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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão do curso de Direito, na Universidade Federal Fluminense, 

analisa, a partir dos princípios constitucionais penais e do conceito de vulnerabilidade, a 

tipicidade da figura delitiva prevista no artigo 217-A do Código Penal, denominado estupro 

de vulnerável. Apresenta a definição objetiva e subjetiva do tipo penal e, a partir desses 

elementos, estuda a controvérsia que envolve a aplicação da norma à hipótese de vítima 

menor de catorze anos. Apoiando-se no conteúdo jurídico da vulnerabilidade e na dignidade 

sexual como bem jurídico penal, sustenta a impossibilidade de relativização da norma penal 

em análise, explorando os diversos aspectos trazidos pela doutrina e pela jurisprudência em 

defesa do caráter absoluto da previsão penal.  

 

Palavras-chave: Princípios constitucionais penais. Vulnerabilidade. Estupro de vulnerável. 

Menor de catorze anos. Dignidade sexual. Caráter absoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

As requested for the graduation in law at Fluminense Federal University, this final paper 

analyzes, from constitutional penal principles and concept of vulnerability, the typical features 

of the crime provided for in Article 217-A of Penal Code, named as rape of vulnerable. It 

presents objective and subjective definition of the criminal figure and, starting with these 

elements, studies the controversy which involves the application of the rule to the case of a 

victim under fourteen years old. Supported by juridical concept of vulnerability and sexual 

dignity as a legal good, sustains impossibility to relativize rule in analysis, exploring several 

aspects evoked by doctrine and jurisprudence in defense of character absolute of criminal 

provision.  

 

Keywords: Constitutional penal principles. Vulnerability. Rape of vulnerable. Minor under 

fourteen years old. Sexual dignity. Character absolute. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

A liberdade sexual nunca foi um dos temas mais fáceis de disciplinar juridicamente, 

poucos campos da psique sofrem tanto a influência das transformações do tempo quanto à 

sexualidade humana. E quando se trata da sexualidade de determinados sujeitos que recebem 

um olhar diferenciado da sociedade, como a criança e o adolescente, os portadores de 

deficiência mental, dentre outros, o assunto se torna ainda mais delicado. O fato inegável é 

que se está a tratar de bens e valores essenciais para o convívio social, cuja proteção o Direito 

Penal não teria como ignorar.  

 Nesse contexto, além das dificuldades inerentes à matéria – dentre as quais uma dose 

indesejada de subjetividade – a Lei nº 12.015/09 trouxe consigo uma carga conceitual inédita 

que a doutrina e a jurisprudência tiveram de enfrentar e assimilar: o conceito de 

vulnerabilidade penal e, especialmente, o tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código 

Penal). Passados quase cinco anos desde a reforma, as críticas ainda divergem entre 

anacronismo e sensibilidade do legislador e, embora haja indicativo da posição consolidada 

dos Tribunais Superiores, o tema está longe de ser pacífico.  

 Assim, o presente trabalho dedica-se ao exame da tipicidade da novel figura do 

estupro de vulnerável, a partir do conceito jurídico de vulnerabilidade, bem como suas 

repercussões na polêmica que envolve a aplicação da norma quando se trata de vítimas 

menores de catorze anos (caput do art. 217-A). Aí reside, em primeiro plano, o motivo de 

interesse no objeto deste estudo, mas, para além da controvérsia, uma segunda causa pode ser 

apontada: a percepção de que relevantes aspectos do atual sistema jurídico-penal não vêm 

sendo suficientemente debatidos e considerados na interpretação da norma em análise. 

 Após introduzido o tema, o capítulo segundo faz uma exposição do arcabouço 

principiológico em que se baseia o estudo, apresentando as premissas teóricas de que 

partimos. No terceiro capítulo, faz-se uma breve retrospectiva da legislação penal brasileira 

referente aos crimes sexuais, desde a Era Imperial até a chegada da Lei nº 12.015 de 2009 

que, dentre outras alterações, trouxe a categoria de vítima vulnerável a essa classe de delitos. 

 Em seguida, explora-se o conceito de vulnerabilidade penal introduzido pela lei 

reformadora e as controvérsias doutrinárias que o cercam, especialmente no que toca a 

aplicação da norma contida no art. 217-A, caput. No quinto capítulo, analisam-se os 

elementos típicos do estupro de vulnerável e, a partir da delimitação do bem jurídico tutelado, 
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questiona-se a tipicidade material de condutas que ainda são alvos de profundas divergências 

entre os operadores do Direito. 

Em linhas gerais, busca-se expor o tratamento conferido, também pela jurisprudência, 

mas principalmente pela doutrina, à questão da relatividade ou não do estupro de vulnerável 

contra vítima menor de 14 anos de idade, a partir de uma tentativa de delimitação conceitual 

da vulnerabilidade penal, noção que informa todo o Capítulo II do Título VI da Parte Especial 

do Código Penal. Como objetivo específico, pretende-se demonstrar a plausibilidade da tese 

que defende a impossibilidade de relativização da previsão normativa e por que esta merece 

preponderar sobre as demais correntes doutrinárias. 
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2  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  

 

2.1 PRINCÍPIOS REGENTES: INTERVENÇÃO MÍNIMA, DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E LIVRE  FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE 

 

 Estudar um grupo de crimes, qualquer que seja ele, já demanda, por cautela e primor 

acadêmicos, a análise dos princípios constitucionais e penais que o informam. Com muito 

mais razão, o mesmo se exige para estudar a classe dos crimes sexuais, dada a densidade 

axiológica dos bens jurídicos que esses tutelam. Tal exame, em  especial dos direitos e 

garantias fundamentais (não somente os previstos no art. 5º da CRFB/88), serve como 

parâmetro para aferição da relevância jurídico-penal de cada figura típica constante no Título 

VI da Parte Especial do Código Penal. 

 De início, exsurge o princípio da intervenção mínima, com seus corolários da 

subsidiariedade, fragmentariedade e ofensividade, segundo o qual a pena é a “intervenção 

mais radical na liberdade do indivíduo”, pelo que só deve ser aplicada como ultima ratio, 

quando qualquer outro remédio estatal tenha se mostrado ineficiente.
1
  Nas palavras de Claus 

Roxin, “onde bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve 

retirar-se"
2
. 

 Além do caráter subsidiário, exige-se o caráter fragmentário do Direito Penal, ou 

seja, que o bem jurídico resguardado seja dos mais importantes para a manutenção da vida em 

sociedade. “Faz-se uma tutela seletiva do bem jurídico, limitada àquela tipologia agressiva 

que se revela dotada de indiscutível relevância quanto à gravidade e intensidade da ofensa”
3
. 

Trata-se de seleção apenas dos “comportamentos humanos que ameaçam efetivamente valores 

fundamentais para a convivência social, o desenvolvimento humano e sua existência pacífica 

e harmoniosa em comunidade, justificando, assim, a sua concomitante tutela”
4
.   

 Já o princípio da ofensividade (ou lesividade) impõe que a conduta tipificada 

represente ameaça ou lesão a direito alheio, isto é, seja dotada da necessária exterioridade ou 

bilateralidade, requisito indiferente para a moral, mas imprescindível para o direito. À conduta 

                                                             
1
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11ª ed. Ed. Revan, 2007. p. 87. 

2
ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. Lisboa: Vega, 1986. p. 28. 

3
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008 , p. 45. 
4
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte especial, vol. 3, 6ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008, p. 

23. 
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puramente interna, ainda que seja imoral ou escandalosa, falta a lesividade que legitima a 

intervenção penal
5
. Nesse ponto, pertinente a observação temperada de Paulo de Souza 

Queiroz, no sentido de que o direito penal não pode prescindir de um fundo moral, mínimo 

ético sem o qual o direito poderia se converter em instrumento de tirania ou desmedido 

utilitarismo; assim, vejamos: 

 

 

[...] pode-se dizer que há imoralidades toleráveis, penalmente indiferentes, e 

as há (sic) intoleráveis em face dos danos sociais que produzem, e por isso, 

e, sobretudo por isso, são dignas de assumir significado penal. A 

imoralidade, enfim, é condição necessária, porém jamais condição por si 

suficiente para justificar politicamente a intervenção coativa do Estado na 

vida dos cidadãos.
6 (Grifos nossos.) 

 

 

 Na seara dos delitos sexuais, torna-se ainda mais imperioso não perder de vista tais 

princípios, a fim de se evitar pretensas proteções a bens jurídicos calcados em 

superficialidades comportamentais que, embora possam ser danosas em algum contexto, 

sejam, na verdade, fundadas em intolerância, preconceito e outros sentimentos –

fundamentalistas – indesejados no âmbito penal.
7
 

 Dialoga muito bem com essa questão o magistério de Bitencourt, como segue: 
 

 

Reconhecemos a importância de existir um contexto valorativo de regras 

(não jurídicas) que discipline o comportamento sexual nas relações 

interpessoais, pois estabelecerá os parâmetros de postura e de liberdade de 

hábitos, como uma espécie de cultura comportamental, que reconhece a 

autonomia da vontade para deliberar sobre o exercício da liberdade sexual de 

cada um e de todos, livremente. [...] Contudo, convém que se destaque que 

não é essa dita “moral sexual” o bem jurídico tutelado pela norma penal, mas 

sim os específicos bens jurídicos identificados em cada tipo penal, sob pena 

de converter-se o Direito Penal em instrumento ideológico próprio de um 

direito inquisidor.
8
 

 

 

                                                             
5
BATISTA, Nilo, op. cit., p. 91. 

6
QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal: lineamentos para um Direito Penal 

mínimo. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 74. 
7
NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra a dignidade sexual, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013, 256 p., p. 30. 
8
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal – Vol. 4 – Parte Especial, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 

2013, 576 p., p. 43. No mesmo sentido, Natscheradetz afirma que “apenas se recorre à ética sexual vigente para 

determinar as características em termos de relevância que uma ação sexual deve revestir, para que se possa 

afirmar a sua aptidão geral para provocar nas pessoas uma grave limitação da sua liberdade sexual” 

(NATSCHERADETZ, Karl. O Direito Penal Sexual: Conteúdo e Limites. Coimbra: Almedina, 1985, 174 p., p. 

139). 
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 Essa tarefa distintiva do intérprete se torna mais fácil quando se tem em mente o que 

compõe o núcleo de proteção dos delitos contra a dignidade sexual, sendo certo que toda 

conduta que para este não represente sequer ameaça não atende aos desígnios do direito penal 

mínimo. Será que todos os tipos penais previstos no Título VI da Parte Especial passam pelo 

filtro da necessidade penal ou alguns simbolizam apenas a ânsia moralizante e paternalista do 

Estado repressor
9
? É sob essa crítica permanente que o presente trabalho se desenvolve. 

 Sem dúvidas, pode-se dizer que no centro da tutela penal se encontra a dignidade da 

pessoa humana, princípio regente do nosso ordenamento (previsto no art. 1º, III, da 

CRFB/88), do qual se irradiam todos os direitos fundamentais. À dignidade humana, a 

doutrina, principalmente a constitucionalista, atribui diversas dimensões
10

, do que, todavia, 

seria inviável e até mesmo sem propósito tratar aqui. Por ora, interessa-nos o aspecto 

subjetivo, segundo o qual a dignidade é o sentimento de respeitabilidade e autoestima do ser 

humano
11

. A dignidade humana enquanto norma jurídica possui um núcleo mínimo (núcleo 

duro ou núcleo essencial), cuja violação é quase sempre facilmente perceptível. Segundo Luís 

Roberto Barroso, no plano dos direitos individuais, a dignidade se manifesta, sobretudo, como 

autonomia privada:  

 

 

A dignidade como autonomia envolve, em primeiro lugar, a capacidade de 

autodeterminação, o direito do indivíduo de decidir os rumos da própria 

vida e de desenvolver livremente sua personalidade. Significa o poder de 

fazer valorações morais e escolhas existenciais sem imposições externas 

indevidas. Decisões sobre religião, vida afetiva, trabalho, ideologia e outras 

opções personalíssimas não podem ser subtraídas do indivíduo sem violar 

sua dignidade.
12

 (Grifos nossos.) 

 
 

 Assim, é o respeito à dignidade humana que permite ao indivíduo a plena fruição das 

liberdades fundamentais, tais como estabelecer laços afetivos, conquistar conhecimento, 

emitir opiniões, cultivar seu lar, formar família e, dentre tantas outras, manter atividade 

sexual
13

. 

                                                             
9
NUCCI, 2013,  p. 31. 

10
Cf. Ingo Wolfgang Sarlet, As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídico-constitucional necessária e possível. In: Revista Brasileira de Direito Constitucional –RBDC n. 09–

jan./jun. 2007, p. 363. Disponível em http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-361-

Ingo_Wolfgang_Sarlet.pdf.  Acesso em 03 out. 2013. 
11

NUCCI, 2013, p. 31. 
12

BARROSO, Luís Roberto, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo: 

Natureza Jurídica, Conteúdos Mínimos e Critérios de Aplicação. Versão provisória para debate público. 

Mimeografado, dezembro de 2010. p. 24. 
13

NUCCI, 2013, p. 31. 

http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-361-Ingo_Wolfgang_Sarlet.pdf
http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-361-Ingo_Wolfgang_Sarlet.pdf
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 Outro conceito que deriva do conteúdo nuclear de dignidade é a indenidade sexual, 

brilhantemente conceituada por Emiliano Borja Jiménez14como: 

 

 

[...] o direito que todo ser humano tem a manter incólume sua dignidade 

humana frente a consideração de seu corpo como mero objeto de desejo 

sexual. Desta forma, a indenidade sexual está intimamente relacionada com 

a dignidade humana e com o livre desenvolvimento da personalidade.  

 

 

 O excerto acima remete a outro elemento do núcleo protetivo do Título VI da Parte 

Especial, qual seja, a livre formação da personalidade, que, embora seja um consectário da 

dignidade da pessoa humana, merece destaque porque intimamente relacionado ao objeto 

deste estudo.  

 A personalidade, “resultante psicofísica  da interação da hereditariedade com o meio, 

manifestada através do comportamento, cujas características são peculiares a cada pessoa”
15

, é 

a responsável pela visão particular do indivíduo acerca dos seus valores e centros de interesse, 

bem como pela maneira que adota para escolher os valores que nele predominarão
16

.  

 Em outra perspectiva, a personalidade também é uma construção dogmática,  na 

medida em que a personalidade jurídica se traduz como o meio pelo qual a lei tutela a 

possibilidade de cada um realizar a sua própria personalidade, aquela que o identificará entre 

os seus contemporâneos e as gerações seguintes
17

. 

 Segundo Daniel Sarmento
18

, a Constituição Federal brasileira não se preocupou 

apenas com o respeito da personalidade humana por parte do Estado, mas também por parte 

dos entes privados, obrigando-os não apenas ao dever geral de não violação da personalidade 

como também lhes impondo “obrigações positivas ligadas à promoção e realização dos 

valores da personalidade”. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade está, aliás, 

previsto no artigo XXII da Declaração Universal dos Direitos Humanos
19

, da qual o Brasil é 

signatário.  

                                                             
14

JIMÉNEZ, Emiliano Borja. Curso de política criminal. Valencia: Editora Tirant lo Blanch, 2003, p. 150. 
15

D’ANDREA, Flavio Fortes. Desenvolvimento da personalidade, 15ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, 

p. 10. 
16

FEDELI, Mario. Temperamento. Caráter. Personalidade. Ponto de vista médico e psicológico. Trad. José Maria 

de Almeida. São Paulo: Paulus, 1997, p. 272 apud NUCCI, 2013, p. 33. 
17

SUPIOT, Alain. Homos juridicus: ensaios sobre a função antropológica do Direito. Trad. Maria Ermantina de 

Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 29. 
18

SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumén Juris, 2004, p. 128. 
19

“Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, 

pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos 
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 Desse modo, pode-se dizer que há um direito fundamental do indivíduo a ter 

liberdade de formar e consolidar a própria personalidade, livre de interferências estatais, tanto 

positivas quanto negativas (omissões inviabilizadoras do efetivo desenvolvimento pessoal). 

Desde que não violem os direitos de outros e não atentem contra a ordem constitucional
20

, os 

indivíduos devem ser livres para pensar, desenvolver e afirmar a própria personalidade, sem 

invasões legislativas que imponham tal ou qual moralidade e vedadas as omissões estatais que 

os privem do mínimo existencial
21

 à formação física e intelectual. 

 Em especial, sobre o direito infanto-juvenil à livre formação da personalidade, vale 

mencionar que, em consideração ao estágio de desenvolvimento físico e psicológico inerente 

a essa fase da vida, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/90) elegeu 

como um de seus pilares o princípio da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento
22

, 

que vem expresso no art. 6º do Estatuto
23

. 

 Buscando resguardar a personalidade, a Constituição Federal garantiu a 

inviolabilidade da vida privada e da intimidade (art. 5º, X), bem como a inviolabilidade da 

casa (art. 5º, XI), das correspondências e comunicações (art. 5º, XII). A proteção de uma 

esfera ambiental de privacidade, não só abstrata (psicológica), mas também material e 

concreta, é decorrência do direito à integridade moral ou psíquica
24

, domínio no qual está 

abrangido o direito de ser reconhecido como pessoa, assim como também estão os direitos ao 

nome, à privacidade, à honra e à imagem
25

.   

 O conceito de intimidade não é absoluto na doutrina
26

, havendo quem a considere 

apenas um sinônimo de privacidade. Aqui, todavia, prefere-se o conceito de intimidade 

                                                                                                                                                                                              
econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 

personalidade”.  
20

Termos retirados do art. 2º da “Lei Fundamental da República Federal da Alemanha” (23.05.1949): Artigo 2, 

(1) Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade, desde que não violem os direitos de 

outros e não atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral.  
21

Cf. Ricardo Lobo Torres, O mínimo existencial e os direitos fundamentais, In: Revista de Direito da 

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, (42), 1990, p. 69, em que o autor afirma: “O mínimo necessário 

à existência constitui um direito fundamental, posto que sem ele cessa a possibilidade de sobrevivência do 

homem e as condições iniciais [para o exercício] da liberdade.” (Grifos nossos.)   
22

 Cf. AMIN, Andréa Rodrigues. Princípios orientadores do direito da criança e do adolescente. In: Maciel, Kátia 

Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de direito da criança e do adolescente: aspectos teóricos e práticos. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 19-30. 
23

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem 

comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento. 
24

Citações do autor: vide DUDH, arts. VI e XII; Pacto ONU, arts. 16 e 17; Convenção Americana, arts. 11 e 18; 

Carta Européia, art. 3º; Carta Africana, art. 4º. 
25

BARROSO, op.cit., p. 23. 
26

Cf. FERRAZ, Tércio Sampaio. Sigilo de dados: direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora do 

Estado. Revista da Faculdade de Direito da USP, v.88, 1999, p. 442. 
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enquanto parte mais restrita da vida privada
27

; esta, o conjunto de relações interpessoais e 

informações que seu titular mantém fora da publicidade, aquela, a esfera secreta do indivíduo, 

onde vigora seu “direito de estar só”, espaço que pretende ter impenetrável, até mesmo pelas 

pessoas mais próximas de seu convívio. Para Lorette Garcia, os crimes sexuais são 

considerados uma violenta invasão à privacidade da vítima, que tem isolada sua liberdade 

sexual
28

. A distinção, aparentemente infrutífera, ganha utilidade na temática dos crimes 

sexuais, como bem explicita Guilherme Nucci: 

 

 

Em ilustração particularizada para o cenário da dignidade sexual, a vida 

privada é constituída dos relacionamentos sexuais mantidos pelo indivíduo e 

como eles se desenvolvem; a intimidade abrange a maneira de ver, sentir e 

projetar a sua vida sexual, incluindo atos patentemente individuais, como, 

v.g., a masturbação.
29

 (Grifos nossos.) 

 

 

 Assegurar a livre formação da personalidade implica proteger o desenvolvimento 

consciente e sadio da sexualidade, posto que esta é um dos aspectos mais íntimos e delicados 

da personalidade humana, motivo pelo qual mereceu, por parte do legislador, a tutela penal de 

maneira particularizada, conforme será visto em momento próprio.  

 

2.2 A DIGNIDADE SEXUAL COMO BEM JURÍDICO PENAL  

 

 Feita a exposição sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e sua “eficácia 

irradiante” no sistema penal, cumpre agora nos aprofundarmos no conceito específico da 

dignidade sexual enquanto objeto da proteção penal e nos seus desdobramentos.  

 É de se reconhecer que, no estudo da tipicidade dos crimes sexuais, a doutrina, no 

mais das vezes, não se aprofunda no conteúdo da dignidade sexual em sua qualidade de bem 

jurídico penal, talvez porque o conceito de que deriva, o da dignidade da pessoa humana, 

exaustivamente trabalhado pela ciência jurídica, ainda se socorra de elementos metajurídicos 

                                                             
27

Também conceituando os dois institutos, Gilmar Mendes afirma que embora vários autores não distingam, 

ordinariamente, entre ambas as postulações, há os que dizem que o direito à intimidade faria parte do direito à 

privacidade, que seria mais amplo. Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 377.  
28

SANDEVILLE, Lorette Garcia. Crimes sexuais: seu perfeito enquadramento jurídico. Boletim IBCCRIM. São 

Paulo, n.25, p. 05, jan. 1995. 
29

NUCCI, 2013, p. 34. 
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para alcançar sua definição, essencialmente plástica
30

. Nessa linha, Bruno Salles Pereira 

Ribeiro31 comenta: 

 

 

A designação escolhida pelo legislador [do Título VI do Código Penal], 

malgrado a importante contribuição acima assinalada, não foi das mais 

felizes, devendo-se apontar que a escolha do termo “dignidade” engendra 

uma série de questionamentos desnecessários a respeito do conteúdo 

material do bem jurídico tutelado nos delitos englobados sob sua égide. 

 

 

 E, em seguida conclui: 
 

 

[...] melhor escolha teria feito o legislador ao designar o bem jurídico de 

proteção como a “liberdade de autodeterminação sexual”, a qual, em razão 

de seu conteúdo hermético e preciso, evitaria os problemas hermenêuticos 

que podem decorrer do novel e vazio termo “dignidade sexual”, o qual, em 

função de sua indigitada amplitude, ainda permite a incriminação de 

condutas morais e dá guarida à formulação de uma grande gama de tipos de 

perigo abstrato.” (Grifos nossos.) 

 
  

 Para Capez
32

, o conceito de dignidade sexual está intrinsecamente ligado ao de 

autodeterminação, afirmando que “a tutela da dignidade sexual, no caso, está diretamente 

ligada à liberdade de autodeterminação sexual da vítima, à sua preservação no aspecto 

psicológico, moral e físico, de forma a manter íntegra a sua personalidade”. 

 De outra parte, há quem considere a dignidade sexual como bem jurídico penal 

autônomo, reafirmando seu teor de juridicidade e conceituando-a, sem maiores problemas. 

Guilherme Nucci assim sintetiza: “dignidade sexual diz respeito à autoestima do ser humano, 

em sua íntima e privada vida sexual, não cabendo qualquer ingerência estatal nesse contexto, 

a não ser para coibir atuações violentas
33

contra adultos e agressivas à formação de crianças e 

jovens”.
34

 

                                                             
30

A despeito de respeitável entendimento diverso, como o de Humberto Ávila (Teoria dos princípios: da 

definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo. Malheiros, 2003), entende-se que a dignidade da 

pessoa humana tem natureza de princípio e, como tal, a plasticidade lhe é inerente. Vide, por todos, Daniel 

Sarmento: “Afinal, os princípios conferem maior plasticidade e dinamismo ao Direito, permitindo que ele evolua 

com o tempo, e tornam, por outro lado, mais íntima a sua relação com a moral, atuando como válvulas de escape 

contra graves injustiças.” (Ubiqüidade Constitucional: Os dois lados da moeda). Disponível em: 

http://www.danielsarmento.com.br/wp-content/uploads/2012/09/A-Ubiquidade-Constitucional.pdf. 
31

RIBEIRO, Bruno S. P. Dignidade Sexual e Liberdade de autodeterminação sexual, Boletim IBCCRIM, ano 18, 

nº 217, p. 14, São Paulo: IBCCRIM, dez. 2010. 
32

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte especial, vol.3, São Paulo: Editora Saraiva. 2013, p. 22. 
33

O mesmo autor faz relevante ponderação nesse aspecto, ressaltando que até mesmo a violência pode ser 

aceitável, desde que entre adultos e com aquiescência de todos os envolvidos.  
34

NUCCI, 2013, p. 41. 

http://www.danielsarmento.com.br/wp-content/uploads/2012/09/A-Ubiquidade-Constitucional.pdf
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 Assim, delimitando-se o objeto da proteção penal, tem-se que a dignidade sexual 

abrange a faculdade de realizar atividade sexual, seja individual (e.g., masturbação, materiais 

de pornografia) ou relacional (relacionamentos sexuais), realizada como parte da intimidade e 

da vida privada da pessoa humana, sendo a satisfação sexual limitada apenas à legalidade, isto 

é, permitida desde que não haja afronta a direito alheio ou outro bem jurídico penal (interesse 

penalmente relevante). “O ponto específico de tutela penal, enfim, é a coerção não consentida 

para o ato sexual”
35

. 

 No particular, é válido mencionar o entendimento de quem compreende, com 

contornos peculiares, o conteúdo normativo da dignidade sexual dos que ainda não 

alcançaram a idade adulta. No sentir de Pedro Paulo da Cunha Ferreira, a dignidade sexual 

infanto-juvenil, enquanto espécie da dignidade sexual humana, consiste na íntegra formação 

física e psíquica da pessoa em peculiar estágio de desenvolvimento humano
36

, “[...]é o estado 

ou situação da criança e/ou adolescente em ver-se livre de danos concretos ou potenciais 

prejuízos à sua intangibilidade sexual”
37

. 

 A dignidade sexual também tem importantes desdobramentos, uma vez que, como já 

se disse, ela não é o único bem jurídico tutelado pelas figuras delitivas sexuais. Em verdade, 

parece correto afirmar que, em grande parte dos crimes previstos no Título VI da Parte 

Especial do Código Penal, antes de se ferir a dignidade sexual, viola-se a liberdade da vítima, 

através da violência física ou moral e da intimidação que se lhe impõem. Como destaca 

Muñoz Conde, tal violação é “um meio comissivo que se valora dentro de outro crime, 

configurando um delito complexo”
38

. Convém destacar, sobretudo, que aqui não se trata da 

liberdade geral, bem jurídico protegido no capítulo específico “Dos crimes contra a pessoa” 

(arts. 124 a 154 do CP), mas de uma liberdade específica, a sexual, é dizer: 

 

A liberdade sexual, entendida como a faculdade individual de escolher 

livremente não apenas o parceiro ou parceira sexual, como também quando, 

onde e como exercitá-la, constitui um bem jurídico autônomo, distinto da 

liberdade genérica, com dignidade para receber, autonomamente, a proteção 

penal.
39

  

 

                                                             
35

Id., ibidem., p. 40. 
36

FERREIRA, Pedro Paulo da Cunha. Um estudo acerca das relações entre a política criminal da sociedade de 

risco e a mídia: abordagens críticas de suas influências em face da tutela penal da dignidade sexual infanto-

juvenil. Revista Liberdades - nº 10, artigo 4, p. 87-115, São Paulo, IBCCRIM, mai/ago. 2012. p.101. 
37

Id., Artigo 241-C da Lei n. 11.829/2008: a pornografia simulada e a questão da ofensividade penal na 

sociedade de risco. Boletim IBCCRIM, ano 17, n. 208, p. 19, São Paulo, mar. 2010. p. 18. 
38

CONDE, Muñoz Francisco. Derecho penal; Parte Especial, 15ª ed., Valencia: Editora Tirant lo Blanch, 2004, 

p. 206. 
39

BITENCOURT, 2013, p. 43. 
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 É por esse motivo que figuras típicas como estupro (art. 213) e estupro de vulnerável 

(art.217-A) ganham autonomia delitiva e se distinguem de tipos como constrangimento ilegal 

ou ameaça (art. 146); afinal, enquanto nesses há uma infração que atenta contra a liberdade 

individual genérica, naqueles tipos há violações à liberdade sexual, que é a “parte da liberdade 

referida ao exercício da própria sexualidade e, de certo modo, a disposição do próprio corpo, 

[...] não sendo suficiente para abranger toda sua dimensão a proteção genérica concedida à 

liberdade geral”
40

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

CONDE, Muñoz Francisco, 2004, p. 210. Nesse mesmo sentido: “Então, é perfeitamente possível traçar um 

paralelo entre o crime de estupro e o de constrangimento ilegal, sendo que, no primeiro, a violência recai sobre a 

liberdade sexual, e o outro, um crime contra a liberdade individual.” (SANDEVILLE, op. cit.,). 
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3  PANORAMA LEGISLATIVO 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ACERCA DOS CRIMES 

SEXUAIS CONTRA PESSOAS VULNERÁVEIS 

 

 Desenhadas as premissas teóricas do presente estudo, parte-se agora para uma análise 

mais restrita ao objeto específico de trabalho, qual seja, o tratamento penal da violação sexual 

de vítimas vulneráveis
41

. Para compreender esse gênero típico e sua espécie (estupro de 

vulnerável), que até hoje causa diversas polêmicas, é preciso compreender o contexto de seu 

surgimento. Para tanto, convém fazer um breve exame da história legislativa brasileira acerca 

do tratamento penal dado aos crimes sexuais contra vítimas vulneráveis. 

 Nos anos de 1500, no Brasil recém-descoberto, vigoravam as Ordenações Afonsinas 

e as Manuelinas, posteriormente substituídas pelo Código de Dom Sebastião, em 1603. Em 

seguida, passaram a viger as Ordenações Filipinas, que refletiam o direito penal medieval, 

com penas severas e cruéis.
42

  

 O Livro V do Código Filipino previa a pena de morte na fogueira para os acusados 

de sodomia (que, na época, correspondia, em sua maioria, apenas às relações homossexuais) e 

de estupro, no sentido genérico de “posse sexual de mulheres mediante sedução ou 

violência”
43

. Caso a vítima fosse prostituta ou escrava, a execução da pena ficaria ao arbítrio 

do rei, deixando transparecer a discriminação social na aplicação da lei
44

.  

 Não havia até o ano de 1830, no Brasil, qualquer lei ou decreto que fizesse menção 

especificamente à criança ou ao adolescente. O fato se torna compreensível quando 

observamos que as crianças e os adolescentes desde os tempos mais remotos, nos egípcios e 

mesopotâmios, passando pelos romanos e gregos, até os povos medievais e europeus, não 

                                                             
41

Procurar-se-á evitar (sabendo-se que não será possível abolir) aqui a denominação “menores”, por compreender 

que ela remete ao paradigma da situação irregular, correspondente aos Códigos de Menores (1927 e 1979), já 

superado pela doutrina da proteção integral, iniciada com a Constituição Federal de 1988 e consolidada pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/1990). 
42

PADIAL, Eloise Trevisan. A possibilidade da inserção da castração química no direito brasileiro moderno, 

Ciências Sociais Aplicadas em Revista - UNIOESTE/MCR - v. 10 - n. 19 - 2º sem. 2010 - p. 179 a 197,  p. 182.  
43

 FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924). 2. ed. São Paulo: Editora da 

Universidade de São Paulo, 2001,  p. 194-195. 
44

PADIAL, op. cit, p. 183. 
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eram considerados como merecedores de proteção especial
45

. A relação sexual entre adultos e 

crianças não era criminalizada, pois essas eram vistas pela sociedade como adultos, embora 

fisicamente pequenas e ainda em crescimento
46

. 

 Da legislação do Brasil imperial, contudo, podem ser extraídos alguns indícios 

normativos de preocupação especial com as pessoas naturalmente mais desprotegidas, ou 

mais "vulneráveis”, como hoje se diria: 

Quadro 1 – Crimes sexuais nos códigos penais brasileiros de 1830 e 1890 

Codigo Criminal do Imperio do Brazil 

(16.12.1830)
47

 

Codigo Penal dos Estados Unidos do Brazil 

(11.10.1890)
48

 

CAPITULO II 

DOS CRIMES CONTRA A SEGURANÇA DA 

HONRA 

SECÇÃO I 

Estupro 

Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de 

dezasete annos.  

Penas - de desterro para fóra da comarca, em que 

residir a deflorada, por um a tres annos, e de dotar a 

esta. 

Seguindo-se o casamento, não terão lugar as penas. 

[...] 

Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor dezasete 

annos, e ter com ella copula carnal.  

Penas - de desterro para fóra da comarca, em que 

residir a seduzida, por um a tres annos, e de dotar a 

esta. 

Art. 225. Não haverão as penas dos tres artigos 

antecedentes os réos, que casarem com as 

offendidas. 

(Grifos nossos.) 

TITULO VIII 

Dos crimes contra a segurança da honra e 

honestidade das familias e do ultraje publico ao 

pudor 

CAPITULO I 

DA VIOLENCIA CARNAL 

Art. 266. Attentar contra o pudor de pessoa de 

um, ou de outro sexo, por meio de violencias ou 

ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas 

ou por depravação moral: 

Pena – de prisão cellular por um a seis annos. 

Paragrapho unico. Na mesma pena incorrerá 

aquelle que corromper pessoa de menor idade, 

praticando com ella ou contra ella actos de 

libidinagem.  

Art. 267. Deflorar mulher de menor idade, 

empregando seducção, engano ou fraude:  

Pena – de prisão cellular por um a quatro annos. 

Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, 

mas honesta: 

Pena – de prisão cellular por um a seis 

                                                             
45

ROBERTI Jr., João Paulo. Evolução jurídica do direito da criança e do adolescente no Brasil. Revista da 

Unifebe (Online) 2012; 10(jan/jun): pp. 105-122. Disponível em: 

http://www.unifebe.edu.br/revistadaunifebe/20121/artigo025.pdf. Acesso em 27 out. 2013. 
46

No Oriente Antigo, por exemplo, o Código de Hamurábi (1728/1686 A.C.) previa que se um homem livre 

tivesse relações sexuais com a filha, a pena aplicada ao pai limitava-se a sua expulsão da cidade (art. 154). Cf. 

BARROS, Nivia Valença. Violência intrafamiliar contra criança e adolescente [...] Rio de Janeiro, 2005. 248f. 

Disponível em: www.uff.br/maishumana/acervo/publicacoes/teses/viol_intraf1.pdf  Acesso em 15 out. 2013. 
47

Documento disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm. Acesso em 15 

out. 2013. 
48

Documento disponível em: 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=847&tipo_norma=DEC&data=18901011&lin

k=s Acesso em 15.10.13. 

http://www.uff.br/maishumana/acervo/publicacoes/teses/viol_intraf1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=847&tipo_norma=DEC&data=18901011&link=s
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=847&tipo_norma=DEC&data=18901011&link=s
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 annos.   

[...] 

Art. 272. Presume-se commettido com 

violencia qualquer dos crimes especificados 

neste e no capitulo precedente, sempre que a 

pessoa offendida for menor de 16 annos. 

(Grifos nossos.) 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 Deve-se anotar que o Código Penal de 1830 consagrou uma proteção especial à 

“honra” da mulher virgem e menor de dezessete anos, mas sem que este limite etário 

coincidisse com a menoridade penal fixada à época. O mesmo diploma, nos seus arts. 10 e 13 

dispunha, ao lado de outros casos, que somente os menores de catorze anos não deveriam 

responder por crimes, salvo se provado que agiram com discernimento
49

.   

 Já o Código de 1890 tipificou o atentado violento ao pudor, o defloramento, e trouxe o 

elemento violência ao tipo do estupro
50

, além de ter acrescido a figura da violência presumida 

ao crime praticado contra menina menor de 16 anos, idade que novamente não coincidia com 

a menoridade penal prevista por aquele diploma (art. 27, CP/1890)
51

. Constata-se, todavia, 

que da mesma forma que houve uma diminuição da faixa etária merecedora de proteção 

especial nos delitos sexuais (passando de menor de 17 anos para menor de 16), assim também 

ocorreu com a fixação da inimputabilidade penal por idade (em 1830, menor de 14 anos e, em 

1890, menor de 9 anos completos). 

 Em ambos os códigos se observa já o embrião do crime de sedução de menores (art. 

224, CP/1830 e art. 267, CP/1890), que só veio a ser revogado em 2005. Constata-se também 

que o bem tutelado na criminalização de tais condutas era a honra da mulher – principalmente 

                                                             
49

Art. 10. Tambem não se julgarão criminosos:  

1º Os menores de catorze annos.  

2º Os loucos de todo o genero, salvo se tiverem lucidos intervallos, e nelles commetterem o crime. 

[...] 

Art. 13. Se se provar que os menores de catorze annos, que tiverem commettido crimes, obraram com 

discernimento, deverão ser recolhidos ás casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o 

recolhimento não exceda á idade de dezasete annos. 
50

 FAUSTO, op.cit., p. 194-195 
51

Art. 27. Não são criminosos: 

§ 1º Os menores de 9 annos completos; 

§ 2º Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem discernimento; 

§ 3º Os que por imbecilidade nativa, ou enfraquecimento senil, forem absolutamente incapazes de imputação; 

§ 4º Os que se acharem em estado de completa privação de sentidos e de intelligencia no acto de commetter o 

crime; [...] 
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a virgem e menor de idade – e a reputação de sua família
52

. A dignidade ou a liberdade sexual 

não foram sequer mencionadas, nessa época, pelo ordenamento brasileiro, não tendo status de 

bem jurídico penal.  

 Esse tratamento penal arraigado à moral e aos costumes, que refletia a mentalidade 

social do Brasil no século XIX e até no século XX fica evidenciado, por exemplo, pelo 

emprego dos termos “mulher honesta” e “mulher virgem”, bem como na diminuição de pena 

conferida às infrações sexuais cometidas contra prostituta ou “mulher pública” (art. 222 do 

Código de 1830
53

 e art. 268, §1º do Código de 1890
54

).  

 Após a “Consolidação das Leis Penais”, de Vicente Piragibe
55

, foi elaborado um 

novo Código Penal, o Decreto-Lei nº 2.848, de 07.12.1940, que entrou em vigor em 1º de 

janeiro de 1942. Inspirado nas legislações modernas liberais da época, principalmente nos 

códigos italiano e suíço
56

, o Código Penal brasileiro passou a tratar dos crimes sexuais como 

“Dos crimes contra os costumes” (Título VI) e daqueles contra menores de idade como “Da 

sedução e da corrupção de menores”. 

 Historicamente, foi no século XX que a ótica da sociedade sobre as crianças e 

adolescentes mudou radicalmente, pois desde o fim do século XIX (1880-1918), o sujeito 

infantil passara a ser alvo de intensos estudos da psicologia, que se debruçou sobre a noção de 

infância e juventude. Apesar dos diferentes posicionamentos e matrizes teóricas, foi ali o 

surgimento de uma nova concepção de criança para as ciências humanas.
57

 

 Compreensível, portanto, que o Código Penal de 1940 tenha sido o primeiro a tratar, 

com especialidade, dos crimes sexuais contra menores. Na mesma época, um pouco antes, 

entrara em vigor o primeiro Código de Menores (1927), baseado na doutrina da situação 

                                                             
52

Nesse sentido, PADIAL (op.cit., p. 183) comenta que, historicamente, a definição de crime sexual foi sempre 

pautada em dois pressupostos básicos: a desigualdade entre os sexos e o controle da sexualidade feminina pelas 

instituições do casamento e da família.  
53

Art. 222. Ter copula carnal por meio de violencia, ou ameaças, com qualquer mulher honesta. 

Penas - de prisão por tres a doze annos, e de dotar a offendida. 

Se a violentada fôr prostituta. 

Penas - de prisão por um mez a dous annos. 
54

Art. 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: [...]  

§ 1º Si a estuprada for mulher publica ou prostituta: 

Pena – de prisão cellular por seis mezes a dous annos. 
55

Cf. AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de; AZEVEDO, Tupinambá Pinto de, Política Criminal e Direito Penal – 

Histórico e Tendências Contemporâneas. Disponível em: 

http://www.proppi.uff.br/ineac/curso/nufep/artigos/palestrantes/16/01.pdf. Acesso em 30 out. 2013. 
56

FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal, Parte Geral, 16ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2003. 
57

Cf. Michele G. Bredel de Castro, NOÇÃO DE CRIANÇA E INFÂNCIA: DIÁLOGOS, REFLEXÕES, 

INTERLOCUÇÕES. Tese de doutorado. Disponível em: http://alb.com.br/arquivo-

morto/edicoes_anteriores/anais16/sem13pdf/sm13ss04_02.pdf Acesso em 30 out. 2013. 

http://www.proppi.uff.br/ineac/curso/nufep/artigos/palestrantes/16/01.pdf
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irregular e destinado à tutela apenas dos menores de 18 anos que fossem “delinquentes ou 

abandonados”
58

  

 No final do século XX, com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), mudou-se radicalmente a perspectiva da tutela estatal frente o sujeito infanto-juvenil, 

como bem esclarece Wilson Donizeti Liberati
59

: 

 

 

 A Lei 8.069/90 revolucionou o Direito Infanto-juvenil, inovando e adotando 

a doutrina da proteção integral. Essa nova visão é baseada nos direitos 

próprios e especiais das crianças e adolescentes, que, na condição peculiar de 

pessoas em desenvolvimento, necessitam de proteção diferenciada, 

especializada e integral (TJSP, AC 19.688-0, Rel. Lair Loureiro). É integral, 

primeiro, porque assim diz a CF em seu art. 227, quando determina e 

assegura os direitos fundamentais de todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de qualquer tipo; segundo, porque se contrapõe à teoria do 

“Direito tutelar do menor”, adotada pelo Código de Menores revogado (Lei 

6.697/79), que considerava as crianças e os adolescentes como objetos de 

medidas judiciais, quando evidenciada a situação irregular, disciplinada no 

art. 2º da antiga lei. 
 
 

 Foi também com o Código Penal de 1940 que se reconheceu, pela primeira vez no 

Brasil, a debilidade mental, ainda que parcial, como justificativa para uma tutela penal mais 

incisiva, assim como a incapacidade de resistência. Essa tutela se deu por meio da instituição 

de causas de presunção de violência (antigo art. 224 do CP
60

) no crime de estupro.  

 Ao longo do tempo, porém, algumas modificações buscaram conferir maior proteção 

às vítimas mais vulneráveis aos crimes sexuais. Nesse sentido, a Lei nº 8.069/90 introduziu o 

parágrafo único na antiga redação do art. 213
61

, prevendo pena maior (de quatro a dez anos, 

contra três a oito anos para o estupro simples) se a vítima de estupro fosse menor de 14 anos. 

Após a reforma operada pela Lei nº 8.072/90 (Lei dos crimes hediondos), que aumentou a 

pena do estupro para seis a dez anos de reclusão, a Lei nº 9.281 de 1996 revogou aquele 

                                                             
58

O código definia em seu Artigo 1º a quem a lei se aplicava:" O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou 

delinquente, que tiver menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás medidas de 

assistencia e protecção contidas neste Codigo." Preponderava, na época, uma mentalidade determinista que 

entendia que a criminalidade tinha origem na menoridade abandonada.  Disponível em 

http://www.promenino.org.br/Portals/0/Pol%C3%ADticas_P%C3%BAblicas_Inf%C3%A2ncia_2.pdf. 
59

LIBERATI, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 7. ed. rev. e ampl., de 

acordo com o novo Código Civil (ei 10.406/2002). São Paulo: Malheiros Ed., 2003, p. 15. 
60

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima: (revogado) 

a) não é maior de 14 (catorze) anos; 

b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância. 

c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. 
61

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos: (Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)          

Pena - reclusão de quatro a dez anos 

http://www.promenino.org.br/Portals/0/Pol%C3%ADticas_P%C3%BAblicas_Inf%C3%A2ncia_2.pdf
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parágrafo único, que se tornara incoerente, pois previa para o estupro de menor de 14 anos 

pena menor que a do estupro simples.  

 Desde o seu nascimento, em 1940, até o ano de 2005, o Título VI da Parte Especial 

do Código Penal brasileiro não sofrera profundas alterações. Em 28 de março de 2005, 

todavia, a Lei nº 11.106/05 revogou integralmente o capítulo III, que dispunha sobre os 

crimes de rapto (arts. 219 a 222), revogou o crime de sedução que era previsto no art. 217, e 

alterou o Capítulo V que passou de “Do lenocínio e do tráfico de mulheres” para a 

denominação “Do lenocínio e do tráfico de pessoas”, além de outras alterações promovidas no 

Título VI
62

. A segunda modificação se deu quatro anos depois, por força da Lei 12.015/09, 

tema da próxima subseção.  

 

3.2 A LEI 12.015/09 E A REFORMA DO TÍTULO VI DO CÓDIGO PENAL: INCLUSÃO 

DO ART. 217-A E NASCIMENTO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

 

 No início do século XXI, as denúncias de violência e redes de exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Brasil alarmaram as autoridades ao ponto de ser instaurada uma 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)
63

, em março de 2003, com a finalidade de 

investigar tais casos. Os relatos colhidos pela Comissão culminaram na produção do Projeto 

de Lei nº 253/2004 que, após sofrer alterações, converteu-se na Lei nº 12.015, promulgada em 

07 de agosto de 2009.
64

  

 A Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, trouxe diversas modificações ao 

ordenamento pátrio, produzindo não apenas uma reforma legislativa, mas representando, em 

verdade, a modificação do paradigma dogmático do sistema penal na temática dos crimes 

sexuais. Em síntese, as alterações foram: I. alterou o Título VI da Parte Especial do Código 

Pena; II. modificou o art. 1º da Lei nº 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos); III. acrescentou 

                                                             
62

BITENCOURT, 2013, p. 44. 
63

Criada por meio do Requerimento nº 02/2003, apresentado pelas Senadoras Patrícia Saboya Gomes e Serys 

Marly Slhessarenko e Deputada federal Maria do Rosário, cf. Relatório Final, disponível em 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=56335. Acesso em 17 out. 2013. 
64

Cf. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal - Parte Especial, vol. III, 10ª ed., Niterói: Impetus, 2013, 808 p., 

p. 454. 

http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=56335
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dispositivo legal à Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
65

; IV. revogou a Lei 

nº 2.252/54 que tratava da corrupção de menores
66

.  

 Antes das inovações e revogações que trouxe ao Título VI da Parte Especial do 

Código Penal brasileiro, a lei reformadora alterou-lhe a denominação, que passou de Dos 

crimes contra os costumes para Crimes contra a dignidade sexual. A rubrica anterior, desde 

muito antes de 2009, sobrevivia na doutrina com ares anacrônicos, como confirma a lição de 

Cezar Roberto Bitencourt
67

: 

 

 

A impropriedade do Título VI “Dos crimes contra os costumes” já era 

reconhecida nos idos de 1940, pois não correspondia aos bens jurídicos que 

pretendia tutelar, violando o princípio de que as rubricas devem expressar e 

identificar os bens jurídicos protegidos em seus diferentes preceitos.    

            
 

 Se já inadequada em meados do século XX, o que se dirá de tal nomenclatura nos 

tempos pós-modernos... A redação “já não traduzia a realidade dos bens juridicamente 

protegidos pelos tipos penais que se encontravam no Título VI do Código Penal”
68

 

 No Código Penal de 1940, o vocábulo costumes era “empregado para significar 

(sentido restrito) os hábitos da vida sexual aprovados pela moral prática, ou, equivale mesmo, 

a conduta sexual adaptada à conveniência e disciplina sociais”
69

.  

 Ao tema, Paulo José da Costa dá elucidante acréscimo de historicidade: 
 

 

O Código alude aos crimes contra os costumes, estando subentendida a 

expressão ‘bons costumes’, que são aquela parte da moralidade pública 

referente às relações sexuais. Moralidade pública é a consciência ética de um 

povo, em um dado momento histórico [...]. No código anterior, foi adotada a 

rubrica ‘dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e 

do ultraje público ao pudor’. A expressão legal, conquanto explícita, era 

palavrosa, como observou Galdino Siqueira. As disposições de nosso Código 

vigente são, como dizia Fragoso, ‘extremamente repressivas e 

representativas de uma mentalidade conservadora, incompatível com os 

tempos modernos. [...]
70

 

 

 

                                                             
65

Acrescentou o art. 244-B. que dispõe sobre a corrupção de menores para prática de qualquer infração penal, in 

verbis: “Art. 244-B - Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando 

infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. [...]”. 
66

Cf. síntese elaborada por Fernando Capez, op.cit., p.17. 
67

BITENCOURT, 2013, p. 41. 
68

GRECO, 2013, p. 453. 
69

HUNGRIA, N.; LACERDA, R. C.; FRAGOSO, H. C., Comentários ao Código Penal, vol. 8, 5ª ed., Rio de 

Janeiro: Forense, 1981, p. 93. 
70

COSTA, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 7ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 709-710. 



27 
 

 Sob o enfoque evolutivo, notava-se um problema ainda maior: os tais costumes não 

traziam mecanismos capazes de acompanhar as mudanças dos padrões comportamentais da 

juventude “e nem mesmo para encontrar apoio e harmonia no também evoluído conceito, em 

matéria sexual, dos adultos da atualidade”
71

. 

 Tamanha incompatibilidade era resultado de um processo histórico e cultural que 

ocorreu, notadamente, no decorrer do século XXI, de progressiva mudança do foco social, 

sendo a preocupação pelos comportamentos sexuais perante a sociedade cada vez menor e 

mais restrita às concepções pessoais, impondo, consequentemente, uma mudança de foco 

também da proteção legislativa penal. Esse processo se evidencia claramente na reforma 

legislativa penal espanhola de 1989, que substituiu a expressão “Delitos contra la honestidad”, 

que nomeava o Título IX do Código Penal espanhol de então, pela “Delitos contra la libertad 

sexual”, pois, segundo a Exposição de Motivos daquela reforma, “este es el auténtico bien 

jurídico protegido”.
72

  

 A adesão do Código Penal a essa espécie de moralidade pública dos comportamentos 

sexuais cedeu lugar à proteção da dignidade humana, tutelando sua projeção no campo da 

sexualidade, isto é, a dignidade sexual. Nesse sentido, Nucci73
 afirma que a alteração do 

Título VI foi positiva, nos termos em que:  

 

 

Dignidade fornece a noção de decência, respeitabilidade, enfim, algo 

vinculado à honra. A sua associação ao termo sexual insere-a no contexto 

dos atos tendentes à satisfação da sensualidade ou da volúpia. Considerando-

se o direito à intimidade, à vida privada, e à honra, constitucionalmente 

assegurados (art. 5º, X, CF), além do que a atividade sexual é, não somente 

um prazer material, mas uma necessidade fisiológica para muitos, possui 

pertinência a tutela da dignidade sexual. 
 

 

Nesse ponto, ousamos discordar do autor para um mínimo retoque, quando afirma 

que a atividade sexual é “uma necessidade fisiológica para muitos”. Entendemos que, ou a 

atividade sexual é uma necessidade fisiológica para todas as pessoas, ou para nenhuma, uma 

vez que a estrutura de necessidades fisiológicas é essencialmente a mesma em todo ser 

humano
74

.  
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NUCCI, 2013, p. 25-26. 
72

BITENCOURT, 2013, p. 41 A redação atual do Código Espanhol, determinada pela Ley Orgánica n. 11/99, 

ampliou ainda mais a denominação do Título, que agora é “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. 
73

NUCCI, 2013,  p.28. 
74

O tema é complexo e extrapola o campo científico jurídico, mas em linhas gerais, a citar a teoria da hierarquia 

das necessidades, do psicólogo americano Abraham Maslow (1908-1970), o sexo estaria entre as necessidades 
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De outra parte, há quem diga que o nome escolhido continua impregnado de 

moralismos, pois não haveria cabimento em diferenciar atos sexuais em dignos ou indignos, 

como é a crítica de Alberto Silva Franco e Tadeu Dix Silva
75

: 

 

 

Em matéria de sexualidade enquanto componente inafastável do ser humano, 

não se cuida de sexo digno ou indigno, mas tão-somente de sexo realizado 

com liberdade ou sexo posto em prática mediante violência ou coação, ou 

seja, com um nível maior ou menos de ofensa à autodeterminação sexual do 

parceiro. [...] Fora daí não há conduta sexual que deva ser objeto de 

consideração na área penal. 

 
 

 Para André Estefam
76

, no entanto, “o conceito não guarda qualquer conotação 

moralista, mas se trata de uma faceta do princípio fundamental da dignidade da pessoa 

humana”. 

 No tocante aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes – ora compreendidos 

nos termos da Lei nº. 8.069/90 como aqueles até dezoito anos incompletos
77

 – o Capítulo II 

do mesmo Título, anteriormente intitulado Da sedução e da Corrupção de Menores, refletiu 

as transformações também por meio da nova denominação que lhe foi dada: Dos crimes 

sexuais contra vulneráveis.  

 Nesse ponto em especial, a doutrina visualiza profundas modificações da proteção 

penal, antes calcada, na maioria das figuras delitivas, no fundamento da “innocentia 

consilii”
78

, segundo Mirabete e Fabbrini
79

 e, após, integralmente apoiada no conceito de 

vulnerabilidade, o qual merecerá aprofundamento mais adiante.   

 De modo conclusivo, pode-se dizer que a nova nomenclatura Crimes contra a 

dignidade sexual encerra a essência de todos os tipos inseridos, fundidos, revogados e 

modificados pela norma alteradora, sendo o núcleo de sentido das mudanças trazidas pela Lei 

                                                                                                                                                                                              
mais básicas, como comida, respiração, excreção, etc., não havendo diferenciação dessas necessidades entre 

humanos. 
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FRANCO, A. S.; SILVA, T. D., Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, 8ªed. Rio de Janeiro: Editora 

Revista dos Tribunais, 2007, p. 1018-1019. 
76

ESTEFAM, André. Direito Penal Parte Especial, vol. 3, 2011, São Paulo: Saraiva,  2011,  502 p., p.134, nota 

de rodapé. 
77

O art. 2º, caput, do ECA dispõe: Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
78

O item 70 da Exposição de Motivos do Código Penal de 1940, ao tratar sobre o antigo art. 224 (estupro), alínea 

“a” (quando a vítima não é maior de 14 anos) do diploma assim dispõe: “O fundamento da ficção legal de 

violência, no caso dos adolescentes, é a innocentia consilii do sujeito passivo, ou seja, a sua completa insciência 

em relação aos fatos sexuais, de modo que não se pode dar valor algum ao seu consentimento.”  
79

MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal, Vol. II, 25ª ed, São Paulo: 

Editora Atlas, 2008, p. 444. 
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12.015. Em outras palavras, segundo Greco
80

, “o nome dado a um título ou mesmo a um 

capítulo do Código Penal tem o condão de influenciar na análise de cada figura típica nele 

contida”.  

 Fernando Capez
81

, em outra perspectiva, alerta-nos: “A par da mudança de foco na 

proteção jurídica, indaga-se: Os bons costumes ou a moralidade sexual continuam a ser objeto 

da tutela penal?” A resposta só pode ser positiva, do contrário faltaria justificativa para figuras 

típicas como ultraje público ao pudor (art. 233, CP), em que, segundo o autor, o bem 

diretamente tutelado é o pudor público. 

 

 

Tendo em vista que o bem resguardado decorre dos componentes do tipo 

penal que podem lesar outros bens, não é pelo fato de o legislador ter 

adotado a nomenclatura “crimes contra a dignidade sexual”, que outros 

interesses jurídicos não poderão ser objeto da proteção penal. [...] Por força 

disso, a nomenclatura constante do título não é fator limitador da proteção do 

bem jurídico.
82

 

 

 

  Assim, apesar de perfeitamente possível e coerente que muitos dos tipos penais que 

compõem o Título VI promovam a tutela concomitante da dignidade sexual e de outros bens 

jurídicos, parece igualmente razoável afirmar que as soluções para os problemas de 

interpretação e aplicação de tais normas devem ser norteadas pelo que representa sua 

denominação. É dizer, seja por uma interpretação teleológica ou sistemática, o método 

técnico-jurídico passará, necessariamente, pelo exame da tutela da dignidade sexual, bem a 

cuja proteção se destinam todas as figuras penais do título, ainda que de maneira mediata. 

 Objetivamente, a Lei nº 12.015/09 revogou o art. 214 do CP, fundindo as figuras de 

estupro e do atentado violento ao pudor em um único tipo penal, o estupro previsto no art. 

213 do CP
83

. Deste modo, as ações que antes configuravam crime de atentado violento ao 

pudor (CP, art. 214) agora integram o delito de estupro, sem importar, ressalte-se, em abolitio 

criminis.
84

  

 Nas palavras de Rogério Sanches Cunha
85

:  
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GRECO, 2013, p. 453. 
81

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – parte especial, vol.3, São Paulo: Editora Saraiva. 2013, p. 19 
82

CAPEZ, ibid., p. 22-23. 
83

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 

permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) [...]. 
84

CAPEZ, op.cit., p. 25. 
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CUNHA, Rogério Sanches; Direito Penal - parte especial, Coleção Ciências Criminas, vol. 3, 3ª ed., São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 250. 
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Resolveu o legislador, com a edição da Lei 12.015/2009, seguir a sistemática 

de outros países (México, Argentina e Portugal), reunindo os dois crimes 

num só tipo penal, gerando, desse modo, uma nova acepção ao vocábulo 

estupro, hoje significando não apenas conjunção carnal violenta, contra 

homem ou mulher (estupro em sentido estrito), mas também o 

comportamento de obrigar a vítima, homem ou mulher, a praticar ou permitir 

que com o agente se pratique outro ato libidinoso. 

 

 

 Antes da reforma legislativa, o crime de estupro só era previsto contra a mulher, ou 

seja, era bipróprio, porque exigia a condição especial de gênero dos sujeitos ativo (homem) e 

passivo (mulher). Hoje, porém, o delito é bicomum, pois não importa se a vítima é do sexo 

masculino ou feminino
86

, para configurar o estupro, basta a conjunção carnal (cópula 

vagínica) ou qualquer outro ato libidinoso
87

, realizado mediante violência ou grave ameaça 

empregadas contra a vítima.  

 A lei também revogou expressamente o art. 224 do CP, que previa hipóteses de 

presunção de violência para o estupro ou atentado violento ao pudor quando cometido contra 

vítima de até 14 anos, vítima impossibilitada de consentir ou de oferecer resistência. Como tal 

artigo atraía a causa de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos, com 

a revogação daquele, essa não mais se aplica
88

.  

 Em contrapartida, a norma legal reformulou todo o Capítulo II do Título VI, Dos 

crimes sexuais contra vulnerável. Assim, a Lei 12.015/09 destacou, em capítulo próprio, os 

delitos sexuais cometidos contra essas vítimas especiais, classificadas como vulneráveis, 

atendendo a um justo reclamo doutrinário que pugnava pela “necessidade de separação entre 

os crimes contra a liberdade sexual e os crimes sexuais contra menores”.
89

  

 Em importante observação, Mirabete e Fabbrini
90

 ressaltam:  
 

 

Ao reservar um capítulo próprio aos crimes contra vulnerável, centrado na 

proteção ao menor de 18 anos, o legislador procurou, também, dar maior 

efetividade ao mandamento contido no art. 227, §4º, da Constituição Federal, 

que prevê: “A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração 

sexual da criança e do adolescente.” 
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Mesmo a prostituta pode ser vítima do delito (Cf. CUNHA, ibid., p. 250). 
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A expressão “outro ato libidinoso” é tida como excessivamente vaga, pelo que se recomenda ao legislador 

futuro exemplificar os atos considerados libidinosos. Por ora, resta ao intérprete verificar, no caso concreto, se 

houve ofensa ou não ao bem jurídico tutelado. (Cf. CUNHA, ibid., p. 250). 
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O ponto envolve outra discussão doutrinária surgida, acerca da retroatividade ou não da Lei 12.015/09, que 

seria mais benéfica em algumas situações. Sobre o tema, vide CUNHA, op. cit., p. 256, nota de rodapé. 
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FRANCO; SILVA, op. cit., p. 1019. 
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MIRABETE, J.F.; FABBRINI, R. N., Manual de Direito Penal, vol. 2, 29ª ed, São Paulo: Editora Atlas, 2012, 

576 p., p. 411. 
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 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 essa era presumida (por presunção absoluta, de 

acordo com o entendimento majoritário que adiante se verá)
91

quando incidisse qualquer das 

alíneas do revogado art. 224 do CP. Nesses casos, a tipificação do crime de estupro ou 

atentado violento ao pudor era feita por extensão
92

: combinava-se o art. 213 com o art. 224 ou 

o art. 214 com este.  

 Com o advento da referida lei, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso cometido 

contra pessoa sem capacidade ou condições de consentir deixaram de integrar o art. 213 do 

CP e o extinto art. 214, respectivamente, para configurar crime autônomo, previsto no art. 

217-A, então denominado estupro de vulnerável.
93

 

 Assim, no que tange à tipificação dos atos sexuais libidinosos praticados contra as 

vítimas que o Código Penal considera vulneráveis, válido fazer a seguinte comparação: 

Quadro 2 – Código Penal brasileiro antes e depois da Lei 12.015/09 

Redação anterior à Lei 12.015/09 Redação posterior à Lei 12.015/09 

Art. 213: Constranger mulher à conjunção 

carnal, mediante violência ou grave ameaça: 

Parágrafo único: (revogado pela lei 9.281 de 

1996) 

Pena: - reclusão de seis a dez anos. (redação 

dada pela lei 8.072 de 1990) 

Art. 214 - Constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a praticar ou 

permitir que com ele se pratique ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

Parágrafo único - Se o ofendido é menor de 

catorze anos:  

Pena - reclusão de três a nove anos. 

[...]  

Art. 224 - Presume-se a violência, se a 

vítima: 

a) não é maior de 14 (catorze) anos; 

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. 
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é alienada ou débil mental, e o agente 

conhecia esta circunstância. 

b) não pode, por qualquer outra causa, 

oferecer resistência. 

(Grifos nossos.) 

(Grifos nossos.) 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) 

 Analisando-se o quadro comparativo, damos razão a Fernando Capez, quando esse 

afirma que “de uma forma ou de outra, todas as condições nele [no art. 224,CP] contempladas 

passaram a integrar o novo dispositivo legal, que não mais se refere à presunção de violência, 

mas às condições de vulnerabilidade da vítima”.
94

 

 Todavia, cumpre atentar para a sutil diferença redacional entre ambas as normas, 

pois, enquanto o art. 224, “a” estabelecia a presunção de violência quando a vítima não fosse 

maior de 14 anos, os arts. 217-A, 218 e 218-A alcançam apenas o sujeito menor de 14, não se 

aplicando, portanto, ao adolescente com 14 anos completos, inclusive já no dia do seu 14º 

aniversário. 

 Ainda, interessa observar que a Lei 12.015/2009 tornou o estupro de vulnerável 

crime hediondo, colocando uma pá de cal na discussão que até então havia na doutrina
95

, 

inserindo-o no rol do art. 1º da Lei nº 8.072/90, no inciso VI. Vale dizer, porém, que desde 

antes da reforma os Tribunais Superiores já vinham se manifestando no sentido da hediondez 

de tais delitos
96

. 

 A lei de 2009 despertou, é verdade, diversas polêmicas, dentre as quais se cita como 

exemplo a discussão acerca do art. 218 do CP
97

 (corrupção de menores
98

, sobre o qual 

renomados autores divergem quanto ao teor do tipo objetivo
99

). Aqui, entretanto, vamos nos 

ater às discussões que gravitam em torno da tipicidade do art. 217-A e do conceito – ainda 

novo e fértil – de vulnerabilidade que o informa, bem como todo o Capítulo II do Título VI 

da Parte Especial do Código Penal. 
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CAPEZ, 2013, p. 81. 
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Também sobre a (ir)retroatividade do caráter hediondo, vide CUNHA, op. cit., p. 257. 
96

CAPEZ, 2013, p.81. 
97

Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem: (Redação dada pela Lei 

nº 12.015, de 2009) Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Parágrafo único. (vetado). 
98

A Lei 12.016/09 manteve o nomen júris do delito, mas muitos doutrinadores entendem que deveria ter sido 

alterado e passaram a denominá-lo de mediação de menor vulnerável para satisfazer a lascívia de outrem. 
99

Rogério Greco e Cezar R. Bitencourt e Rogério Sanches, por exemplo, entendem que “satisfazer a lascívia” 

significa outro ato que não ato libidinoso ou conjunção carnal, pois se esses fossem, configuraria, na verdade, 
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4  A VULNERABILIDADE PENAL  

 

4.1 VULNERABILIDADE VS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA OU “FICTA” 

 

 A tutela penal no campo sexual opera e sempre operou, com maior zelo, sobre 

determinadas pessoas que a lei considerava mais vulneráveis, conceito esse que variou no 

tempo, desde “mulher virgem” (subseção 3.1) até o indivíduo incapaz de “externar seu 

consentimento racional e seguro de forma plena”.
100

 Por esse motivo, a legislação penal 

anterior à Lei 12.015/09 já conferia, sob a forma de presunção de violência, prevista no art. 

224 do CP, proteção reforçada a sujeitos que, por características próprias, dela mereciam.  

 Ocorre que, por volta de 1980
101

, começou-se a questionar, na doutrina e na 

jurisprudência, o real caráter da presunção de violência estabelecida na hipótese da alínea “a” 

do art. 224, se presunção legal relativa (passível de desfazimento no caso concreto, mediante 

prova em contrário) ou absoluta. A respeito da controvérsia, assim se posicionaram Julio 

Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, em obra publicada à época: 

 

 

Discutiu-se na doutrina a natureza da presunção pela idade da vítima. Para 

Bento de Faria, trata-se de presunção absoluta (juris et de jure)
102

. A maioria 

dos doutrinadores, porém, inclina-se pela existência de presunção relativa 

(juris tantum). [...] Não se caracteriza o crime, por essa razão, quando a 

menor de 14 anos é destinada à prostituição em logradouros públicos (RT 

794/58); não tem vida recatada (RT 782/561) se mostra experiente em 

matéria sexual [...] já havia mantido relações sexuais com outros indivíduos 

[...] é despudorada e sem moral [...] 
103
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 NUCCI, ibidem, p. 114. 
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Editora Atlas, 2008. p. 444. 
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 Renato Brasileiro
104

 esclarece que, na doutrina, sempre prevaleceu o entendimento 

de que referida presunção teria natureza relativa; já na jurisprudência, preponderava a 

presunção absoluta, tendo havido apenas dois julgados isolados em sentido oposto, um do 

Supremo Tribunal Federal e outro da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
105

. 

 Os defensores da relatividade da presunção argumentavam que as modificações da 

sociedade no século XXI faziam com que os menores de 14 anos não precisassem da mesma 

proteção penal que aqueles que viviam na época da edição do Código Penal de 1940
106

. Em 

oposição, aqueles que defendiam se tratar de presunção absoluta alegavam que o 

consentimento do menor é sempre inválido, ainda que esse possa apresentar, por vezes, 

desenvolvimento físico e psíquico superior ao que é considerado comum para a idade. Além 

disso, a mesma corrente sustentava que o art. 224, alínea a, do CP não indicava 

expressamente qualquer critério de relativização da violência presumida, ao contrário do que 

teria feito nas alíneas b (desconhecimento da debilidade mental pelo agente) e c (possibilidade 

real de resistência) (vide quadro na subseção 3.2). 

 Com o objetivo de pôr fim à controvérsia, a Lei nº 12.015/09 criou o tipo penal 

autônomo estupro de vulnerável (art. 217-A) e, com ele, o conceito de vulnerabilidade, 

presente de forma expressa em todos os demais tipos previstos no Capítulo II do Título VI do 

Código Penal. O conceito não é exclusividade brasileira, sendo já existente nas legislações 

penais de países como México, Portugal e Argentina
107

. 

 Ainda assim, considerável parcela da doutrina entende que a reforma legislativa não 

sepultou a discussão em torno do caráter relativo da presunção, tendo somente substituído a 

violência presumida antes contida no art. 224 do CP pela figura da vítima vulnerável
108

. Nesse 

sentido, Cezar R. Bitencourt considera que o legislador contemporâneo apenas disfarçou a 

presunção de violência no novo tipo penal
109

, na tentativa de ludibriar o intérprete,  atentando 

para um aspecto interessante, assim vejamos:  
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LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial Comentada. Niterói, RJ: Editora Impetus, 2013, 
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[...] na definição do estupro de vulnerável, ignorando o enunciado 

incriminador do art. 213, adotou as elementares do revogado crime de 

sedução “ter conjunção carnal” (antigo art. 217) e substituiu a violência ou 

grave ameaça reais, do crime de estupro, pela condição de vulnerável do 

ofendido, qual seja, menor de catorze anos (caput) ou deficiente mental 

(§1º), e cominando pena de oito a quinze anos de reclusão, que nada mais é 

do que uma presunção implícita de violência. (grifos no original) 

 

 

 Por outro lado, há quem entenda que não se trata de mera substituição de conceitos 

(da antiga violência presumida, pela atual vulnerabilidade), tampouco de “tentativa 

dissimulada”
110

 de estancar determinada orientação jurisprudencial. É esse o sentir, por 

exemplo, de Martha de Toledo Machado
111

, segundo a qual a Lei nº 12.015/09 teria proscrito 

a técnica da presunção de violência de nosso Código Penal, pois, na verdade, nas figuras 

penais em que se suprimiu a previsão de violência real ou grave ameaça – como no estupro de 

vulnerável – o que a lei presume é a lesividade específica da conduta, com o fito de punir o 

abuso ou a exploração sexual, em consideração a pouca idade da vítima. 

 Seguindo o mesmo entendimento, Fernando Capez leciona, com clareza solar: 

 

 

Por esse motivo, não se confundem a vulnerabilidade e a presunção de 

violência da legislação anterior. São vulneráveis os menores de 18 anos, 

mesmo que tenham maturidade prematura. Não se trata de presumir 

incapacidade e violência. A vulnerabilidade é um conceito novo muito mais 

abrangente, que leva em conta a necessidade de proteção do Estado em 

relação a certas pessoas ou situações. 

 

 

 Filiamo-nos a esse pensamento e entendemos que houve, sim, uma espécie de 

“correção legislativa da jurisprudência”
112

, a fim de tornar insustentável a divergência antes 

existente acerca da “verdadeira” ofensividade da conduta. Assim também Mirabete e Fabbrini 

afirmam que o “legislador teve a intenção de excluir possíveis indagações no caso concreto a 

respeito da maturidade, conhecimento e experiência do menor”
113

. A própria Justificação ao 

Projeto de Lei que originou a Lei 12.015, assim coloca expressamente
114

: 
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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. (Grifos nossos.) 

 

 

 A pretensão do legislador não nos parece, todavia, ter sido dissimulada, mas sim 

inovadora, trazendo figura penal e conceito jurídico inéditos no sistema brasileiro: o estupro 

de vulnerável e a vulnerabilidade. Não há, portanto, entre estes e a anterior violência 

presumida, uma equivalência que possa ser feita, sem perdas substanciais de sentido por um 

ou outro lado.  

 

4.2 CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA VULNERABILIDADE  

 

 No direito italiano, as pessoas vulneráveis ("persone handicappate") são objeto de 

proteção especial pela lei de 5 de fevereiro de 1992, que define a vítima vulnerável como sendo 

aquela que “apresenta uma diminuição física, psíquica ou sensorial, estacionada ou progressiva, 

configurando causa de dificuldade de aprendizagem, de relacionamento ou de integração laborativa, 

determinando um processo de desvantagem social ou de marginalização”
115

.  

 O legislador brasileiro, por sua vez, não definiu exatamente o conceito de 

vulnerabilidade, e a doutrina penalista pouco se aprofunda no seu conteúdo jurídico, não 

sendo fácil encontrar uma definição precisa, delineada com independência de outros conceitos 

como os de dignidade e liberdade sexual. Reconhece-se, contudo, que o capítulo II do Título 

VI não trata de uma vulnerabilidade eventual, puramente circunstancial, de que todos nós 

sofremos, um dia, na vida
116

, mas da condição ou situação – conforme varia a doutrina – de 

vulnerabilidade em que se encontram determinadas pessoas, decorrente de características 

pessoais, não de circunstâncias externas momentâneas. Assim, a lei qualificou  como vulnerável o 

indivíduo em quatro hipóteses, a saber: 

a) o menor de catorze anos (caput do art. 217-A, arts. 218 e 218-A);  

b) aquele que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 

prática do ato (art. 217-A, §1º, 1ª parte) e;  
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c) quem, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência (ao ato sexual) (art. 217-A, §1º, 2ª 

parte).  

d) o menor de dezoito anos (art. 218-B)
117

 

 Diante do exposto, observamos que a norma adotou três critérios distintos para 

atribuir a qualificação de vulnerável: I. critério etário (menor de 14 e menor de 18); II. critério 

biopsicológico
118

(doença ou deficiência mental e incapacidade de discernimento para o ato); 

III. incapacidade de resistência da vítima.  

 Iniciando pelos enfermos e doentes mentais, entende-se que a vulnerabilidade surge 

da associação de dois fatores; um biológico, que se compreende como a limitação orgânica 

das faculdades intelectuais; outro psicológico, a ser aferido no caso concreto, que é a 

incapacidade do indivíduo discernir, no momento, sobre aquele ato sexual
119

. O critério misto, 

biopsicológico, indica que o só fato de portar uma doença ou debilidade mental não significa 

que o indivíduo deva ser privado da experiência sexual, mas somente se ele não tem o 

necessário discernimento para tanto, por isso, a vulnerabilidade está, nessa hipótese, 

condicionada à realização de perícia psiquiátrica
120

.  

 É fato notório que essas pessoas muitas vezes constituem família, são capazes de ter 

filhos e cuidar do lar e, portanto, não haveria motivo para serem impedidos de ter uma vida 

sexual normal
121

. Mas há quem defenda que, até mesmo na hipótese de não possuírem “o 

necessário discernimento”, possuem direito à sexualidade os doentes e deficientes mentais, p 

que teria sido ignorado pelo legislador penal, mediante tratamento discriminatório e indigno. 

É nesse sentido o alerta de Cezar Roberto Bitencourt
122

: 

 

 

A eventual deficiência mental, por certo, embora inspire cuidados especiais, 

não lhes suprime o atributo da sexualidade, pelo contrário, pode, inclusive, 

aflorá-la com mais intensidade, especialmente pela dificuldade de controlá-la 

ou de valorá-la contextualmente. [...] nessa linha de raciocínio, estamos 

cobrando, das autoridades constituídas, um novo tratamento, sem 

preconceitos, para todas as pessoas portadoras de alguma enfermidade ou 
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deficiência mental, ao contrário do que o atual diploma penal lhes reserva, 

presumindo-os assexuados. 

 

 

 Apesar de tal crítica, o autor reconhece que o relacionamento afetivo com essas 

pessoas não pode ocorrer nas mesmas circunstâncias em que acontece com as demais, não 

esclarecendo, entretanto, qual seria a solução normativa para o adequado tratamento penal das 

relações sexuais abusivas com esse grupo de vítimas vulneráveis.  

 André Estefam pondera que “O que se deve punir é o abuso, por alguém 

mentalmente são, da condição de alguém desprovido de plena capacidade de discernimento 

sexual”
123

. Partilhamos desse entendimento, pelo que nos parece que, no plano legal, a 

exigência do caráter psicológico é suficiente para minimizar, tanto quanto possível, o risco de 

ofensa à dignidade sexual daqueles que demandam cuidados especiais. 

 Também se consideram vulneráveis, por equiparação legal, aqueles que não têm, por 

qualquer causa, temporária (no momento do ato) ou permanente, capacidade de resistir. 

Trata-se de outro critério, o da incapacidade de resistência, previsto em dispositivo que exige 

interpretação analógica, realizada por Capez
124

 nos seguintes termos: 

 

 

Incluem-se no rol de vulnerabilidade casos de doença mental, embriaguez, 

hipnose, enfermidade, idade avançada, pouca ou nenhuma mobilidade de 

membros, perda momentânea de consciência, deficiência intelectual, má 

formação cultural, miserabilidade social, sujeição a situação de guarda, 

tutela ou curatela, temor reverencial, enfim, qualquer caso de evidente 

fragilidade. (Grifos nossos.) 

 

 

 Verifica-se, nas situações elencadas no §1º do art. 217-A, que a vulnerabilidade tem 

íntima relação com a impossibilidade que tem a vítima de expressar seu consentimento para o 

ato.
125

  

 “Há discussão na doutrina e na jurisprudência sobre a conduta daquele que, de 

maneira furtiva e surpreendente, toca partes pudendas de alguém [que se enquadre em uma 

das categorias de vítima vulnerável] (por exemplo, apalpando-lhe as nádegas ou os seios)”, 

salienta André Estefam
126

. Antes, a opinião majoritária era de que configuraria atentado 

violento ao pudor (arts. 214 c/c 224 do CP), porém, com o advento da Lei 12.015/09, a 
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resposta se tornou controversa. No entendimento do autor, pelo princípio da 

proporcionalidade – considerando que a pena mínima cominada no art. 217-A é de oito anos 

de reclusão, maior que a do homicídio simples –  a conduta deve ser enquadrada no art. 215 

do CP (violação sexual mediante fraude). Para tanto, entende “ataque repentino” como 

correspondente à elementar “meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da 

vítima”. 

 Por fim, o critério etário é, sem dúvidas, o que mais causa polêmicas, uma vez que 

não se costuma identificar nele, com a mesma facilidade que nos demais, fundamento 

bastante. Embora se entenda que é de menor grau ou “relativa” a vulnerabilidade do menor de 

dezoito anos (art. 218-B) e absoluta a do menor de catorze anos (subseção 4.1), a 

vulnerabilidade etária, em ambas as faixas, tem o mesmo critério, a idade, dado 

indiscutivelmente objetivo
127

. A segunda faixa etária, todavia, principalmente por ser a 

prevista no caput do art. 217-A, é a que mais desperta divergências na doutrina e é por esse 

viés específico que aprofundaremos o estudo da vulnerabilidade. 

 

4.3 CONCEITO JURÍDICO 

 

 O fundamento da vulnerabilidade, nos casos em que adotado o critério etário, 

segundo Martha Machado
128

, assim se explica: 

 

[...] por se acharem na peculiar condição de pessoas humanas em 

desenvolvimento crianças e adolescentes encontram-se em situação essencial 

de maior vulnerabilidade, ensejadora da outorga de regime especial de 

salvaguardas, que lhes permitam construir suas potencialidades humanas em 

sua plenitude. (sic)  

 
 

 Assim também, uma vez mais, a lição de Capez
129

:       

 

 

Vulnerável é qualquer pessoa em situação de fragilidade ou perigo. A lei não 

se refere aqui à capacidade para consentir ou à maturidade sexual da 

vítima, mas ao fato de se encontrar em situação de maior fraqueza moral, 

social, cultural, fisiológica, biológica, etc. (Grifos nossos.) 
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 De fato, a vulnerabilidade penal não se confunde com imaturidade sexual, como se 

depreende da norma do art. 217-A, §1º. Se a lei penal tratasse ambos os conceitos como 

sinônimos, não teria reputado vulnerável um deficiente mental com 20 anos de idade e sem o 

necessário discernimento para o ato sexual, porque é sabido que todo ser humano já se 

encontra sexualmente maduro a essa idade
130

. A maturidade sexual, pois, não afasta a 

condição de vulnerável, prefixada pelo legislador nas hipóteses acima elencadas. 

 Contudo, não se pode afirmar com a mesma segurança que a vulnerabilidade em 

nada tem a ver com a capacidade de consentir. Para João Daniel Rassi
131

, o conceito de 

vulnerabilidade é polissêmico, devendo ser buscada, na aplicação da lei penal, a interpretação 

que prestigie a vulnerabilidade real. Esta somente daria ensejo à configuração típica quando 

presente ao menos uma de duas situações: absoluta incapacidade de consentir (caso dos 

menores de 12 anos, dos doentes ou deficientes mentais e dos incapacitados de oferecer 

resistência) ou vício de consentimento (por abuso sexual, verificável em várias hipóteses
132

).  

 Partindo dessa premissa, Rassi formula que, afora os casos em que a vulnerabilidade 

é absoluta (pela incapacidade absoluta, de compreensão e discernimento), é possível a 

tipificação do estupro de vulnerável contra vítima adulta ou relativamente capaz (que, para o 

autor, é o menor entre 12 e 14 anos) se constatada a ocorrência do abuso, pois este afasta 

qualquer possibilidade de consentimento válido. A vulnerabilidade penal, nesse prisma, 

estaria intimamente ligada ao abuso, cuja existência implica, nas palavras de Inês Ferreira 

Leite
133

, um aproveitamento por parte do agente “de uma circunstância pré-existente 

susceptível de colocar a vítima numa situação de fragilidade, para alcançar um objectivo ou 

conseguir uma prestação de outrem que, de outra forma, nunca aconteceria”.  

 Pode-se extrair, então, que o aproveitamento da vulnerabilidade da vítima pelo 

agente é o elemento subjetivo do abuso, enquanto o elemento objetivo consiste na situação de 

desigualdade entre agente e vítima, quase sempre presente pelo só fato de aquele ser um 

adulto. Ainda segundo a autora, tal desigualdade se apresenta de forma manifesta quando o 
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agente representa uma figura de autoridade para vítima, ou alguém de quem ela dependa, não 

só economicamente, mas de tantas outras  maneiras
134

. 

 Comentando a hipótese do estupro de vulnerável contra vítima que sofre de doença 

ou deficiência mental, André Estefam
135

 parece se aproximar desse entendimento quando, 

citando Jorge Figueiredo Dias, afirma que o legislador brasileiro deveria ter seguido o 

exemplo português, pois no Código Penal luso a circunstância de o agente aproveitar-se do 

estado ou incapacidade do sujeito passivo (art. 165 daquele Código
136

) constitui elementar do 

tipo.  

 Entender que a vulnerabilidade pode se traduzir ora em incapacidade de consentir e 

ora em vício de consentimento (abuso) é um dos raciocínios capazes de explicar por que o 

consentimento da vítima, no crime de estupro de vulnerável, não pode operar como causa 

supralegal excludente da ilicitude. Conforme ensinamento de Renato Brasileiro
137

, “a 

vulnerabilidade do ofendido implica a invalidade do seu consentimento, com sua 

desconsideração pela lei e pelos operadores do direito”. Isto é, ou a invalidade deriva da 

própria inexistência de assentimento (incapacidade absoluta), ou da existência de vício na 

vontade da vítima, porque abusada. 

 Além das fronteiras do Direito, no contexto da construção da noção de infanto-

juvenil, isto é, do ser “criança” e “adolescente”, percebe-se que a vulnerabilidade social que 

lhes é comum é um conceito ainda recente na América Latina
138

. Tendo em vista que o tema é 

pouco explorado na ciência penal, encontramos na sociologia interessante contribuição acerca 

da vulnerabilidade própria da infância e da juventude: 

 

 

A relação entre vulnerabilidade e direitos para crianças e adolescentes 

expressa não a ideia de sujeitos incapazes, mas a intenção de bloquear as 

ações que os impedem de experimentar o bem-estar na infância. Deste 

modo, é preciso rever as formas de realização da proteção social, utilizando-
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se da segurança jurídica para viabilizar a produção de bem-estar tanto no 

espaço público quanto doméstico.
139

 (Grifos nossos.) 

 

 

 Consoante  lição das sociólogas e professoras Vânia Sierra e Wania Mesquita, a 

vulnerabilidade das crianças e adolescentes transcende seu tamanho, força ou idade, ligando-

se, na verdade, às práticas sociais
140

. Cuida-se de uma concepção de vulnerabilidade como 

elemento intrinsecamente ligado à exposição das crianças e adolescentes aos fatores de risco 

social, dentre os quais se apontam o risco da exploração da prostituição infantil (crianças 

provenientes de famílias pobres que se prostituem por dinheiro) e os riscos inerentes à própria 

criança ou adolescente (sua personalidade e seu comportamento podem torná-los mais 

vulneráveis ao envolvimento com drogas, gravidez precoce, prática de crimes, etc.)
141

. 

 A Lei 12.015/09, ao trazer o conceito de vulnerabilidade como fundamento de uma 

proteção penal mais severa aos crimes sexuais, teve como escopo principal a tutela de direitos 

fundamentais do indivíduo vulnerável, particularmente os direitos das crianças e adolescentes, 

noticiadamente violados e fragilizados ao tempo da produção legislativa (subseção 3.2). Por 

conseguinte, entendemos que a vulnerabilidade pode e deve ser tratada pelo direito penal 

como um conceito autônomo, como já o é, aliás, na seara do Direito da criança e do 

adolescente, em que é considerado o fundamento material do princípio do respeito à peculiar 

condição de pessoa em desenvolvimento.
142
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5  ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP)    

 

5.1 TIPO OBJETIVO  

 

 No estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, a conduta típica é 

a de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos ou com 

pessoa vulnerável, assim definida nos termos do §1º. A única e grande diferença dos verbos 

nucleares deste para os do crime de estupro (art. 213) é que, neste, o verbo “constranger” 

antecede a conjunção carnal ou o ato libidinoso, justamente porque no estupro simples a 

violência (física ou moral) é elementar do tipo.  

 Segundo Mirabete e Fabbrini
143

, em todas as três hipóteses previstas no art. 217-A, é 

desnecessário o emprego de violência, grave ameaça ou fraude para a tipificação penal e, 

mesmo se essas forem empregadas, não deslocarão a tipicidade do fato para o estupro (art. 

213) ou violação sexual mediante fraude (art. 215), consistindo, na verdade, em circunstância 

a ser valorada pelo juiz na fixação da pena ou, decorrendo lesão grave ou morte, em 

qualificadoras (art. 217-A, §§3º, 4º). Se o ato libidinoso se der mediante violência ou fraude, 

nas palavras dos autores
144

:  

 

 

O delito em estudo absorve os crimes descritos nos arts. 213 e 215, porque, 

embora a ação típica descrita no art. 217-A seja mais abrangente, o delito 

guarda em relação a esses outros delitos relação de especialidade que decorre 

da condição do sujeito passivo de pessoa vulnerável, que justifica a punição 

mais severa. 
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 A “conjunção carnal” constitui o ingresso do órgão sexual masculino na cavidade 

vaginal
145

, enquanto o ato libidinoso é, para Damásio de Jesus
146

, todo aquele que visa ao 

prazer sexual; o ato lascivo, voluptuoso, dirigido para a satisfação do instinto sexual que, 

objetivamente, contraste com o sentimento de moral médio, sendo ofensivo ao pudor coletivo. 

O autor adverte que, no caso da cópula pênis-vagina, é irrelevante verificar se a introdução foi 

total ou parcial, “até porque a lei inclui na disposição a prática de outros atos libidinosos 

como suficientes para a caracterização da conduta penalmente relevante”.  

 Em se tratando de “atos libidinosos”, a verificação não é tão fácil, pois, enquanto há 

certas condutas que inequivocamente se enquadram no conceito (como o coito anal e a fellatio 

in ore), outros atos não se revestem da mesma objetividade e, conforme lição de Damásio, 

somente poderão ser qualificados como libidinosos mediante a análise das circunstâncias do 

caso concreto.  

 Pode-se citar como exemplo um caso em que um pai seja pego beijando – dando um 

“selinho” – na filha, enquanto ambos assistem a um filme pornográfico. Afinal, seria o 

“selinho” considerado ato libidinoso pela lei penal? Se a doutrina já diverge sobre considerar 

ou não ato libidinoso o “beijo lascivo”, o que se dirá de um “selinho”, que evidentemente não 

se confunde com aquele.  

 Renato Brasileiro de Lima
147

 comenta que “A expressão ‘ato libidinoso’ constante do 

art. 213 do CP é extremamente ampla, abrangendo desde a prática do coito anal e do sexo oral 

até o beijo lascivo, toque nas nádegas ou nos seios da vítima”. Por isso, explica que, 

considerando a pena cominada ao crime de estupro (mínima de seis anos de reclusão), a 

doutrina entende que atos de pouca relevância, mesmo que ofensivos ao pudor, não devem ser 

concebidos como estupro, nem mesmo na forma tentada, sob pena de ofensa ao princípio da 

proporcionalidade. Sustenta, portanto, que um beijo lascivo, somente, deva ser desclassificado 

para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da Lei de Contravenções 

Penais
148

). A lição se aproveita, pois a categoria “ato libidinoso” deve receber a mesma 

interpretação para fins de enquadramento, tanto ao tipo de estupro simples, quanto ao de 

estupro de vulnerável. 
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 Por outro lado, para Guilherme de Souza Nucci, o beijo lascivo, ou seja, aquele 

destinado à satisfação do desejo sexual, desde que dado na boca e com a introdução da língua, 

é ato libidinoso diverso da conjunção carnal e, portanto, suficiente para caracterizar a 

elementar "outro ato libidinoso" do tipo penal expresso no artigo 213, bem como do artigo 

217-A, ambos do Código Penal brasileiro
149

.  

 No exemplo dado, porém, permanece a dúvida, já que o art. 61 da LCP não se 

enquadraria, por não ter sido o ato praticado em público, mas no ambiente privado da 

residência. Salta aos olhos a desproporcionalidade da pena cominada ao estupro de vulnerável 

(no mínimo 8 anos de reclusão), caso a conduta descrita fosse assim tipificada e, no exemplo 

dado, a menor pena possível, em caso de condenação, ainda seria muito maior que 8 anos, 

pois incidente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP
150

. Porém, 

igualmente evidente é a constatação de que inexiste figura intermediária entre a aludida 

contravenção e o tipo penal do art. 217-A
151

. Em casos como esse, parece-nos que o mais 

razoável seria concluir pela atipicidade da conduta, inexistindo conformação objetiva entre o 

“selinho” dado e o enunciado normativo “ato libidinoso”. 

 Tal entendimento se afina com o de Cezar Roberto Bitencourt
152

, para quem falta, 

mesmo aos beijos lascivos, a "danosidade proporcional, que se encontra no sexo anal ou oral 

violentos, sendo impossível equipará-los". Desse modo, entende que, tendo sido os beijos 

lascivos praticados em público, deva haver desclassificação para a contravenção penal de 

importunação ofensiva ao pudor e, quando praticados em ambiente particular, seja 

reconhecida a incidência do princípio da insignificância. 

 Quanto à classificação doutrinária, tem-se que o estupro de vulnerável é crime 

comissivo (podendo ser também omissivo impróprio, se o agente tiver o status de 

garantidor
153

), instantâneo (determinável o momento em que se dá o resultado), unissubjetivo 

(pode ser praticado por uma só pessoa), plurissubsistente (possível o fracionamento do iter 
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criminis) e crime de dano (pois há efetiva lesão do bem jurídico, “além de ser apto a afetar a 

formação sexual da criança ou do adolescente”
154

). Parte da doutrina classifica-o como crime 

material (exigiria resultado naturalístico para sua consumação)
155

, e outra como crime de mera 

conduta
156

.      

 Ainda, consoante Greco
157

, o crime pode ser transeunte ou não transeunte, pois 

dependendo da forma como for praticado, poderá deixar vestígios (a exemplo do coito 

vagínico ou do sexo anal) ou não, caso em que será difícil a sua constatação por meio de 

perícia, oportunidade em que deverá ser tomado como transeunte. 

 Para Guilherme Nucci
158

, é também crime comum (praticado por qualquer pessoa) e 

de forma livre (o cometimento pode se dar por qualquer meio escolhido pelo agente). Rogério 

Greco
159

, por seu turno, especifica que, quanto aos sujeitos ativos, se consistente em 

conjunção carnal apenas, é crime de mão própria, e crime comum, quando da prática de outro 

ato libidinoso. Com relação aos sujeitos passivos, é crime próprio, pois não é qualquer pessoa 

que pode ser vítima, mas apenas aquelas que a lei qualificou como vulneráveis (art. 217-A, 

caput e §1º). 

 Analisando-se a estrutura típica, a maioria da doutrina o considera como um tipo 

misto alternativo
160

, assim como o estupro simples (art. 213 do CP), pois são núcleos do tipo 

“ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso”. Assim, se praticados tanto a conjunção 

quanto outro ato libidinoso, trata-se de delito único, o que significa que não haverá somatório 

de penas, mas somente a possibilidade de esta ser agravada no momento da dosimetria, 

quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, em observância à devida 

individualização da pena
161

.     

 

5.2 TIPO SUBJETIVO 
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 O estupro de vulnerável somente existe na forma dolosa, e o dolo seria, segundo 

entendimento majoritário, o único elemento subjetivo do tipo
162

, desde que verificado que a 

consciência e a vontade recaem sobre todos os elementos típicos objetivos. Exige-se, pois, a 

vontade de realizar o ato libidinoso (conjunção carnal ou outro) com a vítima vulnerável, 

sabendo o agente que ela o é, ou seja, “é necessária a consciência dessa condição de 

vulnerabilidade do sujeito passivo”
163

.  

 De extrema importância tal constatação, uma vez que atualmente é comum meninos 

e, principalmente, meninas aparentarem fisicamente muito mais idade do que realmente têm. 

Nesse sentido, se o agente não sabe que a vítima é menor de 14 anos e com ela pratica atos 

sexuais, não há que se falar em estupro de vulnerável
164

. No caso de vítima enferma ou doente 

mental, válida a doutrina de Nelson Hungria segundo a qual “a qualidade da vítima deve ser, 

quando não espetacular, pelo menos aparente, reconhecível por qualquer leigo em 

psiquiatria.”
165

 

 Nessa linha, Damásio de Jesus
166

 entende que o agente deve conhecer o estado 

doentio da vítima, não bastando o dolo eventual. Há quem defenda, no entanto, que se o 

agente tem dúvida sobre a idade da vítima, ou sobre essa ser ou não deficiente mental e, 

mesmo assim, pratica o ato, incorre em dolo eventual.
167

 Greco
168

 assim sintetiza a questão 

“Se, na hipótese concreta, o agente desconhecia qualquer uma dessas características 

constantes da infração penal em estudo, poderá ser alegado o erro de tipo
169

, afastando-se o 

dolo e, consequentemente, a tipicidade do fato.”  

 Gustavo Badaró
170

 acentua que o elemento constitutivo do tipo não é a inocência da 

vítima ou seu desconhecimento sobre sexo, portanto, o erro de tipo recairá exclusivamente 

sobre a idade da vítima ou, nos demais casos do art. 217-A, sobre a existência de alienação ou 

debilidade mental ou qualquer outra impossibilidade de resistência. Pode ser que fatos como a 

vítima já ter mantido relação sexual com o autor ou se oferecer para o ato sexual levem o 
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agente a crer que ela tem 14 anos ou mais, porém “o erro será sempre quanto à idade, ainda 

que decorrente de outros dados ligados ao comportamento sexual da menor”. 

 Já para Nucci
171

 e Bitencourt
172

, exige-se fim específico de agir, qual seja, o de 

satisfazer a própria lascívia. Este último detalha que se trata de verdadeiro crime de tendência, 

em que a finalidade da ação é elemento subjetivo especial, implícito ao tipo, consistente na 

tendência voluptuosa do agente, indispensável à tipificação da conduta. Assim, a presença 

apenas do dolo deixa de ser suficiente, exigindo-se também ânimo específico no sujeito ativo 

no sentido de realizar, por meio da conduta criminosa, seu desejo sexual.  

 

5.3 SUJEITOS DO CRIME 

 

 Tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeitos (ativo e passivo) do delito, 

podendo ser, inclusive, o agente e a vítima do mesmo sexo, ressalvada a hipótese da 

conjunção carnal, em que a relação deverá ser necessariamente heterossexual
173

 (porque se 

trata de cópula vaginal, como já se disse).  

 O sujeito ativo, entretanto, deve ser adulto, isto é, possuir dezoito anos ou mais no 

momento da conduta, para que se configure o estupro de vulnerável tal qual previsto no 

diploma penal. Estefam ressalta que, caso o autor seja menor de 18 anos, “embora penalmente 

inimputável, incorrerá em ato infracional equiparado a delito hediondo, sujeitando-se a 

medidas socioeducativas” previstas no ECA. Entendemos, todavia, que, no caso em que o 

autor também é menor de idade, pode não haver tipicidade material, por ausência de real 

abuso sexual, o que será mais bem explicado na subseção 5.7. 

 Quanto ao sujeito passivo, ele deve se amoldar às características previstas no caput 

ou no §1º do art. 217-A, não importando se tenha aparentemente “consentido” para o ato 

sexual
174

. Passamos, então, a uma análise sintética das “categorias” de vulneráveis eleitas pela 

norma, remetendo o leitor às pertinentes observações já feitas na subseção 4.2. 

I) Vítima com idade inferior a 14 anos.  
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 O sujeito passivo da conduta descrita no caput do art. 217-A é o menor de 14 anos, a 

cujo consentimento a lei penal não atribui validade para a prática de atos sexuais
175

. É 

irrelevante apurar “se o menor já foi corrompido ou exerce a prostituição”
176

 

 Deve-se observar, porém, que se a conduta ocorrer já no primeiro instante do dia do 

14º aniversário da vítima, não mais se configurará estupro de vulnerável, restando apenas a 

tipificação como estupro simples (art. 213) e se o ato sexual se der mediante violência ou 

grave ameaça. É possível ainda a tipificação como violação sexual mediante fraude (art. 215), 

mas somente se esta for empregada para a realização do ato libidinoso
177

. Afora tais 

variações, a prática de qualquer ato libidinoso com adolescente de 14 anos será fato atípico.  

 Fernando Capez
178

 observa ainda que, por um grave equívoco do legislador, se a 

vítima tiver exatos 14 anos e for estuprada, não incide a circunstância qualificadora prevista 

no §1º do art. 213
179

, pois esta abarca apenas a pessoa menor de 18 e maior de 14 anos. 

II) Vítima que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 

para a prática do ato.  

 Com precisão, José Jairo Gomes
180

 nos dá necessária definição de enfermidade e 

deficiência mental. Por enfermidade se entende toda doença ou moléstia (base anatômica) que 

comprometa o normal funcionamento do aparelho mental, compreendendo os casos de 

neuroses, psicopatias e demências mentais. A deficiência, porém, “significa insuficiência, 

imperfeição, carência, fraqueza, debilidade. Por deficiência mental entende-se o atraso no 

desenvolvimento psíquico.” 

 Trata-se de condições cuja comprovação é imprescindível no caso concreto, em 

geral, por meio de perícia psiquiátrica, a fim de apurar, não só a enfermidade ou deficiência 

mental, mas também a efetiva falta de discernimento de uma ou outra decorrente
181

. Segundo 

Damásio de Jesus
182

, é preciso que se trate de pessoa completamente desprovida de 

compreensão acerca da natureza do ato praticado.  
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III) Vítima que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 

 Primeiramente, é de se observar que, enquanto nas hipóteses anteriores, a lei conferiu 

proteção especial aos incapazes, por causas preexistentes, de consentir para a prática sexual, 

aqui a norma protegeu “qualquer pessoa que, por ocasião do fato, não pode resistir à pratica do 

ato”
183

. 

 Rogério Greco
184

, ao tratar das hipóteses de incapacidade de resistência, elenca os 

casos de embriaguez letárgica
185

, o sono profundo, a hipnose, a idade avançada, e outros. Não 

importa, segundo ele, se o agente já encontrou a vítima no estado de vulnerabilidade ou se ele 

próprio a colocou nessa situação – por exemplo, quando embriaga completamente a vítima, 

objetivando ter relações sexuais com ela. Quanto à vulnerabilidade derivada do uso de drogas, 

Guilherme Nucci assevera
186

, com propriedade: 

 

 

[...] quando determinada pessoa colocar-se, 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. Ninguém se exime da responsabilidade penal 

em caso de embriaguez voluntária ou culposa (art. 28, II, CP), aplicando-se a 

teoria da actio libera in causa [...] 

 

 

 Aqui o legislador cria hipótese de interpretação analógica, deixando margem para o 

intérprete, por meio dela, aferir no caso concreto se a vítima se insere ou não na condição de 

vulnerável. Por isso, é preciso cautela, como adverte Bitencourt
187

 para que as conclusões 

sejam extraídas em conformidade com o respectivo paradigma. Assim, “qualquer outra causa” 

deve ser entendida como causa que, de maneira similar à doenças e deficiências mentais, 

reduza ou anule a capacidade de discernimento e, consequentemente, impossibilite a vítima de 

oferecer resistência. 

 Ressalte-se que, conforme comentado no capítulo 4.3, deve-se apurar exatamente o 

grau de impossibilidade de resistência da vítima, para que não haja confusão típica com a 

figura prevista no art. 215 do CP – violação sexual mediante fraude. Segundo doutrina 
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majoritária
188

, se verificado que era nula a capacidade de reação da vítima, configura-se 

estupro de vulnerável, se, porém, era relativa a incapacidade, com grau de resistência muito 

reduzido, mas existente, caracterizável a violação sexual mediante fraude. 

 

5.4 CONSUMAÇÃO E TENTATIVA   

 

 Para a maior parte da doutrina e consoante entendimento já consagrado no STJ
189

, o 

fato típico se consuma com a só realização de qualquer ato libidinoso com vítima vulnerável, 

seja a conjunção carnal (com a introdução, ainda que parcial, do órgão na cavidade vaginal) 

ou outro
190

.  

 Admite-se a tentativa
191

, por ser considerado um crime subsistente, ocorrendo na 

forma tentada sempre que o agente der início à execução de qualquer ato libidinoso, isto é, 

“com a prática de atos tendentes à sua consumação”
192

, e seja interrompido por circunstâncias 

alheias à sua vontade. Na lição de Mirabete e Fabbrini: 

 

 

Há tentativa, por exemplo, [...] se o agente e a menor de 14 anos são 

surpreendidos, já despidos, no interior de um motel, quando se preparavam 

para a prática dos atos sexuais etc. É possível a desistência voluntária, que 

deve ocorrer antes de qualquer prática libidinosa.  

 

 

 Entendemos que o mesmo raciocínio acerca da consumação do estupro simples, 

previsto no art. 213, se aplique à consumação do art. 217-A, pelo que se faz interessante citar 

o magistério de Nucci
193

, para quem “cuidando-se de ato libidinoso, o início do coito anal ou 

da felação, além de outros toques em partes pudentas da vítima, podem ser suficientes para a 

consumação”.  

 Ainda segundo o autor, é possível a consumação do estupro sem o contato corporal, 

desde que com a presença física dos sujeitos, v.g,. se o agente ameaça com arma de fogo 
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vítima para que essa tire a roupa e, enquanto está nua, ele se masturba. Para Nucci
194

, haveria 

ato libidinoso consumado nessa hipótese, ao contrário do que pensa Bitencourt
195

, para quem 

o ato em questão não passa de contemplação lasciva, pessoal, mediante grave ameaça, sendo a 

pena cominada ao estupro em demasiado excessiva para ser aplicável a tal conduta.  

 Acreditamos que a apuração da consumação do delito de estupro de vulnerável deva 

se guiar pelo imperativo da proporcionalidade, sob a feição da proibição de excesso, tendo em 

vista ser a pena mínima legal consideravelmente alta para atos que não ofendam efetivamente 

o bem jurídico tutelado, como, por exemplo, passadas de mãos pelas nádegas de pessoa 

vulnerável
196

. 

 

5.5 ESTUPRO DE VULNERÁVEL: (IM)POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO? 

 

 Cezar Roberto Bitencourt, com acuidade, faz interessante distinção: entre duas 

espécies de vulnerabilidade (relativa e absoluta) e duas espécies de presunção de 

vulnerabilidade (presunção relativa e presunção absoluta).
197

 Enquanto aquelas denotam o 

grau ou intensidade de vulnerabilidade, se menor ou maior, essas se referem a 

(im)possibilidade de desconstituir, mediante prova in concreto, a presunção legal da condição 

de vulnerável.  

 Para o doutrinador, embora não haja previsão expressa nesse sentido, o legislador 

adotou duas modalidades de vulnerabilidade: uma relativa, e outra, absoluta. Tal conclusão 

deriva da constatação de que o legislador penal, sob a mesma rubrica de “vulneráveis”, ora se 

refere ao menor de catorze anos (arts. 217-A, 218 e 218-A), ora ao menor de dezoito (art. 218-

B, art. 230, §1º, 231, §2ª e outros). Dessa forma, a lei teria instituído duas menoridades 

sexuais distintas, pode-se assim dizer, uma relativa, mais branda (entre 14 e 18 anos) e outra 

absoluta, mais intensa (abaixo de 14 anos). Nas palavras de Bitencourt, o legislador fez “uma 

grande confusão com a idade vulnerável”
198

, pois acabou equiparando situações 

completamente diferentes para alcançar, com o conceito de vulnerabilidade, o menor de 18. o 
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legislador teria ampliado, incompreensivelmente, o conceito de vulnerabilidade, quando este 

apenas definiria, de maneira satisfatória, a condição do menor de catorze anos.   

 À exceção do autor, a doutrina, em geral, não parece fazer a mesma distinção, 

empregando a terminologia “vulnerabilidade relativa/absoluta” ora em um sentido 

(presunção), ora em outro (grau), indiscriminadamente. Por outro lado, no caso de estupro de 

pessoa “que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência” (art. 217-A, §1º, 2ª 

parte), tal raciocínio já é utilizado pela doutrina, embora não se mencione expressamente, pois 

se entende que no caso da incapacidade de resistência, é preciso ponderar o grau de 

vulnerabilidade
199

, até mesmo para fins de correta adequação típica (subseção 5.3).   

 Acreditamos que a discussão não tenha ganhado maior repercussão devido à 

existência de previsão legal expressa quanto às duas faixas etárias (menor de 14 e menor de 

18), sem deixar margem interpretativa, por força do princípio da reserva legal
200

. Assim 

também Mirabete e Fabbrini
201

: 

 

 

Embora se possa falar em vulnerabilidade absoluta e relativa em relação aos 

menores de 18 anos, de acordo com aquelas faixas etárias, a lei não 

concedeu ao juiz margem de discricionariedade que permita aferir no caso 

concreto o grau de maturidade sexual do menor para a aplicação dos 

diversos dispositivos legais.  

 

 

 Em, sentido contrário, Bitencourt entende que é possível a vulnerabilidade 

apresentar-se em graus distintos (relativa ou absoluta) em uma mesma faixa etária legal, não 

devendo se ater aos limites legais previamente definidos, mas valorá-la casuisticamente. Para 

o autor, o fato de um adolescente de 13 anos ter mantido relação sexual com adulto pode não 

ser considerado como estupro de vulnerável, desde que verificado, no caso concreto, que o 

jovem não era absolutamente vulnerável, o que, por isso, afastaria a incidência do tipo penal 

previsto no art. 217-A, pois este só se constituiria de sujeito passivo dotado de vulnerabilidade 

absoluta. A hipótese, no entanto, não excluiria a possibilidade de configuração do tipo de 

estupro simples (art. 213, CP).
202

 O raciocínio é interessante e será retomado mais adiante, em 

momento oportuno. 
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 Já sobre a presunção relativa ou absoluta de vulnerabilidade, o debate revive muitas 

das posições sustentadas, desde antes da Lei 12.015/09, acerca da presunção de violência 

contida no art. 224 do CP (revogado). Não causa frisson a afirmação de que depende de 

comprovação, no caso concreto, a vulnerabilidade das pessoas que se enquadrem na definição 

do §1º do art. 217-A, mas é quando se fala da vítima menor de 14 anos (caput do artigo) que a 

controvérsia se instala. Acerca do tema, identificam-se duas principais vertentes na doutrina e 

na jurisprudência, basicamente: a da teoria relativa e a da teoria absoluta.   

I) Teoria relativa 

 A tese sustentada por esta corrente parte da premissa de que a controvérsia trazida 

pelo tipo inédito do art. 217-A apenas deslocou, para a vulnerabilidade, a antiga polêmica 

acerca da violência presumida. Nas palavras de Nucci: “Se, durante anos debateu-se, no 

Brasil, o caráter da presunção de violência – se relativo ou absoluto –, sem o consenso, a bem 

da verdade, não será a criação de novo tipo penal o elemento extraordinário a fechar as portas 

para a vida real.”
203

 O autor julga inviável considerar, nos dias atuais, completamente 

inoperante o consentimento de um menor com 13 anos para a prática sexual, principalmente 

quando comprovada sua experiência
204

.   

 Igualmente, acentua que a disposição do art. 68 da Lei 12.594/12
205

 “nada mais é do 

que a consagração da pura realidade”, a qual não foi devidamente considerada pela Lei 

12.015/09 pois, se o adolescente com 16 anos de idade, sujeito à medida de internação, pode 

receber visitas íntimas de seu companheiro (se casado ou em união estável), não deveria ser 

tomado como estupro qualquer ato libidinoso praticado com menor de 14 anos.
206

  

 Esse é o a tese defendida pela maior parte da doutrina, a citar, por exemplo: Cezar 

Roberto Bitencourt, Rogério Sanches, Damásio de Jesus e André Estefam
207

, este último cuja 

lição vale a pena ser transcrita: 

 

 

Persistirá, desta feita, a crítica fundamental ao critério rígido eleito, ou seja, 

pode haver indivíduos que, apesar de não terem atingido a idade citada, 

possuam consciência e maturidade sexual. Justamente por essa razão, 

entendemos que o conceito de vulnerabilidade não pode ser absoluto (apesar 

da nítida intenção do legislador em assim considerá-lo), admitindo prova em 
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contrário, notadamente quando se tratar de adolescentes (indivíduos com 

12 anos já completados) (grifos no original) 

 

 

 Ainda seguindo o magistério de Guilherme Nucci, o autor argumenta que o fato de a 

lei ter exigido expressamente, dos enfermos e deficientes mentais, a ausência do “necessário 

discernimento para a prática do ato” (art. 217-A, §1º), só reforça o entendimento de que a 

vulnerabilidade prevista no caput é relativa.
208

 

 Outro argumento invocado por essa corrente é o da proporcionalidade. Levando-se 

em conta que a pena mínima cominada ao estupro de vulnerável (8 anos de reclusão) é 

superior até mesmo à do homicídio simples
209

 (6 anos), além de ser considerado crime 

hediondo (art. 1º, VI, da Lei 8072/90), o mais correto seria reconhecer a vulnerabilidade como 

um conceito relativo, que admite prova em contrário, “isto é, a demonstração de que o 

parceiro tinha plena consciência e maturidade sexual”
210

. 

 No mesmo sentido, é lapidar lição de Cezar Roberto Bitencourt: 

 

 

Embora se tenha utilizado outra técnica legislativa, qual seja, suprimir a 

previsão expressa da presunção de violência, certamente, a interpretação 

mais racional deve seguir o mesmo caminho que vinha trilhando a 

orientação do STF
211

, qual seja, examinar caso a caso, para se constatar, in 

concreto,as condições pessoais de cada vítima, o seu grau de conhecimento e 

discernimento da conduta humana que ora se incrimina, ante a extraordinária 

evolução comportamental da moral sexual contemporânea.  

 

 

 Cumpre lembrar ainda que, na defesa da relatividade da presunção de 

vulnerabilidade, atua também a teoria constitucionalista
212

, segundo a qual a presunção de 

violência no estupro praticado contra pessoa vulnerável não pode nunca ser tida como 

absoluta, sob pena de se consagrar uma responsabilidade penal objetiva, que viola 

frontalmente o moderno direito penal da culpa e o princípio da presunção de inocência (art. 

5°, LVII, da CRFB/88
213

). 
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 O Código Penal, ao tutelar de modo especial o menor de catorze anos, aproximou-se 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), reconhecendo a necessidade de tratamento 

especial, pelo Estado e pela lei, de crianças e adolescentes. Essa mesma aproximação rendeu à 

teoria relativa uma nova crítica à reforma legislativa de 2009. Argumentou-se que, se o ECA 

distingue criança de adolescente, definindo este como o indivíduo entre 12 e 18 anos de 

idade
214

, imputando-lhe responsabilidade maior e sujeitando-o a medidas socioeducativas 

como a internação, deveria a Lei 12.015/09 ter adotado o mesmo parâmetro etário, ao invés de 

considerar o menor de catorze anos um completo incapaz para ter relação sexual
215

.  

 Assim, diferentemente dos demais autores citados, Nucci não defende simplesmente 

a relativização; em verdade, o autor defende que a proteção do menor de 12 anos (criança, nos 

termos do ECA) ainda merece ser considerada absoluta no cenário sexual, sendo relativa 

apenas quanto às vítimas que tenham entre 12 e 14 anos.
216

 Embora Bitencourt entenda que o 

doutrinador também reconhece “duas espécies de vulnerabilidade”, não nos parece que ele 

diferencie uma concepção da outra, porque não faz qualquer menção à “medida” ou “grau” de 

vulnerabilidade, adotando mesmo um critério misto
217

. 

 João Daniel Rassi
218

 parece trilhar o mesmo caminho, pois afirma que o Código 

Penal, na previsão do caput do art. 217-A, elegeu indevidamente os menores de 14 anos como 

absolutamente incapazes, sendo a incapacidade de compreensão daqueles entre 12 e 14 anos 

apenas relativa. Concebendo a idade como elementar normativa do tipo, sujeita à integração 

de sentido, portanto, Rassi entende que a melhor interpretação é tomar a vulnerabilidade como 

absoluta apenas para as crianças, assim definidas pelo ECA (até 12 anos incompletos), 

conjugando-se as normas penais e estatutárias.  

 Com muita cautela, o autor esclarece que, em se tratando de menores com 14 anos 

incompletos, 13 e 12 anos completos, ainda que se lhes reconheça capacidade de compreensão 

e, por conseguinte, capacidade relativa para a prática do ato sexual, isso não significa que 

serão desprovidos de proteção legal. Para ilustrar o raciocínio, exemplifica com a seguinte 

situação: “Pai convence a filha menor, entre 12 e 14 anos, de que certos toques de conotação 

sexual são normais ou naturais porque significam demonstração de amor filial, conseguindo, 
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dessa forma, que ela não resista, por receio de que o pai pense que não gosta dele.”
219

 É por 

situações como essa, não raras na vida real, que o autor ressalta a necessidade de sempre se 

verificar a outra face da vulnerabilidade, isto é, a existência de abuso como vício de vontade 

dos menores, o que afasta qualquer possibilidade de consentimento, como é o caso. 

 Com todo o respeito, não parece ser a melhor compreensão, pois não parece haver 

motivo plausível para considerar que a vulnerabilidade (ou capacidade de compreensão e 

consentimento) de um jovem com 12 anos de idade seja tão diferente da vulnerabilidade de 

outro com 11 anos ao ponto de uma poder ser absoluta e outra relativa. Sobre a questão, 

pertinente a análise de Renato de Mello Jorge Silveira
220

:  

 

 

A ponderação sobre a vertente da presunção absoluta tem como raízes, de 

um lado, o positivismo jurídico e, de outro, o arraigado moralismo reinante 

na esfera penal sexual. [...] Primeiramente, a escolha aleatória de uma idade 

como marco fronteiriço entre a possibilidade de consenso e a presunção de 

violência é algo por demais arbitrário, nunca podendo ser tido de forma 

absoluta. 

 

 

  Assim, as mesmas razões aduzidas pela teoria relativa para defender que a 

vulnerabilidade do menor de 14 anos não pode ser considerada um dado apriorístico se 

aplicam para rechaçar uma suposta teoria mista que, de maneira igualmente “arbitrária”, 

fecharia os olhos para determinada realidade brasileira, na qual meninos e meninas têm, no 

mesmo contexto social, aos 11 e aos 13 anos, praticamente as mesmas chances de iniciar a 

vida sexual
221

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

II) Teoria absoluta 

 Os adeptos dessa teoria, em geral, afastam-se do antigo debate em torno do revogado 

art. 224 do CP, reputando-o ultrapassado e defendendo ser outra a questão atual. Conforme o 

ensinamento de Rogério Greco
222

: 

 

 

A determinação da idade foi uma eleição político-criminal feita pelo 

legislador. O tipo não está presumindo nada, ou seja, está tão somente 

proibindo que alguém tenha conjunção carnal ou pratique outro ato 
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libidinoso com menor de 14 anos, bem como com aqueles mencionados no 

§1º do art. 217-A do Código Penal. (Grifos nossos.) 

 

 Para utilizar as mesmas palavras da Justificação ao Projeto de Lei que originou a Lei 

12.015, trata-se de objetividade fática
223

, com a qual Renato Brasileiro de Lima
224

 também 

concorda, assim vejamos: 

A nosso ver, como foi criada figura delituosa autônoma, passa a haver um 

critério objetivo para a tipificação do crime de estupro de vulnerável do art. 

217-A, caput, do CP, qual seja, a idade da vítima. Logo, se o agente tiver 

conhecimento de que a vítima era menor de 14 (catorze) anos à época do 

crime, o simples fato de com ela manter conjunção carnal caracteriza o crime 

de estupro de vulnerável, pouco importando o fato de a vítima  ter se 

prostituído anteriormente.  

  

 

 Acompanhando o pensamento, Cleber Mason
225

 leciona que para a caracterização do 

crime do art. 217-A, basta a realização de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a 

vítima, inclusive com a sua anuência, pois como se sabe tal consentimento não tem validade 

diante da lei.  

 Julio Mirabete e Renato Fabbrini
226

, que antes da reforma legislativa de 2009 

sustentavam ser relativa a presunção de violência (subseção 4.1), assumindo posição 

claramente distinta, são taxativos ao afirmar:  

 

 

[...] não há mais que se cogitar de presunção relativa de violência [...], 

configurando-se crime na conjunção carnal ou ato libidinosos praticados 

com menor de 14 anos, ainda quando constatado, no caso concreto, ter ele 

discernimento e experiência nas questões sexuais. É irrelevante também se o 

menor já foi corrompido ou exerce a prostituição, porque se tutela a 

dignidade sexual da pessoa independentemente de qualquer juízo moral [...] 

 

 

            Conforme lição de Adelina Carvalho,
227

 a determinação de um limite etário como 

marco para a aquisição da capacidade de autodeterminação sexual do indivíduo não é recente. 

Já no Direito Romano encontramos o princípio Qui velle non potuit, ergo noluit (em 

vernáculo: quem não pode querer não quer, quem não pode consentir dissente). Foi esta a 
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lógica fundamentadora de várias legislações estrangeiras que também adotaram o critério 

objetivo da idade para conferir validade ao consentimento do menor à prática sexual.       

 Consoante a pesquisa de André Estefam
228

, em Portugal, adotou-se a mesma idade 

que no Brasil (art. 172º, 1 do Código Penal lusitano), mas na Espanha e na Argentina, o limite 

é de 13 anos de idade (art. 181.2 e art. 119 dos respectivos códigos penais). Em seguida, o 

doutrinador questiona se em Portugal e no Brasil as pessoas demorariam mais do que na 

Espanha e na Argentina para amadurecerem sexualmente. 

 A pergunta, assim colocada, conduz a uma resposta óbvia, mas nem tão pertinente ao 

estudo do tipo do estupro de vulnerável. É claro que brasileiros e portugueses não demoram 

mais a amadurecer; o amadurecimento sexual é um processo inerente à natureza humana. 

Todavia, em nosso sentir, talvez o maior erro da corrente absoluta seja relacionar a 

maturidade sexual precoce com a capacidade de autodeterminação sexual, como se a 

existência da primeira levasse ao surgimento da segunda. Ocorre, todavia, que a ciência não 

reconhece tal causalidade, sendo seguro afirmar que o desenvolvimento físico não acompanha 

necessariamente – e na maioria das vezes – o desenvolvimento psicológico. Assim, o fato de 

que biologicamente um ser humano pode atingir sua maturidade sexual
229

 aos 15 anos não 

significa dizer que a esta idade terá ele atingido sua maturidade psíquica
230

, esta sim, 

fundamental para a existência de autodeterminação e liberdade sexual. 

 Mirabete e Fabbrini, na mesma obra em que defendiam a possibilidade de se 

relativizar a violência presumida, contraditoriamente afirmaram que “embora seja certo que 

alguns menores, com essa idade, já tenham maturidade sexual, na verdade não ocorre o 

mesmo com o desenvolvimento psicológico”
231

. Ainda que se defendesse a existência de 

plena maturidade psicológica do menor de 14 anos, é fundamental situar a questão no seu 

devido lugar, isto é, na análise da tipicidade material da conduta, a partir da análise do bem 

jurídico tutelado pelo tipo, o que será feito no capítulo 5.   

 Em outra perspectiva, aproveitando a discussão da (in)existência de maturidade – e, 

por conseguinte, capacidade de consentimento – como causa da relativização da previsão do 
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caput do art. 217-A, interessante traçar um paralelo entre esta e a inimputabilidade penal. Nas 

palavras de João Daniel Rassi: “o direito penal, do ponto de vista da vítima, leva em conta as 

pessoas em três categorias: os absolutamente incapazes, relativamente incapazes e os 

capazes”. Na primeira classificação, o Código Penal colocou os menores de 14 anos. A 

vulnerabilidade desses seria, portanto, uma espécie de incapacidade penal, só que da 

perspectiva vitimológica.  

 Já a inimputabilidade, como se sabe, é a incapacidade de culpabilidade, incapacidade 

penal da perspectiva do autor, portanto, estabelecida no art. 228 da Constituição
232

 e art. 27 do 

Código Penal
233

. Cezar Roberto Bittencourt234
 explica que: 

 

 

[...] a legislação brasileira seguiu o sistema biológico, ignorando o 

desenvolvimento mental do menor de dezoito anos, considerando-o 

inimputável, independentemente de possuir a plena capacidade de entender a 

ilicitude do fato ou de determinar-se segundo esse entendimento [...] Razões 

de política criminal levaram o legislador a optar pela presunção absoluta de 

inimputabilidade do menor de dezoito anos.  

 

 

 Pode-se dizer, então, que da mesma maneira que o legislador entendeu por bem 

adotar o sistema biológico e fixar objetivamente um limite etário para a menoridade penal 

geral – e não se admite qualquer relativização quanto a isso – assim também ele instituiu a 

menoridade sexual, prevendo o estupro de vulnerável. É de se notar que a maioridade sexual 

(14 anos completos) é bem inferior à maioridade penal (18 anos completos), pelo que o 

legislador andou bem, a nosso ver, tendo em conta a relevância da conduta a cujo 

consentimento se confere validade penal
235

 em um e em outro caso.  

 Bitencourt também parece vislumbrar a correlação existente entre os dois institutos 

quando afirma que o legislador optou por incluir, na condição de vulnerabilidade, pessoas que 

são absolutamente inimputáveis, embora não todas
236

, mas a doutrina, de modo geral, evita 
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qualquer referência nesse sentido. André Estefam
237

 chega mesmo a defender que “o conceito 

de vítima vulnerável por comprometimento mental em nada se confunde com a noção de 

inimputabilidade”, omitindo-se, porém, quanto às demais categorias de vulnerabilidade. Sem  

objetivo de aprofundamento, entretanto, deixamos apenas a provocação sobre o que 

acreditamos ser um ponto, embora pertinente, quase nada explorado no estudo do tipo penal 

em comento.  

 

 Adiante, é de extrema importância ponderar que, no terreno estreito da legalidade 

penal, não deixou o legislador muito espaço ao intérprete para tergiversações na aplicação da 

norma do caput do art. 217-A. Juarez Tavares ensina que o princípio da legalidade, inserido 

no art. 5°, XXXIX, da Constituição da República, pelo qual se exige uma exata descrição da 

conduta criminosa, tem por fim evitar que o direito penal se transforme em instrumento 

arbitrário, orientado pela conduta de vida ou pelo ânimo
238

. Nesse sentido, sempre atual a 

lição de Hungria: 

 

 

[...] não deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo da lei, mas 

um revelador de todo o possível direito que nela se encerra, suprindo-lhe a 

inexplicitude decorrente da imperfeição da linguagem humana. É-lhe 

vedado, entretanto, negar a lei. Notadamente em matéria penal [...] tem de 

aplicar o direito positivo, o direito expresso ou latente nas leis, e não o 

direito idealmente concebido [...]. Pode e deve humanizar a regra genérica da 

lei em face dos casos concretos de feição especial, ou procurar revelar o que 

a letra concisa da lei não pôde ou não soube dizer claramente; mas isso 

dentro da própria latitude do sentido ou escopo dos textos, e nunca ao 

arrepio deles, ou substituindo-os pelo que arbitrariamente entende que devia 

ter sido escrito, segundo a sua ideologia pessoal. 

 

 

 Mesmo sob a antiga redação da violência presumida, já havia quem considerasse 

que, ao fixar desde logo a idade, o Código não teria deixado ao aplicador a aferição, em cada 

caso, da maturidade da menor
239

. Nas palavras de Rogério Greco
240

, a finalidade do revogado 

art. 224, a, do CP [assim como, ainda mais explicitamente, do atual art. 217-A], era proteger 

os menores e punir aqueles que, estupidamente, deixavam aflorar sua libido com crianças ou 

adolescentes ainda em fase de desenvolvimento.    
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 Assim, adotar uma interpretação relativizante é, além de afrontar o imperativo de 

legalidade, ir de encontro com a mens legis, intimamente conectada com a doutrina da 

proteção integral e com a proibição da proteção insuficiente
241

. Em lição ainda aplicável, o 

Ministro Carlos Velloso, em antigo julgamento do STF
242

, assim encaminhou seu voto: “a  

afirmativa no sentido de que a menor era  leviana não me parece suficiente para retirar-lhe a 

proteção da lei penal. Leviana, talvez seja, porque imatura, não tem, ainda, condições de 

discernir livremente”. Antônio Carlos Gomes da Costa
243

argumenta que: 

 

 

De fato a concepção sustentadora do Estatuto [ECA] é a chamada Doutrina 

da Proteção Integral defendida pela ONU com base na Declaração Universal 

dos Direitos da Criança
244

. Esta doutrina afirma o valor intrínseco da criança 

como ser humano; a necessidade de especial respeito à sua condição de 

pessoa em desenvolvimento; o valor prospectivo da infância e da juventude, 

como portadora da continuidade do seu povo e da espécie e o 

reconhecimento da sua vulnerabilidade o que torna as crianças e 

adolescentes merecedores de proteção integral por parte da família, da 

sociedade e do Estado, o qual deverá atuar através de políticas específicas 

para promoção e defesa de seus direitos. (Grifos nossos.) 

 

 

 Num segundo olhar, o legislador parece ter se afinado com a doutrina que, sob os 

influxos do novo constitucionalismo no Direito Penal, atenta para o problema da insuficiência 

da proteção estatal, constatando que o legislador penal pode falhar na promoção e defesa dos 

direitos fundamentais quando a severidade de suas previsões não chega a oferecer uma 

proteção suficientemente satisfatória e efetiva. 

 Nas palavras de Luciano Feldens
245

: 
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A doutrina e a jurisprudência tradicionais costumam conjugar a máxima da 

proporcionalidade à noção de proibição do excesso [...] Sem embargo, a 

proibição do excesso revela-se apenas como uma de suas faces. O 

desenvolvimento teórico dos direitos fundamentais como imperativos de 

tutela (deveres da proteção) tem sugerido que a estrutura da 

proporcionalidade conta com variações que fazem dela decorrer, ao lado da 

proibição do excesso, a proibição de infraproteção ou de proteção deficiente 

(Untermassverbot) a um direito inequivocamente reconhecido como 

fundamental. (Grifos nossos.) 

 

 

 De um lado, a proibição de excesso, pilar do garantismo e do direito penal mínimo
246

, 

visa frear o arbítrio estatal, impondo “limites na forma de proibições ou condições impostas 

ao “quando” e ao “como” do exercício do poder de punir, para a tutela de valores – como os 

direitos inalienáveis [do indivíduo] [...]” 
247

. De outro, o princípio da vedação de insuficiência 

informa que a resposta estatal deve ser adequada e suficiente à proteção e promoção dos bens 

fundamentais eleitos pelo Constituinte. Sobre o princípio, Martha de Toledo Machado
248

 

explica que:  

 

 

[...] na proteção dos bens-valores fundamentais das pessoas humanas, 

implica reconhecer que a tutela penal deve dar suficiente proteção a esses 

bens-valores fundamentais, na sua concreta conformação ditada pelo 

ordenamento constitucional; pena de ineficácia da Constituição e 

ilegitimidade da lei ordinária. 

 

 

 A vulnerabilidade infanto-juvenil foi objeto de proteção constitucional, ainda que 

não de maneira expressa, por meio do imperativo de tutela da integridade e do direito ao pleno 

desenvolvimento da personalidade, livre de interferências estranhas ao seu interesse. Se a 

criança e o adolescente não fossem particularmente vulneráveis, não teria a Carta Magna 

estabelecido rol tão extenso e minucioso de direitos e nem teria estendido à sociedade tão 

vultoso dever de zelo, como o fez no art. 227, in verbis:  

 

 

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. 
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[...] 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 

criança e do adolescente.  

(Grifos nossos.) 

 

 

 Desse modo, a leitura isolada da noção jurídica de vulnerabilidade e do 

recrudescimento
249

da previsão penal para os atos sexuais praticados com menores de catorze 

anos não conduz à devida compreensão da reforma normativa feita pela Lei 12.015/09. A 

melhor interpretação do art. 217-A, caput, é sistemática e teleológica, levando em 

consideração, não só o Código Penal como um todo, mas também os dispositivos pertinentes 

da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Por todo o exposto, filiamo-nos à teoria absoluta, entendendo que o debate pela 

relatividade da presunção de vulnerabilidade não tem lugar porque não se põe nesses termos; 

não se trata de concluir se a vítima tem ou não maturidade sexual, se tem ou não 

discernimento sobre sexo, mas sim de reconhecer que, por sua peculiar condição, previamente 

reconhecida pelo legislador, ela é vulnerável e merece proteção especial do Estado. Daí, 

inclusive, depreende-se a real importância de se delimitar o conceito jurídico de 

vulnerabilidade.  

 

5.6 BEM JURÍDICO TUTELADO  

 

 Como bem afirma João Daniel Rassi
250

, a correta interpretação legal que representa 

um Direito Penal como instrumento de garantias pessoais leva em consideração vários outros 

vetores, tais como o bem jurídico e a tipicidade substancial. Para muitos
251

, o bem jurídico 

protegido pelo tipo penal do art. 217-A é a dignidade sexual do sujeito passivo, mesmo bem 

protegido pelos demais tipos do mesmo capítulo (arts. 218, 218-A e 218-B). Por todos, cite-se 

a definição de Cezar Roberto Bitencourt
252

: 
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O bem jurídico protegido, no crime de estupro de vulnerável, é a dignidade 

sexual do menor de catorze anos e do enfermo ou deficiente mental que 

tenha dificuldade em discernir a prática do ato sexual, a exemplo do que 

ocorre com a previsão contida nos arts. 218 e 218-A e B [...] (grifos no 

original) 

 

 

 Outra parte da doutrina, com mais especificidade, define o bem tutelado como sendo 

a liberdade sexual e o pleno desenvolvimento das pessoas vulneráveis.
253

 Ou, ainda há quem 

defenda ser, quanto aos menores de 14 anos, a candura, a inocência e a falta de maturidade 

mental no que se refere à própria sexualidade
254

.  

 Damásio de Jesus
255

, distinguindo para cada espécie de vítima vulnerável prevista no 

art. 217-A um bem jurídico próprio, dispõe que, para os menores de catorze anos, a lei 

pretende salvaguardar o ingresso precoce na vida sexual, defendendo sua inocência 

e,”sobretudo, seu progressivo e gradual amadurecimento.” Para os enfermos ou deficientes 

mentais e aqueles que por qualquer motivo não possam oferecer resistência, o objeto da tutela 

penal seria sua intangibilidade sexual, sendo que para os últimos, seria protegida ainda “em 

outro plano, sua liberdade de autodeterminação (comprometida em razão de sua absoluta 

incapacidade de resistir)”. Mirabete e Fabbrini
256

 também distinguem, afirmando que 

especificamente o caput do artigo 217-A tem como objeto central de tutela o desenvolvimento 

sexual do menor de 14 anos.   

 Em outra perspectiva, Martha Machado defende que o bem jurídico tutelado, nos 

crimes sexuais contra crianças e adolescentes, aproxima-se mais do direito fundamental à 

integridade do que da liberdade sexual. Nas palavras da autora
257

: 

 

 

[...] no plano jurídico estrito da questão, nas figuras penais de ofensa direta a 

bem individual de crianças e adolescentes, o ponto focal da tutela penal é a 

integridade (nas sub-facetas da integridade física, psíquica e moral) e não a 

liberdade sexual, num sentido estrito; ainda que, em relação aos adolescentes 

(pessoa maior de 12 anos), o direito à liberdade sexual passe, também, a 

figurar no centro do foco e, considerando que, quanto mais tenra a idade da 

vítima (presente ou não a violência real) mais o centro da tutela penal se 

identifica com a integridade.  
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 A delimitação do bem jurídico sexual, em termos gerais, tem sido objeto de intenso 

debate na doutrina. Hodiernamente, a interpretação majoritária caminha para a exclusão de 

qualquer conteúdo moral do seu conceito, havendo quem sustente até mesmo que, nesse 

sentido, o único bem jurídico tutelável seja a liberdade sexual
258

. Especialmente nas 

incriminações que envolvam abuso sexual de crianças e adolescentes, grande é a variação no 

campo doutrinário sobre qual seria o bem jurídico tutelado
259

. Tanto é assim que, ao tratarmos 

do estupro de vulnerável, o juízo de tipicidade sobre a conduta prevista no caput do art. 217-

A gera diversas indagações que não surgem no exame do parágrafo 1º do mesmo artigo. 

 Tal constatação nos leva a considerar que, estritamente com relação ao estupro de 

vítima vulnerável menor de 14 anos, a noção de dignidade sexual como bem jurídico penal 

ainda está a merecer melhor compreensão. É o que se passará a analisar. 

 Tomar a dignidade sexual como bem jurídico tutelado pela figura penal do estupro 

de vulnerável, em todas as suas formas (caput e §1º do art. 217-A) é posição que se assume 

principalmente pela consideração de que é ela, assim como o seu conceito-fonte (dignidade da 

pessoa humana), a matriz de todos os outros direitos da personalidade
260

, sendo o maior 

escudo jurídico da integridade e da liberdade humanas, em todas as suas expressões.  

 Se considerarmos a liberdade sexual como único bem jurídico tutelado pelo tipo, 

incorremos em equívoco cuidadosamente tratado por Bitencourt
261

 em magistério que merece 

transcrição: 

 

 

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 a vulnerabilidade.  

 

 

 Assim também Greco
262

, que afirma que um adolescente de 14 (catorze) anos, por 

mais que tenha uma vida desregrada sexualmente, não é suficientemente desenvolvido para 

decidir sobre seus atos sexuais, pois sua personalidade ainda está em formação. O mesmo 
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entendimento é seguido, ainda, por Luciana Potter
263

, cuja opinião se resume nos seguintes 

termos:  

 

[...] nos crimes sexuais que envolvem crianças e adolescentes, mais do que a 

liberdade sexual, são violadas também a integridade física, psíquica e a 

dignidade da pessoa humana, pois a sexualidade em crianças e adolescentes, 

jovens cujas personalidades ainda se encontram em desenvolvimento, não se 

pode, consequentemente, falar em “liberdade sexual” ou autonomia para 

determinar seu comportamento no âmbito sexual. 

  

 

 Quanto à autodeterminação, aliás, João Daniel Rassi
264

, alinhando-se ao 

entendimento de Renato de Mello Jorge Silveira, considera que é a autodeterminação sexual 

do menor o bem jurídico tutelado pelo estupro de vulnerável. Nesse ponto, conforme lição de 

Emiliano Borja Jiménez
265

, consideramos que a autodeterminação é apenas mais uma faceta 

da liberdade sexual, pelo que àquela também se aplicam as críticas de se considerar esta o 

único objeto jurídico do tipo. 

 Em apoio a essa perspectiva, Luis Roberto Barroso afirma que “Por trás da ideia de 

autonomia está a de pessoa, de um ser moral consciente, dotado de vontade, livre e 

responsável”(Grifos nossos.).
266

 A noção de autonomia, portanto, depende da noção de 

responsabilidade; defender o contrário seria ignorar a necessária consciência que pressupõe 

toda verdadeira liberdade. É dessa premissa que também parece partir Ferreira, quando se 

refere à criança e ao adolescente como aquele que “por circunstâncias ontológicas, não se 

encontra em condições de dispor volitiva e conscientemente acerca da sua maturidade 

sexual”
267

. Desse modo, parece-nos que há, de fato, condições, ausentes nas crianças e 

adolescentes, para dispor de maneira livre e consciente do próprio corpo e manifestar de 

forma segura sua sexualidade.268
  

 Quanto à maturidade sexual como bem jurídico tutelado no caput do art. 217-A, já 

tivemos a oportunidade de dizer por que a vulnerabilidade em nada se confunde com 

imaturidade sexual (subseção 4.3). Daí se conclui que a criação da figura penal do estupro de 

vulnerável não objetivou a proteção restrita da (i)maturidade sexual dos menores de 14 anos, 
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mas a proteção de sua personalidade como um todo, por considerá-los, não só imaturos 

sexualmente, mas em diversos sentidos, principalmente emocional e psicologicamente, pelo 

que dignos de proteção especial. 

 Cezar Bitencourt explica que a criminalização da conduta descrita no caput do art. 

217-A visa a proteger, muito mais do que a liberdade sexual do menor (que, de fato, não 

existe), mas a evolução e o desenvolvimento normais da personalidade para que tenha, na fase 

adulta, serenidade e base psicossocial (não alterada por qualquer trauma psicológico) para 

decidir livremente seu comportamento sexual
269

. 

 Rassi assinala que, no que diz respeito à previsão contida no caput do art. 217-A, o 

bem jurídico não tem o objetivo de interiorização de certos valores morais da conduta sexual, 

mas de proteger o menor vulnerável de certos estímulos, até que ele seja capaz de decidir, por 

si próprio, acerca de sua sexualidade
270

. Tais observações só vêm a corroborar nosso 

posicionamento, visto que, no campo dos delitos sexuais, não há espectro mais amplo de 

proteção das necessidades da pessoa em desenvolvimento do que a tutela de sua dignidade 

sexual. Sobre esta, Martha de Toledo Machado
271

 assenta, com inteira propriedade, que: 

 

 

[...] a dignidade, no sentido lato, poderia ser vista como um dos valores 

tutelados pela lei penal, nos chamados crimes sexuais contra crianças e 

adolescentes. Num plano mais geral, o desvalor que a lei reprova nas figuras 

de abuso sexual – como estupro ou no atentado violento ao pudor – é a 

redução da criança ou do adolescente a meio, a instrumento de lascívia do 

agente; a vítima desprezada nos seus atributos humanos mais essenciais, 

relacionados ao respeito que a peculiar condição de crianças e adolescentes 

demanda.  

 

  
 Desse modo, entendemos que a concepção de dignidade sexual como bem jurídico 

penal tutelado no estupro de vulnerável encontra fundamento na própria noção de 

vulnerabilidade (subseção 4.2), não podendo dela ser dissociada, pois esta desempenha um 

papel fundamental na construção da tipicidade material. Não é a existência de maturidade 

sexual ou psicológica que afasta a tipicidade do ato sexual praticado com menor de catorze 

anos, como já se disse
272

, mas a inexistência de vulnerabilidade, se porventura comprovada, 

que poderá tornar o fato atípico. 

                                                             
269

BITENCOURT, 2013, p. 97. 
270

RASSI, 2011, p. 67. 
271

MACHADO, Martha de Toledo. Proibições de excesso e proteção insuficiente no direito penal, São Paulo: 

Verbatim, 2009, pp. 142-143. 
272

Tema tratado na subseção 4.3, sendo uma das críticas à teoria relativa do estupro de vulnerável. 



69 
 

Por fim, não se pode olvidar que, como preceitua Luiz Regis Prado
273

, o bem 

jurídico-penal tem na Constituição as suas raízes materiais, sendo assim fundamental, num 

Estado democrático de direito, que a interpretação e a aplicação da lei penal sejam feitas 

sempre conforme a Constituição. Nesse sentido, a eleição da dignidade sexual como objeto 

jurídico da norma do art. 217-A do CP é a que mais condiz com o imperativo constitucional 

de tutela da criança e do adolescente, em todas as dimensões de sua existência, trazido no art. 

227, caput e §4º, da Constituição Federal. 

 

5.7 UMA ANÁLISE CASUÍSTICA  

 

 A divergência sobre a relativização da figura delitiva pode ser situada, no estudo do 

direito penal, no juízo de tipicidade, que, para Zaffaroni, cumpre uma função fundamental na 

sistemática penal. Segundo o autor: “Sem ele a teoria ficaria sem base, porque a 

antijuridicidade deambularia sem estabilidade e a culpabilidade perderia sustentação pelo 

desmoronamento do seu objeto”
274

. Por isso, definir a dignidade sexual como bem jurídico 

penal do estupro de vulnerável repercute necessariamente nessa avaliação, em especial na 

apuração da tipicidade material
275

. 

 Assim, por exemplo, quando um adulto procura e mantém relações sexuais com uma 

jovem de 13 anos envolvida na prostituição, não parece correto – diriam os teóricos da 

corrente relativa – considerar sua conduta criminosa somente porque se enquadra na descrição 

contida no art. 217-A, caput, pois “um comportamento somente adquire relevância penal 

quando formal e materialmente típico”
276

. Portanto, além da tipicidade formal, deve-se 

verificar se a conduta verdadeiramente ofende o bem jurídico tutelado pela norma.  

 No caso acima, poder-se-ia dizer, então, que a conduta violou a dignidade sexual da 

adolescente? A teoria relativa sustentaria que, ao suposto sujeito ativo (o adulto que pagou e 

recebeu o “serviço sexual”), não poderia ser imputado um resultado por ele não produzido, e 

sim pela jovem, a partir do momento em que passou a se prostituir. Por ilustrativo, vale 
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transcrever o entendimento de André Estefam: “se a suposta vítima possui 13 anos de idade e 

vida sexual ativa e voluntariamente pratica ato libidinoso com outrem, não há violação ao 

bem jurídico protegido no Título VI (isto é, sua ‘dignidade sexual’)”. 

 Foi esse, aliás, o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), em julgamento ocorrido em março de 2012, em que foi absolvido um réu acusado de 

ter praticado estupro contra três menores, todas de 12 anos, sob o fundamento de que “não se 

pode considerar crime o ato que não viola o bem jurídico tutelado – no caso, a liberdade 

sexual.”
 277 

Isso porque as menores a que se referia o processo se prostituíam havia tempos 

quando do suposto crime.
 
 

  Ressalte-se que tal julgamento foi proferido com base na legislação vigente antes da 

Lei 12.015/09, por força do princípio da irretroatividade das normas penais
278

. Portanto, o que 

ali se considerou foi a relativização, no caso concreto, da presunção de violência contida na 

alínea “a” do então vigente art. 224 do CP, não havendo o conceito legal de vulnerabilidade à 

época do ato delituoso. Isso, todavia, não altera o fato de que, tomando como bem jurídico a 

liberdade sexual, os Ministros consideraram inexistir tipicidade material no ato sexual, 

praticado sem violência real, com menor de 14 anos (conduta que à época se subsumia ao art. 

213 c/c art. 224, a, e hoje, ao art. 217-A).  

  Sobre o julgado proferido pelo STJ, a opinião de boa parte da doutrina pode ser 

assim resumida: “Por óbvio, a compreensão ou experiência sexual que afasta o injusto típico 

não está atrelada necessariamente ao fato de o menor se prostituir e sim na sua experiência 

sexual, que pode existir nas mais diversas circunstâncias, sendo ele rico ou pobre”
 279

. 

 Com todo o respeito, discordamos de tal entendimento, que defende que a situação 

de vulnerabilidade, a qual legitima a punição da conduta sexual com o menor, não mais 

subsiste se esse já tem vivência sexual (não necessariamente por prostituição) ou, por outro 

motivo, compreende os significados do seu comportamento.  

 Em nossa percepção, assiste razão a Fernando Capez
280

 quando o autor, comentando 

caso semelhante, assinala que nessas hipóteses não se pode afirmar que o menor prostituído 
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seja incapaz de compreender o que faz. Sem dúvidas, não seria uma afirmação crível, pois ao 

menos no nível da intelecção básica, sabe-se que tem consciência, o que, no entanto, não ilide 

sua vulnerabilidade, dada a sua condição de menor sujeito à exploração sexual, sendo 

evidente a situação de fragilidade em que se encontra. 

 Sobre o tema, merece destaque o estudo de Eva Faleiros281: 

 

 

As instituições (governamentais, não governamentais, internacionais), 

profissionais, pesquisadores e estudiosos da exploração sexual vêm 

questionando o termo prostituição de crianças e adolescentes, por 

considerarem que estes não optam por este tipo de atividade, mas que a ela 

são levados pelas condições e trajetórias de vida, induzidos por adultos, por 

suas carências e imaturidade emocional, bem como pelos apelos da 

sociedade de consumo. Neste sentido, não são trabalhadores do sexo, mas 

prostituídos, abusados e explorados sexualmente, economicamente e 

emocionalmente. (Grifos nossos.) 

 

 

 Na mesma direção se coloca Eugênio Pacelli
282

, para quem o só fato da prostituição 

infantil já é indicativo de exploração sexual. Nas palavras do eminente doutrinador:  

 

 

[...] o fato de a menor (criança ou adolescente) já ter mantido várias outras 

relações sexuais não pode significar o livre exercício de sua liberdade 

sexual. Ao contrário, se é de prostituição que se cuida, tudo aponta na 

direção oposta: trata-se de aviltante exploração sexual daquele que se viu 

emancipado em uma sexualidade que, muito provavelmente, sequer teve 

oportunidade de conhecer. [...] Criança tem curiosidade sexual, sim. E acaba 

exercendo essa curiosidade no seu círculo de iguais (crianças também). O 

adulto, porém, não pode aproveitar-se dessa curiosidade, conferindo-lhe o 

signo da liberdade.  

 

 

 A parte final do comentário é de extremo proveito para a introdução de outro caso 

hipotético, absolutamente distinto, mas igualmente fértil à reflexão da tipicidade substancial 

do delito previsto no art. 217-A, caput. Imagine-se que são namorados um menino de 

dezessete anos e uma menina de treze, e que mantém relações sexuais às escondidas do pai da 

menor, situação não rara nos dias atuais. Indiscutivelmente, os atos sexuais praticados pelo 

casal se ajustam formalmente à conduta descrita do estupro de vulnerável, estando presentes 
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todos os elementos do tipo objetivo. Haveria, contudo, verdadeira tipicidade penal na conduta 

do menor?   

 André Estefam considera possível, em abstrato, a responsabilização de jovem menor 

de 18 anos por prática de ato infracional análogo ao estupro de vulnerável, sujeitando-se à 

aplicação de medidas socioeducativas previstas no ECA. Não deixa claro se admite como 

típica a mera conduta sexual entre menores ou se se refere apenas à conduta sexual violenta 

entre esses. Logo a seguir, porém, Estefam
283

 faz uma ressalva, alertando para:  

 

 

[...] o cuidado que se deve ter na interpretação do alcance dos tipos penais, 

com vistas à proteção do valor fundamental (tipicidade material), já que a 

prática de atos libidinosos, como carícias íntimas, entre jovens de idades 

próximas (por exemplo, ambos com 13 anos), não pode significar a 

realização de um ato capaz de sujeitá-los a um processo perante o juízo da 

infância e da juventude, com ameaça de aplicação de medidas 

socioeducativas. 

 

 

 João Daniel Rassi
284

 parece também admitir a possibilidade, também conhecida por 

“estupro bilateral”
285

, uma vez que afirma que o mesmo raciocínio que adota, para verificar a 

vulnerabilidade do menor de até 12 anos diante do abuso,“pode ser empregado quando o ato 

sexual envolva dois menores, tendo em vista a existência na legislação brasileira do ato 

infracional”. Por outro lado, em passagem que nos parece mais acertada, assevera que: “Não 

haverá abuso sexual quando se trata de relações em que há afeto, como nas experiências 

sexuais entre menores, desde que sejam naturais e façam parte do saudável desenvolvimento 

da identidade sexual”. 

 Todavia, imperioso distinguir situações como a do exemplo dado de outras em que o 

sujeito ativo, embora inimputável, tenha muito mais idade que o outro menor com o qual 

realiza o ato sexual. É dizer, na hipótese do casal de namorados de 17 e 13 anos, não nos 

parece haver violação da dignidade sexual da menor de 14 anos, porquanto existe uma causa 

sentimental para a intimidade do sexo, partilhada por ambos os atores que se encontram em 

estágios de vivência bem próximos.  

 Já no caso, por exemplo, de menor de 17 anos que seja encontrado realizando ato 

libidinoso com criança de 8 anos, perfeitamente aplicável o pensamento esposado pelos 

autores acima, pelas razões que Inês Ferreira Leite bem dispõe: “O abuso sexual pode ser 
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cometido entre menores, desde que o agressor seja significativamente mais velho do que a 

vítima, ou quando está numa posição de poder ou controlo (sic) sobre a outra criança.”
286

. 

 Parece-nos que, ao considerar vulnerável o menor de 14 anos, o legislador presumiu 

um ato sexual praticado entre um adulto e um menor, situação em que a vulnerabilidade é 

evidente, não entre dois menores. Assim, entendemos que, enquanto na primeira situação 

sempre haverá tipicidade material, na segunda é perfeitamente possível que não haja, sendo 

somente um relacionamento natural entre dois jovens, situação que evidentemente não se 

insere na finalidade da norma do art. 217-A, que visa a punir a ofensa da dignidade sexual.   

 Em síntese, partilhamos do entendimento de Ana Rita Alfaiate
287

, segundo o qual 

pelo menos (não somente) dois fatores podem determinar a inexistência de crimes, nestas 

circunstâncias: primeiro, o ato ser praticado entre dois menores, não revelando qualquer 

abuso; segundo, o contexto sociocultural em que o ato acontece. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 De todas as considerações feitas, podem ser extraídas as seguintes conclusões: 

1. Além dos princípios que devem nortear o intérprete em qualquer seara do direito penal, 

como o da intervenção mínima e da dignidade da pessoa humana, quando se trata de 

crimes sexuais, não apenas contra vítima vulnerável, o direito à livre formação da 

personalidade e a dignidade sexual adquirem particular relevo, e é com tal importância que 

devem ser considerados. 

2. A tutela estatal da integridade humana contra violações sexuais está presente desde o 

Código Penal imperial do Brasil (1830), mas é evidente que os destinatários da proteção 

penal mudaram com o passar do tempo. Onde antes a virgindade feminina, objeto primário 

da tutela do Estado punitivo, após tantas transformações na consciência social, hoje está a 

vulnerabilidade, conceito introduzido pelo legislador contemporâneo no que se apelidou de 

“a reforma de 2009”. 

3. A conceituação do termo legal “vulnerabilidade”, embora não receba a atenção necessária 

por grande parte da doutrina, é essencial para a compreensão de todo o Capítulo II do 

Título VI da Parte Especial do Código Penal e, notadamente, do estupro de vulnerável, tipo 

previsto no art. 217-A do diploma normativo.  

4. A vulnerabilidade, como demonstrado, não se reduz  

à imaturidade sexual ou incapacidade de discernimento, e sua autonomia frente  

a outros conceitos como liberdade sexual deve ser ressaltada. Traduz-se, na verdade, em 

conceito amplo e relacional, que considera a posição do agente em relação à vítima e as 

reais possibilidades de escolha livre e consciente que esta possui quanto a sua vida sexual. 

5. Ao se determinar o alcance do conceito de vulnerabilidade, mais claros ficam os contornos 

do debate principal inaugurado pela Lei nº 12.015/09 – sobre a relatividade ou não da 

norma do caput do art. 217-A – assim como as razões por que não se pode resumi-lo aos 

mesmos termos da antiga discussão acerca da violência presumida, prevista no art. 224 do 

Código Penal, revogado pela reforma legislativa.  
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6. Nesse particular, a impossibilidade de relativização do comando penal que tipifica o 

estupro de vulnerável contra menor de catorze anos resulta de uma interpretação 

sistemática e teleológica que, ao tratar a dignidade sexual do sujeito vulnerável em toda a 

sua particularidade, mantém-se coerentemente fiel à legalidade penal. Em outras palavras, 

o caráter absoluto emerge, não de uma leitura estritamente dogmática e isolada do 

dispositivo, mas de uma interpretação que, atendo-se aos limites da norma, harmoniza-se 

com todo o estatuto normativo de tutela infanto-juvenil formado pela Constituição Federal 

e pela Lei nº 8.069/90. 

7. A extração da norma absoluta contida no caput do art. 217-A não afasta, todavia, a 

necessária análise in concreto da tipicidade substancial do fato, cuja importância se 

evidencia especialmente quando se trata de ato sexual praticado entre dois menores. Assim, 

enquanto na relação sexual ocorrida entre adulto e menor de catorze anos, há evidente 

situação de vulnerabilidade, inclusive previamente reconhecida pelo legislador, o mesmo 

não se pode dizer de uma relação sexual entre um casal de namorados, um com treze anos 

de idade e outro com dezessete, em que aquele não parece, ao menos a priori, vulnerável à 

vontade deste, razão por que não haveria ofensa à dignidade sexual do mais jovem, 

tornando o fato atípico.  
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