, justa. 
 
 
Palavras-chaves: Estupro de vulnerável. Bem jurídico. Gradação de atos libidinosos. 
Proporcionalidade. Tentativa. 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
The main purpose of this paper is to examine the concrete impacts of the relation between 
the criminal types of indecent assault and rape, as set out in the original wording of the 
Criminal Code, set out by Law 12.015/2009 regarding sexual violence against minors. 
Further amendments allowed some kind of gradation in the criminal response according 
to the attack against the sexual freedom of individuals above 18 years old. However, 
silence prevailed regarding the minor victims. The proposition is to analyze how the 
constitutional principles of legality and proportionality in their double aspect, the 
prohibition of excess and prohibition to deficient protection have been applied by those 
who enforce the norms in order to seek viable alternatives to an adequate application of 
penalty in view of the existence of a legislative gap. To examine how case laws have dealt 
with the theme, how correct or incorrect the managed solutions have been, as well as to 
reflect on possible adjustments in legislation are some of the main goals of this paper in 
the search of effective, but, above all, fair justice. 
 
Keywords: Statutory Rape. Legal good. Gradation of libidinous acts. Proportionality. 
Attempt. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo visa avaliar as mudanças introduzidas pela Lei nº 12.015/2009, no 

que toca ao delito de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do CP. 

Há muito tem se buscado, através de processos legislativos, dar uma maior proteção aos 

vulneráveis no que se refere a crimes sexuais. 

O primeiro capítulo deste trabalho tem por objetivo examinar a origem dessa proteção 

em nosso ordenamento jurídico. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 227 §4º, tutela o 

menor dispondo, de forma explícita, que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual cometidos contra a criança e o adolescente. Assim, o estudo faz uma análise 

da constitucionalização do direito penal e dos seus limites interpretativos, em especial frente 

aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, com foco na vedação de excesso e na de 

proteção deficiente. 

O segundo capítulo define o bem jurídico tutelado pela norma penal em se tratando de 

“vulneráveis”. Faz um breve histórico sobre como a sociedade, ao longo do tempo, vem se 

manifestando acerca do estupro do menor. Trabalha o conceito de presunção de violência e de 

vulnerabilidade introduzida pela Lei nº 12.015/2009, trazendo suas diferenças e divergências 

doutrinárias existentes sobre o tema. Dispõe como a doutrina e a jurisprudência vêm se 

relacionando com este novo conceito e como têm se manifestado acerca da proporcionalidade 

da pena diante da prática de ato libidinoso de grau mínimo, causador de lesões superficiais ao 

bem jurídico. 

O terceiro e último capítulo traz o conceito dado pela doutrina de ato libidinoso, 

expondo os problemas decorrentes da imprecisão do termo utilizado pelo legislador. Põe em 

pauta “o beijo lascivo” como sendo ou não ato libidinoso caracterizador do estupro de 

vulnerável e as discussões da doutrina e da jurisprudência sobre o tema, mostrando que o debate 

não é fresco. Prosseguindo, traz o conceito de tentativa e faz uma reflexão acerca de seu manejo 
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pelos aplicadores da norma, como forma de arrefecer a resposta penal, demudando a finalidade 

do instituto. Define o momento consumativo do estupro, em especial, quando decorrente da 

prática de ato libidinoso sem grande relevo, pontuando a possibilidade ou não do 

reconhecimento da tentativa nestes casos. Discorre sobre a natureza abstrata do delito previsto 

no art. 217-A do Código Penal, e fala da omissão do legislador na reforma de 2009, quando 

reuniu os dois tipos penais em um só, não distinguindo os graus de ataque ao menor de 14 anos. 

Por fim, coloca como uma das alternativas utilizadas pelos magistrados para suprir a lacuna 

legislativa e abrandar a desproporcionalidade existente da pena: a desclassificação do crime de 

estupro para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, prevista no art. 61 da 

Lei de Contravenções Penais, que não mais existe, vez que revogada pela Lei nº 13.718/2018. 

Pontua acerca da possibilidade ou não de desclassificação do delito de estupro do art. 217-A 

para a novel “importunação sexual”, prevista no art. 215-A, do Código Penal, ou se há, de fato, 

a necessidade de existência de um tipo penal intermediário também em relação ao “estupro de 

vulnerável”. 

Este estudo utilizou a pesquisa teórica, analisando os trabalhos de diferentes autores, 

com posicionamentos e opiniões diversas sobre o assunto.  

A pesquisa bibliográfica sobre o tema, por meio de artigos jurídicos, doutrina, revistas 

jurídicas, jurisprudência, normas constitucionais e infraconstitucionais foi o método de 

procedimento específico do trabalho em questão. 
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2 A TUTELA PENAL DE MENORES FRENTE A VIOLÊNCIA SEXU AL  
 
2.1 Constitucionalização do Direito Penal 
 

É sabido que o Direito Penal passou por um processo de racionalização da punição 

durante e após o período da ilustração. De tal processo derivaram uma série de princípios 

destinados a conter o arbítrio da punição, que era, no Antigo Regime, associada à vontade 

absoluta do soberano. Deste modo, a vinculação da punição a um homem racional e que era 

motivado pela ameaça da sanção prevista em lei, conforme enunciava Feuerbach em sua teoria 

da coação psicológica1, produziu um modelo de Direito Penal mais condizente com a sociedade 

liberal nascida do iluminismo e estruturada sob a forma de um Estado de Direito, pois ninguém 

era obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Erigiu-se um Direito Penal 

como instrumento não apenas da proteção de determinados interesses relevantes para a 

sociedade, mas, também, que se constitui em garantia do indivíduo contra o arbítrio. 

Mais recentemente, ao longo do século XX, diversos desses princípios do Direito Penal 

ganharam status constitucional, estabelecendo uma conformação não apenas da legislação 

ordinária destinada a tratar da matéria penal, mas da própria atividade dos operadores do 

sistema jurídico penal.  

Segundo Moraes2, seriam cinco os princípios constitucionais explícitos que regem o 

Direito Penal, quais sejam: irretroatividade da regra penal (art. 5º, XL), responsabilidade 

pessoal (art. 5º, XLV), individualização da pena (art. 5º, XLVI), presunção de inocência (art. 

5º, LVII), e reserva legal (art. 5º, XXXIX). Parece ter razão o citado autor na medida em que 

se tomem como princípios próprios do Direito Penal não apenas aqueles que relacionados 

diretamente à proibição de condutas e à definição de penas, mas, também, aqueles dirigidos ao 

                                                 
1 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 1. p. 36.  
2 MORAES, Guilherme Peña de. Direito constitucional. Teoria da constituição. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2004, p. 115. 
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processo penal e destinados à consolidação da qualidade de culpado, como a presunção ou 

estado de inocência.  

De outra banda, não se deve olvidar princípios constitucionais implícitos como a 

proporcionalidade em seu duplo aspecto, a vedação ao excesso e a vedação à proteção 

deficiente, à lesividade ou à ofensividade, à dignidade humana ou humanidade, entre outros.3 

O mais importante dos princípios do Direito Penal, em especial por seu caráter fundante, 

foi o princípio da legalidade ou da reserva legal, que trata a um só tempo da necessidade de lei 

para proibir comportamentos, no que é corolário do Estado de Direito, e da ideia anterioridade, 

que pressupõe que a incriminação seja anterior ao comportamento humano, pois não há crime 

sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal.4 

Atribui-se a sua origem à Carta Magna Inglesa, de 1215, editada ao tempo do Rei João 

Sem Terra e, foi previsto expressamente em todos os nossos Códigos, desde o Código Criminal 

do Império, de 1830, até a reforma da parte geral do Código de 1940, ocorrida em 1984. 

De acordo com Hungria5, o princípio em questão se conecta com a ideia de separação 

de poderes formulada por Montesquieu (O Espírito das Leis), pois somente a vontade da 

coletividade materializada na atuação do legislador seria capaz de conformar o Direito Penal. 

Nem mesmo ao juiz seria dado criar condutas proibidas.  

Logo, a sua essência vincula-se à proteção de garantia dos direitos fundamentais da 

pessoa, à limitação do exercício do poder (inclusive o poder de punir), à divisão das funções 

públicas entre os poderes do Estado, ao pacto social que sustenta politicamente a convivência 

humana, e à soberania popular legitimadora das normas penais.6 

                                                 
3 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antônio García-Pablos de; BIANCHINI, Alice. Direito Penal: Introdução e 
princípios fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. Vol. 1. p. 562. 
4 MORAES, op. cit., p. 114. 
5 HUNGRIA, op. cit., p. 36. 
6GIACOMOLLI, Nereu José.O princípio da legalidade como limite do ius puniendi e proteção dos direitos 
fundamentais. In: STRECK, Lênio Luiz. et al. (org.). Direito Penal em tempos de crise. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2007. p.155-157. 
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Cleber Masson afirma que tal princípio constitucional constitui cláusula pétrea, logo, 

ainda que seja extirpado do Código Penal, o princípio da reserva legal continuará atuando como 

vetor do sistema, por força do mandamento constitucional. Preceitua, basicamente, a 

exclusividade da lei para a criação de delitos (e contravenções penais) e cominação de penas, 

possuindo indiscutível dimensão democrática, pois representa a aceitação pelo povo, 

representado pelo Congresso Nacional, da opção legislativa no âmbito criminal. Ele possui dois 

fundamentos, um de natureza jurídica e outro de natureza política.  

O fundamento jurídico é a taxatividade, certeza ou determinação, pois implica, por parte 

do legislador, a determinação precisa, ainda que mínima, do conteúdo do tipo penal a ser 

aplicado, bem como, da parte do juiz, na máxima vinculação ao mandamento legal, inclusive 

na apreciação de benefícios legais.  

A justificação política é a proteção do ser humano em face do arbítrio do poder de punir 

do Estado. Enquadra-se entre os direitos fundamentais de 1ª geração.7 Greco sustenta que o 

princípio da legalidade teria quatro funções: a) proibir a retroatividade da lei; b) proibir a criação 

de crimes e penas pelos costumes; c) proibir o emprego de analogia para criar crimes, 

fundamentar ou agravar penas; e d) proibir incriminações vagas e indeterminadas.  

Assim, a certeza da proibição somente decorre da lei e implica máxima determinação e 

taxatividade dos tipos penais, impondo ao Poder Legislativo8, na elaboração das leis, que redija 

tipos penais com a máxima precisão de seus elementos, bem como ao Judiciário que as 

interprete restritivamente, de modo a preservar a efetividade do princípio.9 No dizer de 

Giacomolli, a essência da legalidade penal está na legitimidade e na legitimação do exercício 

do poder de criar a lei e de aplicá-la com um sentido de garantia à cidadania. Portanto, o 

                                                 
7MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado. Parte geral. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. 1. p. p. 
24-26.  
8Giacomolli esclarece que pelo sentido material do princípio da legalidade informa-se que somente o Poder 
Legislativo tem competência para estabelecer os elementos de uma infração criminal, quais são suas sanções e sua 
limitação, por meio de um processo legislativo constitucional (art. 59, da CF). GIACOMOLLI, op. cit., p. 157. 
9 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 2 ed.. Rio de Janeiro: Impetus, 2002. p. 105-106. 
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princípio da legalidade, além de dar seguridade a um ordenamento jurídico, constitui-se em 

uma garantia protetiva dos jurisdicionados frente ao ius puniendi.  

Desta forma, os cidadãos podem saber de antemão, não só qual a conduta que está 

proibida, qual a sanção e quais são seus limites, mas principalmente que o acusador e o julgador 

não poderão, sponte sua, determinar os tipos criminais, as penas ou as espécies de medidas de 

segurança (art. 5º, XLVI e XLVII, da CF).10 

Diz a doutrina, ainda, sobre tal princípio, que dele se inferem garantias que interferem 

na descrição típica (garantia criminal), na delimitação da sanção (garantia penal) e em seu 

cumprimento (garantia de execução). E não é só, haveria ali, também, outras garantias não 

vinculadas propriamente ao Direito Penal, mas a garantias de natureza processual ou, mais 

precisamente, jurisdicional, no sentido de que a satisfação de uma pretensão e da resistência 

processual unicamente pode ocorrer no cenário do devido processo, com todas as garantias (art. 

5º, LIII, LIV, LV, da CF, v.g.).11 

A transparência no processo de criação das normas penais, em sua aplicação e em sua 

execução, conduz a um ordenamento jurídico confiável aos cidadãos, cujo conhecimento e a 

compreensão são alcançáveis pelo homem comum, livre de conveniências subjetivas e de 

concepções meramente formais.12 

Como dito, ao princípio da irretroatividade da lei penal, mera expressão da própria 

anterioridade da lei penal, encontra-se associada a exceção à regra do tempus regit actum, 

quando presente uma norma penal benéfica, a qual sempre terá incidência retroativa.13 Por sua 

parte, o princípio da responsabilidade pessoal significa que a responsabilização penal é direta, 

em virtude de autoria ou participação, sendo inadmissível a responsabilidade penal social, 

subsidiária ou sucessiva.  

                                                 
10GIACOMOLLI, op. cit., p. 157. 
11 Ibid., p. 157-158 
12 Ibid., p. 158 
13 MORAES, op. cit., p. 115. 
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Não se admite que a sanção penal ultrapasse a pessoa do responsável pelo fato, embora 

haja a possibilidade de a obrigação de reparar o dano e a decretação da perda de bens a ser 

estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio 

transferido14. Neste sentido se pronunciou o STF: 

A intransmissibilidade da pena traduz postulado de ordem constitucional. A sanção 
penal não passará da pessoa do delinqüente. Vulnera o princípio da incontagiabilidade 
da pena a decisão judicial que permite ao condenado fazer-se substituir, por terceiro 
absolutamente estranho ao ilícito penal, na prestação de serviços à comunidade.15 

 
Também estampado na Constituição Federal, o princípio da individualização da pena, 

ao que parece um verdadeiro corolário dos princípios da culpabilidade e da proporcionalidade, 

significa, segundo Moraes, a adaptação da pena ao condenado, consideradas as características 

do agente e do delito. É dirigido ao legislador e ao magistrado, na medida em que ao primeiro 

cabe, no plano legal, estabelecer quantidades mínimas e máximas de penas aos crimes e permitir 

agravamentos ou atenuações quando acompanhados de circunstâncias na sua prática, ao passo 

que ao segundo cumpre, no plano judicial, operar a reprimenda adequada, dentro dos limites 

previamente estabelecidos para cada crime, em face das agravantes e atenuantes genéricas ou 

especiais existentes.16 

O princípio da presunção de inocência determina que o ônus de demonstrar a real 

ocorrência dos fatos constitutivos do direito de punir do Estado cabe integralmente à acusação, 

sob pena de absolvição, assim como o acusado não pode ser tratado como culpado, sendo 

manifesta a diferenciação entre indiciado, acusado, condenado e culpado. Aduz Moraes que tal 

                                                 
14 Ibid., p. 115.  
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Habeas Corpus 68.309/DF. "HABEAS CORPUS" - 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE - DOAÇÃO DE SANGUE - IMPOSSIBILIDADE - 
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INTRANSMISSIBILIDADE DA PENA - TEMA NÃO DISCUTIDO 
NAS RAZOES DE APELAÇÃO CRIMINAL E NEM APRECIADO PELO TRIBUNAL LOCAL - 
CONHECIMENTO - ORDEM CONCEDIDA.. Impetrante: ARTHUR LAVIGNE E OUTROS. Coator: 
TRIBUNAL DE ALCADA CRIMINAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relator: Min. Celso de Mello, 27 
de novembro de 1990. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+68309%2ENU
ME%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+68309%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http:
//tinyurl.com/kv32t85. Acesso em: 22 dez. 2019. 
16 Ibid., p. 116. 
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princípio constitucional encerra duas orientações: uma é correlativa aos ônus da prova, de forma 

que o ônus de demonstrar os fatos imputados na denúncia ou queixa é imposto ao Ministério 

Público ou querelante, enquanto que a outra é correlata à prisão provisória, de modo que a 

restrição da liberdade de locomoção do imputado, durante a persecução criminal, é medida 

excepcional.17 

 
2.2 O princípio da legalidade, limites interpretativos e proporcionalidade. 
 

Em observância ao princípio da legalidade não se admite no Direito Penal a utilização 

dos costumes e da analogia quando prejudiciais ao autor. A exclusão da interpretação analógica, 

criativa ou extensiva, prejudicial ao imputado, determinada pela reserva legal, é um imperativo 

da incidência da lex stricta a respeito da responsabilidade criminal, que engloba a descrição 

típica, a sanção e todas as circunstâncias que influem na dosimetria da pena. 

Essa proibição significa, segundo Jescheck “a repulsa de uma aplicação do direito que 

ultrapasse o sentido que caiba atingir pela exegese de uma norma jurídico-penal”. Isto para 

evitar o desvio do fim normativo, o limite interpretativo fixado aos operadores jurídicos e 

também para que os magistrados não criem normas penais, conforme lição de Hassemer, citado 

por Giacomolli, “mais além do que permite o teor literal legal”.18 

Em outro giro, dentro do processo tipificador, a decisão legislativa das condutas e das 

sanções deve ser clara, precisa e cognoscível, delimitadora da tipicidade e do subjetivismo dos 

operadores jurídicos, principalmente do órgão jurisdicional, informada pelo adágio nullum 

crimen, nulla poena sine elexcertae (taxatividade).19 

                                                 
17 Ibid, ,p. 116. 
18HASSEMER apud GIACOMOLLI, op. cit., p. 160-161. 
19 Ibid., p. 163 
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Por esta razão, Giacomolli enfatiza que os tipos penais e suas consequências jurídicas 

devem conter não um mínimo, mas um máximo de determinação, de tal modo que permita 

reconhecer as características da conduta punível, a espécie de pena e seus limites.  

Além disso, segundo Jescheck: “os tipos penais devem ser redigidos com a maior 

exatidão possível, evitando-se os conceitos elásticos, acolher as inequívocas consequências 

jurídicas e prever somente marcos penais de alcance limitado” .20 

Assim, os efeitos buscados pelo legislador no processo de tipificação serão mais bem 

atingidos quanto menos vaga e imprecisa for a descrição legal. E aí as negociações político-

partidárias e a falta de capacidade de criar leis precisas comprometem a claridade necessária 

das normas criminais. 

E essa precisão legal não induz ao intérprete ao seguimento cego ao teor literal de uma 

disposição criminal. Admite-se uma certa margem de flexibilidade interpretativa de modo a 

alcançar o conteúdo da incriminação, o que é mais facilmente verificável quando se trata de 

interpretação pro reo.  

Assim, as normas penais incriminadoras estão sujeitas ordinariamente a um processo de 

compreensão restritivo, o que não exclui, ao que parece e é intuitivo, a possibilidade de que o 

juiz dê a ela uma interpretação que lhe alcance o conteúdo da proteção do bem jurídico, 

enquanto normas permissivas comportam uma interpretação ampliativa sendo esta a missão, 

incumbe ao órgão jurisdicional.21 

Ao cogitar, porém, da questão da possibilidade de interpretação da capacidade de 

entendimento de uma criança sobre questões sexuais em processos onde se imputa o crime de 

estupro de vulnerável, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado 

                                                 
20JESCHECK apud GIACOMOLLI, op. cit., p. 163. 
21 Ibid., p. 164 
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negativamente. Colhe-se no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no Recurso Especial nº 

1.480.881-PI (20014/0207538-0), julgado no ano de 2017, o seguinte:  

 
“(...) É de se perguntar: com quais dados os desembargadores concluíram que a 
ofendida poderia estar preparada e madura para livremente decidir sobre sua vida 
sexual? Ainda: qual o limite de idade para que o infante não seja “responsabilizado” 
pela prática do ato sexual? E se as relações sexuais, na espécie, houvessem se iniciado 
quando a vítima e o recorrido começaram a namorar, ou seja, quando ela tinha oito 
anos de idade, ainda assim estaria “justificada” a conduta do agente? A resposta a 
essas perguntas não deve ser dada pelo juiz, pois já foi dada pelo legislador, 
quando estabeleceu a idade de quatorze como limite para o livre e pleno 
discernimento quanto à iniciativa de uma relação sexual. Não cabe, destarte, ao 
aplicador do direito relativizar esse dado objetivo, com o fim de excluir a 
tipicidade da conduta”. (grifos deste trabalho). 22 

 
É preciso ter presente a ideia de equilíbrio entre as funções de proteção do bem jurídico 

e de garantia do indivíduo, sob o prisma da proporcionalidade, e equilibrar-se entre a vedação 

ao excesso e a vedação à proteção deficiente.  

Cumpre salientar que esta dupla face do princípio da proporcionalidade foi reconhecida 

pelo STF quando julgou o pedido de aplicação da causa de extinção da punibilidade num crime 

de estupro praticado contra criança por estar o autor vivendo em “união estável” com a vítima. 

É de se recordar que o Código Penal trazia a previsão do casamento com a vítima nos crimes 

sexuais como causa de extinção da punibilidade. O réu, então, solicitou, ante a equiparação 

entre casamento e união estável (art. 226 § 3º, CF), que lhe fosse deferido o benefício por estar 

vivendo em união estável com uma criança. 

O pleito, embora tenha contado com a acolhida do Ministro Marco Aurélio, foi negado 

sob a invocação da vedação à proteção deficiente: 

 
PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTUPRO. POSTERIOR 
CONVIVÊNCIA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
COM BASE NO ART. 107, VII, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA, NO 

                                                 
22 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial Nº 1.480.881/PI. Direito Penal. Recurso Especial. 
Processamento Sob O Rito Do Art. 543-C Do Cpc. Recurso Representativo Da Controvérsia. Estupro De 
Vulnerável. Vítima Menor De 14 Anos. Fato Posterior À Vigência Da Lei 12.015/09.Consentimento Da Vítima. 
Irrelevância. Adequação Social. Rejeição. Proteção Legal E Constitucional Da Criança E Do Adolescente. Recurso 
Especial Provido. Recorrente : Ministério Público Do Estado Do Piauí. Recorrido: A R DE O Relator: Ministro 
Rogério Schietti Cruz. DJ 26/08/2015. DJe 10/09/2015. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201402075380. 
Acesso em: 22 dez. 2019 
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CASO CONCRETO. ABSOLUTA INCAPACIDADE DE 
AUTODETERMINAÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. O crime foi 
praticado contra criança de nove anos de idade, absolutamente incapaz de se 
autodeterminar e de expressar vontade livre e autônoma. Portanto, inviável a 
extinção da punibilidade em razão do posterior convívio da vítima - a menor 
impúbere violentada - com o autor do estupro. Convívio que não pode ser 
caracterizado como união estável, nem mesmo para os fins do art. 226, § 3º, da 
Constituição Republicana, que não protege a relação marital de uma criança com seu 
opressor, sendo clara a inexistência de um consentimento válido, neste caso. Solução 
que vai ao encontro da inovação legislativa promovida pela Lei n° 11.106/2005 - 
embora esta seja inaplicável ao caso por ser lei posterior aos fatos -, mas que dela 
prescinde, pois não considera validamente existente a relação marital exigida pelo art. 
107, VII, do Código Penal. Recurso extraordinário conhecido, mas desprovido.23 

 
Nesta perspectiva, é possível afirmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça vem rechaçando hipóteses de afastamento da norma do art. 217-A, do CP, em total 

observância ao princípio da reserva legal, entendimento que hoje está sumulado: 

 
Súmula 593: O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal 
ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual 
consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou 
existência de relacionamento amoroso com o agente.24. 

 
Todavia, paradoxalmente à consolidação da jurisprudência dos Tribunais Superiores, 

não é incomum que tanto na doutrina como na jurisprudência de alguns Tribunais de apelação 

sejam encontrados entendimentos no sentido de que a pena mínima atribuída ao estupro de 

vulnerável, oito anos, em determinados casos, se mostraria desproporcional. E, portanto, 

buscam soluções para evitar o que compreendem como um excesso no sancionamento. 

Destarte, necessário incluir no rol dos princípios constitucionais ora estudados, o 

princípio constitucional implícito da proporcionalidade. Tal princípio tem raízes no período 

iluminista, principalmente na obra Dos Delitos de das Penas, de autoria do Marquês de 

Beccaria, cuja primeira edição veio a lume em 1764. Em seu §, XLVII, Cesare Bonessana 

                                                 
23 BRASIL. Superior Tribunal Federal (tribunal pleno). Recurso Extraodinário 418376/MS. Recorrente: José 
Adélio Franco De Moraes. Recorrido: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso. Relator: Min. Joaquim 
Barbosa, 23 de março de 2007. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24%2ESCLA%2E+E+418376%2EN
UME%2E%29+OU+%28RE%2EACMS%2E+ADJ2+418376%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=h
ttp://tinyurl.com/bekslw9. Acesso em: 22 dez. 2019.  
24 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 593. Brasília, DF: Superior Tribunal de Justiça, 2017. 
Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-
2017_46_capSumulas593-600.pdf. Acesso em: 22 dez. 2019 
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concluía que, “para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser, de modo 

essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicável nas circunstâncias 

referidas, proporcionada ao delito e determinada pela lei” .25 

Greco remete às lições de Alberto Silva Franco a melhor compreensão do princípio: 

O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de ponderação sobre a 
relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo (gravidade do fato) 
e o bem que pode alguém ser privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa 
relação, houver um desequilíbrio acentuado, estabelece-se em consequência, 
inaceitável desproporção. O princípio da proporcionalidade rechaça, portanto, o 
‘estabelecimento de cominações legais (proporcionalidade em abstrato) e a imposição 
de penas (proporcionalidade em concreto) que careçam de relação valorativa com o 
fato cometido considerado em seu significado global. Tem, em consequência, um 
duplo destinatário: o poder legislativo (que tem de estabelecer penas proporcionais, 
em abstrato, à gravidade do delito) e o juiz (as penas que os juízes impõem ao autor 
do delito têm de ser proporcionadas à sua concreta gravidade). 26 

 
Assim, conquanto o princípio da proporcionalidade não tenha sido adotado 

expressamente pela nossa Constituição, para alguns ele se dessume de outros princípios 

constitucionais, como, por exemplo, o princípio da individualização da pena, analisado 

anteriormente. No que toca à proporcionalidade em concreto, ou seja, a levada a efeito pelo 

juiz, sua aferição não é tão tormentosa quanto aquela que deve ser realizada no plano abstrato 

e, isto se dá porque o art. 68, do Código Penal, ao implementar o critério trifásico de aplicação 

da pena, forneceu ao julgador meios para que, diante do caso concreto, individualize a pena do 

agente, encontrando, com isso, uma pena proporcional ao fato por ele cometido. 27 

É nesta perspectiva, de que cabe ao magistrado a dosimetria da pena, que tem se 

reconhecido a modalidade tentada do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP) ou, 

ainda, promovendo a desclassificação para outro delito sob o argumento de que a resposta penal 

é desproporcional, principalmente em casos em que o ato libidinoso praticado pode ser 

considerado de grau leve. 

Neste sentido, colaciono alguns julgados de Tribunais de Justiça do país: 

                                                 
25 BONESSANA apud GRECO op. cit., p. 82-83, grifos nossos. 
26 Ibid., p.82 
27 Ibid., p.83-84. 
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. CONSTRANGIMENTO DE MENOR. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. No caso 
concreto, a conduta do réu consistiu em passar as mãos nas partes íntimas da vítima 
sobre as vestes, sendo assim, a tipificação como constrangimento ilegal se mostra 
proporcional e razoável à situação presente, devendo mantida a emendatio libelli 
efetuada pelo Juiz sentenciante e assim afastada a caracterização do estupro de 
vulnerável (artigo 217-A, do CP), para condenar o acusado pela prática do crime 
previsto no artigo 232 do ECA. 2. Embora censuráveis, toques superficiais por cima 
da roupa não possuem a mesma ofensividade e nocividade social imaginada pelo 
legislador quando definiu o estupro de vulnerável. Interpretação diversa implica 
ofensa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. 3. 
Embargos infringentes providos (grifos deste trabalho). 28 
 
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA 
DENÚNCIA - DESCABIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
CONTRAVENÇÃO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - 
PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO. - Não há falar em inépcia 
da denúncia quando se constata conter ela todos os elementos do art. 41, do Código 
de Processo Penal, descrevendo, de forma clara e objetiva, os delitos imputados ao 
recorrente, com a exposição dos fatos criminosos e de todas as suas circunstâncias, 
qualificação do acusado, classificação do crime, tendo sido ainda oferecido o rol de 
testemunhas, o que permitiu o íntegro exercício da ampla defesa - Preliminar rejeitada 
- Uma vez que o acusado limitou-se a importunar a ofendida em local público, de 
modo ofensivo ao pudor, afigura-se desproporcional imputar-lhe a prática de 
crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, devendo-se reconhecer que o 
fato amolda-se à contravenção penal, prevista no art. 61, do Decreto-Lei 
3.688/41, e, por conseguinte, reformar a r. sentença primeva, que o condenou por 
aquele gravíssimo delito - Recurso parcialmente provido - Considerando a pena 
estabelecida e consumada a prescrição, deve a extinção da punibilidade ser decretada 
de ofício (grifos deste trabalho). 29 
 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA MERA TENTATIVA. ATO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. Se os 
atos libidinosos diversos da conjunção carnal se restringiram à passadas de mãos 
não tendo o réu progredido em seu intento criminoso, desclassifica-se, de ofício, 
a conduta estupro de vulnerável consumado para tentado, solução condizente 
com o princípio da proporcionalidade, segundo o qual a resposta penal deve guardar 
coerência com a conduta praticada (grifos deste trabalho). 30 

                                                 
28 BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal (Câmara Criminal). Embargo Infringente nº 
20161510009016 [Segredo de Justiça, processo nº 0000640-48.2016.8.07.0009]. Relator: Cruz Macedo, 19 de 
novembro de 2018, Publicado no DJE: 14 de dezembro de 2018, p. 98. Disponível em: http://cache-
internet.tjdft.jus.br/cgi-
bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml06&ORIGEM=INTER&CDNUPROC=20161510009016EIR. Acesso em: 22 dez. 
2019. 
29 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Criminal nº 10024100004316001/MG. Ementa: Penal 
E Processual Penal - Preliminar De Inépcia Da Denúncia - Descabimento - Preliminar Rejeitada - Mérito - Estupro 
De Vulnerável - Desclassificação Para Contravenção Penal - Aplicação Do Princípio Da Proporcionalidade - 
Recurso Parcialmente Provido - Prescrição Retroativa - Reconhecimento. Relator: Corrêa Camargo, 28 de 
novembro de 2018, Data de Publicação: 05 de dezembro de 2018. Disponível em: 
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaNumeroCNJEspelhoAcordao.do?&numeroRegistro=1&totalLi
nhas=2&paginaNumero=1&linhasPorPagina=1&numeroUnico=1.0024.10.000431-
6/001&pesquisaNumeroCNJ=Pesquisar&. Acesso em: 22 dez. 2019. 
30 BRASIL. Tribunal de Justiça de Rondônia (1. Câmara Criminal). Apelação 0010599-86.2012.822.0002. 
Apelante: Claudemir Gonçalves. Apelado: Ministério Público do Estado de Rondônia. Relator: Desembargador 



22 
 

 
 

 
E M E N T A – EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, CPB – TOQUE SUPERFICIAL POR 
CIMA DAS VESTES – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA 
PARA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 65, LCP – PRINCÍPIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSIÇÃO – EMBARGOS 
ACOLHIDOS. Exsurgindo dos autos que não houve nudez, agarrões, beijo 
lascivo, conjunção carnal ou mesmo atos libidinosos com o pênis do acusado, ou 
a vagina e/ou nádegas da ofendida, revelando-se que houve apenas um único 
toque superficial nos seios da vítima, por cima de suas vestes, resta 
descaracterizado o crime do art. 217-A do CP, impondo-se a prevalência do voto 
vencido que operou a desclassificação do delito para a contravenção penal do art. 
65 da LCP, por se subsumir melhor à hipótese versada, em observância, ainda, 
aos postulados constitucionais da proporcionaliade e razoabilidade (grifos deste 
trabalho). 31 

 
 

Urge perceber, contudo, que essa atividade criativa da jurisprudência no sentido de 

conter os excessos não é nova, e entra, como é intuitivo, em rota de colisão com o princípio da 

separação de poderes, pois haveria a aplicação de uma pena distinta daquela prevista pelo 

legislador para o caso concreto. E, porque não dizer, uma verdadeira negativa de vigência ao 

art. 14, I, do Código Penal, que trata do crime consumado. 

Não é de longa memória o caso em que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, entendendo que não se justificava, sob o prisma da proporcionalidade, que o 

concurso de agentes no furto transmudasse o delito em um crime qualificado cuja pena era o 

dobro da modalidade simples, enquanto o roubo, delito mais grave, tinha na mesma 

circunstância um mero aumento de pena. 

Neste sentido, passou a aplicar a causa de aumento de pena no roubo em lugar da figura 

qualificada criando a inexistente figura do furto majorado pelo concurso de agentes: 

 
TENTATIVA DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 
CONDENAÇÃO CONFIRMADA. APLICAÇÃO, AO FURTO QUALIFICADO 
PELO CONCURSO DE AGENTES, DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA 
PARA O ROUBO MAJORADO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. 
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE . PRECEDENTES 

                                                 
Hiram Souza Marques, 04 de dezembro de 2014, Data de Publicação 15 de dezembro de 2014. Disponível em: 
http://webapp.tjro.jus.br/juris/consulta/detalhesJuris.jsf?cid=2. Acesso em: 22 dez. 2019. 
31 BRASIL. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (1. Seção Criminal). Embargos Infringentes e de 
Nulidade nº 0020011-57.2011.8.12.0001. Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, 29 de novembro de 2017. 
Disponível em: 
https://esaj.tjms.jus.br/cjsg/resultadoSimples.do;jsessionid=83892DB0C91279AEE434AE36AA249678.cjsg3?c
onversationId=&nuProcOrigem=0020011-57.2011.8.12.0001&nuRegistro=. Acesso em 22 dez. 2019.  
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DA CÂMARA. APENAMENTOS REAJUSTADOS. APELO DEFENSIVO 
PROVIDO EM PARTE, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS 
APELANTES, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UNÂNIME. 
(grifos deste trabalho).32 

 
A questão subiu aos Tribunais Superiores que rechaçaram tal construção vendo ali uma 

variação da Lex tertia, combinação de normas penais vedada ao juiz do caso concreto. Deu o 

STF a tal forma de interpretação o nome de hibridismo penal: 

 
Furto Qualificado e Hibridismo Penal 
 
A Turma indeferiu habeas corpus em que condenado pela prática de furto 
qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, III) pleiteava a 
manutenção da decisão proferida pelo tribunal de origem que, ao aplicar à pena 
de furto simples a majorante prevista para o crime de roubo (CP, art. 157, § 2º), 
reduzira a sanção imposta. Inicialmente, salientou-se que a analogia in bonam parte 
realizada pelo tribunal de justiça estadual — que aumentara a pena-base do furto em 
um terço e não no dobro, como determina a lei —, ainda que com fundamento nos 
princípios constitucionais da proporcionalidade e da isonomia, não se mostrara de boa 
técnica. Esclareceu-se que o legislador estabelecera diferença entre a qualificadora 
existente no furto e a causa de aumento de pena disposta na hipótese de roubo. [...] 
Asseverou-se que, do ponto de vista técnico, não se poderia afirmar que o legislador 
aumentara a pena do furto no caso de concurso de agentes, mas que, na verdade, 
ter-se-ia novo tipo penal, cujo elemento definidor seria o concurso. Ademais, 
considerou-se errônea a assertiva de que o legislador, na espécie, não teria atentado 
para a necessária proporcionalidade entre o crime e a pena, pois ao criar novo tipo 
penal, com a correspondente sanção, certamente levara em conta critérios de 
valoração, em matéria de política criminal, que não se reduziriam a mera equivalência 
aritmética. Assim, entendeu-se que, em se tratando de furto qualificado, não haveria 
exasperação circunstancial a partir de um tipo penal básico, como ocorre no roubo, 
porém uma figura típica diversa para a qual cominada sanção autônoma, não se 
podendo concluir, dessa forma, que o aumento da pena em dobro (CP, art. 155, § 4º) 
violaria aos mencionados princípios constitucionais da proporcionalidade e da 
isonomia. (grifos deste trabalho).33 
 

Deste modo, o tema segue controvertido e uma solução que respeite os ditames de nosso 

ordenamento jurídico há de passar pelo escrutínio concreto de vários outros aspectos, quer de 

índole constitucional, quer legal. É esse o caminho a percorrer. 

                                                 
32 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (5. Câmara Criminal). Apelação Crime Nº 70016322265. 
Relator: Luís Gonzaga da Silva Moura, 14 de fevereiro de 2007. Disponível em: http://www.tjrs.jus.br/site/busca-
solr/index.html?aba=jurisprudencia. Acesso em: 22 dez. 2019. 
33 BRASIL. Supremo Tribuna Federal (1 turma). Habeas Corpus 92626/RS. Ementa: habeas corpus. furto 
qualificado. concurso de agentes. figura penal apenada com sanção autônoma. aplicação analógica da majorante 
do crime de roubo. impossibilidade. reincidência. causa obrigatória de aumento de pena. ordem denegada. Impte.: 
Defensoria Pública Da União. Coator: Superior Tribunal De Justiça. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 25 de março 
de 2008. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2561813. Acesso em: 22 dez. 
2019 
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Contudo, conforme preleciona Gonçalves34:  

 
(...) a proporcionalidade da atuação estatal na defesa de direitos fundamentais deve 
ser sindicada não apenas para evitar medidas gravosas e evitáveis – a proibição de 
excesso, Übermassverbot– mas, também, no sentido de proibir a proteção 
subdimensionada ou insuficiente Untermassverbot. 

 
 

2.3 Mandados de criminalização. A repressão a toda forma de violência sexual 

contra menores: art. 227, §4º, da CF. 

Desde 1215, com a assinatura da Magna Charta pelo rei João Sem Terra, que sucedera 

a seu irmão, Ricardo Coração de Leão, no trono da Inglaterra, por pressão dos barões, a ideia 

de contenção do poder absoluto do rei foi se desenvolvendo para consolidar nas constituições 

modernas sob a forma limites à intervenção do Estado na liberdade do indivíduo. João Sem 

Terra substituíra o irmão que, em 1189, seguira com suas tropas para as cruzadas na Síria, e 

fizera um governo que desagradou súditos e nobres.35 

O retorno do irmão ao trono foi breve, pois faleceu pouco tempo em decorrência de um 

ferimento de flecha. Quando João Sem Terra assume o trono é obrigado, então, a assinar a 

Magna Charta, uma verdadeira imposição assim descrita: 

 
Sentado sobre um trono ali construído e tendo à frente a rude e insubmissa fidalguia, 
apoiada nos punhos das espadas desembainhadas. João ouviu, com semblante 
anuviado, o preâmbulo e as 67 cláusulas da grande Charte. E, após um silêncio 
perigoso e angustiante, assinou o compromisso e mandou que nele fosse aposto aquele 
selo de autenticidade, que tem a legenda em latim e representa um cavaleiro de espada 
em punho; e no reverso, a sua ostensiva figura entronizada com o aspecto grotesco de 
divindade hindu.36 

 

                                                 
34 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização de direitos fundamentais 
na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 2007. (Coleção Fórum de Direitos Fundamentais, 
1), p. 57. 
35CARDOSO, Antônio Manoel Bandeira. A Magna Carta: conceituação e antecedentes. R. Inf. legisl., Brasília 
a.23, n. 91, jul/set, 1986. Disponível em: 
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/182020/000113791.pdf?sequence=1. Acesso em 24 nov. 
2019. 
36 Idem.  
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É possível dizer, assim, que as constituições modernas surgiram da ideia de contenção 

do poder estatal, o que é evidenciado em uma série de princípios de conformação que expressam 

a máxima de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, o que 

se manifesta, também, no plano penal. 

Ocorre que, mais recentemente, tem surgido outro tipo de abordagem nas constituições 

e que não se relaciona à limitação do poder estatal, mas à determinação de uma atuação positiva 

por parte do legislador ordinário no sentido de concretizar a tutela penal de determinados 

interesses. 

Tratando do assunto, Masson37ensina que a Constituição Federal brasileira, seguindo o 

modelo de algumas constituições europeias, como as da Alemanha, Espanha, Itália, França e 

da própria Comunidade Europeia, estabelece mandados explícitos e implícitos de 

criminalização (ou penalização). Hipóteses de obrigatória intervenção do legislador penal. 

Esclarece que os mandados de criminalização indicam matérias sobre as quais o 

legislador ordinário não tem a faculdade de legislar, mas a obrigatoriedade de tratar, protegendo 

determinados bens ou interesses de forma adequada e, dentro do possível, de forma integral.  

Para ele os mandados de criminalização explícitos estão contidos na Constituição 

Federal nos artigos 5º, incisos, XLII (racismo), XLIII (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas afins, terrorismo e crimes hediondos) e XLIV (ação de grupos armados, civis ou 

militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático), e §3º (os tratados e 

convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais), 7º, inciso X (retenção dolosa do salário dos 

trabalhadores), 227, §4º (abuso, violência e exploração sexual da criança ou adolescente), 225 

(condutas lesivas ao meio ambiente). 

                                                 
37 MASSON, op. cit., p. 26. 
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Conforme explicita Mendes,38 no julgamento do Habeas Corpus 102.087/MG a 

Constituição de 1988 contém significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam 

direitos, mas que, antes, determinam a criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, 

XLIII, XLIV; art. 7º, X; art. 227, § 4º).  

Em todas essas é possível identificar um mandato de criminalização expresso, tendo em 

vista os bens e valores envolvidos.  

A ideia ali subjacente é a de que os direitos fundamentais não podem ser considerados 

apenas proibições de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de 

proteção (Schutzgebote). Em síntese, expressam não apenas uma proibição do excesso 

(Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como proibições de proteção 

insuficiente ou imperativos de tutela (Untermassverbote).  

Nessa concepção, afirma, os mandatos constitucionais de criminalização impõem 

também ao legislador, para seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da 

proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. 

Por sua vez, os mandados de criminalização implícitos não têm essa previsão expressa, 

todavia, pungente, de igual modo, a necessidade de uma regulamentação acerca do tema, como 

por exemplo, o combate eficaz à corrupção eleitoral.  

De tudo quanto foi expendido anteriormente, parece existir certo consenso em relação à 

ideia de que a missão principal do Direito Penal é a proteção exclusiva de bens jurídicos.39 

                                                 
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2 turma). Habeas Coprus nº 102.087/MG. Habeas Corpus. Porte Ilegal 
De Arma De Fogo Desmuniciada. (A)Tipicidade Da Conduta. Controle De Constitucionalidade Das Leis Penais. 
Mandados Constitucionais De Criminalização E Modelo Exigente De Controle De Constitucionalidade Das Leis 
Em Matéria Penal. Crimes De Perigo Abstrato Em Face Do Princípio Da Proporcionalidade. Legitimidade Da 
Criminalização Do Porte De Arma Desmuniciada. Ordem Denegada. 1. Controle De Constitucionalidade Das Leis 
Penais. Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/acórdão Min. Gilmar Mendes, 28 de fevereiro de 2012. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3815995. Acesso em 22 dez. 2019. 
39GOMES; MOLINA; BIANCHINI, op. cit., p. 430. 
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No entanto, conforme preleciona Luiz Flávio Gomes40, a sinalização da Constituição no 

sentido da criminalização ou penalização de determinadas condutas, de qualquer modo, não 

significa, sic et simpliciter, que a imposição de sanções penais seja uma operação legiferante 

automática.  

Para o autor o legislador goza, dentro dos limites estabelecidos na Constituição, de uma 

ampla margem de liberdade que deriva de sua posição constitucional e, em última instância, de 

sua específica legitimidade democrática. No entanto, tal liberdade tanto pode ser exercida no 

sentido da criminalização como no da não criminalização (primária). 

Destarte, para ele não existe uma obrigação de criminalização ou penalização 

automática, senão só uma indicação do valor do bem jurídico referido. Assim, elevado 

merecimento de tutela penal não significa automaticamente necessidade de tutela penal. 

Neste sentido, segundo Mazzacuva41, a comprovação de que o legislador não está 

obrigado a seguir a indicação criminalizadora do constituinte reside no fato de que o não 

cumprimento por ele das obrigações de criminalização não está sancionado com nenhuma 

consequência jurídica. 

Divergindo de tal entendimento, Ingo Von Münch42 destaca que, ainda que não se 

reconheça, em todos os casos, uma pretensão subjetiva contra o Estado, tem-se, 

inequivocamente, a identificação de um dever deste de tomar todas as providências necessárias 

para a realização ou concretização dos direitos fundamentais. 

Assim, se há deveres de proteção a cargo de Estado, de igual modo, há o direito de exigir 

tal proteção. 

Neste viés, pontua Daniel Sarmento43: 

 
                                                 
40Ibid., p. 429 
41MAZZACUVA Apud  GOMES; MOLINA; BIANCHINI, op. cit., p. 430. 
42VON MÜNCH Apud MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 557-560. 
43SARMENTO Apud GONÇALVES, op. cit., p.48. 
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Entende-se a mais autorizada doutrina que do reconhecimento dos deveres de proteção 
é possível extrair direitos subjetivos individuais à proteção, oponíveis em face do 
Estado, que terá a obrigação de, através de providências normativas, administrativas 
e materiais, salvaguardar os indivíduos de danos e lesões que possam sofrer em razão 
da atuação de terceiros [...] 

 
Outrossim, é inequívoco, conforme destaca Mendes, que a Constituição brasileira de 

1988 adotou, muito provavelmente, um dos mais amplos, senão o mais amplo “catálogo” de 

mandatos de criminalização expresso de que se tem notícia e, tais mandatos, portanto, impõem 

ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do princípio da 

proporcionalidade, como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente.44 

No que se refere ao tema proposto neste estudo, impende destacar o mandato de 

criminalização expresso no art. 227, §4º, da CF, o qual determina como dever da família, da 

sociedade e do Estado proteger a criança e o adolescente no que concerne à sua dignidade 

sexual. 

Reza o dispositivo legal:  

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). [...] 
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e 
do adolescente.45 

 
Inaugurando a doutrina de proteção integral da criança, o referido artigo definiu com 

clareza que todos os direitos da criança não deveriam ser apenas assegurados, mas 

concretizados.  

Em cumprimento a este mandato constitucional, em 2009, houve uma mudança 

legislativa como resultado da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia, sendo 

sancionada a Lei nº 12.015/2009, que trata dos crimes contra a dignidade sexual. A norma 

                                                 
44 MENDES, COELHO, BRANCO, op. cit., p. 560. 
45 BRASIL. Constituição Federal da República do Brasil de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 dez. 2019.  
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incluiu o abuso sexual de menores no rol dos crimes hediondos e estabeleceu pena de 8 a 15 

anos de prisão para quem tiver conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 

anos. 

Neste sentido, vale transcrever, parcialmente, a justificação ao projeto que culminou 

com a edição da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009 quando diz que: 

 
Sobre a legislação penal reinante pairam concepções características de época de 
exercício autoritário de poder - a primeira metade dos anos 40 - e de padrão 
insuficiente de repressão aos crimes sexuais, seja por estigmas sociais, seja pelos 
valores preconceituosos atribuídos ao objeto e às finalidades da proteção pretendida. 
Trata-se de reivindicação antiga dos grupos e entidades que lidam com a 
temática, sob o argumento de que a norma penal, além de desatualizada quanto 
a termos e enfoques, não atende a situações reais de violação da liberdade sexual 
do indivíduo e do desenvolvimento de sua sexualidade, em especial quando tais 
crimes são dirigidos contra crianças e adolescentes, resultando, nesse caso, no 
descumprimento do mandamento constitucional contido no art. 227, § 4º, de que 
"a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e 
do adolescente". (Grifos deste trabalho). 

De acordo com Tavares46, a alteração promovida vai ao encontro dos interesses 

envolvidos, principalmente quanto ao critério etário, considerando-se que a Constituição 

assegurou ampla proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes, com “absoluta 

prioridade”, nos termos de seu art. 227, mandamento raro no constitucionalismo 

contemporâneo, que costuma relegar o reconhecimento da prevalência desse ou daquele direito 

ao Poder Judiciário. 

A vulnerabilidade infanto-juvenil – física e psicológica – tem ensejado um abuso da 

condição de pessoa em desenvolvimento. A coisificação dos menores, como se fossem 

“projetos de gente” carecedores de respeito e consideração, desencadeia atos de violência física, 

como abuso sexual, e moral.47 

                                                 
46 TAVARES apud FILLIPO, Thiago Baldani Gomes de. Crime de estupro de vulnerável e a necessidade de 
periculosidade da conduta. Revista Do Tribunais, vol. 973, ano 105, São Paulo, ed. Revista dos Tribunais, nov. 
2016. p. 202. 
 
47AMIN, Andréa Rodrigues. Curso direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. MACIEL, 
Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (coord.). 9 ed. São Paulo, Saraiva, 2016. p. 100. 
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A proteção das crianças e adolescentes frente aos abusos e violências sofridos, inclusive 

de natureza sexual, está relacionada coma a dignidade humana. Dela advém o direito de crescer 

e desenvolver-se num ambiente favorável ao desenvolvimento da personalidade.48 

Assim, atendendo um chamado constitucional, cabe não só ao Estado, mas também à 

sociedade como um todo, zelar pela proteção integral das crianças e dos adolescentes. 

Destarte, havendo expressamente em nossa Constituição um mandado de criminalização 

de condutas que violem a dignidade sexual das crianças e adolescentes, deve o Estado oferecer 

proteção adequada e suficiente deste direito. 

Sob este viés, a alteração legislativa, trazida pela Lei nº 12.015/2009, trouxe mais 

repressão a toda forma de violência sexual contra os menores, considerados vulneráveis, 

exemplo disso é o rigor dado a resposta penal do crime de estupro de vulnerável, previsto no 

art. 217-A, do Código Penal. 

Como visto acima, os mandados de criminalização expressos na Constituição são ordens 

diretas para a elaboração de leis que deverão considerar criminosas as condutas indicadas, 

mantendo a caracterização esboçada pela Carta Magna. Assim, a punição do abuso, violência e 

exploração sexual das crianças deve ser severa. 

Por outro lado, qualquer tentativa legislativa de descriminalização dessas condutas é 

inconstitucional. Os tipos penais que definem ou venham a definir essas condutas criminosas 

podem ser alterados, preservando-se o conteúdo essencial dos comandos constitucionais, mas 

não podem ser extintos. Assim, a obrigação de criminalizar implica também a proibição de 

descriminalizar.49 

Tanto é assim que o mandado de criminalização referente à punição severa da conduta 

de promover abuso, violência ou exploração sexual contra as crianças e adolescentes está 

                                                 
48 GONÇALVES, op. cit., p.159. 
49 Ibid., p. 165-166. 
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inserido no rol das cláusulas pétreas. Isso significa que o legislador constituinte derivado não 

pode suprimi-lo ou alterá-lo, prejudicando seu núcleo essencial. Se o fizer, incorrerá em 

inconstitucionalidade material.50 

A enumeração constitucional, trazida pelo caput do artigo 227 da Constituição, não 

deixa dúvidas de que a criança e o adolescente são objetos de um diferenciado zelo pela higidez 

de seu desenvolvimento. Para elas, conforme pontua Gonçalves51, é maior o papel protetivo do 

Estado, vez que não se encontram ainda em plena condição de promover a autotutela de seus 

direitos. Desta maneira, impossível afastar a exigência da proporcional proteção suficiente dos 

direitos fundamentais para conhecer o alcance da norma constitucional. 

Para o autor, se, em alguma situação, a exigência de penas corporais se apresenta com 

nitidez, é aqui porque se assim não fosse ensejaria a deslegitimação das penas criminais em 

casos de abuso, violência ou exploração sexual de adultos, o que não é razoável.  

Destaca que a severidade da sanção deve ser buscada dentro das penas não proibidas 

pela Constituição, salientando que por severidade não se pode tomar apenas a modalidade ou 

quantidade da pena, mas também sua forma de cumprimento. Assim é que uma pena enorme, 

cumprida em regime aberto é, em tese, menos severa do que uma pena menor cumprida em 

regime fechado.52 

Observa-se que a Constituição, diferentemente como fez no crime de racismo (art. 5º, 

inciso XLII), onde impôs sanção de reclusão, impossibilidade de fiança, graça ou anistia, não o 

fez em relação aos crimes relacionados ao abuso, violência e exploração sexual da criança e do 

adolescente. 

No entanto, verificamos que a alteração legislativa trazida pela Lei nº 12.015/2009, em 

seu art. 4º, alterou o art. 1º da Lei nº 8.072/90, Lei de Crimes Hediondos, para incluir em seu 

                                                 
50 Ibid., p.210. 
51 Ibid., p.274-278. 
52 Ibid., p. 275. 
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rol o estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º). Tal inclusão atende o disposto 

no art. 227, §4º, da Constituição. 
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3 ASPECTOS GERAIS DOS CRIMES SEXUAIS E O MENOR 

 
3.1 O bem jurídico tutelado no estupro: o contexto social e sua afetação 
 

 Historicamente, desde os mais antigos tempos e entre quase todos os povos, a 

conjunção carnal violenta foi penalmente reprimida como grave malefício. 

O estupro já teve várias significações ao longo do tempo, consistindo, na essência, em 

violação sexual violenta, vale dizer, constranger pessoa à prática de qualquer ato libidinoso, 

inclusive a conjunção carnal, mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Conforme 

lição de Hungria, no direito romano, stuprum espelhava, em sentido amplo, “qualquer 

congresso carnal ilícito (compreendendo até o adultério e a pederastia)”, mas em sentido estrito, 

“o simples concúbito com mulher virgem ou não casada, mas honesta”.53 

Entre os hebreus, se a vítima moça era prometida em casamento, o inculpado pagava 

com a própria vida. Se, no entanto, não era desposada, a pena consistia no pagamento de 50 

ciclos de prata ao pai da vítima, além de obrigatória reparação do mal pelo casamento. Entre os 

egípcios, infligia-se ao violentador a pena de mutilação. Na antiga Grécia, a princípio, a pena 

era de simples multa, mas, posteriormente, para conjurar os abusos, foi cominada a pena de 

morte, que veio a tornar-se invariável, abolindo-se a alternativa (anteriormente consentida) 

entre ela e o casamento sem dote. Entre os romanos, considerando-se mais o emprego da força 

do que a finalidade do agente, a posse sexual violenta constituía modalidade do crimem vis, 

cuja pena era a de morte.54 

No período medieval, também era a pena de morte a que se aplicava aos réus de stuprum 

violentum. e tal rigor estava no Livro V das Ordenações Filipinas, nossa primitiva legislação 

penal, que previa pena de morte contra “todo homem, de qualquer estado e condição que seja, 

                                                 
53 NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 
Forense, 2014, p.33. 
54 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1959. Vol. VIII. 
p.114-116. 



34 
 

 
 

que forçosamente dormir com qualquer mulher”, e não a excluía o próprio casamento do réu 

com a vítima.55 

No Brasil, o alvará de 6 de outubro de 1784 empregava o verbo “estuprar” no sentido 

romanístico, e o mesmo fazia o Código de 1830, que incluía sob a rubrica de estupro vários 

crimes sexuais como o defloramento, cópula violenta, atentado ao pudor e sedução. Todavia, 

abrandou a pena: prisão de 3 a 12 anos e dote a ofendida (artigo 222). O casamento da vítima 

com o ofensor extinguia a pena (art. 225).  

O primeiro Código republicano reservava o nome estupro para designar a cópula 

violenta como “o ato pelo qual o homem abusa com violência de uma mulher, seja virgem ou 

não”. Era o critério adotado pelo atual Código Penal, antes da reforma. O Código de 1890 foi 

ainda mais benigno que o anterior, pois estabelecia prisão celular por 1 a 6 anos (aumentada de 

quarta parte, se havia concurso de duas ou mais pessoas), mantida a obrigação de dotar a 

ofendida, bem como a extinção da punibilidade pelo subsequente casamento.56 

Neste cenário podemos observar que a mulher, ser humano do sexo feminino, sempre 

foi o tutelado pela lei, não havendo na legislação penal qualquer previsão acerca de abuso sexual 

praticado contra o gênero masculino. Assim, os homens não tinham proteção legal contra os 

abusos sexuais sofridos. A legislação era deficiente. 

O nosso Código Penal em vigor em seu Título VI, então denominado “Dos crimes contra 

os costumes” que, sob essa rubrica, tipificava diversas condutas, inserindo o estupro (art. 213) 

no capítulo I (“Dos crimes contra a liberdade sexual”), ao lado do atentado violento ao pudor 

(art. 214), da posse sexual mediante fraude (art. 215) e do atentado ao pudor mediante fraude 

(art. 216), diferenciando-se o estupro do atentado violento ao pudor pela imprescindibilidade 

de conjunção carnal para o primeiro. Para ambos, no entanto, fazia-se necessária a presença de 

                                                 
55 Ibid., p. 114. 
56 Ibid., p. 115. 
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um dos elementos normativos violência ou grave ameaça, com a presunção de violência nos 

termos do seu art. 224, quando a vítima (i) não fosse maior de quatorzes anos; (ii) fosse alienada 

ou débil mental, desde que o agente conhecesse as circunstâncias; (iii) não pudesse oferecer 

resistência, por qualquer outra causa”.57 

Atualmente a proteção se ampliou, abrangendo ambos os sexos, e o art. 213, do Código 

Penal, com a redação dada pela Lei 12.015/2009 retrata ser o estupro um constrangimento ilegal 

específico: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: pena – reclusão, 6 (seis) a 

10 (dez) anos”. 

No que diz respeito aos menores, destaca Del Priore:  

A pedofilia sempre existiu. Na Bíblia, há passagens no Gênese em que se oferecem 
crianças ou virgens da família aos algozes, para evitar sevícias sexuais aos hóspedes 
da casa. Na Roma antiga, senhores serviam-se de seus pequenos escravos, sobre os 
quais tinham poder de vida e de morte. Desde as primeiras visitas do Santo Ofício às 
partes do Brasil, no século XVI, inquisidores assinalava o estupro de crianças. 
Meninos e meninas de seis, sete e oito anos eram violentados por adultos sem nenhum 
drama de consciência. Senhores sodomizavam moleques ou molecas escravas, padres 
faziam o mesmo aos seus coroinhas, e parentes e crianças da família participavam de 
uma ciranda maldita na qual um único pecado contava para a Igreja: o do desperdício 
do sêmen. Afinal, ele deveria ser usado exclusivamente para a procriação. E era 
apenas esse crime que o inquisidor perseguia. O fato de ser cometido com pequenos 
passava despercebido. Era coisa secreta e o silêncio protegia os culpados.58 

 
Em relação aos vulneráveis, atualmente, o tema é tratado no Capítulo II do Código Penal 

(Dos crimes sexuais contra vulnerável) no art. 217-A, incluído pela Lei nº 12.015, de 

07.08.2009:  

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. §1º Incorre na mesma pena quem 
pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 
outra causa, não pode oferecer resistência. §2º (Vetado). §3º Se da conduta resulta 
lesão corporal de natureza grave: Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. §4º 
Se da conduta resulta morte: Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.59 

 

                                                 
57 FILLIPO, op. cit., p.197-199. 
58DEL PRIORE, Mary. Histórias Íntimas. 2. ed. São Paulo: Planeta, 2014. 254 p. p. 152. 
59 BRASIL. Decreto-Lei No 2.848, de 7 de Dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em 22 dez. 2019. 
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Segundo Cunha, o art. 217-A do CP tutela a dignidade sexual do vulnerável. Antes da 

Lei 12.015/2009 o ato sexual com pessoa vulnerável configurava, a depender do caso, estupro 

(art. 213) ou atentado violento ao pudor (art. 214), mesmo que praticado sem violência física 

ou moral, pois presumida (de forma absoluta de acordo com a maioria) no art. 224 do CP. Este 

dispositivo (art. 224) agora está expressamente revogado, subsumindo-se a conduta ao disposto 

no art. 217-A do CP.60 

O instituto do bem jurídico é considerado um dogma da ciência penal. Nos delitos 

sexuais como em nenhum outro crime, como visto acima, os debates sobre a 

criminalização/descriminalização são tão constantes como ocorre no Direito Penal, haja vista a 

grande influência moral existente nessa disciplina. O ponto central das discussões é justamente 

identificar qual deva ser o bem jurídico protegido.61 

Para Roxin62 o conceito de bem jurídico é prévio à lei penal, e determina ao legislador 

um critério político-criminal pelo qual se escolherá as condutas que devem ser punidas e aquelas 

que não devem passar sob o crivo do sistema repressivo. Para ele a Constituição é a delimitadora 

político-criminal do conceito de bem jurídico, na medida em que estabelece o caminho a ser 

seguido pelo legislador no momento da elaboração da lei penal, limitando o poder punitivo do 

Estado. 

A reforma do Código Penal, trazida pela Lei nº 12.015/2009, trouxe a “dignidade 

sexual” como o bem jurídico a ser tutelado pelo Direito Penal, no que se refere aos crimes 

sexuais, visando garantir o livre exercício da sexualidade do indivíduo. 

A dignidade da pessoa humana, conforme preleciona Nucci63, constitui princípio 

regente do ordenamento jurídico, inclusive do Direito Penal. Sob o prisma subjetivo, implica 

                                                 
60 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 8. ed. rev., ampl. e 
atual. Salvador: JusPODIVM, 2016. 944 p., p.470. 
61 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro; RASSI, João Daniel. Crimes contra a dignidade sexual. 2 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011, p.41 
62ROXIN Apud GRECO; RASSI, op. cit., p. 54 
63 NUCCI, op. cit., p. 31-32. 
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no sentimento de respeitabilidade e autoestima do ser humano, constituindo presença marcante 

na formação da sua personalidade. 

Para o autor, a dignidade sexual liga-se à sexualidade humana, ou seja, o conjunto dos 

fatos, ocorrências e aparências da vida sexual de cada um. Associa-se a respeitabilidade, a 

autoestima e à intimidade e à vida privada, permitindo-se deduzir que o ser humano pode 

realizar-se, sexualmente, satisfazendo a lascívia e a sensualidade como bem lhe aprouver, sem 

que haja qualquer interferência estatal ou da sociedade. 

Na seara da dignidade sexual não se admite qualquer espécie de constrangimento ilegal, 

muito embora, até mesmo a violência pode ser aceitável, desde que realizada entre adultos, com 

aquiescência. Segundo Nucci, o ponto específico de tutela penal é a coerção não consentida 

para o ato sexual.  

Logo, a alteração legislativa trouxe uma modificação do objeto protegido pela norma 

penal, que anteriormente tutelava a moralidade, o considerado aceitável pela sociedade em 

matéria de comportamento sexual, passando à tutela da dignidade sexual, com ênfase na 

liberdade sexual, entendida como a faculdade de livre escolha ou livre consentimento nas 

relações sexuais. 

 De acordo com Alfaiate64, ao direito penal cabe a tutela de bens jurídicos, ou seja, não 

deve caber nem a moral, nem o pudor, nem os bons costumes de uma sociedade, devendo antes 

se pugnar por um figurino liberal de Código, potencializador da pluralidade de formas de 

autorrealização de cada sujeito. Segundo uma concepção moderna de direito penal não se lhe 

reconhece legitimidade para punir qualquer conduta humana com base em concepções 

puramente moralistas. Segundo a autora, vivemos em sociedades cada vez mais plurais, onde 

são perceptíveis diferentes códigos de moralidade e pudor, não sendo fecundo erigir apenas um 

                                                 
64 ALFAIATE, Ana Rita. A relevância penal da sexualidade dos menores. COIMBRA: Coimbra Editora, 2009, 
p.71. 
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deles a código moral acertado porque revela uma atitude redutora, intolerante, incompatível 

com um Estado Democrático de Direito.  

 No que diz respeito aos menores, impende destacar, como bem jurídico penal, a 

formação moral das crianças e adolescentes, o desenvolvimento livre da personalidade sexual, 

de modo que, seu amadurecimento sexual necessita da proteção estatal, ao menos em 

determinadas faixas etárias.65 

Na mesma linha de construção é a lição do professor Bittencourt66, na realidade, na 

hipótese de crime sexual contra vulnerável, não se pode falar em liberdade sexual como bem 

jurídico protegido, pois se reconhece que não há a plena disponibilidade do exercício dessa 

liberdade, que é exatamente o que caracteriza sua vulnerabilidade. Na verdade, a criminalização 

da conduta descrita no art. 217-A do Código Penal procura proteger a evolução e o 

desenvolvimento normal da personalidade do menor, para que, na sua fase adulta, possa decidir 

livremente, e sem traumas psicológicos, seu comportamento sexual.  

A importância em se identificar, substancialmente, o bem jurídico de determinada 

conduta criminosa é fundamental porque é a partir dessa identificação que se chegará à 

classificação sistemática do crime, a própria compreensão do tipo, o conflito aparente de 

normas e, ainda, os efeitos processuais. Quanto aos crimes sexuais, a identificação do bem 

jurídico deve passar pelo princípio da intervenção mínima que implica a não punição das 

condutas meramente morais. 

Para Greco e Rassi, não é útil promover a redução radical de todos os bens jurídicos a 

um único bem, como por exemplo, a liberdade sexual. Logo, louvável a opção terminológica 

utilizada pela Lei nº 12.015/2009, porque seu conteúdo semântico abrangente autoriza que dele 

                                                 
65 Ibid., p.31 
66BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, vol. 4, parte especial: dos crimes contra a dignidade 
sexual até os crimes contra a fé pública. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 97. 
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se extraia o significado de outros bens jurídicos como, por exemplo, liberdade, a intimidade 

sexual etc.67 

De acordo com os autores, a questão não é pacífica acerca do bem jurídico protegido 

pelo Direito Penal sexual no tocante aos menores de idade.  

Para Sanchez Thomaz68o menor de idade (apontada pela lei) e o doente mental não têm 

liberdade, ou porque valorativamente não podem tê-la, ou porque normativamente a lei criou 

essa opção.  

 
3.2 Os menores frente ao estupro: a presunção de violência 
  

Ao tratar dos crimes contra os costumes, o art. 224, do Código Penal, outrora inserido 

no Capítulo IV “Disposições Gerais”, elencava os casos em que se presumia a violência para a 

caracterização dos crimes contra os costumes previstos no Capítulo I “Dos crimes contra a 

liberdade sexual”; no Capítulo II “Da sedução e corrupção de menores”; e no Capítulo III “Do 

rapto”. 

Dispunha o art. 224, do Código Penal: 

 
Presume-se a violência, se a vítima: 
a) não é maior de catorze anos; 
b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância; 
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.69 
 

Não se pode deixar de ressaltar, sobre o tema, a doutrina de Hungria,70 à época, de que 

o Código Penal “presume” ou “finge”  a violência, nos crimes sexuais, quando a vítima, por 

sua tenra idade ou morbidez mental, é incapaz de consentimento ou, pelo menos, de 

consentimento válido e, ainda, quando a vítima, por qualquer causa, é incapaz de resistência. 

Traz a lume críticas a expressão “violência presumida” ou “violência ficta”, vez que para o 

                                                 
67GRECO; RASSI, op. cit., p. 70  
68THOMAZ Apud GRECO; RASSI, op. cit., p. 73 
69 BRASIL, op. cit. 
70 HUNGRIA, op. cit., p. 235-236. 
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autor, nos referidos casos, não há que presumir ou fingir a violência, pois que, faltando a 

capacidade de consentimento ou de manifestação de vontade contrária por parte da vítima, o 

fato é necessariamente violento. Destaca que o consentimento (no sentido material) pode existir 

embora não seja juridicamente válido. 

Nesta perspectiva, para o autor, se os impúberes ou dementes não podem consentir, deve 

entender-se que dissentiram, e assim, o abuso sexual contra eles praticado tem caráter de 

violento. O raciocínio é, sem dúvida, sofístico. O incapaz de querer é também incapaz de não 

querer. Logo, o estado de indiferença ou a ausência de consentimento válido podem ser 

assimilados à falta de consentimento, justificando a presunção de violência. 

Segundo Mirabete71, o instituto da presunção de violência pretendia reforçar a defesa da 

vítima que tinha menor possibilidade de reação, não se exigindo qualquer prova de violência 

real. 

A primeira hipótese de violência “ficta” é de ser a vítima menor de catorze anos. 

Tal violência indutiva sempre gerou discussão na doutrina e na jurisprudência. A dúvida 

era se o critério objetivo da idade da vítima era ou não suficiente para conter qualquer discussão 

acerca de seu consentimento ou não ao ato. 

Discutia se havia o crime de estupro quando a menor de 14 (catorze) anos se mostrava 

experiente em matéria sexual, ou já havia mantido relações sexuais com outros indivíduos, 

quando era despudorada e sem moral, corrompida. Nesses casos, entendia-se que a presunção 

de violência não era absoluta, mas relativa. 

Discorrendo sobre o tema, Magalhães Noronha72 pontuava que a presunção estabelecida 

na alínea “a” do art. 224 não era absoluta, mas relativa. Dizia que, historicamente, a supressão 

da cláusula “não se admitindo prova em contrário”, do art. 293 (posteriormente 275) do Projeto 

                                                 
71MIRABETE, Júlio Fabrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1999, p. 1313. 
72 NORONHA Apud HUNGRIA op. cit.m p. 239-240. 
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Alcântara (que se inspirou no art. 539 do Código italiano), visava justamente a abolir a 

inexorabilidade da presunção. Acrescia que a exegese sistemática levava também a essa 

conclusão, pois o Código não transige, em caso algum com a responsabilidade objetiva. Nulla 

poena sine culpa. 

No entanto, em sentido contrário, existia também quem fazia a defesa de que a 

presunção de violência era absoluta quando a vítima não era maior de 14 (catorze) anos. Critério 

objetivo. Entendia-se que a presunção de violência foi feita pelo legislador, devendo prevalecer, 

afastando-se qualquer dúvida acerca da maturidade da ofendida. 

Para Mirabete, embora alguns menores, com essa idade, já tivessem maturidade sexual, 

não tinham o desenvolvimento psicológico. Logo, o fundamento do dispositivo legal era a 

circunstância de que o menor de 14 (catorze) anos não poderia validamente consentir, pelo 

desconhecimento dos atos sexuais e de suas consequências, o que tornava o seu consentimento 

absolutamente nulo. 

Neste sentido, inclusive, chegou a ser a jurisprudência da Suprema Corte: 

 
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA 
MENOR, COM TREZE ANOS DE IDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. 
CONHECIMENTO E INDEFERIMENTO. ORDEM DE HABEAS-CORPUS 
CONCEDIDA EX-OFFÍCIO: CASAMENTO DA VÍTIMA COM TERCEIRO. 1. No 
caso de estupro praticado contra menor de 14 anos, a violência, que é 
circunstância elementar do crime (CP, art. 213), não precisa ser real, pois é 
presumida pela Lei (CP, art. 224, a). 2. Inocorrência, no caso, de qualquer 
peculiaridade especialíssima que possa justificar a mitigação do rigor da norma, 
a fim de que não seja feita injustiça. 3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido. 
4. Ordem de habeas-corpus concedida ex-offício em face da extinção da punibilidade, 
pelo casamento da vítima com terceiro, eis que o crime foi praticado sem violência 
real ou grave ameaça e que a vítima demonstrou, expressamente, desinteresse no 
prosseguimento da ação penal (CP, art. 107, VIII; RI-STF, art. 193, II). (Grifos deste 
trabalho).73 

 

                                                 
73 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2 turma). Habeas Corpus nº 74700/PR. Impte.: Emma Aparecida 
Guazzelli. Coator: Tribunal De Justiça Do Estado Do Paraná. Rel. Min. Maurício Corrêa., 04 de março de 1997, 
Data de Julgamento: 09 de maio de 1997. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1654268. Acesso em: 22 dez. 2019. 
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De acordo com a autora portuguesa Alfaiate74, o Código Penal, antes da alteração trazida 

pela Lei n º 12.015/2009, previa uma presunção de violência tendenciosamente absoluta. 

Todavia, a presunção de violência legalmente estabelecida não se traduzia numa verdadeira 

presunção de culpabilidade do agente, mas antes no eco da impossibilidade de a vítima menor 

de catorze anos prestar consentimento válido, sendo esta capacidade de consentir da vítima que 

fazia presumir a violência do agente. 

Todavia, no embate entre a presunção absoluta e a presunção relativa, nos crimes contra 

os costumes, praticados contra vítima menor de 14 (catorze) anos de idade, tanto a doutrina 

como a jurisprudência abraçaram majoritariamente a presunção relativa de violência. 

À colação: 

COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Na 
dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra), em relação à qual 
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-
corpus impetrado contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior. 
ESTUPRO - PROVA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes contra os costumes, 
o depoimento da vítima reveste-se de valia maior, considerado o fato de serem 
praticados sem a presença de terceiros. ESTUPRO - CONFIGURAÇÃO - 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA - IDADE DA VÍTIMA - NATUREZA. O estupro 
pressupõe o constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça - artigo 213 do Código Penal. A presunção desta última, por ser a 
vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a aquiescência da 
mulher e exsurgindo da prova dos autos a aparência, física e mental, de tratar-se de 
pessoa com idade superior aos 14 anos, impõe-se a conclusão sobre a ausência de 
configuração do tipo penal. Alcance dos artigos 213 e 224, alínea "a", do Código 
Penal. (Grifos deste trabalho).75 

 
 A segunda hipótese de presunção de violência dizia respeito aos casos de alienação ou 

de debilidade mental. Ocorria quando a capacidade psíquica da vítima era idêntica a dos 

inimputáveis a que se refere o art. 26 do Código Penal, ou seja, a alienação ou debilidade mental 

deveria ser de molde a abolir inteiramente a capacidade de entendimento ético-jurídico ou de 

autogoverno.  

                                                 
74 ALFAIATE, op. cit., p. 91. 
75 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Habeas Corpus nº 73662/MG. Rel. Min. Marco Aurélio, 21 
de maio 1996. Data de Julgamento 20 de novembro de 1996. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1633483. Acesso em 22 dez. 2019. 
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Para Mirabete76, alienação é um termo amplo que impede a pessoa de ter capacidade 

ética para o ato ao qual consente, o que ocorre também com a alienação mental mais acentuada. 

Para a configuração deste tipo de presunção de violência, não basta que a pessoa apresente 

deficiência mental, como nos casos dos chamados fronteiriços. Exige-se, para o 

reconhecimento da presunção, prova pericial da alienação ou debilidade mental. 

Por fim, há a presunção de violência pela impossibilidade de resistência. Ocorre quando 

a vítima não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. Há causas transitórias ou 

permanentes que impossibilitam a defesa da vítima como as enfermidades, paralisia, síncopes, 

desmaios, estados de embriaguez etc.77 

De igual modo, a presunção de violência, nestes dois últimos casos, também era 

considerada, pela doutrina e jurisprudência, majoritariamente, como sendo relativa, embora não 

houvesse tantas controvérsias a esse respeito. 

 
3.3 Vulnerabilidade como nova compreensão da violência: Lei nº 12.015/2009  
 

 Historicamente foi a partir da década de 1980 que nossos Tribunais, principalmente os 

Superiores, começaram a questionar a presunção de violência constante do revogado art. 224, 

“a”, do Código Penal, passando a entendê-la, em muitos casos, como relativa, sob o fundamento 

de que a sociedade do final do século XX e início do século XXI havia modificado 

significativamente, e que os menores de 14 anos não exigiam a mesma proteção que aqueles 

que viveram no momento da edição do Código Penal de 1940.78 

Porém, a doutrina e a jurisprudência não se entendiam sobre o tema. Discutiam se a 

referida presunção era de natureza relativa (iuris tantum) ou de natureza absoluta (iuris et de 

                                                 
76 MIRABETE, op. cit., p. 1324. 
77 Ibid., p.1327. 
78 GRECO, Rogério. Código penal comentado. 9. ed. Niterói. Impetus, 2015, p. 773. 
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iure) e, por conta disso, muitas das vezes, a proteção aos menores de 14 anos se mostrava, para 

alguns, deficiente. 

Havia se formado posição considerável que relativizava a presunção de violência, 

prevista no art. 224, como meio de se compatibilizar este dispositivo com o princípio 

constitucional da culpabilidade. 

Daí os legisladores, imbuídos do sentimento de que o sistema então vigente protegia de 

maneira inadequada crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual, editaram a Lei nº 

12.015/2009. Criaram o tipo penal do art. 217-A, do Código Penal, não mais inserido no outrora 

título “Dos crimes contra os Costumes”, mas em capítulo próprio “Dos Crimes Sexuais contra 

Vulnerável” dentro do atual Título VI, “Dos crimes contra a dignidade sexual”. 

Cediço que a reforma do Código Penal, no que toca aos crimes sexuais cometidos contra 

menores de 14 anos de idade, foi resultado da instalação da “Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, criada sob a justificativa de que 

o sistema, então vigente, não protegia adequadamente esses sujeitos em formação. 

A lei acabou acolhendo entendimento doutrinário de que as hipóteses do art. 217-A não 

se tratavam de verdadeira presunção e, sim, que a qualidade de menor, integrava a descrição 

típica, e criou o estupro de vulnerável.79 

O novo dispositivo legal, afasta, em tese, a presunção de violência, tratando o incapaz 

de consentir o ato como sendo “vulnerável”. 

Segundo Nucci80, o legislador reproduziu, em outros termos, o disposto no art. 224 no 

novo tipo penal do art. 217-A, do Código Penal, sem mencionar a expressão violência 

presumida. 

                                                 
79 GRECO, A., op. cit., p. 115. 
80 NUCCI, op. cit. p. 111-112. 
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O tipo penal do art. 217-A, do Código Penal inovou quando reuniu no mesmo tipo os 

atos sexuais de conjunção carnal e atos libidinosos, outrora dispostos nos artigos 213 e 214, do 

Estatuto Repressivo. A resposta penal também foi alterada, passando a ser de 8 (oito) a 15 

(quinze) anos, afastando definitivamente o aumento de pena determinado pelo art. 9º da Lei de 

Crimes Hediondos, quando fosse aplicado o art. 224, do Código Penal. 

O estupro de vulnerável passou a ser crime autônomo. No entanto, segundo Nucci81 o 

debate doutrinário e jurisprudencial acerca do caráter relativo ou absoluto da figura da 

“vulnerabilidade” como sendo absoluta ou relativa persiste. 

Partilhando deste entendimento é a doutrina de Rogério Sanches Cunha.82 

De igual modo, a lição de Bitencourt83, que diz que “trata-se, inequivocamente, de uma 

tentativa, dissimulada, de estancar a orientação jurisprudencial que se consagrou no Supremo 

Tribunal Federal sobre a relatividade da presunção de violência contida no dispositivo revogado 

(art. 224)” 

 Para Cezar Roberto Bitencourt84, na presunção absoluta de vulnerabilidade admite-se 

que a vítima é, indiscutivelmente, vulnerável e ponto final; não se questiona esse aspecto, ele é 

incontestável, trata-se de presunção juris et jure, que não admite prova em sentido contrário. Já 

na presunção relativa de vulnerabilidade admite-se que a vítima pode ser vulnerável, ou pode 

nãos ser, devendo-se examinar casuisticamente a situação para constatar se tal circunstância 

pessoal se faz presente nela, ou não. Em outros termos, a vulnerabilidade deve ser comprovada, 

sob pena de ser desconsiderada, admitindo, por conseguinte, prova em sentido contrário, 

tratando-se, portanto, de presunção juris tantum. 

O autor vai além e pontua que não se pode confundir a “presunção absoluta ou relativa 

de vulnerabilidade” com a “vulnerabilidade relativa” ou “vulnerabilidade absoluta”. Nestas 

                                                 
81 Ibid., p. 113. 
82CUNHA, op. cit., p. 470. 
83CUNHA Apud NUCCI, op. cit., p. 113. 
84BITENCOURT, op. cit., p. 101. 
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últimas se questiona tão somente o grau, a intensidade ou extensão dessa vulnerabilidade, 

partindo do pressuposto de ela já existe. Para Bitencourt, trata de um juízo de cognição. Na 

primeira hipótese, avalia-se a natureza da presunção, se relativa ou absoluta; na segunda 

hipótese, valora-se o quantum de vulnerabilidade que a vítima apresenta.85 

Neste viés, segundo ainda Bitencourt, em relação ao estupro de vulnerável em que a 

pena cominada é de 08 a 15 anos de reclusão, independentemente da discussão acerca da 

natureza da presunção se absoluta ou relativa, o mais importante é saber o grau, a intensidade 

ou gravidade da vulnerabilidade, muito vulneráveis, altamente vulneráveis, ou ainda, 

relativamente vulneráveis. 

Para Nucci86, a posição mais acertada é da vulnerabilidade relativa, porque a lei não 

poderá jamais modificar a realidade e, muito menos, afastar a aplicação do princípio da 

intervenção mínima e seu correlato princípio da ofensividade. 

O autor faz uma crítica ao legislador brasileiro que se prende a idade de 14 (catorze) 

anos no cenário dos atos sexuais, demonstrando, segundo ele, incapacidade para acompanhar a 

evolução dos comportamentos na sociedade. Ressalta que enquanto o Estatuto da Criança e do 

Adolescente proclama ser adolescente o maior de 12 (doze) anos, a proteção penal ao menor de 

14 (catorze) continua rígida. Para ele, a capacidade de consentimento em relação aos atos 

sexuais deveria ser estendida ao maior de doze anos. 

Para corroborar este entendimento, aponta o art. 68 da Lei nº da Lei nº 12.594/2012 que 

assegura ao adolescente casado ou que viva, comprovadamente, em união estável o direito à 

visita íntima. Desta forma, para Nucci, o Estado incentiva, legalmente, a visita íntima, que é 

prática de relações sexuais no estabelecimento estatal onde se encontra detido o menor infrator, 

                                                 
85 Ibid., p. 102 
86 NUCCI, op. cit., p. 114. 
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consagrando a pura realidade, ou seja, o Estado reconhece que, menores de 18 (dezoito) anos 

começam cedo a sua vida sexual e, por isso, chegam até mesmo a formar família em tenra idade. 

Neste viés, o autor defende que não deve ser considerado um completo incapaz para ter 

relação sexual, o maior de 12 (doze) anos, como faz crer o preceituado pelo art. 217-A do 

Código Penal, razão pela qual defende como relativa a vulnerabilidade do menor de 14 (catorze) 

anos, porém maior de 12 (doze) anos. 

 À colação julgado de sua relatoria: 

 
Apelação. Estupro de vulnerável. Vítima, com 13 anos de idade, mantinha relação 
sexual com o recorrente, à época com 20 anos, mantendo, também, relação amorosa, 
consistente em namoro com o mesmo, possuindo um filho juntos. Vítimas maiores de 
12 anos e menores de 14: imprescindível a análise de discernimento, não devendo o 
magistrado, de início, enquadrar a situação como vulnerabilidade absoluta. Realidade 
social reveladora de contexto diverso. Consentimento pleno da ofendida devidamente 
demonstrado. Conduta atípica. Absolvição. Provimento.87 

 
 Partilhando deste entendimento, pontua Alessandra Orcesi Pedro Greco que a 

elementar da idade da vítima não é absoluta quando se estiver diante de um menor entre 12 e 

14 anos, caso em que sua vulnerabilidade será constatada no caso concreto, ou seja, se houve 

ou não abuso na relação sexual entre o maior e o menor, que causou dano para este último, 

reforçando a afirmação de Roxin já acolhida de que a capacidade de compreensão é matéria de 

fato. Segunda a autora, no entanto, em se tratando de menor de 12 anos, mantém a presunção 

de vulnerabilidade, jure et jure, havendo tipicidade.88 

                                                 
87 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (16. Câmara Criminal). Apelação nº 0002773-
73.2006.8.26.0627. Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, 08 de maio de 2012. Disponível em: 
http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=5893461&cdForo=0&uuidCaptcha=sajc
aptcha_4cbd3d0a7c8e4369a4d1d812881a2fe3&g-recaptcha-
response=03AOLTBLTg_VsqhgD_m_cWtIfBGyf1OPUtN5pPTJZ2AMFYLPQ4ihMuwMBX8P4ktdp4rJzvrY1
b_cOasAJ3vz00KM3iMmdymib3Rzcmc4yhywDFoVpDuwsXIPlq4x81-g0Fir04fZMbg_0AK8-
eOMm8L7yLXEQSK-P_I5BqnoqlIJj-UbI0A8wBT5XMkKWjaJLew6IlTZQtPLGlxc-
DdtWBBbj3xlnCsBsNE8cefhwAmU0MSpg5ev0IpSO0aEIHhFPavDodPWAA0nhOdoZSlN0uMZRm9SYr3mD
BSkcSksdVNWOVgALVO1WGgjMa1jVPIZNwPq8leNlHoPKPAKM0vwFhpKTAdHa29YAzkIh7mwSZNmi
Rnviz6hOrElN3h5cmyse1U5H-
VxoBIrXwhBW8Wlx7XPwX0ManAvwiB5_7zwvxNxYsNJN3PGqOhCrtsDcSSLl3zXWS_4WYqME4PHUP1l
H6U2U0rrOe2-A_9gX-
ncgoO13pNngH08Qp8SNy4kzFZ2A_YWrJ4l645GpBONTVYICS0UQMwnGO9goRyw. Acesso em: 22 dez. 
2019. 
88 GRECO, A., op. cit., p. 116. 
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Em outro giro, para Nucci, chama atenção o fato de que quanto à enfermidade ou 

deficiência mental, o legislador foi além, inserindo fatores de relativização da incapacidade de 

consentimento para o ato sexual, mencionando em relação a essa vulnerabilidade: “não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato”, ou seja, a contrario sensu, é possível a prática 

da relação sexual, desde que, para tanto, o enfermo ou deficiente mental manifeste 

consentimento válido. 

Destaca que a redação na lei anterior (art. 224, letra “b”, do CP) dispunha unicamente 

ser a vítima “alienada ou débil mental”, sem lhe atribuir qualquer aspecto de discernimento tal 

como se fosse presunção absoluta. Daí, segundo o autor, mais uma razão para fortalecer o 

entendimento de que quanto à idade (menor de 14 anos), a vulnerabilidade é relativa. 

Prosseguindo, em relação à incapacidade de oferecer resistência, Nucci defende, de 

igual modo, que se deve ponderar o grau de vulnerabilidade para se chegar à conclusão de 

relativa ou absoluta. Para o autor, a incapacidade relativa permite a desclassificação da infração 

penal para a figura do art. 215 do Código Penal (violação sexual mediante fraude). Já a 

incapacidade absoluta faz incidir o art. 217-A, §1º, do Código Penal, v.g., quando a pessoa está 

completamente embriagada ou sob efeito de drogas, incapaz de oferecer resistência. Nesse caso, 

para ele ocorre a absoluta vulnerabilidade, pois a vítima não pode defender-se, negar-se, opor-

se ao ato sexual, não tem discernimento. 

Outrossim, para o professor89, a incapacidade relativa pode levar a desclassificação para 

o delito de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP), ainda, se houver embriaguez 

acidental. No entanto, chama a atenção para o fato de quando determinada pessoa se coloca, 

propositadamente, em estado de embriaguez ou sob efeito de droga análoga, para divertir-se e 

manter relação sexual ou participar de qualquer ato sexual grupal, não pode figurar na posição 

de vítima de estupro. Afinal, ninguém se exime da responsabilidade penal em caso de 

                                                 
89 NUCCI, op. cit., p. 117-118. 
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embriaguez voluntária ou culposa (art. 28, II, do CP), aplicando-se a teoria da action libera in 

causa. 

Neste sentido, Francisco Dirceu Barros ao comentar o art. 217-A, do CP dispõe “ser 

possível a aplicação do princípio da insignificância na chamada lesão ínfima ao objeto 

jurídico, como é o caso de a pretensa vítima já ter experiência sexual; é a chamada 

relativização da vulnerabilidade”.90 

Porém, essa posição de que a vulnerabilidade é relativa, não é a abraçada por parte da 

doutrina e, atualmente, majoritariamente, repelida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Defendendo a vulnerabilidade absoluta, Grego91 pontua que com o advento da Lei nº 

12.015, de 07 de agosto de 2009, que criou o delito denominado “estupro de vulnerável”, não 

mais se admite qualquer discussão, já que a determinação da idade foi uma eleição político-

criminal feita pelo legislador. Argumenta que o tipo não está presumindo nada, mas tão somente 

proibindo que alguém tenha conjunção carnal ou pratique outro ato libidinoso com menor de 

14 anos, assim como com aqueles mencionados no §1º do art. 217-A do Código Penal. 

Embasando seu posicionamento, o autor faz referência a parte da Justificação do projeto 

que culminou com a edição da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, de seguinte teor:  

 
O constrangimento agressivo previsto pelo novo art. 213 e sua forma mais severa 
contra adolescentes a partir de 14 anos devem ser lidos a partir do novo art. 217 
proposto. Esse artigo, que tipifica o estupro de vulneráveis, substitui o atual 
regime de presunção de violência contra criança ou adolescente menor de 14 
anos, previsto no art. 224 do Código Penal. Apesar de poder a CPMI advogar 
que é absoluta a presunção de violência de que trata o art. 224, não é esse o 
entendimento em muitos julgados. O projeto de reforma do Código Penal, então, 
destaca a vulnerabilidade de certas pessoas, não somente crianças e adolescentes com 
idade até 14 anos, mas também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, 
não possuir discernimento para a prática do ato sexual, e aquela que não pode, por 
qualquer motivo, oferecer resistência; e com essas pessoas considera como crime ter 
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso; sem entrar no mérito da violência 
e sua presunção. Trata-se de objetividade fática”. (Grifos deste trabalho). 

 

                                                 
90 BARROS, Francisco Dirceu; CINTRA, Antônio Fernando. Direito penal: interpretado pelo STF e STJ e 
comentado pela doutrina. Leme: ed. JH MIZUMO, 2014, p.833, grifos nossos. 
91 GRECO, R, 2015, p. 774. 
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 Assim, existe um critério objetivo para análise da figura típica, vale dizer, a idade da 

vítima. Se o agente tinha conhecimento de que a vítima era menor de 14 anos, mesmo que já 

prostituída, o fato poderá se amoldar ao tipo penal que prevê o delito de estupro de vulnerável. 

Partilhando deste entendimento, leciona Masson quando trata da vulnerabilidade e erro 

de tipo: 

É possível a incidência do instituto do erro de tipo, delineado no art. 20, caput, do CP, 
no tocante ao estupro de vulnerável, e também aos demais crimes sexuais contra 
vulneráveis. O erro sobre o elemento constitutivo do crime não se confunde com a 
existência ou não da vulnerabilidade da vítima, que tem natureza objetiva.92 

  

Para Fillipo93 a vulnerabilidade é sempre absoluta. Todavia, isso não significa dizer que 

toda prática de ato sexual com vítimas vulneráveis será sempre criminosa, pois possível a 

exclusão do dolo ou da culpabilidade, respectivamente, se o sujeito tiver sob erro de tipo 

invencível ou erro de proibição inevitável, desde que demonstrados os requisitos legais dos arts. 

20 e 21 do Código Penal. 

Neste sentido, tem se posicionado, majoritariamente, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores: 

 
Apelação. Estupro de vulnerável. Vítima, com 13 anos de idade, mantinha relação 
sexual com o recorrente, à época com 20 anos, em uma situação de namoro, da qual 
sobreveio um filho. Acórdão que absolveu o réu nos termos do artigo 386, inciso VI, 
do CPP. Interposição de Recurso Especial pelo Ministério Público. Determinação do 
STJ para o afastamento da absolvição, visto tratar-se de presunção absoluta de 
vulnerabilidade. Assim, forçosa a manutenção da sentença. Condenação mantida. 
Pena definitiva em 6 anos de reclusão. Reforma do regime para o aberto. Princípio da 
individualização. Melhor interesse da criança, filha do casal, fruto da relação amorosa. 
Parcial provimento ao recurso defensivo.94 (Grifos deste trabalho). 
 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual 
Penal. 3. Incidência das súmulas 282 e 356. 4. Indeferimento da prova testemunhal. 
Ausência de repercussão geral (Tema 424). 5. Alegação de violação aos princípios do 
contraditório e ampla defesa. Inexistência de repercussão geral da matéria quando o 
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas 
infraconstitucionais (Tema 660). Ofensa indireta ao texto constitucional. 6. A 

                                                 
92 MASSON, Cleber. Código penal comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método. 2014. 1684 p. p.844. 
93FILLIPO, op. cit., p. 205. 
94São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo (16 Câmara Cível). Apelação nº 0002773-73.2006.8.26.0627. Rel. 
Des. Guilherme de Souza Nucci, 6 de dezembro de 2016. Disponível em: 
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5893461&cdForo=0. Acesso em: 22 dez. 2019.  
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jurisprudência desta Corte Suprema perfilha entendimento de ser absoluta a 
presunção de violência nos casos de crime de estupro praticado contra menor de 
catorze anos (estupro de vulnerável), independentemente da conduta ter sido 
praticada, antes ou depois, da vigência da Lei 12.015/2009. Precedentes. 7. 
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo 
regimental a que se nega provimento.95 (Grifos deste trabalho). 
 
HABEAS CORPUS. ESTUPRO PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. 
PRISÃOPREVENTIVA DECRETADA NO ACÓRDÃO QUE REFORMOU 
FUNDAMENTADAMENTE ADECISÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE 
RELACIONAMENTO AMOROSO COMCONSENTIMENTO DA VÍTIMA. 
DESCONHECIMENTO DA SUA IDADE REAL.PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE 
VIOLÊNCIA.  ERRO DE TIPO. COMPROVADAS A AUTORIAE A 
MATERIALIDADE. PACIENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DA 
CONDUTACRIMINOSA. HABITUALIDADE. VÍTIMA COM APENAS 12 ANOS 
DE IDADE.GRAVIDEZ PRECOCE. PARECER DO MPF PELO PARCIAL 
CONHECIMENTO EDENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.1. 
Contando a vítima, à época dos fatos, com apenas 12 anos deidade, configura-se a 
presunção absoluta de violência na prática do delito de estupro. A alegação do agente 
de desconhecer a idade da vítima e acreditar ter ela 15 anos de idade na época dos 
fatos, não elide o tipo penal, uma vez que, o paciente a conhecia há mais de 1ano e 
tinha proximidade com sua família, sendo inclusive alertado pela tia da vítima da 
menoridade de sua sobrinha. 2. Se o paciente mantinha relacionamento amoroso 
com a vítima e as relações sexuais foram consensuais, sendo ela menor de 14 anos, 
esse consentimento não tem repercussão no Direito Penal, tratando-se de 
presunção absoluta de violência. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e 
confirmada a autoria inclusive pela confissão do paciente, não há ilegalidade a ser 
sanada. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada96. (Grifos 
deste trabalho). 
 

 
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive editou a Súmula 593 de seguinte teor: 

 
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de 
ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da 
vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de 
relacionamento amoroso com o agente.97 

 

3.4 Proporcionalidade e estupro: a jurisprudência frente a atos libidinosos 
 

A pena em abstrato cominada para o delito previsto no art. 217-A do Código Penal é de 

8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão, independentemente da conduta praticada, se conjunção 

                                                 
95BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. turma). Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo 
940701 AgR/SP. Rel. Min. Gilmar Mendes, 08 de março de 2016, publicado em Diário Oficial em 12 de abril de 
2016. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4909433. Acesso em: 22 dez. 2019. 
96BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (5. Turma). Habeas Corpus nº 138239/ES. Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, 21 de junho de 2011, Publicado em 01 julho de 2011. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1071292&num_regi
stro=200901076692&data=20110701&formato=PDF. Acesso em: 22 dez. 2019. 
97 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 593. Brasília, DF: Superior 
Tribunal de Justiça, 2017. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-
sumulas-2017_46_capSumulas593-600.pdf. Acesso em: 22 dez. 2019 
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carnal ou outro ato libidinoso. Assim, vêm entendendo a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores. 

Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência de alguns tribunais do país vêm 

questionando a proporcionalidade da resposta penal em casos em que a gradação do ato 

libidinoso pode ser considerada leve ou de menor relevo, como por exemplo, na hipótese de 

passar as mãos por cima da roupa. Nesses casos, vem sendo manejado o instituto da tentativa 

para arrefecer a resposta penal, como se pode observar da leitura dos seguintes julgados: 

  

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA MERA TENTATIVA. ATO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. Se os 
atos libidinosos diversos da conjunção carnal se restringiram à passadas de mãos 
não tendo o réu progredido em seu intento criminoso, desclassifica-se, de ofício, 
a conduta estupro de vulnerável consumado para tentado, solução condizente 
com o princípio da proporcionalidade, segundo o qual a resposta penal deve 
guardar coerência com a conduta praticada.98(Grifos deste trabalho) 
 
APELAÇÃO CRIME. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATO 
LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ATUAL ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. PROVA CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 
TENTATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM ATENÇÃO AO PRINC ÍPIO 
DA PROPORCIONALIDADE . PENA REDUZIDA E REGIME ABRANDADO. 
1. Condenação mantida porque comprovado que o acusado, em várias oportunidades, 
praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a ofendida, neta de sua 
companheira, consistentes em passar a mão em suas partes íntimas, como se infere 
dos relatos seguros da vítima, corroborados pelos depoimentos da conselheira tutelar 
que a assistiu, de seu noivo e de sua sogra. 2. Em atenção ao princípio da 
proporcionalidade, impõe-se punir de forma menos rigorosa o fato menor, pelo 
que vai reconhecida, de ofício, a tentativa com a consequente redução da pena e 
alteração de seu regime inicial de cumprimento. RECURSO DEFENSIVO 
IMPROVIDO COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (Apelação Crime Nº 70074469420, 
Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira 
Gonzales, Julgado em 25/10/2017).99 (Grifos deste trabalho). 
 

                                                 
98 RONDÔNIA. Tribunal de Justiça de Rondônia (1 Câmara Criminal). Apelação nº: 0010599-86.2012.822.0002. 
EMENTA: ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MERA 
TENTATIVA. ATO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. Se os atos libidinosos diversos da conjunção carnal 
se restringiram à passadas de mãos não tendo o réu progredido em seu intento criminoso, desclassifica-se, de 
ofício, a conduta estupro de vulnerável consumado para tentado, solução condizente com o princípio da 
proporcionalidade, segundo o qual a resposta penal deve guardar coerência com a conduta praticada. Relator: 
Desembargador Hiram Souza Marques, 04 de dezembro de 2014, Publicado em 15 de dezembro de 2014. 
Disponível em: http://webapp.tjro.jus.br/juris/consulta/detalhesJuris.jsf?cid=1. Acesso em: 22 dez. 2019. 
99RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (5. Câmara Cível). Apelação Criminal nº 
70074469420 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, 25 de outubro de 2017, Publicado em 01 de novembro de 
2017. Disponível em: 
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3
%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_pr
ocesso=70074469420&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em 22 dez. 2019. 
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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE 
CONJUNÇÃO CARNAL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE 
PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRELIMINARES. 
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA 
OS TIPOS DE OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS INVIÁVEL. TENTATIVA 
RECONHECIDA. AGRAVANTE AFASTADA. DOSIMETRIA. SEGREGAÇÃO 
CAUTELAR. Preliminar de Nulidade - Oitiva de vítimas e testemunhas sem a 
presença do acusado. O acusado somente foi retirado da solenidade em ocasiões nas 
quais o Magistrado verificou, por intermédio das declarações das próprias pessoas 
inquiridas que sua presença lhes causaria temor, humilhação ou sério 
constrangimento, em consonância com o disposto no art. 217 do CPP. Preliminar de 
Nulidade - Ausência do representante do Ministério Público em audiências. A 
ausência do Ministério Público nas audiências não é causa de nulidade, pois houve 
regular intimação do órgão acusador. Preliminar de Nulidade - Violação do Sistema 
Acusatório. O art. 212 do CPP, em sua nova redação, apenas modificou a técnica de 
inquirição, podendo as partes indagar diretamente ao depoente. Vale dizer, apesar da 
reforma, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. 
Mérito. Suficiência probatória. Palavra das vítimas firmes e uníssonas, que encontram 
amparo com o restante da prova produzida durante a instrução processual. Versão 
exculpatória frágil, que não se sustenta. Condenação mantida. Desclassificação das 
condutas para os tipos de outras infrações penais inviável. Em consonância com a 
jurisprudência majoritária, inviável a desclassificação para os delitos tipificados nos 
arts. 65 e 61 da Lei 3.688/41, ou para o crime de importunação sexual, tipificado no 
art. 215-A do Código Penal. Tentativa reconhecida. Em respeito ao princípio da 
proporcionalidade e considerando, ainda, o próprio cenário descrito, ou seja, 
passar as mãos por cima da roupa, registrando-se o fato de o réu interromper o 
ato quando repelido pelas vítimas, cabível reconhecer a forma tentada, no que se 
refere aos fatos I e II, uma vez que os toques perpetrados pelo apelante 
assumiram caráter lascivo, porém, ao mesmo tempo, não tiveram a gravidade 
que permite a aplicação de uma pena definitiva de, no mínimo, 08 anos de 
reclusão. Agravante afastada. Afastada a agravante constante no art. 61, inciso II, 
alínea “f”, considerando que a agravante de prevalecimento de hospitalidade somente 
deve incidir quando o agente está hospedado na residência e, prevalecendo-se deste 
fato, pratica crime contra algum dos moradores do local, o que não ocorreu nos casos 
em tela. Dosimetria. Penas dos fatos I e II reduzidas para 04 anos e 06 meses de 
reclusão, para cada um dos delitos. Pena referente ao fato III reduzida para 02 anos, 
07 meses e 15 dias. Ante o cúmulo material, a pena imposta ao réu vai totalizada em 
11 anos, 07 meses e 15 dias, em regime fechado. Segregação cautelar. Higidez dos 
fundamentos do decreto prisional e do respectivo trecho sentencial, ora reforçados 
pela garantia da aplicação da lei penal, nos lindes do duplo grau de jurisdição. 
Inalteradas as demais disposições sentenciais periféricas. PRELIMINARES 
REJEITADAS. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
UNÂNIME.100 (Grifos deste trabalho). 

 
 Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado tal possibilidade, conforme se 
observa: 
 

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATO 
LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO. 
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça 

                                                 
100 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (6. Câmara Cível). Apelação Criminal nº: 
70082182080 RS. Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, 24 de outubro de 2019, publicado em 08 de novembro 
de 2019. Disponível em: 
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3
%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_pr
ocesso=70082182080&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 22 dez. 2019. 
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firmou entendimento de que o momento consumativo do crime de estupro de 
vulnerável ocorre com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal, consistente, no caso, em passar a mão na genitália, acariciar os seios e 
beijar a barriga de uma criança que, à época dos fatos, possuía 07 (sete) anos de 
idade. 2. Inadmissível a pretendida desclassificação para a forma tentada pela menor 
gravidade da conduta, fundamentada nos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, por se mostrar manifestamente contrária à lei. Agravo regimental 
improvido. 101 (Grifos deste trabalho). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. TENTATIVA. ARTS. 14, I, E 217-A, AMBOS DO CP. 
ACÓRDÃO, QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO DA MODALIDADE 
TENTADA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 
TOQUES ÍNTIMOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA 
CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. 
AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA . Agravo regimental improvido”. 
102(Grifos deste trabalho). 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. TENTATIVA. ARTS. 14, I E II, E 217-A, A MBOS DO CP. 
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.  
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATO 
LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO 
CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA . NOVA 
DOSIMETRIA. 1. Ressalvado o entendimento deste Relator, a Sexta Turma tem 
entendido que a análise da questão versada em recursos especiais que cuidam de casos 
análogos não possui natureza constitucional. 2. Os princípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade, ainda que expressos na Carga Magna, são inerentes à norma 
inserta em cada um dos artigos do Código Penal relativos à dosimetria da pena, 
bem como ao estabelecimento do regime inicial do cumprimento da sanção, e não 
exclusivos do texto constitucional (AgRg no REsp n. 1.626.291/RS, Rel. p/ Acórdão 
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/5/2017). 3. A Corte de origem, 
ao entender pela aplicação da forma tentada do delito em comento ao fundamento de 
que não houve penetração, vai de encontro ao entendimento da jurisprudência acerca 
do tema. É pacífica a compreensão de que o delito de estupro se consuma com a 
prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, 
conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Encontra-se 
consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipificado no 
revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor 
praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, 
evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado 
ato voluptuoso (STJ, AgRg no REsp 1.154.806/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, 
DJe 21/3/2012). 5. Agravo regimental provido, a fim de reconsiderar a decisão 
agravada para, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dar provimento ao 
recurso especial para reformar o combatido acórdão, cassando-se a aplicação da causa 
de diminuição de pena decorrente da tentativa, restabelecendo-se, por conseguinte, a 
dosimetria da pena efetuada pelo Juízo singular.103 (Grifos deste trabalho). 

                                                 
101 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6. Turma). Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1220142/MS. 
Rel. Min. Nefi Cordeiro, 06 de dezembro de 2018. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1776808&num_regi
stro=201703218002&data=20181206&formato=PDF . Acesso em: 22 dez. 2019  
102 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6. Turma). Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1682363/RJ. 
Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 27 de outubro de 2018. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201701637076&dt_publicacao=27/10/2017. 
Acesso em: 22 dez. 2019. 
103 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6. Turma). Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1668018 PR 
2017/0100464-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 19 de setembro de 2017. Disponível em: 
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AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 14, II, DO CP. PRÁTICA DE ATOS 
LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONSUMAÇÃO 
CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA.  
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. ÓBICE DA SÚMULA 
7/STJ. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. NÃO 
OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.  1. A questão veiculada no recurso 
especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas sim a verificação 
da ofensa ao art. 14, II, do Código Penal, porque desconsiderada a consumação do 
delito de estupro de vulnerável a despeito do reconhecimento pelo Tribunal de origem 
da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Não se configura, 
portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça dispôs 
que: Conforme se infere, o réu praticou o crime de estupro de vulnerável consumado, 
na modalidade dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal. [...] No presente 
caso, a resposta jurisdicional dada em primeira instância aos atos praticados pelo réu 
(passar as mãos nos seios da vítima sob a roupa e na vagina sobre as vestes) 
resultou na mesma pena destinada para os casos em que a violação da liberdade sexual 
foi muito maior. 3. A Corte de origem, ao entender pela aplicação da forma 
tentada do delito em comento ao fundamento de que não houve penetração, vai 
de encontro ao entendimento da jurisprudência acerca do tema. É pacífica a 
compreensão de que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer 
ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já 
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Encontra-se consolidado, no 
Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do 
Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o 
propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se 
com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso 
(AgRg no REsp n. 1.154.806/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/3/2012). 
5. [...] nega-se vigência ao art. 217-A, c/c art. 14, II, ambos do CP, quando, diante 
de atos lascivos, diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual 
das vítimas (crianças de 5 e 10 anos de idade), se reconhece a tentativa do delito, 
ao fundamento de que "há desproporcionalidade entre a apenação das condutas 
ínsitas no artigo 217 do Código Penal a autorizar a aplicação do princípio da 
razoabilidade com o consequentemente o reconhecimento da forma tentada do 
crime de estupro de vulnerável" (REsp n. 1.630.320/RJ, Ministro Rogerio Schietti 
Cruz, Sexta Turma, DJe 23/2/2017). 6. Agravo regimental improvido.104 (Grifos deste 
trabalho). 
 
Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso 
extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul, assim ementado: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A 
DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E 
MATERIALIDADE COMPROVADAS. TENTATIVA CONFIGURADA . 
HIPÓTESE DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. PENA 
ADEQUADAMENTE FIXADA. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE . A 
palavra da vítima, coerente e segura na descrição dos fatos, sobrepõe-se à negativa de 
autoria pelo réu, uma vez que corroborada por outros elementos de prova. Situação 
em que o acusado, valendo-se do fato de a pequena vítima, sua filha, dormir na mesma 
cama que ele, enquanto a genitora exercia trabalho noturno, deu início à prática de 

                                                 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201701004641&dt_publicacao=27/09/2017. 
Acesso em 22 dez. 2019. 
 
104 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6. Turma). Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1753786 MS. 
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, 25 de novembro de 2018. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201701004641&dt_publicacao=27/09/2017. 
Acesso em: 22 dez. 2019.  
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atos libidinosos diversos da conjunção carnal, manipulando a genitália da menina, na 
época com 06 anos de idade. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, 
impunha-se a condenação. DA TENTATIVA. Em que pese reprováveis, os atos 
praticados pelo réu não caracterizaram condutas invasivas englobadas pelo art. 217-
A do Código Penal (conjunção carnal, cópula anal, sexo oral, etc.), limitando-se a 
contatos manuais e por cima da roupa que a criança vestia, impondo o reconhecimento 
da tentativa, em observância aos princípios da proporcional idade e da razoabilidade. 
Precedentes desta Corte. DA DOSIMETRIA DAS PENAS. Pena-base mantida no 
mínimo legal (08 anos), elevada em razão da causa de aumento prevista no art. 226, 
inciso lI, do Código Penal e reduzida em 2/3 (dois terços) pela tentativa, diante do 
baixo grau de lesividade dos atos libidinosos praticados pelo acusado, aliado ao iter 
criminis percorrido. Mantido regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 
c, do Código Penal. Inviabilizada a substituição prevista nos arts. 44 e 77 do Código 
Penal. APELAÇÕES DESPROVIDAS. O recurso extraordinário busca 
fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega 
violação aos arts. 2º e 5º, II, XXXIX e LIV, da Constituição. Sustenta que “a 
decisão ora atacada viola frontalmente os princípios da proporcionalidade, da 
separação de poderes e da legalidade, ao dar interpretação e aplicação 
equivocada ao primeiro, em prejuízo dos demais, com a finalidade de reduzir a 
pena do réu mediante a indevida utilização da minorante da tentativa, a despeito 
de se tratar de delito consumado”. O recurso está prejudicado, tendo em vista que 
o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial concomitantemente 
interposto (REsp 1.627.527, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior) “para reformar o 
combatido acórdão, cassando a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente 
da tentativa, e fixando uma nova dosimetria da pena privativa de liberdade”. Contra 
essa decisão, a parte recorrida interpôs agravo interno naquele Tribunal, que foi 
desprovido em acórdão assim ementado: “AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. ART. 14, 
II, DO CP. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, ainda que expressos na Carga Magna, são inerentes à norma inserta em 
cada um dos artigos do Código Penal relativos à dosimetria da pena, bem como ao 
estabelecimento do regime inicial do cumprimento da sanção, e não exclusivos do 
texto constitucional. 2. É certo que os dispositivos e os princípios constitucionais, caso 
entendidos como atacados, devem ser objeto de recurso extraordinário, como ocorreu 
no caso dos autos motivo pelo qual, inclusive, não se aplicou a Súmula n. 126 do STJ. 
3. Entender os princípios em comento como exclusivos de natureza constitucional 
implica inviabilizar o exame, por este Superior Tribunal, de todas as matérias de 
dosimetria da pena em que se exija o exercício de ponderação feito pelo julgador, 
incluindo a análise do art. 14, I e II, do Código Penal, como ocorreu no caso, além de 
criar filtro de admissibilidade para o recurso especial não amparado pela lei nem pela 
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 4. A adoção dessa conclusão também geraria 
a desconstrução de todo entendimento firmado para os casos de crimes sexuais, em 
especial os praticados contra vulneráveis, fruto de intensos e longos debates, a fim de 
tornar claro que foi vontade do Constituinte e do legislador infraconstitucional punir 
com maior rigor os atos libidinosos praticados contra vulnerável, como no caso dos 
autos 5. Agravo regimental não provido, mantida a decisão que deu provimento ao 
recurso especial do Ministério Público, a fim de condenar o réu na forma consumada 
do delito.105 

 
 Em conformidade, alguns julgados dos Tribunais de Justiça do país: 

 

                                                 
105 BRASIL Superior Tribunal de Justiça (6. Turma). Agravo Regimental em Recurso Especial nº 1627527 RS. 
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Relator para acórdão Rogério Schietti Cruz, 14 de março de 2017. 
Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201602494163&dt_publicacao=30/05/2017. 
Acesso em: 22 dez. 2019. 
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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PEDIDO 
DE ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUSTENTAR UM 
DECRETO CONDENATÓRIO - DESCABIMENTO - AUTORIA E 
MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ATIPICIDADE – NÃO 
CONFIGURAÇÃO DA ELEMENTAR ATOS LIBIDINOSOS – INCABÍVEL – 
TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
1. A pretensão de absolvição por falta de provas não merece prosperar diante do 
conjunto probatório existente no caderno processual, amplamente desfavorável ao 
acusado. 2 – Não é possível acolher a tese de atipicidade por ausência da elementar 
do ato libidinoso, uma vez que o ato de esfregar o pênis na genital da vítima é 
considerado ato libidinoso. 3 – A tese de crime de estupro de vulnerável na forma 
tentada é incabível, uma vez que o simples fato de não existirem vestígios ou 
lesões na prática do ato libidinoso não impede a consumação do delito. (Grifos 
deste trabalho).106 

 
APELAÇÃO CRIMINAL – Estupro de vulnerável – Ato libidinoso – Tentativa – 
Condenação – Recurso defensivo – Pela absolvição por insuficiência probatória – 
Inocorrência – Materialidade e autoria comprovadas – Recurso ministerial – 
Afastamento da tentativa – Consumação – Ato libidinoso consumado – Erro na 
utilização da tentativa para a proporcionalidade da pena – Majoração da pena – 
Recurso defensivo não provido e recurso ministerial provido.107 (Grifos deste 
trabalho). 
 
PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ATOS LIBIDINOSOS - 
DESCLASSIFICAÇÃO - TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE. I. A ocorrência de 
ato libidinoso diverso de conjunção carnal configura o crime do art. 217-A do CP. 
Incabível a desclassificação para tentativa. II. Apelo desprovido.108 
 
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS 
DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS PELO PADRASTO DA 
VÍTIMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES CONSUMADOS. 
DECRETO CONDENATÓRIO. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE 
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA (ART. 14, II, DO CP). A LEGAÇÃO 
DE INOCORRÊNCIA DA PRÁTICA CONSUMADA DE CONJUNÇÃO 
CARNAL. AGENTE QUE APESAR DE NÃO TER CONSEGUIDO MANTER 
RELAÇÕES SEXUAIS COM A VÍTIMA PRATICOU COM A MESMA ATOS 
LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL. PRÁTICA DE ATOS 
LASCIVOS, SUFICIENTES À SATISFAÇÃO DOS IMPULSOS SEXUAIS DO 
RÉU. LIBERDADE SEXUAL DA VÍTIMA VIOLADA. BEM JURÍDI CO 
TUTELADO ATINGIDO. CRIME CONSUMADO . PRETENSÃO NEGADA. "3. 
A Corte de origem, ao entender pela aplicação da forma tentada do delito em 
comento ao fundamento de que não houve penetração, vai de encontro ao 
entendimento da jurisprudência acerca do tema. É pacífica a compreensão de 
que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem 
ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelo Superior 
Tribunal de Justiça. 4. Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de 
Justiça, o entendimento de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que 
caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda 

                                                 
106 ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (1 Câmara Criminal). Apelação nº 
00013605920118080042, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, 16 de novembro de 2016. Disponível em: 
http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/temp_pdf_jurisp/12570546650.pdf?CFID=
38866545&CFTOKEN=64820767. Acesso em 22. dez. 2019.  
107 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo (7. Câmara de Direito Criminal). Apelação nº 9000004-
90.2011.8.26.0326,. Relator: Alberto Anderson Filho, 16 de fevereiro de 2017. 
108BRASIL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal (1. Turma Criminal). Apelação Criminal nº 0006921-
39.2015.8.07.0014. Relatora: Sandra De Santis, 27 de outubro de 2016. Disponível em: https://cache-
internet.tjdft.jus.br/cgi-
bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml02&MGWLPN=SERVIDOR1&submit=Consultar&SELECAO=1&CHAVE=0006
921-39.2015.8.07.0014&ORIGEM=INTER. Acesso em 22 dez. 2019. 
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ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja 
sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico 
entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (AgRg no REsp n. 
1.154.806/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21/3/2012)"(Agravo Regimental 
no Recuso Especial n. 1753786/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julg. em 259-
2018). DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE GENÉRICA DAS 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP) E MAJORAÇÃO EXCESSIVA 
DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA ANALISADA 
ADEQUADAMENTE. PENA-BASE MAJORADA UNICAMENTE PELAS 
CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES PERPETRADOS. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA. AUMENTO REALIZADO DENTRO DO QUE PERMITE A 
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. TESE RECHAÇADA. 
PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. ACESSO ÀS VIAS 
EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO.109 (Grifos deste trabalho). 
 
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C COM O ART. 226, II, NA 
FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ATOS LIBIDINOSOS 
PRATICADOS POR PADRASTO CONTRA A ENTEADA, DOS 05 (CINCO) AOS 
10 (DEZ) ANOS DE IDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO 
DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NO TOCANTE À CAUSA ESPECIAL DE 
AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. INOCORRÊNCIA. 
NARRATIVA DA EXORDIAL DANDO CONTA DA CONDIÇÃO DE 
PARENTESCO DO ACUSADO COM A VÍTIMA (PADRASTO). EXPRESSA 
MENÇÃO NA VESTIBULAR. TIPIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA. AGENTE QUE 
SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA A ELE 
ATRIBUÍDA. VÍCIO AUSENTE. SENTENÇA HÍGIDA. PLEITO REJEITADO. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. ATOS LIBIDINOSOS 
DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS PELO AGENTE . 
MANIPULAÇÃO ERÓTICA DA VAGINA E DOS SEIOS DA VÍTIMA , POR 
SOBRE AS VESTES. AINDA, PADRASTO QUE OBRIGAVA A ENTEADA A 
TOMAR BANHO DE PORTA ABERTA E APARECIA NÚ, MANIPULA NDO 
O ÓRGÃO SEXUAL, NA SUA FRENTE. LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL 
NEGATIVO. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE, QUE MUITO NÃO SE 
PODE EXIGIR, EM RAZÃO DE NÃO DEIXAR VESTÍGIOS. AUTORIA 
PACIFICADA. FALA DA VÍTIMA, FIRME E COERENTE, NAS DUAS ETAPAS 
PROCEDIMENTAIS, DANDO CONTA DA VIOLÊNCIA SEXUAL A QUE 
RESTOU SUBMETIDA, DOS CINCO AOS DEZ ANOS DE IDADE, PELO 
PADRASTO. OFENDIDA QUE TAMBÉM MENCIONA A OCORRÊNCIA DE 
AGRESSÃO FÍSICA (SUFOCAMENTO E ESGANADURA) E DE AMEAÇAS DE 
MORTE. RELATO CONFORTADO PELAS DECLARAÇÕES DA GENITORA, 
DE TESTEMUNHA E DE INFORMANTE. LAUDOS PSICOLÓGICOS A 
CORROBORAR. SUFICIÊNCIA. CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTO. 
VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. 
IMPOSSIBILIDADE . Momento consumativo do crime de estupro de vulnerável 
coincide com a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. ITER 
CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO. PRETENDIDA 
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PREVISTA 
NO ART. 61 DA LCP OU PARA O CRIME DO ART. 218-A DO CP RECHAÇADA. 
ATOS QUE DESTINAVAM A SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. VÍTIMA QUE 
NÃO ERA MERA ESPECTADORA DOS ATOS LIBIDINOSOS. PARTICIPAÇÃO 

                                                 
109 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina (4 Câmara Cível). Apela Criminal nº 0000881-
66.2018.8.24.0045, Relator: José Everaldo Silva, 09 de maio de 2019, Disponível em: 
https://esaj.tjsc.jus.br/cposgtj/search.do?numeroDigitoAnoUnificado=0000881-
66.2018&foroNumeroUnificado=0045&dePesquisaNuUnificado=0000881-66.2018.8.24.0045. Acesso em 22 
dez. 2019. 
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ATIVA. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA 
IRREPARÁVEL. "[...] no caso do art. 218-A, o agente do crime quer que o menor de 
14 anos atue como voyeur de ato sexual seu ou de outrem. O tipo penal é misto 
alternativo: praticar o ato sexual na presença do menor ou induzi-lo a presenciar o ato 
sexual. [...] Registra-se que, no caso presente, o agente não tem qualquer contato físico 
com o menor de 14 anos, sob pena de se caracterizar o estupro de vulnerável (ou 
tentativa) (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 18 ed. - Rio de 
Janeiro: Forense, 2018, p. 1238). DOSIMETRIA. 1. CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CRIME. PENA AUMENTADA COM ESPEQUE NAS AMEAÇAS SUPORTADAS 
PELA OFENDIDA. POSSIBILIDADE. AMEAÇA QUE NÃO INTEGRA O TIPO 
PENAL DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 2. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 
HISTÓRICO DE DEPRESSÃO (DISTÚRBIOS DO SONO, COMPORTAMENTO 
RETRAÍDO, DIFICULDADES NOS ESTUDOS E AUTOMUTILAÇÃO) 
EXTERNADO NA FALA DA VÍTIMA, DA GENITORA E DE INFORMANTE. 
IDONEIDADE DO ACRÉSCIMO. MANUTENÇÃO. 3. CAUSA ESPECIAL DE 
AUMENTO PREVISTA NO ART. 226, II, DO CP. CONDIÇÃO DE PADRASTO 
COMPROVADA. FATO DESCRITO NA DENÚNCIA, EMBORA NÃO 
CAPITULADO, COMO VISTO. 4. CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSA 
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL DANDO CONTRA DE QUE 
OS ABUSOS OCORRERAM POR CINCO ANOS. AUMENTO MANTIDO NA 
FORMA OPERADA (1/6). REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO PARA O 
SEMIABERTO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, 
DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. NÃO CABIMENTO. QUANTUM DE PENA 
SUPERIOR A OITO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO 
PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA 
FÁTICA ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. DETERMINAÇÃO EM 
OBSERVÂNCIA A RECENTE ORIENTAÇÃO DO STF (HC N. 126292/SP), 
RATIFICADA NO JULGAMENTO DO DIA 05/10/2016 PELO PLENÁRIO DA 
MESMA CORTE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, JULGANDO O 
MÉRITO DO ARE 964246, REPRESENTATIVO DO TEMA 925. PRINCÍPIO DA 
EFETIVIDADE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E 
DESPROVIDO.110 (Grifos deste trabalho). 
 

Por fim, de igual modo, considerando o caráter absoluto da presunção de violência, nos 

casos de estupro contra menor de 14 (catorze) anos, tem se manifestado a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal:  

 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. PENAL. ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ART. 
213 C/C ART. 224, A, DO CP, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 
12.015/2009. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO.  
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
A jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal reafirmou o caráter 
absoluto da presunção de violência no crime de estupro contra vítima menor de 
catorze anos (art. 213 c/c art. 224, “a”, do CP, com a redação anterior à Lei 
12.015/2009), sendo irrelevantes, para tipificação do delito, o consentimento ou a 

                                                 
110 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça de Santa Catarina.(3. Câmara Criminal). Apelação Criminal nº 
0000743-70.2016.8.24.0045. Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann, 30 de abril de 2019. Disponível em: 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/#resultado_ancora. Acesso em 22 dez. 2019. 
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compleição física da vítima. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento.111 (Grifos deste trabalho). 
 
EMENTA HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. 
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CRIME COMETIDO ANTES DA 
VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORAÇÃO 
MÁXIMA DA PENA. COMPATIBILIDADE COM O NÚMERO DE CRIMES 
COMETIDOS. PRECEDENTES. 1. O habeas corpus não se presta ao exame e à 
valoração aprofundada das provas, não sendo viável reavaliar o conjunto probatório 
que levou à condenação criminal do paciente por crimes de estupro e atentado violento 
ao pudor. 2. O entendimento desta Corte pacificou-se quanto a ser absoluta a 
presunção de violência nos casos de estupro contra menor de catorze anos nos 
crimes cometidos antes da vigência da Lei 12.015/09, a obstar a pretensa 
relativização da violência presumida. 3. Não é possível qualificar a manutenção de 
relação sexual com criança de dez anos de idade como algo diferente de estupro ou 
entender que não seria inerente a ato da espécie a violência ou a ameaça por parte do 
algoz. 4. O aumento da pena devido à continuidade delitiva varia conforme o número 
de delitos. Na espécie, consignado nas instâncias ordinárias terem os crimes sido 
cometidos diariamente ao longo de quase dois anos, autorizada a majoração 
máxima.112 (Grifos deste trabalho). 
 
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, 
ART. 213, C/C ART. 224, “A”). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA.  
ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, 
POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU 
LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO. 1. 
O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos 
é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta 
não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior 
experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª 
Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 
17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10). 2. A alegação de erro 
de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era 
experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por 
demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em 
tais afirmações. 3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com 
menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido 
em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do 
Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que 
retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela 
suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial 
semiaberto. 4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de 
idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de 
fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não 
cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos 
contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal 
conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de 
tipo. 5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, 
no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é 
absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter 

                                                 
111 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma) – Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 97664/DF. Rel. 
Min. Teori Zavascki, 08 de outubro de 2013, publicado em 21 outubro de 2013. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2661601. Acesso em: 22 dez. 2019. 
112 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Habeas Corpus nº 105558/PR. Rel. Min. Rosa Weber, 22 de 
maio de 2012, publicado em 12 de junho de 2012. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2661601. Acesso em: 22 dez. 2019. 



61 
 

 
 

idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter. 
6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da 
decisão que indeferiu a liminar.113 (Grifos deste trabalho). 
 
EMENTA HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE 
ANOS. CONSENTIMENTO E EXPERIÊNCIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. 
PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO . ORDEM 
DENEGADA. 1. Para a configuração do estupro ou do atentado violento ao pudor 
com violência presumida (previstos, respectivamente, nos arts. 213 e 214, c/c o art. 
224, a, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009), é irrelevante o 
consentimento da ofendida menor de quatorze anos ou, mesmo, a sua eventual 
experiência anterior, já que a presunção de violência a que se refere a redação anterior 
da alínea a do art. 224 do Código Penal é de caráter absoluto. Precedentes (HC 94.818, 
rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/8/08). 2. Ordem denegada.114 (Grifos deste trabalho). 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO. 1. Ambas as Turmas desta 
Corte pacificaram o entendimento de que a presunção de violência de que trata o artigo 
224, alínea "a" do Código Penal é absoluta. 2. A violência presumida foi eliminada 
pela Lei n. 12.015/2009. A simples conjunção carnal com menor de quatorze anos 
consubstancia crime de estupro. Não se há mais de perquirir se houve ou não 
violência. A lei consolidou de vez a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Ordem indeferida.115 
 
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA 
MENOR DE QUATORZE ANOS. CONSENTIMENTO E EXPERIÊNCIA 
ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER 
ABSOLUTO. ORDEM DENEGADA. Para a configuração do estupro ou do atentado 
violento ao pudor com violência presumida (previstos, respectivamente, nos arts. 213 
e 214, c/c o art. 224, a, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009), é 
irrelevante o consentimento da ofendida menor de quatorze anos ou, mesmo, a sua 
eventual experiência anterior, já que a presunção de violência a que se refere a redação 
anterior da alínea a do art. 224 do Código Penal é de caráter absoluto. Precedentes 
(HC 94.818, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 15.8.2008). Ordem denegada.116 (Grifos 
deste trabalho). 
 

Assim, podemos concluir que embora o magistrado ao aplicar a norma penal deva 

observar os limites da proporcionalidade, nem sempre isso é possível nos casos em que 

legislador no processo de criação do tipo incriminador, especialmente no que concerne à 

cominação das sanções penais, não o observou. 

 

                                                 
113 BRASIL. Supremo Tribunal Federa. (1. Turma). Habeas Corpus nº 109206/RS. Rel. Min. Luiz Fux, 18 de 
outubro de 2011, publicado em 16 de novembro de 2011. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4106428. Acesso em: 22 dez. 2019. 
114 BRASIL. Supremo Tribunal Federa. (1. Turma). Habeas Corpus nº 97052/PR. Rel. Min. Dias Toffoli, 16 de 
agosto de 2011, publicado em 14 de setembro de 2011. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2650539. Acesso em: 22 dez. 2019. 
115 BRASIL. Supremo Tribunal Federa. (2. Turma). Habeas Corpus nº 101456/MG. Rel. Min. Eros Grau,. 09 de 
março de 2010; publicado em 30 de abril de 2010. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3791679. Acesso em: 22 dez. 2019. 
116 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Habeas Corpus nº 99993/SP. Rel. Min. Joaquim Barbosa, 
24 de novembro de 2009; publicado em 11 de dezembro de 2009. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4452484. Acesso em: 22 dez. 2019. 
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4 ATO LIBIDINOSO E TENTATIVA: DOIS INSTITUTOS E A B USCA 
PELA RESPOSTA ADEQUADA E JUSTA AO FATO CRIMINOSO 
 
4.1 O alcance da expressão ato libidinoso 
 

Para Hungria,117 “ato libidinoso é todo aquele que se apresenta como desafogo 

(completo ou incompleto) à concupiscência”, que ora tende à satisfação do apetite sexual, ora 

traduz mera depravação moral, sem outra motivação que o amor a indecência. 

Para o autor, se o ato embora materialmente indecoroso, não demonstra uma expansão 

da luxúria do agente, não pode ser considerado libidinoso. Deve existir no factum externum e 

no factum internum. Todavia, a libidinosidade não precisa ser percebida pelo sujeito passivo. 

Independe do grau de malícia da vítima, ou seja, um ato não deixará de ser libidinoso porque a 

vítima não o compreendeu como tal. De outra banda, um ato inocente (ou não atentatório do 

pudor médio) não deixará de o ser porque a vítima lhe deu cor de lascívia. 

De acordo com Hungria, o ato libidinoso além de ter que estar ligado à função sexual, 

deve ser manifestamente obsceno ou lesivo da pudicícia média. Desse modo, não pode ser 

confundido com a simples inconveniência, nem ser reconhecido como atitude ambígua. 

Ilustrando o tema, pontua que o toque nos cabelos ou o afago de um braço desnudado 

podem ser, subjetivamente, dada a anormal lascívia do agente, ato libidinoso, todavia, na sua 

objetividade, não ofende o pudor mediano. 

Para Greco118 na expressão “ato libidinoso” estão contidos todos os atos de natureza 

sexual, que não a conjunção carnal, que tenham por finalidade satisfazer a libido do agente. 

Nas palavras de Luiz Regis Prado119, podem ser considerados atos libidinosos: 

[...] fellatio ou irrumatio in ore, o cunni-lingus, o pennilingus, o annilingus (espécies 
de sexo oral ou bucal); o coito anal, o coito interfemora; a masturbação; os toques ou 
apalpadelas com significação sexual no corpo ou diretamente na região pudica 
(genitália, seios ou membros inferiores etc.) da vítima; a contemplação lasciva; os 
contatos voluptuosos, uso de objetos ou instrumentos corporais (dedo, mão), 
mecânicos ou artificiais, por via vaginal, anal ou bucal, entre outros. 

                                                 
117 HUNGRIA, 1959, p. 132-144. 
118 GRECO, R., 2015, op. cit., p. 729. 
119PRADO apud GRECO,R., 2015., p. 729. 
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 Quanto a gradação da obscenidade, Hungria120 define as impudicícias macroscópicas 

(coito anal, a felação, coito intercrural (feito nas coxas), a cunnilingus, anilingus, a cópula entre 

os seios, na axila, etc.) e aquelas que não têm analogia alguma com a cópula e, de regra, são 

inidôneas para o fim de espasmo genésico (tateio das nádegas, a apalpação dos seios, o gesto 

de alçar as vestes de uma mulher para o fim de contemplação lasciva, etc). Concluindo, destaca 

que a impudicícia deve ser inequívoca, não podendo se confundir jamais com gestos que são 

sexualmente neutros. 

Por fim, pontua a existência de controvérsia em torno do “beijo”, se constitui ou não o 

antigo crime de atentado violento ao pudor, quando dado com violência ou grave ameaça. Para 

o autor a dúvida gira em torno do beijo na face, na boca ou no colo porque daí para baixo a sua 

impudicícia é flagrante. Segundo sua doutrina, a opinião dominante, à época, era de que, quando 

dado de modo lascivo ou com fim erótico, o beijo poderia incidir no conceito legal de ato 

libidinoso. 

De outra banda, Nucci121 defende que o beijo lascivo não configura conduta tão grave a 

ponto de desencadear a condenação por estupro, crime hediondo. Para ele o ideal seria a 

utilização de uma figura intermediária entre o estupro e a importunação ofensiva ao pudor, não 

havendo, mais adequada seria a tipificação como importunação ofensiva ao pudor. 

Pois bem, a Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018 revogou a contravenção penal de 

“importunação ofensiva ao pudor”, prevista no art. 61, do Decreto-Lei nº 3688, de 03 de outubro 

de 1941, no entanto, inseriu no Código Penal o delito de “importunação sexual”, previsto no 

art. 215-A, do Código Penal, de seguinte teor: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato 

libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 

(um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave”. 

                                                 
120 HUNGRIA, 1959, p. 135. 
121 NUCCI, op. cit., p. 54. 
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Assim, no que diz respeito ao delito de estupro previsto no art. 213, do Código Penal, 

cujo ato libidinoso é o “beijo lascivo” praticado contra maiores de 14 anos de idade, a solução 

ao que parece já foi dada pelo legislador ao criar o tipo penal do art. 215-A do Código Penal. 

De igual modo, Cezar Roberto Bitencourt122 cuidando do beijo lascivo, “amassos”, 

toques nas regiões pudentas, “apalpadelas”, dentre outros atos libidinosos, entende que, a partir 

da Lei dos Crimes Hediondos, com pena mínima de seis anos de reclusão, falta-lhes danosidade 

proporcional. 

No mesmo sentido, se posiciona Rogério Greco123 sobre o “beijo lascivo”, no caso do 

estupro, previsto no art. 213, do Código Penal. Para ele não podemos condenar alguém por esse 

fato a cumprir uma pena de, pelo menos, 6 (seis) anos de reclusão, ou seja, com a mesma 

gravidade que se pune um homicida. 

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal debruçando-se sobre o tema, mas em 

relação aos nominados “vulneráveis” considerou o “beijo lascivo” ato libidinoso capaz de 

configurar o delito de estupro consumado. 

Conforme se extrai do site de notícia da Suprema Corte124: 

 
Por maioria de votos, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu 
o julgamento do Habeas Corpus (HC) 134591 e manteve a condenação de um adulto 
em razão de um beijo lascivo dado em uma criança de cinco anos de idade. O HC 
foi impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, ao analisar 
habeas com as mesmas alegações, também havia mantido a condenação. 
 
O réu foi condenado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Igarapava (SP) a oito anos de 
reclusão, em regime inicial semiaberto, por estupro de vulnerável (artigo 217-A do 
Código Penal). Em exame de apelação penal, o Tribunal de Justiça estadual (TJ-SP) 
desqualificou o ato para a contravenção penal de molestamento (artigo 65 da Lei de 
Contravenções Penais) e impôs ainda pena de multa. O Ministério Público interpôs 
recurso e o relator no STJ deu provimento para restabelecer a condenação proferida 
em primeira instância. 
 
Pena desproporcional 
 
No habeas corpus impetrado no STF, a defesa afirmava que a pena é desproporcional 
à conduta, pois o ato praticado foi um único beijo em lugar próximo a outras pessoas. 

                                                 
122BITENCOURT Apud NUCCI, , op. cit., p. 55. 
123 GRECO, R., 2015, p. 753. 
124 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo 928 do STF. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo928.htm. Acesso em: 22 dez. 2019. 
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De acordo com a defesa, embora a conduta do réu seja “condenável e reprovável”, 
não teria havido conotação sexual no beijo ou danos psicológicos permanentes à 
vítima. 
 
A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela manutenção da 
condenação em primeira instância. De acordo com o parecer, a conduta de beijar uma 
criança de cinco anos na boca se qualifica como ato libidinoso, o que configura 
estupro de vulnerável. Não seria viável, assim desqualificar o ato para uma simples 
contravenção penal. 
 
Pedofilia 
 
Em voto proferido na sessão de 18/12/2018, o ministro Alexandre de Moraes afastou 
a ocorrência de ilegalidade ou de constrangimento ilegal na decisão do STJ que 
manteve a condenação e observou que houve um ato clássico de pedofilia. Segundo 
ele, o fato definido como crime na lei (ter conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 anos) existiu, e não é possível desclassificar a conduta 
para molestamento. “Não houve conjunção carnal, mas houve abuso de confiança para 
um ato sexual”, afirmou. 
 
O ministro destacou que a conotação sexual, para determinadas faixas etárias, é 
uma questão de abuso de poder e de confiança, pois, embora uma criança de 
cinco anos não entenda a questão sexual, os reflexos serão sentidos na 
adolescência, dificultando que tenham confiança em outras pessoas no momento 
de se relacionar. 
 
O julgamento foi retomado na sessão desta terça-feira (1º) com o voto-vista do 
ministro Luiz Fux pela manutenção da sentença de primeiro grau, por entender 
que o ato configura o delito de estupro de vulnerável. A ministra Rosa Weber 
votou no mesmo sentido. 
 
Beijo lascivo 
 
Na sessão de dezembro, o relator do HC, ministro Marco Aurélio, votou pela 
manutenção da decisão do TJ-SP, pois considera que o chamado beijo lascivo 
não configura estupro. O ministro observou que, anteriormente, havia dois tipos 
penais – estupro e atentado violento ao pudor – com penas diversas. Mas, que com a 
alteração no Código Penal introduzida pela Lei 12.015/2009, as duas condutas foram 
reunidas no conceito mais abrangente de estupro de vulnerável, estipulando pena de 
8 a 15 anos de reclusão para o delito de constranger menor de 14 anos a conjunção 
carnal ou a prática de ato libidinoso diverso. Segundo ele, a conduta do réu 
restringiu-se à consumação de beijo lascivo, o que não se equipara à penetração 
ou ao contato direto com a genitália da vítima, situações em que o 
constrangimento é maior e a submissão à vontade do agressor é total. 
 
O ministro Luís Roberto Barroso também considerou a pena excessiva e votou 
pela concessão do HC para desclassificar a conduta e determinar que o juízo de 
primeira instância emita nova sentença com base no artigo 215-A do CP 
(praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de 
satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro), cuja pena varia de um a cinco anos 
de reclusão. (Grifos deste trabalho). 
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Prosseguindo ainda sobre o tema, Hungria125 defende que para a caracterização do ato 

libidinoso é necessário que haja o contato físico ou corpóreo com a vítima ou, que pelo menos, 

o seu corpo entre no jogo, para o fim de libidinagem. 

Neste contexto, diferencia os já revogados delitos de atentado violento ao pudor e 

estupro (consumado e tentado). Para ele é pelo fim almejado pelo agente que distingue um 

delito do outro. No primeiro, o ato libidinoso é o fim em si mesmo. No segundo, o ato libidinoso 

tende à conjunção carnal e, ainda que esta não se realize, dá-se a tentativa de estupro e não 

atentado violento ao pudor. 

 

4.2. A tentativa como realização incompleta do tipo e o momento consumativo do 
estupro 
 

Para José Frederico Marques126 tentativa é a execução iniciada de um crime, que não se 

consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. 

É o conceito dado pelo Código Penal no art. 14, II: “Tentado, quando, iniciada a 

execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente”. 

De acordo com Nucci127 é a realização incompleta da conduta típica, que não é punida 

como crime autônomo. 

Para Masson128 o ato de tentativa é, necessariamente, um ato de execução, pois exige 

que o sujeito tenha praticado atos executórios e, não sobrevindo a consumação, por forças 

estranhas ao seu propósito, a tipicidade não se finaliza, não se conclui. 

A tentativa recebe outras denominações. É também conhecida como conatus, crime 

imperfeito ou crime incompleto, em oposição ao crime consumado, reconhecido como 

completo ou perfeito. 

                                                 
125 HUNGRIA, N, 1959, p. 137-139. 
126MARQUES Apud JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, vol. 1. 19ª ed. São Paulo, Saraiva, 1995, p.289. 
127NUCCI, op. cit., p.316. 
128 MASSON, 2013, p. 370. 
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Ao tratar da consumação e tentativa no já revogado delito de atentado violento ao pudor 

Hungria129 diz que é necessário distinguir dois momentos: o momento inicial, que é o emprego 

de violência ou ameaça e o momento libidinoso, isto é, o do ato lascivo, destacando que é a 

com a realização, com a prática deste que o crime se consuma. 

Nesta assertiva, entende que se empregada a violência ou exteriorizada a ameaça, o 

agente é impedido de prosseguir, frustrando-se, de todo, o momento libidinoso, que se pode 

reconhecer é a simples tentativa, todavia sua admissibilidade não é pacífica na doutrina. 

Porém, considerando a redação do art. 217-A, do Código Penal, necessário se faz 

analisar se é possível, atualmente, o reconhecimento da tentativa nos casos de estupro de 

vulnerável que envolva tão somente a prática de ato libidinoso. 

Para Filippo130, com a mudança legislativa o estupro de vulnerável passou a ser um tipo 

de perigo abstrato, porque se consuma independentemente da constatação dos danos 

efetivamente causados à vítima, bastando, em tese, a prática da conduta descrita pelo tipo. 

Como destacado por Hungria o ato libidinoso é o fim em si mesmo. Assim, uma vez 

praticado é viável ou não o reconhecimento da tentativa, tratando-se de vulneráveis, onde o tipo 

penal não exige a prática de violência real contra a vítima, vez que presumida. 

Neste cenário legislativo, o presente trabalho pretende ser uma reflexão acerca do 

cabimento da tentativa como realização incompleta do tipo e o momento consumativo do 

estupro. 

Nucci131, conceituando iter criminis, pontua que é o percurso para a realização do crime, 

que vai da cogitação à consumação e, divide-se em duas fases, interna e externa. A fase interna 

ocorre na mente do agente e engloba: a cogitação, a deliberação e a resolução. A fase externa 

                                                 
129 HUNGRIA, 1959, p.142. 
130 FILLIPO, op. cit., p. 196. 
131 NUCCI, 2009, p.319. 
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ocorre no momento em que o agente exterioriza, por meio de atos, seu objetivo criminoso e 

engloba: a manifestação, a preparação, a execução e a consumação. 

O nosso Código Penal adota a teoria objetiva, segundo a qual o início da execução é 

invariavelmente constituído de atos que principiem a concretização do tipo penal. Ela dá mais 

segurança para o agente, que não será punido simplesmente pelo seu “querer”, salvo quando 

esse exterioriza atos que sejam próprios e adequados a provocar o evento típico. 

Ao longo do estudo, foi possível perceber que, apesar da reforma do Código Penal em 

2009, o debate em torno do “estupro de vulnerável” se acirrou e, diversamente do que foi 

almejado pelo legislador, a doutrina e a jurisprudência vêm buscando tipos alternativos ou 

mesmo o reconhecimento da tentativa para abrandar a resposta penal nos casos em que a 

conduta delitiva se restringe a prática de ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, de 

gradação leve. 

A consumação do delito de estupro de vulnerável ocorre com a prática de atos 

libidinosos ou de conjunção carnal com menores de 14 (catorze) anos de idade.  

Assim entendeu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial nº 

1.480.881, fixando a tese de que o crime se caracteriza com a mera prática de qualquer ato 

libidinoso com pessoa menor de 14 anos, pouco importando a vontade desta, sua experiência 

sexual ou a existência de relacionamento amoroso entre ambos. Assim, segundo a orientação 

fixada, a configuração do crime prescinde de demonstração de danos psicológicos causados à 

vítima, contentando-se com a prática da conduta.132 

Para Nucci133, considera-se crime consumado aquele em que o tipo penal foi 

integralmente realizado, ou seja, quando o tipo concreto se enquadra no tipo abstrato (art. 14, 

I, do Código Penal). 

                                                 
132 FILLIPO, op. cit., p. 196. 
133 NUCCI, 2009, p.316. 
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Tratando especificamente do crime de estupro pontua o autor que a consumação dá-se 

com o contato físico entre a genitália de uma das partes e o corpo ou genitália de outra, como 

regra. Cuidando-se de ato libidinoso, o início do coito anal ou da felação, além de outros toques 

em partes pudendas da vítima podem ser suficientes para a consumação. 

Para ele, atos preliminares de excitação constituem início de execução, assim, se houver 

interrupção, nessa fase, haverá tentativa de estupro e, havendo consumação, os atos 

preliminares serão absorvidos, sem consubstanciar figura autônoma. Salienta, outrossim, que, 

eventualmente, a consumação do estupro pode dar-se sem o contato físico, mas desde que exista 

a presença física.134 

De acordo com Bitencourt135, na modalidade “praticar ou permitir a prática de outro ato 

libidinoso”, o estupro de vulnerável se consuma com a efetiva realização ou execução de ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, ou seja, o momento consumativo dessa modalidade 

coincide com a prática do ato libidinoso. 

De acordo com a letra fria da lei, para a consumação do delito na segunda hipótese 

prevista no tipo penal, pouco importa a modalidade da prática libidinosa, a sua extensão ou 

natureza (beijo, sexo oral, toques, apalpação etc) para que o delito se consuma. 

Esta inclusive é a tese abraçada pelo Superior Tribunal de Justiça que, rechaça essa 

alternativa de aplicação do instituto da tentativa. 

À colação: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL. CONSUMAÇÃO COM A MERA PRÁTICA DE ATO  
LIBIDINOSO CONTRA MENOR, SENDO DESNECESSÁRIA A 
CONJUNÇÃO CARNAL.  ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, NECESSIDADE DO REEXAME DO MATERIAL 
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a consumação do crime de 
estupro de vulnerável, não é necessária a conjunção carnal propriamente dita, 
mas qualquer prática de ato libidinoso contra menor. Jurisprudência do STJ. 2. 
Ademais, a alteração das conclusões da Corte estadual é inviável na presente via 

                                                 
134 Id., 2014, p. 38-39. 
135 BITENCOURT, op. cit. p.112 
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recursal, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 3. Agravo regimental 
improvido.136 (Grifos deste trabalho). 
 
Embargos infringentes. Condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Divergência 
proveniente da Egrégia 4ª Câmara Criminal desta Corte. Recurso defensivo que 
persegue a prevalência do voto vencido, postado no sentido de reconhecer, de ofício, 
a tentativa. Mérito que se resolve em desfavor do Embargante. Instrução revelando 
que o ora Embargante manteve com a Vítima, então com 09 anos de idade, atos 
libidinosos diversos da conjunção carnal, tais como simples toques e carícias 
lascivas (passar as mãos na vagina da Vítima, beijar-lhe seu corpo, exibir seu 
pênis e exigir que ela praticasse sexo oral com ele), mediante violência presumida 
(pelo próprio tipo), diante do fator etário (menor de 14 anos), oferecendo brinquedos, 
roupas, comidas e outros benefícios. Preceito protetivo de caráter absoluto que, 
tanto sob a égide da lei anterior, quanto pela incriminação hoje vigente, se posta 
"como instrumento legal de proteção à liberdade sexual da menor de quatorze 
anos, em face de sua incapacidade volitiva" (STJ), "sendo irrelevantes, para 
tipificação do delito, o consentimento ou a compleição física da vítima" (STF). 
Fato concreto que, assim, reúne todos os elementos do art. 217-A do CP. Pacífica 
orientação do STF sublinhando que "o art. 217-A do CP, com a reforma introduzida 
pela Lei n. 12.015/09, disciplina um tipo penal misto alternativo, que condensa a 
figura do atentado violento ao pudor na figura do estupro, com presunção de violência 
contra a Vítima menor de 14 anos de idade ou sem condições de resistência", ciente 
de que "a existência de contato entre o agressor e a Vítima mostra-se bastante para 
configuração do delito" (STJ), qualquer que seja a sua extensão, duração ou natureza 
(beijos, felação, toque, sexo oral, etc.) (STJ). Caso dos autos que, diante da prática 
de atos libidinosos diversos, não chega a albergar o instituto da tentativa, certo 
de que a jurisprudência do STJ "é firme no sentido de que o delito de estupro de 
vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à 
dignidade sexual da vítima". Recurso a que se nega provimento.137 
 
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. Narra a denúncia que, 
em data e horário não especificados nos autos, mas certamente a partir do ano de 2013 
(quando os fatos ocorreram pela primeira vez), até o mês de julho de 2018 (quando os 
fatos foram comunicados em sede policial), o apelante, por diversas vezes, praticou 
atos libidinosos diversos da conjunção carnal com seu filho, que contava com 07 
anos de idade à época em que os fatos se iniciaram, até que o mesmo completasse 12 
anos de idade. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, 2ª 
figura, c/c art. 226, II, n/f do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos 
de reclusão, em regime inicial fechado. Inconformada, a Defesa, em suas razões, 
busca a absolvição do acusado por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer 
que o aumento realizado em razão da continuidade delitiva se dê em grau mínimo. 
Recurso defensivo não merece prosperar. Absolvição incabível. Arcabouço 
probatório é farto e suficiente para embasar a condenação. A jurisprudência pátria 
possui posicionamento firme no sentido de que na seara dos crimes sexuais a palavra 
da vítima ganha especial relevo, mormente quando está em conformidade com o 
restante do conjunto probatório, como na hipótese. Ausência de vestígios no auto de 
exame de corpo de delito que não é suficiente, por si só, para gerar a absolvição do 
apelante, haja vista que crimes dessa natureza não deixam vestígios. Merece registro 
o entendimento desta julgadora no sentido de que para a consumação do crime 
em tela basta a realização de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Sob essa 
ótica, portanto, tem-se que o apelante percorreu todo o iter criminis do delito e 

                                                 
136 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (5. Turma). Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial nº 
279878/MG. Rel. Min. Campos Marques, 04 de abril 2013, publicado em 09 de abril de 2013. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201300111906&dt_publicacao=09/04/2013. 
Acesso em: 22 dez. 2019.  
137 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (3. Câmara Criminal). Embargos Infringentes e de 
Nulidade nº 0003669-57.2013.8.19.0210. Rel. Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo, 28 de novembro de 2019, 
publicado em 02 de dezembro de 2019. Disponível em: 
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2019.054.00318. Acesso em: 22 dez. 2019 
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não trata a hipótese de tentativa. Precedente do STJ. Confirmada, ainda, presença 
da causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do art. 226 do Código 
Penal, pois o apelante é pai do ofendido. Dosimetria mantida. De acordo com a prova 
existente nos autos, os abusos sexuais cometidos pelo apelante tiveram início quando 
a vítima contava com 7 (sete) anos e somente cessou quando esta possuía 12 (doze) 
anos de idade, e aconteciam, aproximadamente, quatro vezes por semana, quadro que 
inequivocamente justifica o aumento de 2/3 (dois terços) realizado pelo juízo 
sentenciante. Dosimetria irretocável. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 
Mantida integralmente a sentença vergastada.138 
 
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES ESTUPRO DE VULNERÁVEL  E 
AMEAÇA. DECRETO CONDENATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 
REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS INJUSTOS, DIANTE DA FRAGILIDADE 
DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, POSTULA DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
AS CONTRAVENÇÕES DOS ARTS. 61 OU 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. 
PUGNA AINDA QUANTO AO DELITO 
DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PELO RECONHECIMENTO 
DA TENTATIVA; REDUÇÃO DA REPRIMENDA, RECONHECIMENTO DA 
CONTINUIDADE DELITIVA, APLICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 
1/6. 1- Mantém-se a condenação pelo crime de estupro de vulnerável. In casu, 
verifica-se que as ofendidas, apesar de terem sido acompanhadas por psicólogo e 
assistente social no decorrer da instrução, não foram submetidas à perícia, ensejando, 
com isso, irresignação da defesa, que, ao pugnar pela absolvição, sustenta ausência 
de prova de materialidade. Contudo, a inexistência de vestígios veementes da prática 
do injusto ou até mesmo do laudo de exame de corpo de delito é irrelevante, se há nos 
autos outras provas idôneas a atestar a prática delitiva, porquanto o crime 
de estupro nem sempre é detectável por perícia técnica. No caso em exame, foram 
imputadas ao ora apelante condutas de praticar atos libidinosos diversos da conjunção 
carnal com suas filhas, à época com 10 e 12 anos de idade, consistentes acariciar suas 
partes íntimas. Nesse compasso, a luz das provas colacionadas nos autos, em especial 
das declarações por elas prestadas, as quais foram corroboradas por outros elementos 
probatórios (oitivas de diversas testemunhas, estudo social e relatório psicossocial), 
não suscitaram dúvidas acerca da materialidade e autoria. O acusado, apesar de 
negado a autoria, não teve qualquer respaldo fático probatório, ecoando isolada sua 
versão. 2- Repele-se pleito de reconhecimentoda tentativa. O crime 
de estupro de vulnerável, nos moldes delineados pela Lei nº12.015/09, se 
consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade 
sexual da vítima, prescindindo da conjunção carnal para sua consumação. 
Precedentes STJ. 3- Rejeita-se pleito de desclassificação para contravenções dos 
arts. 61 e 65 da LCP.Embora seja evidente a magnitude do bem jurídico 
tutelado, não se pode olvidar que o tipo penal em questão, ao abranger diversas 
condutas, pode, eventualmente, gerar uma desproporção entre a efetiva 
potencialidade lesiva e a pena aplicada, fato este que atentará também contra a 
dignidade do acusado. Diferente do alegado pelo nobre causídico, ficou patente o 
elemento anímico voltado à prática de atos libidinosos variados com as menores, que 
atuou deliberadamente de modo a satisfazer sua lascívia em diversas oportunidades, 
por meio de carícias sexuais. O caso dos autos revela sim ofensa à dignidade sexual 
das menores, e, portanto, em observância à proibição de proteção deficiente, não há 
como se albergar a tese desclassificatória esposada. 4- Rejeita-se pleito de incidência 
do caput do art.71 do CP. Como cediço, o crime continuado é benefício penal, 
modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível 
entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. 
Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, 
concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) 
pluralidade de crime da mesma espécie ; III) condições semelhantes de tempo lugar, 
maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e 

                                                 
138 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (4. Câmara Criminal). Apelação nº 0027113-
65.2018.8.19.0042. Rel. Des. Márcia PerriniBodart, 26 de novembro de 2019, 29 de novembro de 2019. Disponível 
em: http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2019.050.14700. Acesso em: 22 dez. 2019. 
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ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e 
jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de 
desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja 
um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes 
subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de 
um plano previamente elaborado pelo agente. No que tange à continuidade delitiva 
específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, além daqueles 
exigidos para aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, são 
concomitantemente requisitos da modalidade específica que os crimes praticados: I) 
sejam dolosos; II) realizados contra vítimas diferentes; e III) cometidos com violência 
ou grave ameaça à pessoa. Na espécie, os crimes de estupro de vulnerável, 
consistentes em atos libidinosos, foram, de fato, praticados contra duas vítimas, sendo 
certo que, para além da violência presumida, em razão da menoridade, ficou 
patenteado, através das oitivas que o apelante as ameaçava com fito de praticar a 
conduta delituosa. Diante desse panorama, não há como afastar a continuidade 
específica, pois inegável o preenchimento dos requisitos do parágrafo único do art.71 
do CP. 5- Mantém-se a condenação pelo crime de ameaça. Diante do relatado em 
audiência, não há como se negar que o ato foi capaz sim de causar às crianças elevado 
temor de que mal injusto e grave fosse cometido em seu desfavor, configurando o 
delito em epígrafe. 6- Dosimetria penal. A pena base do crime 
de estupro de vulnerável foi estipulada no patamar mínimo legal, diante da ausência 
de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Acertadamente, a reprimenda 
somente sofreu implemento na terceira fase, em razão da causa de aumento insculpida 
no inciso II, art.226 do CP. Considerando que na hipótese incide a regra do art.71, 
parágrafo único do CP, razoável o acréscimo em dobro, já que se tratam de duas 
vítimas. No que tange ao cálculo do crime de ameaça, o sentenciante aplicou a pena 
no mínimo legal. Quanto ao regime prisional, foi fixado apenas o fechado, 
desconsiderando as naturezas distintas das penas, ex vi do caput do art.33 do CP. 
Assim, tendo em vista a pena reclusiva aplicada ao delito de estupro de vulnerável, 
mantem-se o regime prisional fechado, estabelecido segundo as diretrizes dos §§2º e 
3º, art.33 do CP. Quanto ao delito de ameaça, estipula-se o regime prisional aberto 
para cumprimento da pena. RECURSO DEFENSIVO A QUE SE DÁ PARCIAL 
PROVIMENTO. (Grifos deste trabalho).139 
 

 O reconhecimento da tentativa de estupro de vulnerável, nos casos de atos libidinosos, 

para alguns, viola o princípio da reserva legal, o princípio da separação dos poderes e, ainda o 

disposto no art. 14, I, do Código Penal e o art. 227, §4º, da Constituição Federal que, 

explicitamente, determina que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração 

sexual da criança e do adolescente. 

Segundo este entendimento, cabe ao magistrado tão somente aplicar a lei, não legislar 

criando tipos penais alternativos acerca da conduta descrita. 

                                                 
139 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (4. Câmara Criminal). Apelação nº 0005031-
71.2018.8.19.0064. Rel. Des. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, 26 de novembro de 201, publicado em. 
16 de dezembro de 2019. Disponível em: http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2019.050.14951. 
Acesso em: 22 dez. 2019. 
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A questão é tormentosa e vêm sofrendo duras críticas pela doutrina e pela jurisprudência 

dos Tribunais de Justiça de todo país. 

Pergunta-se como admitir a tentativa em um ato libidinoso de gradação leve, como por 

exemplo, a apalpação sobre a roupa. Nesta hipótese, como pontua Hungria, o ato libidinoso é 

um fim em si mesmo. 

Todavia, o que se vê é que mesmo que a conduta esteja consumada, de acordo com a 

legislação em vigor, em se tratando de lesões mais superficiais ao bem jurídico, tem se aplicado 

a diminuição prevista para o crime tentado, sob o argumento de que o instituto serve como 

elemento regulador da desproporção punitiva existente, e teria a finalidade de sanar, ainda que 

temporariamente, a lacuna deixada pelo legislador.140 

Desta forma, se o fato não guardar simetria com as formas mais graves de consumação 

do estupro, cuja pena mínima é, atualmente, de oito anos de reclusão, não se há de infligir ao 

infrator o pleno rigor da norma, quando sua conduta não se revestir da mesma gravidade. 

À colação: 

 
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA DE PRÁTICA DE ATOS  
LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL . PRELIMINAR DE 
NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO 
MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL 
INVIÁVEL. APENAMENTO REDIMENSIONADO. REGIME CARCERÁRIO 
ALTERADO. Preliminar rejeitada. O art. 212 do CPP, em sua nova redação, apenas 
modificou a técnica de inquirição, podendo as partes indagar diretamente ao depoente. 
Apesar da reforma, o magistrado não está impedido de perguntar ao réu, à vítima e às 
testemunhas. A insurgência defensiva reclama apenas de forma, sem apontar, 
especificamente, onde estaria o prejuízo, daí a incidir o princípio pas de nullité sans 
grief. Condenação mantida. A materialidade do fato e autoria do réu estão bem 
demonstradas nos autos, no relato claro e coerente trazido pela ofendida, devidamente 
respaldado pelos informes dos seus genitores, os quais flagraram o réu, quando 
tentava se evadir do local. A versão exculpatória trazida pelo apelante não convenceu 
e não se sustenta quando confrontada com a robusta prova acusatória. 
Desclassificação. Inviável a desclassificação da conduta típica praticada pelo réu para 
os lindes dos arts. 61 ou 65 da LCP. O conjunto probatório não deixa dúvidas sobre 
o dolo do imputado, que ingressou por via anormal na residência da ofendida, 
durante a madrugada, tapou a sua boca e lambeu o seu pescoço e a sua orelha. A 
conduta perpetrada ultrapassou a esfera da mera importunação ofensiva ao pudor ou 
perturbação da tranquilidade, já que os toques assumiram caráter lascivo, 

                                                 
140 TANFERRI, Andressa Silveira. Da necessidade se um Tipo Penal Intermediário no crime de Estupro em Face 
da Desproporcionalidade da pena. Revista Síntese. Direito Penal e Processo Penal, vol. 16,nº 94, 2015. p. 52. 
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configurando, indubitavelmente, uma tentativa de estupro de vulnerável, na 
modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Apenamento 
redimensionado. Possível a aplicação da fração máxima pela tentativa, dado o mínimo 
iter criminis percorrido pelo agente. Pena tornada definitiva em 02 anos e 08 meses 
de reclusão. Regime carcerário alterado. Fixado o regime inicial aberto, já que 
primário o réu e condenado a pena inferior a 04 anos de reclusão. Inteligência do art. 
33, § 2, c do CP. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO 
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.141 (Grifos deste trabalho). 

 
APELAÇÃO CRIME ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ATOS LIBIDINOSOS).  
CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE 
PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL 
INCONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.  REDUÇÃO TENTATIVA 
FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se 
concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante a 
instrução do processo, pois a manutenção da segregação constitui um dos efeitos da 
respectiva condenação, mormente quando persistem os motivos ensejadores da 
custódia cautelar. 2. Mantida a condenação, diante do conjunto probatório induvidoso 
em relação à ocorrência do delito e autoria, através da palavra da vítima, a uníssona 
quanto ao fato de o réu ter apertado seus seios, bem como pelo depoimento de 
sua genitora que flagrou o réu com as calças abaixadas e a vítima também. 3. 
Laudo pericial em crimes em que não houve sexo (vaginal ou anal) não deixam 
vestígios, por isso não há que se falar em laudo pericial inconclusivo, mormente 
porque a palavra segura e firme da vítima encontra respaldo na prova colhida nos 
autos. 4. Inviável a desclassificação do crime de estupro tentado para a 
contravenção penal quando demonstrado que o réu praticou com a vítima atos 
passíveis de gerar prazer sexual, com claro fim de satisfazer a própria lasciva. 5. 
A tentativa foi reconhecida pela sentenciante que reduziu a pena no seu patamar 
mínimo, tendo em vista que o réu já se encontrava prestes a consumar sexo anal 
com a vítima. 6. Inviável a fixação de regime semiaberto quando o quantum da pena 
fixada amolda-se ao regime fechado, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, CP. 
Recurso desprovido à unanimidade”.142 (Grifos deste trabalho). 

  
Logo, atualmente, temos dois posicionamentos acerca da admissão do reconhecimento 

da tentativa no delito de estupro de vulnerável existentes no país. Um, minoritário, que a admite 

como forma de arrefecer a resposta penal, fulcrada no princípio da proporcionalidade em 

sentido estrito da pena e, outra, majoritária, que a repele totalmente, baseada nos princípios da 

legalidade e da separação dos poderes, bem como em observância ao art. 14, I, do Código Penal, 

                                                 
141RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (6. Câmara Cível). Apelação Criminal nº 
70057342446 RS. Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, 17 de julho de 2014, Sexta Câmara Criminal, publicado 
em 07 de agosto de 2014. Disponível em: 
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3
%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_pr
ocesso=70057342446&codEmenta=7706337&temIntTeor=true. Acesso em: 22 dez. 2019. 
142 PIAUÍ. Tribunal de Justiça do Piauí (2. Câmara Especializada Criminal). Apelação Criminal 000975-
43.2017.8.18.0036. Rel. Des. Joaquim Dias Santana Filho, 01 de agosto de 2018. Disponível em: 
http://www.tjpi.jus.br/e-tjpi/consulta_processo.php?num_processo_consulta=201800010025773. Acesso em: 23 
dez. 2019. 
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que trata do crime consumado e, ainda, ao mandato constitucional explícito previsto no art. 227, 

§4º, da Carta Magna. 

Qual a solução mais acertada, é a reflexão que ora se propõe. É possível ou não encontrar 

no art. 217-A, do Código Penal um equilíbrio, sem que se faça necessária uma nova intervenção 

legislativa, como a realizada com a edição do art. 215-A, do Código Penal em relação ao art. 

213 do Estatuto Repressor. 

 

4.3 A omissão do legislador em tentar distinguir os graus de ataque ao menor de 
14 anos 

 
 O tipo penal do art. 217-A do CP dispõe: 
 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 
(catorze) anos:  
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.  
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, 
por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.  
§ 2º (VETADO)  
§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:  
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.  
§ 4º Se da conduta resulta morte:  
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.  
§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 
independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações 
sexuais anteriormente ao crime. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018) 
  

Da leitura do dispositivo legal, percebe-se que o legislador não especificou o ato 

libidinoso capaz de ensejar a tipificação do delito de estupro de vulnerável.  

Antes da reforma do Código Penal de 2009, o ato libidinoso era tratado no tipo penal do 

“atentado violento ao pudor”, cuja pena era mais branda do que a do crime de estupro que se 

referia apenas a prática de “conjunção carnal”.  

Ao reunir os dois tipos penais em um só, como fez a reforma de 2009, a doutrina e 

jurisprudência questionam acerca da proporcionalidade da pena no que diz respeito aos atos 

libidinosos de gradação leve. 
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Observa-se que legislador não fez uma escala acerca da gradação da libidinagem, 

definindo, como nos ensina Hungria, atos libidinosos macroscópicos (grandes) e atos leves, 

sem grande relevo. 

Assim, alguns autores como Guilherme de Souza Nucci, Cezar Roberto Bitencourt e 

Rogério Greco, como acima explicitados, entendem que, se tratando de ato libidinoso, de 

gradação leve, como por exemplo um “beijo lascivo”, não configura conduta tão grave para 

desencadear a condenação por estupro.  

Desta forma, quando se debruça sobre o conceito de ato libidinoso percebe-se que o 

conceito é muito abrangente já que pode ser compreendido como tal, uma simples apalpada 

sobre a roupa ou um coito anal. Ambos são considerados atos libidinosos, porém de gradação 

diferente. 

Muitos defendem que essa gradação pode ser considerada pelo aplicador da lei no 

momento da dosimetria da pena. No entanto, isso não resolve a questão quando o ato libidinoso 

que ensejou a tipificação do delito de estupro de vulnerável é de gradação leve, como por 

exemplo, um passar de mãos nas nádegas, já que a pena mínima cominada, também para este 

caso, é de 08 (oito) anos de reclusão. 

O legislador, ao não especificar quais os atos libidinosos ensejam a tipificação do delito 

de estupro de vulnerável, deixou uma lacuna para os operadores do direito, já acostumados com 

a diferenciação feita, pela norma anterior, entre estupro (art. 213, do CP) e atentado violento ao 

pudor (art. 214, do CP).  

Colocou no mesmo tipo penal atos sexuais distintos e de diferentes gravidades, 

sancionados de igual forma. A partir daí se questiona a proporcionalidade da pena. 

Tratando do delito de estupro, pontua Bitencourt143 que a diferença entre o desvalor e a 

gravidade entre sexo anal e oral e os demais atos libidinosos é incomensurável. Para ele, o beijo 

                                                 
143 BITENCOURT, op. cit., p.55 
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lascivo, as apalpadelas, etc, não podem ser apenados da mesma forma, faltando-lhes a 

danosidade proporcional. Desta forma, sustenta que sempre deve ser analisada a conduta do 

agente para mensurar sua gravidade. Assim, determinadas condutas inoportunas e ofensivas ao 

pudor, caso ocorram em lugar público, ou acessível ao público, poderão sofrer uma 

desclassificação para a contravenção do art. 61 da LCP, hoje já revogado. Com isso, de acordo 

com o autor, se evitaria a violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 

lesividade do bem jurídico. Basta fazer a seguinte indagação: Um beijo lascivo é crime 

hediondo? Boa parte da doutrina entende que não.  

Neste cenário, de acordo com todo o exposto, a crítica que hoje pesa sobre a reforma do 

Código Penal trazida pela Lei nº 12.015/2009 é a de que, ao editar o art. 217-A, o legislador 

não delimitou as práticas que configuram o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, 

instalando-se uma insegurança jurídica sobre o tema dada a amplitude da expressão. 

Houve uma previsão no tipo penal de que configura estupro de vulnerável como a prática 

de: “conjunção carnal ou de outro ato libidinoso”. Todavia, quanto a este último, não houve 

qualquer modulação acerca da gravidade da conduta praticada pelo agente. 

É cediço que em se tratando de norma penal, necessária a máxima determinação e 

taxatividade dos tipos penais. Mister que o Poder Legislativo, ao elaborar as leis, redija os tipos 

penais com a mais alta precisão de seus elementos, porque somente assim os cidadãos podem 

saber até onde podem ir, quais são os seus limites e quais serão as consequências legais de seus 

atos. 
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4.4. A importunação ofensiva e reflexão de lege lata e de lege ferenda. 
 

O art. 61 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei 3688, de 03.10.1941) ao prever 

o delito de importunação ofensiva ao pudor dispunha: “Importunar alguém, em lugar público 

ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Pena – multa de duzentos mil réis a dois 

contos de réis”.144 

Tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018, que, também 

criou o tipo penal da “importunação sexual”, previsto no art. 215-A, do CP, de seguinte redação: 

“Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a 

própria lascívia ou a de terceiro: Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não 

constitui crime mais grave”. (Grifos deste trabalho).145  

Como sabido, tal dispositivo legal ganhou corpo após a intensificação da discussão a 

respeito de qual norma penal deveria incidir sobre a conduta do agente que ejaculou em uma 

passageira, dentro de um ônibus de transporte público no município de São Paulo. É que após 

ser preso por estupro, o acusado foi posto em liberdade, por ter o magistrado entendido tratar-

se da prática da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61, da Lei de 

Contravenções Penais), fato que impediu a prisão do agente.146 

Por conta disso, instaurou-se um intenso debate sobre o rigor da legislação penal 

brasileira e a dificuldade muitas vezes de se realizar a adequada subsunção do fato à norma, o 

que fez com que o nosso legislador adotasse uma conduta mais discreta e intermediária. 

                                                 
144 BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.688, de 3 de Outubro De 1941. Lei das Contravenções Penais. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm. Acesso em 23 dez. 2019.  
145 BRASIL. Lei nº 13.718, de 24 de setembro de 2018. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal), para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de estupro, tornar pública 
incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra 
vulnerável, estabelecer causas de aumento de pena para esses crimes e definir como causas de aumento de pena o 
estupro coletivo e o estupro corretivo; e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei 
das Contravenções Penais). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/L13718.htm. Acesso em: 22 dez. 2019. 
146 OLIVEIRA JÚNIOR, Eudes Quintino de. SECANHO, Antonelli Antônio Moreira. Estupro x importunação 
sexual. Advocacia Dinâmica - Informativo nº 01, 2019, p. 06. 
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Certo é que se criou um tipo intermediário, mais benéfico, entre o crime de estupro 

praticado com violência ou grave ameaça e as condutas praticadas dentro do contexto sexual, 

mas sem a violência ou a grave ameaça. Com o novo tipo penal, muitas condutas que seriam (e 

eram) tipificadas como estupro serão qualificadas como importunação sexual. 

Trazendo tal discussão para o campo do estupro de vulnerável, verifica-se que, de igual 

modo, ela existe. Muito se questiona, hoje, a proporcionalidade da pena mínima cominada para 

o tipo penal, nos casos de prática de ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, de gradação 

leve. Por conta disso, a jurisprudência vinha admitindo, em alguns casos, a desclassificação do 

delito do art. 217-A para a contravenção penal do art. 61 que deixou de existir. 

A pena mínima prevista no art. 217-A, do Código Penal é de 08 (oito) anos de reclusão. 

Para muitos, se mostra exorbitante, inadequada e desproporcional, visto que o Estatuto 

Repressor em relação a crimes mais graves, como o homicídio, previsto no art. 121, caput, 

estipula a pena mínima de 06 (seis) anos de reclusão. 

Por outra lado, a sanção cominada para a importunação ofensiva era irrisória e poderia 

levar ao reconhecimento da prescrição, já que o tramite processual de crimes desta natureza 

nem sempre são céleres. 

A questão que ora se mostra pungente é que com revogação expressa do art. 61, da Lei 

de Contravenções Penais, pela Lei nº 13.718/2018, a desclassificação do delito do art. 217-A, 

do Código penal para importunação ofensiva não mais se mostra possível. 

No entanto, pode ser desclassificada para importunação sexual do art. 215-A, do Código 

Penal? 

Como destaca Rogério Sanches Cunha147, em artigo publicado em seu site, diante da 

prática de atos de libidinagem contra vulnerável sem que se identifiquem o constrangimento e 

                                                 
147CUNHA, Rorgério Sanches. STJ: Não é possível desclassificar o estupro de vulnerável para a importunação 
sexual. 01 jun. 2019. Disponível em: https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2019/07/01/stj-nao-e-
possivel-desclassificar-o-estupro-de-vulneravel-para-importunacao-sexual/. Acesso em 22 dez. 2019. 
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o contato efetivamente sexual (como beijos e toques lascivos sobre a roupa), já surgem 

movimentos para que a tipificação se afaste do art. 217-A e se assente no novo tipo penal do 

art. 215-A, segundo se argumenta, mais adequado para lidar com situações que não chegam 

efetivamente ao contato sexual. 

Ao tratar do delito de importunação sexual, Nucci148 descreve o sujeito passivo como 

sendo o alvo do ato libidinoso, podendo ser qualquer pessoa. No entanto, faz ressalva de que, 

cuidando-se de menor de 14 anos, conforme o caso concreto, pode configurar-se o estupro de 

vulnerável, nos termos do art. 217-A. Assim, ao que parece, o professor admite a possibilidade 

de desclassificação para o delito mais brando. 

Porém, ao tratar do tema, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça149 negou 

provimento ao recurso de um condenado por estupro de vulnerável que pretendia a 

desclassificação do crime para importunação sexual. Segundo o colegiado, a jurisprudência do 

Tribunal não admite essa desclassificação quando a vítima é menor de 14 anos. 

No caso apresentado para julgamento, a defesa sustentou que as mudanças promovidas 

no Código Penal pela Lei nº 13.718/18, incluindo a tipificação do crime de importunação 

sexual, com pena mais branda que o de estupro possibilita a aplicação do artigo 215-A, vez que 

a conduta criminosa praticada pelo réu foi tocar parte íntima de seu neto sobre a roupa. Para a 

defesa, a rapidez no toque e o fato de ter sido um contato único não permitiriam o 

enquadramento da conduta como estupro de vulnerável, nos moldes do artigo 217-A do Código 

Penal. Na época dos fatos, a vítima tinha seis anos de idade. 

O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, apesar de negar provimento ao recurso, 

pontuou que: “Não é recomendável que as condutas de conjunção carnal, sexo oral e sexo anal 

                                                 
148 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal. Parte especial: arts. 213 a361 do código penal. 3 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 45-46. 
149 NÃO é possível desclassificar crime de estupro de vulnerável para importunação sexual. Migalhas, 26 jun. 
2019. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI305197,101048-
Nao+e+possivel+desclassificar+crime+de+estupro+de+vulneravel+para. Acesso em: 22 dez. 2019. 
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possuam o mesmo tratamento jurídico-penal que se dá ao beijo lascivo, sob pena de verdadeira 

afronta à proporcionalidade”. Todavia, destacou que a jurisprudência de ambas as turmas de 

direito penal do STJ entende que a desclassificação não é possível nos casos de vítima menor 

de 14 anos, em razão da presunção de violência. 

No entanto, à época do julgamento, o ministro informou que o Supremo Tribunal 

Federal iniciou, em 2018, julgamento que definiria tal possibilidade de desclassificação da 

conduta do artigo 217-A para a do artigo 215-A. 

Tal julgamento ocorreu em 1º de outubro de 2019, quando a 1ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 134.591 entendeu, por maioria, pela denegação da 

ordem, ou seja, pela impossibilidade de desclassificação do delito do art. 217-A para a 

conduta do art. 215-A, ambos do Código Penal. 

Neste julgamento, todavia, o Ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo pela 

possibilidade da desclassificação, considerando a pena aplicada excessiva, ponderou que:  

 
A doutrina sempre criticou a ausência de uma precisa diferenciação na lei das diversas 
modalidades de ato libidinoso. Por isso mesmo o julgador deve sempre procurar 
distinguir aquelas condutas mais graves e invasivas daquelas condutas menos 
reprováveis, preservando assim a razoabilidade e a proporcionalidade da resposta 
estatal. 

 
Para Aury Lopes150, no crime de importunação sexual a vítima pode ser qualquer 

pessoa, ressalvada a condição de vulnerável (que não impede sua subsunção do fato à norma, 

quando a vítima for vulnerável, desde que não haja contato físico). 

Para o autor o crime de importunação sexual não acabou com o estupro, já que 

estuprador é aquele que pratica ato libidinoso em sua potencialidade ofensiva máxima (coito 

anal, vaginal, felação etc), e continuará respondendo pelo crime previsto no art. 213, do 

                                                 
150 LOPES JR, Aury. O que significa importunação sexual segundo a Lei 13.718/18. CONJUR, 28 set. 2018. 
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-set-28/limite-penal-significa-importunacao-sexual-segundo-lei-
1378118. Acesso em 22 dez. 2019.  
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Código Penal. No entanto, agora, pelo princípio da proporcionalidade, os atos libidinosos 

foram divididos.  

Desta forma, “o passar de mãos lascivo nas nádegas”, “o beijo forçado”, aquilo que 

antes tinha se adequar ao estupro para não ficar impune, mesmo diante da 

desproporcionalidade, hoje tem nova tipificação: o crime de importunação sexual. Assim, 

verifica-se um tratamento mais adequado.  

Trazendo a questão para o “estupro de vulnerável”, pergunto se há necessidade de 

criação de um tipo penal intermediário, que seja mais adequado e reflita uma maior 

proporcionalidade da pena em se tratando da prática de ato libidinoso sem grande relevo. 

Cediço que na maioria dos casos, o magistrado lançando mão de princípios, como da 

proporcionalidade, da lesividade, da taxatividade dentre outros, busca resolver o problema 

da desproporcionalidade da pena. Porém, isso nem sempre é possível já que esbarra no 

princípio da legalidade. 

No artigo elaborado por Tanferri151, publicado na Revista Síntese no ano de 2015, a 

autora pontua a existência de uma lacuna legislativa, ou seja, da necessidade de uma lei 

intermediária que pudesse punir, de forma maia apropriada, condutas mais brandas, como o 

beijo lascivo, o toque lascivo, a exposição dos órgãos sexuais e muitas outras que, apesar de 

merecedoras de punição, configuram atos libidinosos de grau mínimo. 

Destaca a autora que, diante desse impasse e da imobilidade da norma penal, os juízes 

têm buscado alternativas a fim de abrandar a desproporcionalidade existente e aplicar, dentro 

dos limites legais, a punição mais adequada à conduta do agente. 

Como visto acima, uma das alternativas utilizadas pelos aplicadores do direito é a 

desclassificação do crime de estupro para a contravenção penal de importunação ofensiva ao 

pudor. 

                                                 
151 TANFERRI, op. cit.  
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Bittencourt152, antes mesmo da edição da Lei nº 12.015/2009, já assinalava que o 

passar de mãos nas coxas, nas nádegas e seios da vítima, ou mesmo um abraço, 

configuravam, a seu juízo, a contravenção penal do art. 61, destacando que tal interpretação 

era recomendada e autorizada pelo princípio da proporcionalidade, não se podendo ignorar 

o desnível que tais condutas apresentam em relação não só ao desvalor da ação como também 

em relação ao desvalor do resultado, comparadas com sexo anal ou oral, exigindo, por isso, 

menor severidade na sua repressão. 

Hoje, revogada a importunação ofensiva do art. 61 da Lei de Contravenções Penais 

há dois caminhos a serem seguidos pelos aplicadores da norma como forma de arrefecer a 

resposta penal. 

A primeira delas, é o reconhecimento do delito em sua forma tentada, como já tem 

sido feito por alguns Tribunais de Justiça do Estado, o que se mostra de difícil configuração 

como demonstrado no item 4.2 deste estudo.  

A segunda hipótese é a desclassificação para o delito de importunação sexual, 

previsto no art. 215-A, do Código Penal. Em que pesem as inúmeras divergências 

doutrinárias e jurisprudências acerca do tema, não a admitindo, certo é que, com o voto do 

Ministro Luiz Roberto Barroso no HC 134.591/SP, abriu-se essa brecha. No entanto, tanto o 

Superior Tribunal de Justiça quanto a Suprema Corte rechaçam o cabimento desta medida. 

Neste cenário conturbado, imperiosa se mostra a elaboração de um tipo penal 

intermediário que, de forma taxativa descreva minuciosamente as condutas configuradoras 

da prática de ato libidinoso de gradação leve, que viola a dignidade sexual em grau inferior, 

estipulando de forma justa e proporcional a sanção penal. 

                                                 
152 BITTENCOURT apud TANFERRI, op. cit. p.50. 
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Enquanto isso não ocorrer, deve o magistrado utilizar-se dos princípios do direito 

para buscar punir a conduta do agente de acordo com o grau de ofensividade causado ao bem 

jurídico. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Em sede de considerações finais, verifica-se que o legislador ao editar o tipo penal do 

“estupro de vulnerável”, previsto no art. 217-A do Código Penal não observou como deveria o 

princípio da taxatividade. Assim, não discriminou os atos libidinosos, diversos da conjunção 

carnal, capazes de configurar o delito de estupro de vulnerável.  

Perdeu a oportunidade de fazer uma descrição minuciosa de atos libidinosos graves 

como a conjunção carnal, o coito anal, a felação e, atos libidinosos leves, sem grande relevo, 

como a apalpação sobre as vestes, o beijo etc. 

Diante disso, hoje, doutrina e jurisprudência dos Tribunais dos estados se debruçam 

sobre o tema, buscando uma solução para arrefecer a resposta penal, vez que considerada 

desproporcional, nos casos de atos libidinosos sem tanta gravidade e ofensividade ao bem 

jurídico tutelado, mesmo indo de encontro à jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Muitos manejam, até sem um rigor técnico, o instituto da tentativa. Outros 

desclassificam a conduta para tipos mais leves, como a importunação ofensiva que não existe 

mais. Certo é que os aplicadores da norma têm buscado alternativas para solucionar a aplicação 

do art. 217-A, vez que demasiadamente abrangente no que toca ao conceito de ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal. 

Diante da desproporcionalidade da pena, trago à reflexão a necessidade de elaboração 

de um tipo penal intermediário, como já foi feito pelo legislador ao criar a norma de 

“importunação sexual” em relação ao delito estupro, previsto no art. 213, do Código Penal.

 Os questionamentos ora trazidos neste estudo, também foram objeto de reflexão em 

relação à proporcionalidade da pena no delito de estupro, previsto no art. 213, do Código Penal 

que culminou com a edição do art. 215-A. 
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Mesmo tratando de “vulneráveis”, que têm proteção explícita na Constituição Federal 

(art. 227, §4º), casos há que não se pode fechar os olhos e desconsiderar a desproporcionalidade 

da resposta penal. 

É necessário perscrutar o grau de ofensividade impingido ao bem jurídico tutelado pela 

norma para uma justa aplicação da pena. 

Assim, a meu sentir, imperioso que o legislador edite um tipo penal intermediário que 

gradue os atos libidinosos, preenchendo a lacuna existente e sancione de forma justa, a violação 

da norma penal. 

  



87 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALFAIATE, Ana Rita. A relevância penal da sexualidade dos menores. COIMBRA: 

Coimbra Editora, 2009. 158 p. 

AMIN, Andréa Rodrigues. Curso direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e 

práticos. MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade (coord.). 9 ed. São Paulo, Saraiva, 

2016.1264 p. 

BARROS, Francisco Dirceu; CINTRA, Antônio Fernando. Direito penal: interpretado pelo 

STF e STJ e comentado pela doutrina. Leme: ed. JH MIZUMO, 2014. 1387 p.  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, vol. 4, parte especial: dos crimes 

contra a dignidade sexual até os crimes contra a fé pública. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 599 

p. 

CARDOSO, Antônio Manoel Bandeira. A Magna Carta: conceituação e antecedentes. R. Inf. 

legisl., Brasília a.23, n. 91, jul/set, 1986. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/182020/000113791.pdf?sequence=1. 

Acesso em 24 nov. 2019. 

CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361). 

8.ed.rev., ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016. 944 p.  

CUNHA, Rogério Sanches. STJ: NÃO É POSSÍVEL DESCLASSIFICAR O ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL PARA A IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. 01 jun. 2019. Disponível em: 

https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2019/07/01/stj-nao-e-possivel-desclassificar-

o-estupro-de-vulneravel-para-importunacao-sexual/. Acesso em 22 dez. 2019. 

DEL PRIORE, Mary. Histórias Íntimas. 2. ed. São Paulo: Planeta, 2014. 254 p.  



88 
 

 
 

FILLIPO, Thiago Baldani Gomes de. Crime de estupro de vulnerável e a necessidade de 

periculosidade da conduta. Revista dos Tribunais, vol. 973, ano 105, São Paulo, ed. Revista 

dos Tribunais, nov. 2016. 634 p. 

GIACOMOLLI, Nereu José. O princípio da legalidade como limite do ius puniendi e proteção 

dos direitos fundamentais. In: STRECK, Lênio Luiz. et al. (org.). Direito Penal em tempos de 

crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. 175 p. 

GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antônio García-Pablos de; BIANCHINI, Alice. Direito 

Penal: Introdução e princípios fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 

Vol. 1. 669 p. 

GOMES, Luiz Flávio. MOLINA, Antônio García-Pablos de. Direito penal: Parte geral, vol. 

2., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 942 p. 

GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Mandados expressos de criminalização de direitos 

fundamentais na Constituição brasileira de 1988. Belo Horizonte: Fórum, 2007. (Coleção 

Fórum de Direitos Fundamentais, 1), 327 p. 

GRECO, Alessandra Orcesi Pedro; RASSI, João Daniel. Crimes contra a dignidade sexual. 

2 ed. São Paulo: Atlas, 2011, 221 p. 

GRECO, Rogério. Curso de direito penal. 2 ed.. Rio de Janeiro: Impetus, 2002. p. 105-106 

GRECO, Rogério. Código penal comentado. 9. ed. Niterói: Impetus, 2015. 1286 p. 

HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 

1959. Vol. VIII.  

HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 1. 

549 p. 

JESUS, Damásio E. de. Direito Penal, vol. 1. 19ª ed. São Paulo, Saraiva, 1995. 657 p. 



89 
 

 
 

LOPES JR, Aury. O que significa importunação sexual segundo a Lei 13.718/18. CONJUR, 

28 set. 2018. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-set-28/limite-penal-significa-

importunacao-sexual-segundo-lei-1378118. Acesso em 22 dez. 2019. 

MASSON, Cleber. Código penal comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método. 2014. 1684 p.  

MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado. Parte Geral. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. v. 1 1095 p. 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 

Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 557-560. 

MIRABETE, Júlio Fabrini. Código penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1999. 1972 p. 

MORAES, Guilherme Peña de. Direito constitucional. Teoria da constituição. Rio de 

Janeiro: Editora Lumen Juris, 2004. 372 p.  

NÃO É POSSÍVEL DESCLASSIFICAR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA 

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. Migalhas, 26 jun. 2019. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI305197,101048-

Nao+e+possivel+desclassificar+crime+de+estupro+de+vulneravel+para. Acesso em: 22 dez. 

2019. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual. 5. ed. rev., atual. e ampl. 

Rio de Janeiro: Forense, 2014. 271p. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. Parte Geral. Parte Especial. Editora 

Revista dos Tribunais, 6ª ed., São Paulo, 2009, 1120 p. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal. Parte especial: arts. 213 a361 do código 

penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. 



90 
 

 
 

OLIVEIRA JÚNIOR, Eudes Quintino de. SECANHO, Antonelli Antônio Moreira. Estupro x 

importunação sexual. Advocacia Dinâmica - Informativo nº 01, 2019, p. 06. 

TANFERRI, Andressa Silveira. Da necessidade se um Tipo Penal Intermediário no crime de 

Estupro em Face da Desproporcionalidade da pena. Revista Síntese. Direito Penal e Processo 

Penal, vol. 16, nº 94, 2015. 244 p. 

  



91 
 

 
 

 
 
 

ANEXO 
 

LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 

Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

- Código Penal, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes 

hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal e revoga a Lei nº 

2.252, de 1º de julho de 1954, que trata de corrupção de menores. 

 

Justificação 

A CPMI sobre a violência e as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes 

possui a faculdade de apresentar proposições legislativas baseadas nas conclusões de suas 

investigações, o que leva obrigatoriamente à reflexão abrangente sobre o direito posto, o 

proposto e o a propor. 

A respeito do fato determinado que está sendo investigado por essa CPMI, a natural 

reflexão sobre o direito posto recai sobre o Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40) e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90). 

Sobre a legislação penal reinante pairam concepções características de época de 

exercício autoritário de poder - a primeira metade dos anos 40 - e de padrão insuficiente de 

repressão aos crimes sexuais, seja por estigmas sociais, seja pelos valores preconceituosos 

atribuídos ao objeto e às finalidades da proteção pretendida. Trata-se de reivindicação antiga 

dos grupos e entidades que lidam com a temática, sob o argumento de que a norma penal, além 

de desatualizada quanto a termos e enfoques, não atende a situações reais de violação da 

liberdade sexual do indivíduo e do desenvolvimento de sua sexualidade, em especial quando 

tais crimes são dirigidos contra crianças e adolescentes, resultando, nesse caso, no 
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descumprimento do mandamento constitucional contido no art. 227, § 4º, de que "a lei punirá 

severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente". 

Partindo dessa perspectiva, foi criado, em consórcio com a CPMI, um Grupo de Estudos 

de Análise Legislativa em reunião de setembro de 2003 da Comissão Intersetorial de Combate 

à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, então coordenada pela Secretaria Nacional 

de Justiça, do Ministério da Justiça. Esse Grupo produziu anteprojeto, que culminou na presente 

proposição, e teve representantes dos seguintes órgãos e instituições: 

Ministério da Justiça, Secretaria Especial de Direitos Humanos, Ministério Público do 

Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito sobre Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Organização 

Internacional do Trabalho. 

Do ponto de vista metodológico adotado pelo referido Grupo de Trabalho, foram 

considerados de modo particular os estudos desenvolvidos pela Associação dos Magistrados e 

Promotores da Infância e Juventude (ABMP), pela Organização Internacional do Trabalho, pelo 

Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - CDECA/EMAUS e pela PESTRAF, pesquisa 

sobre tráfico de mulheres e crianças realizada pelo Centro de Referência, Estudos e Ações sobre 

Crianças e Adolescentes (CECRIA). Essa última pesquisa, a propósito, foi amplamente 

debatida no início dos trabalhos da CPMI. 

Importante também considerar que a opção por esses estudos se deu em razão de eles 

partirem da realidade vivida pelas crianças e adolescentes explorados, o que direcionou as 

adequações legais sugeridas para a repressão de violações concretas. Para se ter uma referência 

atual, é importante ressaltar que a CPMI investigou situações de violência não contempladas 

pela legislação penal, que resultam na impunidade dos agressores e na dificuldade de combate 

a essa situação, facilitando a sua perpetuação. 
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A primeira alteração proposta é sobre a nomenclatura do capítulo do Código Penal em 

tela que, de modo significativo, intitula-se dos Crimes Contra os Costumes. Para a ciência penal, 

os nomes e os títulos são fundamentais, pois delineiam o bem jurídico a ser tutelado. Assim, a 

concepção atual brasileira não se dispõe a proteger a liberdade ou dignidade sexual, tampouco 

o desenvolvimento benfazejo da sexualidade, mas hábitos, moralismos e eventuais avaliações 

da sociedade sobre estes. Dessa forma, a construção legislativa deve começar por alterar o foco 

da proteção, o que o presente projeto de lei fez ao nomear o Título VI da Parte Especial do 

Código Penal como dos Crimes Contra a Liberdade e o Desenvolvimento Sexual. 

Ressalte-se, outrossim, que foi examinada a hipótese de as disposições comporem 

capítulo do Título I da Parte Especial do Código Penal: 

"Dos Crimes Contra A Pessoa". Optou-se, no entanto, pela sua não inserção nesse título, 

não somente pela dificuldade prática na inserção dos tipos penais previstos com o necessário 

realinhamento dos artigos, como também pela necessidade de se dar destaque à questão, que, 

integrada aos crimes contra a pessoa, perderia a ênfase e importância, quando a sociedade 

precisa entender e incorporar o direito fundamental da pessoa humana de liberdade e 

desenvolvimento sexual, porque condição para manutenção da sua integridade e dignidade. 

Outros pontos do Código Penal (CP) que explicitam equívocos de formulação claros 

estão em expressões como o de mulher honesta, para caracterizar o crime de posse sexual 

mediante fraude (art. 215 do CP), de atentado ao pudor mediante fraude (art. 216 do CP) e de 

rapto violento ou mediante fraude para fim libidinoso (art. 219 do CP). No crime de posse 

sexual (art. 215 do CP), há aumento de pena se for praticado contra mulher virgem menor de 

18 e maior de 14 anos, o que denota outra concepção estigmatizada e valorizada socialmente, a 

da virgindade. Portanto, o presente projeto sintetiza os arts. 215 e 216 no tipo penal "crime de 

violação sexual mediante fraude" (novo art. 215), em que há prática com alguém de conjunção 
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carnal ou ato libidinoso, mediante fraude, o que deve salvaguardar a mulher de estigmas 

atinentes a sua virgindade ou moral. 

Igualmente com base na virgindade é a formulação do crime de sedução (art. 217 do 

CP), que implica em seduzir virgem menor de 18 anos e maior de 14 e ter com ela conjunção 

carnal. 

Ora, o crime contra pessoas que se encontram em determinada faixa etária não deve ser 

condicionado à virgindade, nem crimes contra mulheres devem ser avaliados por sua pretensa 

honestidade, conforme apontam outros projetos de lei em trâmite, como o PLC nº 103/2003. 

Além de suprimir tais formulações, o presente projeto, por inspiração da definição ínsita 

no Estatuto do Tribunal Penal Internacional, cria novo tipo penal que não distingue a violência 

sexual por serem vítimas pessoas do sexo masculino ou feminino. Seria a renovada definição 

de estupro (novo art. 213 do CP), que implica constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele/ela se pratique outro ato 

libidinoso. A nova redação pretende também corrigir outra limitação da atual legislação, ao não 

restringir o crime de estupro à conjunção carnal em violência à mulher, que a jurisprudência 

entende como sendo ato sexual vaginal. Ao contrário, esse crime envolveria a prática de outros 

atos libidinosos. Isso significa que os atuais crimes de estupro (art. 213 do CP) e atentado 

violento ao pudor (art. 214 do CP) são unidos em um só tipo penal: "estupro". 

Em relação ao novo art. 213, a pena base atual, que é de 6 a 10 anos, é mantida, mas 

está prevista a possibilidade de imposição de 8 a 12 anos de reclusão se do ato resulta lesão 

corporal de natureza grave (definida pelos §§ 1º e 2º do art. 129 do CP) ou se a vítima tiver 

idade de 14 a 18 anos. E, se da conduta resulta morte, essa faixa é estipulada em 12 a 20 anos.  

O constrangimento agressivo previsto pelo novo art. 213 e sua forma mais severa contra 

a adolescentes a partir de 14 anos devem ser lidos a partir do novo art. 217 proposto. Esse artigo, 

que tipifica o estupro de vulneráveis, substitui o atual regime de presunção de violência contra 
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criança ou adolescente menor de 14 anos, previsto no art. 224 do Código Penal. Apesar de poder 

a CPMI advogar que é absoluta a presunção de violência de que trata o art. 224, não é esse o 

entendimento em muitos julgados. O projeto de reforma do Código Penal, então, destaca a 

vulnerabilidade de certas pessoas, não somente crianças e adolescentes com idade até 14 anos, 

mas também a pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuir discernimento 

para a prática do ato sexual, e aquela que não pode, por qualquer motivo, oferecer resistência; 

e com essas pessoas considera como crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso; 

sem entrar no mérito da violência e sua presunção. Trata-se de objetividade fática. 

Esclareça-se que, em se tratando de crianças e adolescentes na faixa etária referida, 

sujeitos da proteção especial prevista na Constituição Federal e na Convenção da Organização 

das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil, não há situação admitida 

de compatibilidade ente o desenvolvimento sexual e o início da prática sexual. Afastar ou 

minimizar tal situação seria exacerbar a vulnerabilidade, numa negativa de seus direitos 

fundamentais. Não é demais lembrar que, para a Convenção da ONU, criança é toda pessoa até 

a idade de 18 anos. Entretanto, a considerar o gradual desenvolvimento, respeita-se certa 

liberdade sexual de pessoas entre 14 e 18 anos. 

Com relação aos demais artigos integrantes do Capítulo 1 do Título VI do Código Penal, 

além de considerar como sujeito passivo toda e qualquer pessoa, não apenas a mulher honesta, 

manteve-se o crime de assédio sexual de que trata o art. 216-A, mas acrescentando aumento de 

pena se a vítima for menor de 18 anos. Lembra-se que assédio sexual é o constrangimento com 

o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição 

de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 

Faz-se tal inclusão por dois motivos. Primeiro, que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) permite o trabalho para adolescentes (art. 60 e seguintes), o que poderia colocá-lo na 

situação de subordinação hierárquica ou de ascendência profissional, e, segundo, que, mesmo 
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diante de relação irregular de trabalho infantil, é preciso assegurar proteção às crianças 

envolvidas e punir com mais razão os autores dessa relação irregular cumulada com assédio 

sexual, o que no Brasil se verifica em muitas situações, como a do trabalho doméstico. Entende-

se, assim, que hierarquia e ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função não 

dependem de perfeição formal na caracterização do vínculo profissional. 

O Capítulo II do Código Penal tem também alterado o seu enunciado para "Dos Crimes 

Contra o Desenvolvimento Sexual de Vulnerável", passando os seus artigos a tratarem, além 

do "Estupro de vulnerável" (art. 217), já comentado, que substitui o antigo crime de sedução, 

dos seguintes crimes: "Mediação para servir à lascívia de outrem"," Satisfação de lascívia 

mediante presença de criança ou adolescente" e "Favorecimento da prostituição ou outra forma 

de exploração sexual de vulnerável". 

Inicialmente, com a modificação do crime de sedução (art. 217), esse capítulo aperfeiçoa 

ou incorpora novos crimes contra crianças e adolescentes, sempre independentemente de sua 

virgindade e de gênero. Importa novamente mencionar que o projeto admite certa liberdade 

sexual de adolescentes entre 14 e 18 anos, mas os protege conta aliciamento ou perversão que 

mine tal liberdade. Além disso, inclui entre os vulneráveis, no crime de estupro e no de 

favorecimento da prostituição, as pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tenham o necessário descimento para a prática do ato. 

É importante frisar que, como a CPMI pretendeu combater especialmente redes de 

exploração sexual comercial, atenção foi dada à definição do crime de favorecimento à 

prostituição e outras formas de exploração sexual de vulneráveis. E, nesse sentido, amplia o art. 

244-A da ECA, porquanto, além de "submete?', toma também "induzir" e "atrair à prostituição" 

núcleos do tipo penal. Outra atenção foi dada em relação ao cliente da prostituição infantil, 

acrescentando-se o art. 218-B, do qual deve constar parágrafo a dispor que incorre também no 

crime de favorecimento quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com pessoa 
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menor de 18 e maior de 14 anos. Vale lembrar que alguém que mantenha relações sexuais com 

pessoa menor de 14 anos cometeria estupro de vulneráveis (novo art. 217), em situação de 

prostituição ou não. Também incorre em crime quem induz pessoa menor de 14 a satisfazer a 

lascívia de outrem, imputado com reclusão e, se cometido para obter vantagem econômica, 

também com multa (art. 218). 

Utilizou-se, aqui, a expressão "prostituição", apesar de haver contestação sobre essa 

terminologia quando se refere ao envolvimento de crianças e de adolescentes. Observou-se o 

disposto no Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos da Criança quanto à venda 

de crianças, à prostituição e pornografia infantil, que entende a prostituição infantil como a 

utilização de crianças em atividades sexuais em troca de remuneração ou de qualquer 

retribuição. Entretanto, essa expressão é contestada pelos movimentos sociais que enfrentam a 

questão, sendo preferida à utilização do termo "exploração sexual comercial infantil", que 

envolveria não só a prostituição em sentido estrito, mas também a pornografia, o tráfico de 

pessoas para fim sexual, turismo sexual, entre outras formas de exploração. Além disso, 

considera-se que a expressão "prostituição" potencializa a discriminação às crianças e 

adolescentes vítimas, ao mesmo tempo em que oculta a responsabilidade dos adultos, nesse tipo 

de violência, como aliciadores, indutores ou "clientes". 

Entretanto, simbolicamente, prostituição é a expressão mais emblemática, apesar de se 

reconhecerem às razões doutrinárias, o que levou a fazer menção, no tipo penal, a outras formas 

de exploração sexual comercial das crianças e adolescentes. 

Outro crime proposto é o da satisfação de lascívia mediante presença de pessoa menor 

de 14 anos, que implica considerar crime a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso 

diante dessa criança ou adolescente para satisfazer lascívia própria ou de outrem. Ou induzir 

essa pessoa a presenciar tal prática sexual (art. 218 - A). 
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O Capítulo III, "Do Rapto", foi eliminado. O art. 219 (rapto violento ou mediante fraude) 

tutela a "mulher honesta". Tal conceito refere-se a comportamento moral que se exigia apenas 

das mulheres, conforme já comentado. Se houver violência ou grave ameaça que resulte em 

conjunção carnal ou ato libidinoso, a conduta será reprimida por meio da nova redação do art. 

213, sendo irrelevante para caracterização do crime o tempo em que a vítima esteve submetida 

à violência. O art. 220 trata de rapto consensual entre as idades de 14 e 21 anos. A supressão 

deste artigo é coerente com a eliminação do art. 217 enquanto crime de sedução. Cabe aos pais 

ou responsáveis pelos adolescentes, independentemente do gênero, delimitar, por meio do 

pátrio poder, da curatela ou tutela, sua liberdade sexual. O pátrio poder, a tutela e a curatela são 

institutos assegurados pelo ECA, e atentar conta estes institutos configura crimes previstos no 

seu art. 237 ou nos arts. 248 e 249 do Código Penal. 

No Capítulo IV, que trata das "Disposições Gerais", somente pequenas alterações foram 

feitas, buscando atualização na redação e maior explicitação quanto ao alcance pretendido, à 

exceção do art. 225, que trata da ação penal, agora prevista como pública em qualquer 

circunstância. Trata-se de reivindicação de todos que enfrentam a problemática. Sem dúvida, a 

eficácia na proteção da liberdade sexual da pessoa e, em especial, a proteção ao 

desenvolvimento da sexualidade da criança e do adolescente são questões de interesse público, 

de ordem pública, não podendo em hipótese alguma ser dependente de ação penal privada e 

passível das correlatas possibilidades de renúncia e de perdão do ofendido ou ofendida ou ainda 

de quem tem qualidade para representá-los. Na prática, as qualidades da ação penal privada, no 

caso de violação de criança ou adolescente, têm contribuído para resguardar cumplicidades, 

intimidar e, assim, consagrar impunidade. 

Outra modificação nesse capítulo diz respeito ao aumento de pena, cujas alterações 

foram de duas ordens. Primeiro, aperfeiçoando o dispositivo que agrava a pena por proximidade 

afetiva ou por relação de poder com a vítima, suprime-se referência a pai adotivo em razão de 



99 
 

 
 

ser considerado, com a Constituição de 1988, inequivocamente como ascendente. Porém, 

inclui-se madrasta, além de padrasto, por se tratar de gênero feminino de radical diferente do 

masculino, mas não se repete a versão feminina quando o radical é o mesmo do masculino. 

Dessa forma, som ente há menção a irmão, enteado, tutor, curador, preceptor, empregador, 

companheiro, sem adotar a linguagem inclusiva. A não adoção de linguagem inclusiva se deve 

ao fato de ter sido entendido que essa posição deveria ser feita a todo o Código Penal, e não a 

fragmentos, sob o risco de perder a lógica sistêmica. 

Além dos citados, também se agrava a pena ao cônjuge, que é substantivo sobrecomum, 

além de ao companheiro, pois a relação conjugal não pode estar associada à violência 

doméstica; e cambia-se a expressão "por qualquer outro título tem autoridade sobre ela" [a 

vítima] por "se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância". 

Essa última expressão está em consonância com o disposto no art. 13, § 2º, alínea a, que dispõe 

sobre a relevância da omissão de certos agentes para dar causa a algum crime. 

Ainda quanto ao aumento da pena, altera-se o inciso III, do art. 226, por considerar-se 

que a mera condição de estado civil de casado não pode ser considerada plausível para elevar a 

pena. Em substituição, o novo inciso III prevê como forma de aumento de pena, quando da 

violência sexual resultar a gravidez da vítima, o que se aproxima conceitualmente do crime 

contra a humanidade ou crime de guerra de gravidez forçada, incidente em situações em que se 

apregoa a limpeza étnica. Por fim, acresce-se parágrafo IV, que também aumenta a pena de um 

sexto a um terço se o agente transmite a vítima doença venérea de que sabe ou deve saber que 

está contaminado. 

O Capítulo V do Título VI do Código Penal é amplamente modificado pela proposição, 

que passa a ser intitulado de "Do Lenocínio e Do Tráfico de Pessoas para fim de Exploração 

Sexual". 
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Inicialmente, não cabe reprimir apenas o tráfico de mulheres, mas de todas as pessoas. 

A pesquisa realizada pelo CECRIA, a chamada PESTRAF, é pródiga em demonstrar isso. 

Evidenciou, também, a necessidade de penalizar o tráfico interno, infelizmente, uma realidade. 

As rotas internas de tráfico não se destinam apenas à saída da pessoa para fora do País, mas 

também ao seu deslocamento para servir às redes internas de exploração sexual comercial. 

A proposta, portanto, procura corrigir isso, prevendo dois tipos penais, cujos sujeitos 

passivos são a pessoa e entre cujos agentes se incluem aqueles que de alguma forma contribuem 

para facilitar o tráfico, interno ou internacional. 

Outra modificação diz respeito ao tipo penal previsto no atual art. 228. Para melhor 

explicitação da incidência do tipo, introduziu-se a expressão "exploração sexual" e a ação 

"dificultar". Elimina-se também referência feita pelo § 1º do art. 228 ao § 1º do art. 227, pois 

este é revogado. A redação do art. 227, que versa sobre a indução de pessoa maior de 14 anos 

a satisfazer a lascívia de alguém, foi considerada imprópria diante do reconhecimento da 

liberdade sexual. 

Mantida a mediação à lascívia de pessoa menor de 14 anos (art. 218), tendo em vista o 

fato de tal indução de pessoa menor de 18 anos ou outro vulnerável à satisfação de lascívia de 

outrem ser considerada como favorecimento à prostituição, bem como admitindo que, se houver 

violência ou fraude, cairíamos em outros tipos (como "estupro" ou "violação sexual mediante 

fraude"), optou-se pela revogação. 

As demais revogações previstas foram para adequação do projeto, de um lado, a fim de 

permitir fusões de tipos, e, de outro, conceber de modo inovador a repressão penal em matéria 

de garantia da dignidade sexual, conforme foi demonstrado. Nesse sentido, cumpre ainda 

mencionar as revogações dos incisos VII e VIII do art. 107, tendo em vista a CPMI não admitir 

extinção de punibilidade pela acomodação social do casamento da vítima com o agente ou com 

terceiros. 



101 
 

 
 

Outro ponto importante defendido nesse projeto é o da imprescritibilidade dos crimes 

sexuais quando praticados de modo generalizado ou sistemático. Na realidade, trata-se de 

incorporar ao ordenamento brasileiro a concepção de crimes contra a humanidade já consagrada 

pelo direito internacional. É fato que o Brasil não ratificou a Convenção de 1968 sobre a 

imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade e crimes de guerra, mas a razão não se deve 

à oposição interna ao instituto da não prescrição, e sim porque a ratificação encerraria consigo 

o efeito de retroatividade das disposições da Convenção. Criada pela Comissão de Direitos 

Humanos da ONU, essa norma pretendia alcançar os crimes ocorridos durante a Segunda 

Guerra Mundial, o que explica sua proposição de considerar esses crimes imprescritíveis. 

De qualquer forma, além desse instrumento, a jurisprudência internacional, 

principalmente dos tribunais internacionais ad hoc para a Ex-Iugoslávia e Ruanda, bem como 

o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, consagrou a imprescritibilidade dos crimes 

contra a humanidade. Entendem-se por crimes contra a humanidade atos atentatórios aos 

direitos humanos quando se cometam por atos múltiplos (crime generalizado) ou façam parte 

de piano político estatal ou de outra organização não-estatal, legalizada ou não (crime 

sistemático). Entre as violações aos direitos humanos que caracterizam os crimes contra a 

humanidade estão as de índole sexual, como exemplifica o art. 7º, § 1º, alínea g, do Estatuto de 

Roma: 

Agressão sexual, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização 

forçada ou qualquer outra forma de violência no campo sexual de gravidade comparável. 

A imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade incorpora-se ao ordenamento 

interno pelos tratados ratificados pelo Brasil, como o Estatuto de Roma ou outros tratados que 

impõem aos Estados a postura de julgar ou extraditar os perpetradores desse tipo de crime, 

como é o caso da Convenção da ONU contra a tortura. Um dos canais de recepção 

constitucional da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade é o § 2º do art. 5º da 
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Constituição Federal, que determina a inclusão do disposto nos tratados internacionais para 

garantir a proteção aos direitos fundamentais. Dessa forma, por lei fundada no direito 

internacional pode-se aumentar as formas já existentes de imprescritibilidade no diploma 

constitucional, nomeadamente para racismo e crimes contra a ordem constitucional e o Estado 

democrático. 

O projeto proposto considera como crimes contra a humanidade, se praticados de modo 

generalizado ou sistemático (inclusão do § 2º no art. 109 do CP), o estupro, o estupro de 

vulneráveis, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, tráfico 

internacional ou interno de pessoas. 

Por fim, além de modificar, com as proposições deste projeto, o disposto em matéria de 

penas pela Lei de Crimes Hediondos, explicitamente foi necessário adequar tal lei à nova 

proposta, adaptando as referências aos artigos que tipificam o estupro cumulado com lesão 

corporal grave ou seguido de morte. 

Este texto não substitui o original publicado no Diário do Senado Federal de 14/09/2004. 
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