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RESUMO 

 

A presente dissertação trata do novo tipo penal do estupro, oriundo da edição da Lei 

12.015/2009, que contemplou, em um mesmo artigo de lei, tanto a conjunção carnal 

forçada, como outros atentados à liberdade sexual. Mais especificamente, da repercussão 

dessa unificação àquelas situações em que uma mesma vítima é submetida à conjunção 

carnal e a outra violência sexual de igual reprovabilidade. Por força da fusão havida, tem 

vigorado a interpretação que vislumbra nessa situação unidade delitiva. Tal raciocínio, 

todavia, implica desconsiderar parte significativa da lesão, o que jamais fora o objetivo da 

Lei, uma vez que a ideia por trás da reunião das antigas figuras do estupro e do atentado 

violento ao pudor foi reforçar que há condutas tão graves e reprováveis quanto à conjunção 

carnal, das quais também o homem pode ser vítima. Punir atos sexuais múltiplos como 

crime único resta insuficiente, pois não se tutela, de forma plena, a liberdade sexual do 

indivíduo. Para fundamentar o entendimento de que as lesões múltiplas não podem ser 

tomadas como crime único, analisaram-se as diversas teorias referentes à natureza do novo 

tipo, que grande parte da doutrina reputa misto alternativo. Evidenciou-se, contudo, que 

referida categoria não justifica o tratamento mais brando que vem sendo dispensado às 

violações à liberdade sexual. Tal constatação, além de se pautar nos institutos da 

dogmática penal, é fruto da análise de mais de dois mil Acórdãos, coletados no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo e nos Tribunais Superiores, já que em 50% (cinquenta por 

cento) dos julgados em que reconhecida a unidade delitiva, a multiplicidade dos atos 

sexuais em nada impactou a pena mínima. Nos 50% (cinquenta por cento) restantes, 

majoritariamente, o aumento incidente foi o mínimo, de um sexto. Evidencia-se, portanto, 

que uma Lei que veio para melhor proteger a liberdade sexual, quando concretizada, por 

força de uma interpretação que, deliberadamente, desprestigia a vítima, findou por 

desprotegê-la.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estupro. Crime sexual. Direito penal sexual. Natureza do novo 

tipo penal do estupro. Vitimologia. Lei 12.015/2009. 

 

 

 



 

 

RIASSUNTO 

Questa dissertazione tratta della nuova fattispecie penale dello stupro, oriundo dalla 

promulgazione della Legge 12.015/2009, che ha contemplato, in un medesimo articolo di 

legge, tanto la congiuzione carnale forzata, quanto altri attentati alla liberta sessuale. Più 

specificamente, (tratta) degli effetti di questa unificazione a quelle situazioni in cui uma 

stessa vittima è costretta alla congiunzione carnale e ad altra violenza sessuale di pari 

riprovazione. A causa dell´occorsa fusione, è invalsa l´interpretazione che vede in questa 

situazione unità delittuosa. Tale ragionamento, tuttavia, implica trascurare parte 

significativa della lesione, il che in nessun modo è stato lo scopo della Legge, dal momento 

che l´idea che sottende all´unificazione delle antiche fattispecie dello stupro e dell´attentato 

violento al pudore è stata quella di rinforzare il concetto che vi sono condotte così gravi e 

riprovevoli quanto la congiunzione carnale, delle quali pure l´uomo può essere vittima. 

Punire atti sessuali molteplici come delitto unico risulta insufficiente, poiché non si tutela, 

in maniera completa, la libertà sessuale dell´individuo. Per sostenere l´opinione che le 

lesioni multiple non possono essere considerate come delitto unico, si sono analizzate 

diverse teorie concernenti La natura della nuova fattispecie, che grande parte della dottrina 

considera misto alternativo
1[1]

. Si è messo in evidenza, tuttavia, che la riferita categoria non 

giustifica il trattamento più blando che si sta riservando alle violazioni della libertà 

sessuale. Tale costatazione, oltre ad essere presente negli istituti della dogmatica penale, è 

frutto dell´analisi di oltre duemila sentenze, raccolte nella Corte di Appello [Tribunal de 

Justiça, nel texto in portoghese – ndt] di San Paolo e nelle Corti Superiori, già che nel 50% 

(cinquanta per cento) dei giudicati in cui è riconosciuta l´unità delittuosa, la molteplicatà 

degli atti sessuali non ha assolutamente comportato il superamento della pena minima. Nel 

restante 50% (cinquanta per cento), nella maggioranza dei casi, l´aumento (della pena 

mínima) applicato è stato quello del minimo, cioè um sesto. Si mette in evidenza, pertanto, 

come una Legge che è venuta per meglio proteggere la libertà sessuale, quando applicata al 

caso concreto, a causa di una interpretazione che deliberatamente  disprezza la vittima, ha 

finito per toglierle la protezione.  

PAROLE – CHIAVE: Stupro. Delitto sessuale. Diritto penale sessuale. Natura della 

nuova fattispecie penale dello stupro. Vittimologia. Legge 12.015/2009 

 

                                                           
1[1]

 Traduzi literalmente, sem entender: deve-se tratar de um termo técnico. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A matéria referente aos crimes sexuais é circundada por diversas polêmicas.  

 Uma das polêmicas sempre girou em torno do bem jurídico tutelado, havendo 

grandes críticas à antiga proteção dos costumes.  

 Há muito tempo, existe o pleito de que os crimes sexuais devem tutelar não os 

costumes, mas a liberdade sexual do indivíduo.  

 Em certa medida, o Brasil era visto como ultrapassado no que tange aos crimes 

sexuais, seja por falar em proteção de costumes, seja por separar as agressões conforme o 

sujeito passivo do ato, ainda, por equiparar, em termos punitivos, as penas cominadas a 

atos de diferente reprovabilidade.  

 As legislações consideradas mais modernas há um bom tempo trabalham com a 

noção de proteção dos bens jurídicos liberdade e dignidade sexual. Igualmente, as 

legislações mais modernas não distinguem os crimes perpetrados contra mulheres daqueles 

perpetrados contra homens.  

 Por esse sentimento de que o Brasil estaria ultrapassado, em um primeiro 

momento, teve apoio a Lei 12.015/2009, a qual alterou completamente a disciplina legal 

dos crimes sexuais.  

 Há diversos pontos de destaque em referido diploma legislativo.  

 No entanto, o objeto do trabalho diz respeito à fusão feita entre os antigos tipos 

penais do estupro e atentado violento ao pudor, com a criação de um único tipo penal 

contemplando tanto a conjunção carnal forçada, como outros atentados à liberdade sexual.

 Mais especificamente, à repercussão dessa unificação àquelas situações em que 

uma mesma vítima é submetida à conjunção carnal e a outra violência sexual de igual 

gravidade. 

 Haja vista a fusão havida, diversos doutrinadores passaram a sustentar unidade 

delitiva quando praticados, no mesmo contexto e contra uma única vítima, mais de um ato 

sexual.  

 Em contrapartida, parte da doutrina manteve o entendimento de que, mesmo com 

a alteração, permaneceria o concurso de crimes.  

 Cumpre confessar que, a princípio, tal discussão não suscitou maior interesse. 

Entretanto, no ano de 2009, no Seminário Internacional do IBCCrim, houve um painel que 

focou justamente no concurso de crimes no estupro. 
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 Na oportunidade, Guilherme de Souza Nucci expôs as razões pelas quais entende 

que passou mesmo a se tratar de crime único, atentando contra a legalidade a pretensão de 

somarem-se as penas.  

 Em sentido oposto, Silvia Pimentel defendeu, arduamente, que essa interpretação 

fere a justiça e os mais íntimos sentimentos das vítimas. A esse respeito, destacou ser 

bastante diferente para uma vítima ter sido submetida apenas à conjunção carnal, o que já 

não é pouco; e ser submetida à conjunção carnal e a sexo anal. 

 Essa argumentação vitimológica teve um forte impacto. E, aliado a todo esse 

quadro, cumpre lembrar que apenas a mulher pode ser submetida à conjunção carnal, 

mediante violência ou grave ameaça, por um homem
2
.  

 É intrigante notar que, contraditoriamente, uma reforma que visa deixar de tutelar 

os costumes e passar a proteger a liberdade e a dignidade sexual permita uma 

desvalorização tão inclemente da mulher.     

 É importante deixar claro não se compactuar com os exageros defendidos por alas 

mais radicais do feminismo, no sentido de exacerbação indevida de punição para qualquer 

crime perpetrado contra mulheres. 

 Talvez seja até o caso de mencionar que se guardam diversas restrições com 

relação às desproporcionalidades criadas pela Lei Maria da Penha, a qual permite tratar 

diversamente o pai que agride a filha do pai que agride o filho, o que é injustificável
3
.  

 Não obstante, se não se pode tolerar a desproporcionalidade para o mais, também 

não se pode permitir a desproporcionalidade para o menos.  

 O trabalho iniciará com um levantamento da legislação nacional, a partir das 

Ordenações Filipinas, passando pelo Código Criminal do Império, Código Penal de 1890, 

chegando ao Código Penal de 1940. 

 A elaboração da primeira parte do Capítulo I não será adstrita à análise 

meramente descritiva. Procurar-se-á evidenciar as celeumas doutrinárias relativas aos 

crimes sexuais, bem como a visão que se tinha do bem jurídico protegido.  

                                                           
 
2 Atualmente, por força da existência de medicamentos que viabilizam a ereção não natural do órgão sexual 

masculino, é possível que um homem seja forçado a suportar conjunção carnal praticada por uma mulher. A 

esse respeito, importa consignar que o atual tipo penal não mais prevê exclusivamente vítima mulher. É de se 

ressaltar, no entanto, que a hipótese é mais teórica que real.  
3
 - Apesar de as penas para tais agressões serem idênticas, haja vista o fato de a Lei Maria da Penha vedar a 

aplicação da Lei 9.099/95 à violência doméstica perpetrada contra a mulher, tem-se que o pai que agride o 

filho terá, por exemplo, direito à suspensão condicional do processo, enquanto o pai que agride a filha não 

fará jus a tal benefício.   
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 A segunda parte do Capítulo I abordará as alterações legislativas levadas a efeito 

no Código Penal de 1940 até o advento da Lei 12.015/2009. 

 Mais uma vez, o intuito de tal análise não será meramente descritivo. Evidenciar-

se-á que toda a evolução no tratamento da matéria relacionada aos crimes sexuais teve por 

objeto extirpar conteúdos de moralismos dos tipos penais, encaminhando-se para a 

proteção da liberdade sexual do indivíduo, bem jurídico efetivamente digno de tutela penal.  

 O Capítulo II será dedicado à análise das implicações da fusão dos antigos tipos 

penais do antentado violento ao pudor e estupro, em um único dispositivo penal, quando 

em causa mútiplos atos sexuais contra a mesma vítima. No entanto, na primeira parte do 

Capítulo, far-se-á menção a outras alterações propiciadas pela edição da Lei 12.015/2009. 

Nesse sentido, será abordada a mudança do Título VI do Código Penal de “crimes contra 

os costumes” para “crimes contra a dignidade sexual”; a criação do novo tipo penal de 

estupro de vulnerável e, por fim, a mudança da ação penal de iniciativa privada para 

pública condicionada, como regra geral. 

 Na segunda parte do Capítulo II serão trazidas as diversas posições a respeito da 

natureza do novo tipo penal do estupro e as consequências delas decorrentes para aferir a 

unidade ou pluralidade de crimes quando em cena múltiplos atos sexuais contra uma única 

vítima.  

 Desde já, destaca-se que a definição da natureza do tipo penal não resolve, per si, 

a difícil tarefa de definir o número de crimes praticados em um contexto fático. A esse 

respeito, consigna-se que a suposta natureza de crime de ação única do atual estupro, por 

exemplo, como se verá, tem servido tanto à tese de crime único quanto à tese de concurso 

de crimes. 

 Em uma terceira e última parte do Capítulo II, dar-se-á destaque à possibilidade 

ou não de se reconhecer a continuidade delitiva entre a conjunção carnal e outros atos 

libidinosos, seja quando praticados em detrimento da mesma vítima, seja em vítimas 

diversas, dado que atualmente as condutas estão abarcadas em um mesmo dispositivo 

penal.  

 O Capíltulo III será destinado à análise de julgamento de casos concretos e tem 

por objetivo evidenciar a desproporcionalidade, na prática, de punir como crime único 

quando em causa mais de um ato sexual praticado contra a mesma vítima. 

 Trabalhar-se-á com Acordãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo e dos Tribunais Superiores. A fim de melhor mostrar a desproporcionalidade, 
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optou-se por selecionar julgados proferidos um ano antes e um ano imediatamente 

posterior à edição da Lei 12.015/09. 

 No Capítulo IV, evidenciar-se-á que a mulher, pela circunstância de possuir 

vagina, inegavelmente, é mais suscetível a práticas sexuais múltiplas. Evidentimente, 

diante dessa diferença biológica, a tese que sustenta a irrelevância do número de atos 

sexuais para descaracterizar a unidade delitiva finda por desprestigiar mais a mulher. 

 Pertinente esclarecer que quando, nesse trabalho, desde o título, pretendeu-se 

trabalhar a partir de uma perspectiva vitimológica, em momento algum se admitem as 

vertentes que advogam responsabilizar a vítima pelo estupro ou afastar a importância da 

punição proporcional do ofensor como resposta.  

 O direito penal é e deve ser mínimo. No entanto, mínimo não é sinônimo de nulo. 

Tal postulado em nada infirma direito e garantia dos réus. Tal postulado tem relação com o 

justo, com a proporcionalidade da pena. 

 Trabalhar com a ideia da exposição da própria vítima em risco, no âmbito dos 

crimes sexuais, implica ressuscitar o julgamento de seu estilo de vida, de seu 

comportamento na seara sexual, no limite, trazer novamente à baila questões relacionadas a 

moralismo, deixando de lado o que verdadeiramente importa: a violência sexual.  
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1 CRIMES SEXUAIS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA: DAS ORDENAÇÕES 

FILIPINAS ATÉ O CÓDIGO PENAL DE 1940 

 

1.1 Ordenações Filipinas 

 

No presente capítulo, o objeto é a análise da legislação penal que regeu os delitos 

sexuais, no Brasil, iniciando-se o estudo com as Ordenações Filipinas, legislação aplicada 

ao País, no período Colonial.  

Muito embora as Ordenações Filipinas datem de 1603, certo é que no Brasil 

Colônia, as Ordenações do Reino precedentes não tiveram aplicação, até em função da 

adoção do sistema administrativo territorial das capitanias hereditárias
4
. 

As Ordenações Filipinas, no Livro V, Título XVIII
5
, sob a denominação geral 

“doque dorme per força com qualquer mulher, ou della trave ou a leva per sua vontade”, 

tratou de diversas condutas criminosas, relacionadas ao direito penal sexual. 

                                                           
4
Pelo sistema administrativo das capitanias hereditárias também a jurisdição ficava a cargo dos capitães-

donatários, inclusive, com competência para aplicar pena de morte. (LOPES, José Reinaldo de Lima. O 

direito na história: lições introdutórias. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 262). 
5
“Do que dorme por força com qualquer mulher, ou trava della ou a leva per sua vontade: Todo homem, de 

qualquer stado e condição que seja, que forçosamente dormir com qualquer mulher postoque ganhe dinheiro 

per seu corpo, ou seja scrava, morra por ello. Porém, quando for com mulher, que ganhe dinheiro per seu 

corpo, ou com scrava, não se fará a execução, até nol-o fazerem saber, e per nosso mandado. E essa mesma 

pena haverá qualquer pessoa, que para a dita força der ajuda, favor ou conselho. E postoque o forçador 

depois do malefício feito case com a mulher forçada, e ainda que o casamento seja feito per vontade della, 

não será relevado da dita pena, mas morrerá, assi como se com Ella não houvesse casado. E toda esta lei 

entendemos em aquellas, que verdadeiramente forem forçadas, sem darem ao feito algum consentimento 

voluntario aindaque depois do feito consummado consintão nelle, ou dêm qualquer aprazimento: porque tal 

consentimento, dado depois do feito, não relevará o forçador em maneira alguma dita pena. E se algum 

homem travar de alguma mulher, que for per a rua, ou per outra parte, não sendo para dormir com Ella, 

sómente por assidella travar, seja preso e até trinta dias na cadêa e pague mil reis para o Meirinho, ou 

Alcaide, ou outra pessoa, que o accusar. Porém, se além de travar della, trabalhar para dormir com ella 

haverá a mais pena, que merecer, segundo disposição de Direito. E o homem, que induzir alguma mulher 

virgem, ou honesta, que não seja casada, per dádivas, afagos, ou prometimentos, e a tirar e levar fora da caza 

de seu pai, mãi, Tutor, Curador, senhor, ou outra pessoa, sob cuja governança, ou guarda stiver ou de 

qualquer outro lugar, onde andar, ou stiver per licença, mandado, ou consentimento de cada hum dos 

sobreditos, ou ela assi enganada, e induzida se for a certo lugar, donde assi levar, e fugir com ella, sem fazer 

outra verdadeira força a ella, ou aos sobreditos, e o levador for Fidalgo, ou pessoa posta em Dignidade, ou 

outra Honra grande, e o pai da moça for pessoa plebe, e de baixa maneira, ou Official, assi como Alfaiate, 

çapateiro, ou outro semelhante, não igual em condições, nem stado, nem linhagem ao levador, o levador será 

riscado de nossos livros e perderá qualquer tença graciosa, ou em sua vida, que de Nós tiver, e será 

degradado para a Africa até nossa mercê. Em qualquer outro de menor condição, que o sobredito fizer, morra 

por ello. E bem assi, haverá lugar a dita pena de morte nas outras pessoas, onde houver igualdade de 

linhagem. Porém, se o tal levador, que levou a dita mulher per sua vontade, postoqueella seja de muito menor 

condição que elle, a levasse contra a vontade do pai, mae, Tutor, Curador, ou senhor, com quem viver ou 

outra pessoa sob cuja governança, ou guarda stiver, sendo presente cada huma das ditas pessoas, e resistindo-

lhe o dito levador, ou bradando cada huma das ditas pessoas, mandamos que morra morte natural. E por 

quanto se muitos chamão Fidalgos, e tomãoappellidos das linhagens, como lhes apraz, mandamos, que 

quando tal caso acontecer, e houver dúvida em sua Fidalguia, antes que o julguem, nol-o façam saber, para 
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Sem utilizar qualquer epígrafe, a título de nomear o crime, já na primeira 

assertiva, previu o delito do homem que, forçosamente, dorme com qualquer mulher, 

incluindo a escrava e a que tenha por atividade a prostituição, estabelecendo por pena, a 

morte.
6
 

O casamento posterior, ainda que com a anuência da vítima, não implicava 

extinção da pena, sendo certo que também o posterior consentimento ou aprazimento por 

parte da vítima não relevava a punição prevista.
7
 

As Ordenações Filipinas puniam a conduta do homem que travava da mulher, na 

rua ou em qualquer outra parte.
 8 

O travar de mulher é interpretado como o ato de segurar, tomar ou agarrar, à 

força.
9
 Havia ainda a diferenciação entre travar de mulher com e sem a finalidade de 

congresso sexual, com previsão de punibilidade diversa. 

Com efeito, o homem que travava da mulher, na rua ou em qualquer outra parte, 

desde que não fosse para com ela dormir, era punido com até 30 dias de prisão e também 

multa. Caso o homem travasse de mulher para com ela dormir, previa-se penalidade maior, 

fixada conforme as disposições de direito. 

Já Octávio Leitão da Silveira pela expressão “travar della” entendia o crime de 

rapto violento. O autor diferenciava o rapto violento do rapto por sedução.
10

 

                                                                                                                                                                                
vermos e determinarmos as qualidades entre as pessoas”. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do 

Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 109 e 110) 
6
 “Todo homem, de qualquer stado e condição que seja, que forçosamente dormir com qualquer mulher 

postoque ganhe dinheiro per seu corpo, ou seja scrava, morra por ello. Porém, quando for com mulher, que 

ganhe dinheiro per seu corpo, ou com scrava, não se fará a execução, até nol-o fazerem saber, e per nosso 

mandado. E essa mesma pena haverá qualquer pessoa, que para a dita força der ajuda, favor ou 

conselho.”(PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 109) 
7
 “E postoque o forçador depois do malefício feito case com a mulher forçada, e ainda que o casamento seja 

feito per vontade della, não será relevado da dita pena, mas morrerá, assi como se com Ella não houvesse 

casado. E toda esta lei entendemos em aquellas, que verdadeiramente forem forçadas, sem darem ao feito 

algum consentimento voluntario aindaque depois do feito consummado consintão nelle, ou dêm qualquer 

aprazimento: porque tal consentimento, dado depoies do feito, não relevará o forçador em maneira alguma 

dita pena.” (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 109) 
8
“E se algum homem travar de alguma mulher, que for per a rua, ou per outra parte, não sendo para dormir 

com Ella, sómente por assidella travar, seja preso e até trinta dias na cadêa e paque mil reis para o Meirinho, 

ou Alcaide, ou outra pessoa, que o accusar. Porém, se além de travar della, trabalhar para dormir com ella 

haverá a mais pena, que merecer, segundo disposição de Direito”. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos 

Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 109) 
9
 CARMO, Antonio de Souza. Atentado violento ao pudor. São Paulo: IOB Thonson, 2004, p. 38. Fernandes 

Antunes Soubhia identifica o crime de travar de mulher com o atentado violento ao pudor, com a diferença 

de ser aplicável somente contra sujeito passivo mulher. (SOUBHIA, Fernando Antunes. A proporcionalidade 

penal e o atentado violento ao pudor. Disponível em < 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1201/Atentado-ao-pudor>. Acesso em: 10 jul. 2012.  
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As Ordenações Filipinas também puniam o homem que induzisse a mulher, não 

casada, virgem ou honesta, a deixar a casa do pai, tutor ou de quem a mantivesse sobre 

guarda, ou deixar qualquer outro lugar em que se encontrasse, autorizada por citadas 

pessoas. Também a conduta do homem que induzisse a mulher a se dirigir a certo lugar, 

para com ela fugir, era punida.
11

 

No entanto, a punição dependia da condição não só do homem criminoso, como, 

ainda, das pessoas que exerciam a autoridade sob a vítima. 

De fato, somente no caso em que o homem tivesse posição inferior ou igual à 

mulher, a pena seria a de morte. Na situação em que o homem gozasse de condição 

superior à mulher, a pena prevista era a de desterro para a África. 

Teria lugar a pena de morte para o homem de condição superior à mulher, 

somente na situação em que a retirada da mulher fosse efetivada na presença de qualquer 

pessoa que detivesse sobre ela autoridade, com emprego de violência.
12

 

Já no Título XII
13

, as Ordenações Filipinas previram, sob a denominação “Dos 

que dormem com suas parentas, e affins”, o crime do homem que dorme com filha, mãe, 

                                                                                                                                                                                
10

 SILVEIRA, Octávio Leitão. Rapto. 315 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo. São Paulo, 1968, p. 35. 
11

 “E o homem, que induzir alguma mulher virgem, ou honesta, que não seja casada, per dádivas, afagos, ou 

prometimentos, e a tirar e levar fora da caza de seu pai, mae, Tutor, Curador, senhor, ou outra pessoa, sob 

cuja governança, ou guarda stiver ou de qualquer outro lugar, onde andar, ou stiver per licença, mandado, ou 

consentimento de cada hum dos sobreditos, ou ela assi enganada, e induzida se for a certo lugar, donde assi 

levar, e fugir com ella, sem fazer outra verdadeira força a ella, ou aos sobreditos, e o levador for Fidalgo, ou 

pessoa posta em Dignidade, ou outra Honra grande, e o pai da moça for pessoa plebe, e de baixa maneira, ou 

Official, assi como Alfaiate, çapateiro, ou outro semelhante, não igual em condições, nem stado, nem 

linhagem ao levador, o levador será riscado de nossos livros e perderá qualquer tença graciosa, ou em sua 

vida, que de Nós tiver, e será degradado para a Africa até nossa mercê. Em qualquer outro de menor 

condição, que o sobredito fizer, morra por ello”. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: 

evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 109) 
12

 “Em qualquer outro de menor condição, que o sobredito fizer, morra por ello. E bem assi, haverá lugar a 

dita pena de morte nas outras pessoas, onde houver igualdade de linhagem. Porém, se o tal levador, que levou 

a dita mulher per sua vontade, postoqueella seja de muito menor condição que elle, a levasse contra a vontade 

do pai, mai, Tutor, Curador, ou senhor, com quem viver ou outra pessoa sob cuja governança, ou guarda 

stiver, sendo presente cada huma das ditas pessoas, e resistindo-lhe o dito levador, ou bradando cada huma 

das ditas pessoas, mandamos que morra morte natural. E por quanto se muitos chamão Fidalgos, e 

tomãoappellidos das linhagens, como lhes apraz, mandamos, que quando tal caso acontecer, e houver dúvida 

em sua Fidalguia, antes que o julguem, nol-o façam saber, para vermos e determinarmos as qualidades entre 

as pessoas”. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 110) 
13

“Dos que dormem com suas parentas, e affins: Qualquer homem, que dormir com sua filha, ou com 

qualquer outra sua descendente, ou com sua mãi, ou outra sua ascendente, sejão queimados, ella também, e 

ambos feitos per fogo em pó. (....)4.E em cada hum dos casos sobreditos, se a mulher, com que assi se houver 

o ajuntamento carnal, for menor de treze annos, ou sendo maior, se vier logo queixar e descobrir ás Justiças, 

havemos a ella por relevada de todas as penas, que pelo dito crime podia merecer”. (PIERANGELI, José 

Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004, p. 108) 
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ou qualquer outra descendente ou ascendente. Os homens que assim procedessem 

haveriam de ser queimados. 

O interessante a destacar é que também a mulher recebia igual punição. A pena 

somente era relevada à mulher, caso fosse menor de treze anos ou, se maior, tivesse 

denunciado o ocorrido à Justiça. Forçoso concluir, portanto, que o crime caracterizava-se 

ainda que a relação fosse consensual, destacando-se, ademais, relativamente à mulher 

menor de treze anos, um nascedouro da presunção de violência, por força da idade da 

vítima. 

As Ordenações Filipinas, no Título XXIII
14

, incriminavam a conduta de dormir 

com mulher virgem ou com viúva honesta. No mesmo título, previa-se que o homem 

somente responderia ao processo preso, caso empregasse violência, o que denota que o 

crime em questão caracterizava-se independentemente da anuência da mulher. 

Já no Título XXV
15

, havia a previsão do crime de dormir com mulher casada ou 

que estivesse em fama de casada. A pena prevista era a de morte. Também se previa a pena 

de morte para o homem que fugisse com mulher casada. 

Das condutas criminosas previstas, percebe-se, claramente, que as Ordenações 

Filipinas priorizavam proteger a família, o pátrio poder, em detrimento da liberdade sexual 

da vítima. Diversos são os delitos que têm por objeto justamente a falta de consentimento 

do pai, tutor, curador, ou de outrem que detenha o poder sobre a mulher, ainda que 

presente o consentimento desta última. 

É interessante destacar que nas ordenações Filipinas não havia um crime 

correspondente ao que se conhecia até o advento da Lei 12.015/2009, por atentado violento 

ao pudor, isto é, violações diversas da conjunção carnal, que tinham por vítima tanto 

homens quanto mulheres. 

De fato, crimes sexuais, entendidos esses como aqueles que violam a liberdade 

sexual da vítima, isto é, praticados contra a vontade da vítima, eram previstos 

exclusivamente para o sujeito passivo mulher e sujeito ativo homem. Tanto é assim que 

                                                           
14

“Do que dorme com mulher virgem, ou viúva honesta per sua vontade: (...) 1. E sendo dado querela 

obrigatoria de algum homem, que per força corrompeo mulher de sua virgindade, responderá preso, até o 

feito ser findo e desembargado”. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução 

histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 111) 
15

“Do que dorme com mulher casada: Mandamos que o homem, que dormir com mulher casada, e que em 

fama de casada stiver, morra por ello. (...) E aquelle, com que ella se for, morra por isso, sem mais nol-o 

fazerem saber. E se for levada a força e contra sua vontade, morra o que levar, e não ella.” (PIERANGELI, 

José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2004, p. 112 e 113) 
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todos eles iniciam com as seguintes expressões: “Todo o homem, que (...)”; “Mandamos 

que o homem, que (...)”; “O homem que peccar (...)”. 

O crime de sodomia
16

, previsto nas Ordenações Filipinas, no Título XIII, “Dos 

que commettem peccado de sodomia, e com alimarias” não se tratava de uma figura 

similar ao que se conheceu por atentado violento ao pudor, na medida em que o crime 

caracterizava-se independentemente de violência e constrangimento. Na verdade, a figura 

da força, violência, sequer era prevista. O crime dava-se pela prática consensual do sexo 

anal. Cabendo destacar que também as mulheres incorriam no crime de sodomia e às 

mesmas penas previstas aos homens. A relação homossexual também configurava o crime 

em tela. 

 

1.2 O Código Criminal do Império de 1830 

 

O Código do Império, de 1830, tratou dos crimes sexuais no Título II, sob a 

denominação “Dos crimes contra a segurança da honra”.
17

 

Relativamente à epígrafe adotada pelo Código do Império para designar os crimes 

sexuais, Galdino Siqueira reputava-a adequada, aduzindo que as duas primeiras seções 

diziam respeito à honra sexual, enquanto que a última dizia respeito ao valor da honra 

social do indivíduo
18

. 

Concordando, em parte, com a sistemática adotada pelo Código do Império 

manifestou-se também Edgard Magalhães Noronha. 

                                                           
16

“Toda a pessoa, de qualquer qualidade que seja, que peccado de sodomia per qualquer maneira commetter, 

seja queimado, e feito per fogo em pó, para que nunca de seu corpo e sepultura possa haver memória, e todos 

os seus bens sejam confiscados para a Corôa de nossos Reinos, postoque tenha descendentes; pelo mesmo 

caso seus filhos e netos ficarão inha-biles e infames, assi como os daquelles que commettem crime de Lesa 

Magestade. 1. E esta Lei queremos, que também se entenda, e haja lugar nas mulheres, que humas com as 

outras commettempeccado contra natura , e desta maneira que temos dito nos homens. 2. Outrosi qualquer 

homem, ou mulher, que carnalmente tiver ajuntamento com alguma alimária, seja queimado e feito em pó. 

Porém per tal condenação não ficarão seus filhos, nem descendentes neste caso inhabiles, nem infames, nem 

lhes fará prejuízo algum acerca da successão, nem a outros; que per Direito seus bens devam herdar. 3. E as 

pessoas, que com outras do mesmo sexo commetterem o peccado de mollicie, serão castigados gravemente 

com degredo de galés e outras penas extraordinárias, segundo o modo e perseverancia do peccado.” 

(PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 106) 
17

 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 261. 
18

SIQUEIRA, Galdino. Direito penal brazileiro. v. II. Parte especial. 2 ed. Rio de Janeiro, Livraria Jacintho, 

1932, p. 423. A respeito do Código do Império, destaca-se que sob a epígrafe “Dos crimes contra a segurança 

da honra”, havia três seções: sessão I, denominada Estupro; seção II, denominada Rapto e seção III, 

denominada Calunia e Injúrias. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução 

histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 261-262) 
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Conquanto os crimes da I e II seção ofereçam diferenças notórias em relação a 

esses últimos, não se há de tirar totalmente razão ao legislador reinal, visto que 

tais fatos, conquanto marcados pela característica sexual, não deixam de atentar 

contra a honra da pessoa, em números casos.
19

 

 

Aludido autor discordava da inclusão, no mesmo título, do estupro de meretriz, 

argumentando faltar à prostituta honra, diante da moral imperante na sociedade. 

Interessante destacar que sob a Seção I, designada por estupro
20

, o Código do 

Império previu as condutas de deflorar mulher virgem, menor de dezessete anos; de 

copular carnalmente, mediante força ou ameaça, com mulher honesta ou prostituta; seduzir 

mulher honesta menor de dezessete anos, mantendo com ela cópula carnal e, ainda, de 

ofensa pessoal, para fim libidinoso, diverso da conjunção carnal. 

A reunião de condutas diversas, sob a denominação de estupro, sofreu críticas à 

época. 

No entender de Carlos Frederico Marques Perdigão, a classificação de atos 

distintos por estupro era errônea
21

. 

Tal qual nas Ordenações Filipinas, o Código Criminal do Império não previa 

crime sexual praticado contra homem. 

A figura da ofensa pessoal, para fins libidinosos distintos da cópula carnal, figura 

mais próxima ao que se conhece por atentado violento ao pudor, foi prevista, também sob a 

denominação de estupro.  No entanto, somente tendo como vítima a mulher.
22

 

                                                           
19

NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 100. 
20

 “Secção I. Estupro. Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de dezaseteannos. Penas – de desterro para 

fora da comarca, em que residir a deflorada, por um a três annos, e de dotar a esta. Seguindo-se o casamento, 

não terão lugar as penas; Art. 220. Se o que commetter o estupro tiver em seu poder ou guarda a deflorada. 

Penas – de desterro para fora da província, em que residir a deflorada, por dous a seis annos, e de dotar a 

esta; Art. 221. Se o estupro for commetido por parenta da deflorada em grão, que não admita dispensa para o 

casamento. Penas – de degredo por dous a seis annos para a provincia mais remota da que residir a deflorada, 

e de dotar a esta; Art. 222. Ter copula carnal por meio de violência, ou ameaças, com qualquer mulher 

honesta. Penas – de prisão por três a doze annos, e de dotar a offendida. Se a violentada for prostituta. Penas 

– de prisão por um mês a dousannos. Art. 223. Quando houver simples offensa pessoal para fim libidinoso, 

causando dor, ou algum mal corporeo a alguma mulher, sem que se verifique a copula carnal. Penas – de 

prisão por seis mezes, e de multa correspondente á metade do tempo, alem das que incorrer o reo pela 

offensa. Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor de dezessete annos, e ter com ella copula carnal. Penas – de 

desterro para fora da comarca em que residir a seduzida, por um a tresannos, e de dotar a esta; Art. 225. Não 

haverão as penas dos tres artigos antecedentes os réos, que casarem com as offendidas.” (PIERANGELI, José 

Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 

p. 261)   
21

PERDIGÃO, Carlos Frederico Marques. Manual do código penal brazileiro: estudos syntheticos e praticos. 

Tomo Segundo. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, 1882, p. 363. 
22

 “Art. 223. Quando houver simples offensa pessoal para fim libidinoso, causando dor, ou algum mal 

corporeo a alguma mulher, sem que se verifique a copula carnal. Penas – de prisão por seis mezes, e de multa 

correspondente á metade do tempo, alem das que incorrer o reo pela offensa.” (PIERANGELI, José 
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A cópula carnal violenta, outra modalidade de estupro, consistia no emprego de 

violência ou ameaça, a fim de ter com a mulher cópula carnal. A punição era diferenciada, 

dependendo da condição da ofendida.
23

 

De três a doze anos, caso a vítima fosse honesta. Se se tratasse de prostituta, a 

pena prevista era substancialmente menor, prisão de um mês a dois anos, em oposição à 

legislação anterior que, como visto, não fazia distinção, para efeitos da pena, entre mulher 

honesta, prostituta e escrava. 

Por violência, segundo Carlos Frederico Marques Perdigão, entendia-se o excesso 

físico, a ameaça de morte e tudo o mais que bastasse para arrancar o consentimento da 

mulher. A violência também se caracterizaria na hipótese de impossibilidade de resistência 

da vítima, preordenada pelo agente.
24

 O autor, no entanto, ressaltava que no caso de mulher 

prostituta, o estupro somente poderia se caracterizar mediante violência física.
25

 

A cópula carnal era considerada a união dos sexos, isto é, a ligação do órgão 

sexual masculino com o órgão sexual feminino. Tal relação era também identificada por 

cópula normal, natural. 

O coito anal e a fellatio in ore, tidos como atos anormais, contra a natureza, 

estavam inclusos na figura da ofensa pessoal, para fins libidinosos. 

Não obstante a gravidade desses atos, a pena prevista para a figura da ofensa 

pessoal para fins libidinosos era de no máximo seis meses, punição ínfima, principalmente 

quando comparada à aplicada ao estupro, na modalidade de cópula carnal violenta. 

É certo que o Código do Império estabelecia que o agente fosse punido também 

pelas penas da ofensa física eventualmente resultante, figuras estas previstas no Título II, 

Capítulo I, Seção IV 
26

, cujas penas máximas previstas chegavam à prisão com trabalho 

                                                                                                                                                                                
Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 

p. 261) 
23

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

prisão por três a doze annos, e de dotar a offendida. Se a violentada for prostituta. Penas – de prisão por um 

mês a dousannos.” (PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 261) 
24

PERDIGÃO, Carlos Frederico Marques. Manual do código penal brazileiro: estudos syntheticos e praticos. 

Tomo Segundo. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, 1882, p. 360. 
25

PERDIGÃO, Carlos Frederico Marques. Manual do código penal brazileiro: estudos syntheticos e praticos. 

Tomo Segundo. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, 1882, p. 362. 
26
“Art. 201. Ferir ou cortar qualquer parte do corpo humano, ou fazer qualquer outra offensaphysica, com que 

cause dor ao offendido. Penas – de prisão por um mez a um anno, e multa correspondente á metade do 

tempo. Art. 202. Se houver, ou resultar mutilação, ou destruição de algum membro, ou orgão dotado de um 

movimento distincto, ou de uma funcção especifica que se póde perdem, sem perder a vida. Penas – de prisão 

com trabalho por um a seis anos, e de multa correspondente á metade do tempo. Art. 203. A mesma pena se 

imporá no caso, em que houver, ou resultar inhabilitação de membro, ou orgão, sem comtudo fique destruido. 

Art. 204. Quando do ferimento, ou outra offensaphysica, resultar deformidade. Penas – de prisão com 



18 

 

por até oito anos. Não obstante, não resultando ofensa física, principalmente a que 

acarretasse incapacidade para o serviço por prazo superior a trinta dias, a punição não 

passaria dos seis meses de prisão. 

João Vieira de Araújo, em análise ao Código Criminal de 1830, criticou a pena 

prevista para o crime de ofensa pessoal, chegando a falar na total inutilidade da punição, 

em descompasso às conveniências da repressão de atos torpes e odiosos
27

. Também Carlos 

Frederico Marques Perdigão entendia ser a pena prevista para o crime de ofensa pessoal, 

para fim libidinoso, ínfima.
28

 

A distinção dos atos, com a consequente subsunção às figuras da cópula carnal 

violenta e da ofensa pessoal para fins libidinosos, fica clara no julgamento de um recurso 

de revisão, proferido no ano de 1879.
29

 

O Código do Império não disciplinava a presunção de violência, isto é, não 

especificava taxativamente qualquer causa ou condição da vítima que dispensasse a 

comprovação do emprego de violência real, seja física, ou moral. 

Não obstante inexistir previsão legal, vê-se de um julgamento da época, em que se 

discutiu a presença ou não da violência, a fim de se decidir pela caracterização da cópula 

carnal violenta ou do defloramento, que prevaleceu o entendimento de que a cópula carnal 

praticada com criança de três anos, impreterivelmente, era violenta, visto a indiscutível 

incapacidade de resistência do menor. O agente foi, portanto, condenado pelo crime de 

estupro, na modalidade cópula carnal violenta
30

. 

                                                                                                                                                                                
tratabho por um a três annos, e multa correspondente á metade do tempo. Art. 205. Se o mal corporeo 

resultante do ferimento, ou da offensasphysica produzir grave incommodo de saude, ou inhanilitação de 

serviço por mais de um mez. Penas – de prisão com trabalho por um a oito annos, e de multa correspondente 

á metade do tempo. Art. 206. Causar á alguém qualquer dor physica com o unico fim de o injuriar. Penas – 

de prisão por dousmezes a dousannos, e de multa correspondente á metade do tempo. Se para esse fim se usar 

de instrumento aviltante, ou se fizer offensa em lugar publico. Penas – de prisão por quatro mezes  quatro 

annos, e de multa correspondente á metade do tempo.”(PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do 

Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 259-260) 
27

ARAUJO, João Vieira de. Codigo penal commentado theorica e praticamente. Rio de Janeiro: Laemmert& 

C, 1896, p. 399. 
28

 PERDIGÃO, Carlos Frederico Marques. Manual do código penal brazileiro: estudos syntheticos e 

praticos. Tomo Segundo. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, 1882, p. 365. 
29

“Tendo sido justo e legalmente apllicado ao recorrente as penas do art. 205 deste Código, pelos ferimentos 

e offensas praticados na região anal da mulher..mostra-se, porém, que contra as disposições do mesmo 

Codigo, forão impostas as penas do art. 222, visto que, se bem que tivesse havido offensa pessoal, causando 

dor á dita menor, não se verificou a cópula carnal e, neste caso, tinha lugar a aplicação do artigo 223 e não do 

art. 222, em que o recorrente foi condenado. Rev. nº. 2.332, de 21 de maio de 1879.”(PESSOA, Vicente 

Alves de Paula. Codigo do império do brazil. 2 ed. Rio de Janeiro: Livraria Popular de A.A. da Cruz 

Coutinho, 1885, p. 389) 
30

 PERDIGÃO, Carlos Frederico Marques. Manual do código penal brazileiro: estudos syntheticos e 

praticos. Tomo Segundo. Rio de Janeiro: B.L. Garnier, 1882, p. 383. O julgamento foi proferido pelo 

Supremo Tribunal de Justiça, em 18 de junho de 1876. 
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Nos tipos de estupro nas modalidades sedução
31

 e defloramento
32

, as penas 

previstas eram as de desterro para província outra da residida pela ofendida. A pena de 

desterro era agravada, caso o sujeito ativo tivesse a guarda ou poder sobre a vítima ou caso 

se tratasse de parente da ofendida. 

O defloramento era um delito bastante analisado. Vicente Alves de Paula Pessoa 

afirmava que o limite de dezessete anos fixado no crime de defloramento era equivocado, 

postulando fosse equiparado à idade da maioridade civil. A esse respeito, destacava: 

“Julga-se uma donzela em estado de defender o seu coração quatro anos antes de poder 

defender o seu dinheiro”.
33

 

Ainda sobre o defloramento, intensa a preocupação da época com a prova do 

crime, já que, em sendo o núcleo do tipo o verbo deflorar, fazia-se necessária a 

comprovação da ruptura do hímen. 

Os autores contemporâneos à legislação da época muito escreviam sobre a 

dificuldade do exame de corpo de delito, seja pela diversidade dos tipos de membrana, seja 

pelos casos raros de ausência do hímen e, ainda, pelo fato de já se ter provado a existência 

de hímens complacentes, que podem suportar a cópula, sem ruptura. 

A respeito da complexidade da prova do crime de defloramento, insta salientar a 

absolvição de um indivíduo, em virtude de o exame de corpo de delito realizado na vítima 

ter somente atestado seu estado de gravidez de sete meses, nada mencionando a respeito da 

defloração. No julgamento, importa destacar que a pobreza econômica e o estado civil de 

casado do agente serviram à prova da não autoria, sob o entendimento de não ser crível que 

a vítima, conhecedora de tais circunstâncias, a ele se entregasse, dada a total 

impossibilidade de o dano ser reparado, seja pelo dote, seja pelo casamento
34

. 

                                                           
31

 “Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor de dezessete annos, e ter com ella copula carnal. Penas – de 

desterro para fora da comarca em que residir a seduzida, por um a tresannos, e de dotar a esta.” 

(PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2004, p. 261)   
32

 “Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de dezaseteannos. Penas – de desterro para fora da comarca, em 

que residir a deflorada, por um a três annos, e de dotar a esta. Seguindo-se o casamento, não terão lugar as 

penas; Art. 220. Se o que commetter o estupro tiver em seu poder ou guarda a deflorada. Penas – de desterro 

para fora da província, em que residir a deflorada, por dous a seis annos, e de dotar a esta; Art. 221. Se o 

estupro for commetido por parenta da deflorada em grão, que não admita dispensa para o casamento. Penas – 

de degredo por dous a seis annos para a provincia mais remota da que residir a deflorada, e de dotar a esta”. 

(PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2004, p. 261) 
33

PESSOÂ, V.A. de Paula. Codigo criminal do império do brazil. Rio de Janeiro: Livraria Popular, 1877, p. 

360. 
34

TINÔCO, Antonio Luiz Ferreira. Codigo Criminal do Império do Brazil Annotado. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, sem ano, p. 40. Rel. da Corte. Appel. Criminal nº. 712, de 13 de agosto de 1878.  
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O Código Criminal do Império, ao contrário das Ordenações Filipinas, previu a 

extinção da punibilidade dos crimes sexuais, pelo casamento.
 35

 Excepcionava-se da regra 

o crime de defloramento praticado por parente da ofendida, já que o parentesco impedia as 

núpcias.
36

 

O crime de tirar mulher da casa dos pais ou de quem a detivesse sob guarda, 

previsto nas Ordenações Filipinas, no Código Criminal do Império veio disciplinado na 

seção II, do Capítulo II, do Título II, sob a denominação de rapto.
37

 

A pena prevista era de dois a dez anos de prisão, caso fosse empregada violência, 

e de um a três anos, caso fosse empregado afagos ou promessas. No último caso, o crime 

somente se caracterizaria se a mulher fosse virgem ou reputada como tal. 

Já no Capítulo III, intitulado “Dos crimes contra a segurança do estado civil e 

domestico”, foram previstos os crimes de poligamia
38

 e adultério
39

, com penas, 

respectivamente, de prisão com trabalho de um a seis anos e de multa e de prisão com 

trabalho de um a três anos e multa. 

                                                           
35

 “Art. 225. Não haverão as penas dos tres artigos antecedentes os réos, que casarem com as offendidas.” 

(PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2004, p. 261) 
36

 “Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de dezaseteannos. Penas – de desterro para fora da comarca, em 

que residir a deflorada, por um a três annos, e de dotar a esta. Seguindo-se o casamento, não terão lugar as 

penas. (...) Art. 221. Se o estupro for commetido por parenta da deflorada em grão, que não admita dispensa 

para o casamento. Penas – de degredo por dous a seis annos para a provincia mais remota da que residir a 

deflorada, e de dotar a esta.” (PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. 

ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 261) 
37

 “Secção II. Rapto. Art. 226. Tirar para fim libidinoso, por violencia, qualquer mulher da casa ou lugar em 

que estiver. Penas – de dous a dez annos de prisão com trabalho, e de dotar a offendida. Art. 227. Tirar para 

fim libidinoso por meio de afagos e promessas alguma mulher virgem, ou reputada tal, que seja menor de 

dezassete annos, de casa de seu pai, tutor, curador, ou outra qualquer pessoa em cujo poder, ou guarda 

estiver. Penas – de prisão por um a tres annos, e de dotar a offendida. Art. 228. Seguindo-se o casamento em 

qualquer destes casos, não terão lugar as penas.” (PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do brasil: 

evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 261 e 262) 
38

 “Secção II. Polygamia. Art. 249. Contrahir matrimonio segunda, ou mais vezes, sem ter dissolvido o 

primeiro. Penas – de prisão com trabalho por um a seis annos, e de multa correspondente á metade do 

tempo.” (PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 263) 
39

“Secção III. Adulterio. Art. 250. A mulher casada que commetter adultério será punida com a pena de 

prisão com trabalho por um a tres annos. A mesma pena se imporá neste caso ao adultero. Art. 251. O 

homem casado, que tiver concubina, teúda e manteúda, será punido com a apenas do artigo antecedente. Art. 

252. A accusação deste crime não será permitida á pessoa que não seja marido, ou mulher, e estes mesmos 

não terão direito de accusar, se em algum tempo tiverem consentido no adultério. Art. 253. A accusação por 

adultério deverá ser intentada conjunctamente contra a mulher e o homem com quem ella tiver commettido o 

crime, se fôr vivo; e um não poderá ser condemnado sem o outro”. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos 

penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 263). João 

Vieira de Araujo, a respeito do adultério, defendia a respectiva eliminação do Código Criminal, instituto 

imposto, segundo ele, por motivos de conveniência doméstica e de moralidade social. Dizia “e si espíritos 

vacillantes na solução de taes problemas affirmamque nem a separação dos corpos de origem divina, nem o 

divorcio de fonte humana o resolvem – muito menos o fará a sancção penal do adultério, que antes de tudo 

attentos os nossos costumes é um expediente desmoralisador para os cônjuges e a família”. (ARAUJO, João 

Vieira de. Codigo penal comentado theorica e praticamente. Rio de Janeiro: Larmmert&C. 1896, p. 406). 
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A sodomia, criminalizada nas Ordenações Filipinas, deixou de ser prevista. 

Interessante destacar que o Código Criminal do Império não previu diversas condutas antes 

criminalizadas nas Ordenações Filipinas, restringindo bastante a regulação do 

comportamento sexual das pessoas. 

Com efeito, nas Ordenações Filipinas, pela ameaça de pena, proibiam-se uma 

infinidade de comportamentos, tais como dormir cristão com infiel; dormir com freira; 

dormir com mulher que anda no Paço; dormir ou casar com parenta, criada ou escrava 

branca daquele com quem vive; denotando, assim, que o interesse que se visava proteger 

era a moralidade sexual, por si só, ainda que o comportamento incriminado não implicasse 

qualquer ofensa à liberdade sexual do indivíduo. 

 

1.3 O Código Penal da República, de 1890: 

 

O Código Penal de 1890, ordenamento penal anterior ao Código Penal de 1940, 

como se verá, foi o primeiro a prever crime sexual praticado contra o homem, tendo, ainda, 

introduzido a figura, até então inédita, da presunção de violência. 

Aludido ordenamento também foi o único a trazer um dispositivo legal de 

definição de violência, específica aos crimes sexuais. 

Desta feita, comparada à legislação anterior, o Código Penal de 1890 muito 

inovou em matéria dos crimes sexuais. 

As inovações introduzidas suscitaram intensas polêmicas e debates na doutrina da 

época. 

O Código Penal de 1890, elaborado e publicado já no período do Brasil 

República, previu os delitos sexuais no título VII, sob a denominação “Dos crimes contra a 

segurança da honra e honestidade das famílias e ultraje público ao pudor”.
40

 Edgard 

Magalhães Noronha criticou a epígrafe adotada pelo Código Republicano, primeiro, pela 

extensão, segundo, pela contrariedade
41

. 

Contrariedade por incluir no título o estupro de meretriz que, segundo o Autor, 

como já salientado, não afetaria a honra, já que a prostituta não a possuiria e, ainda, em 

vista de a epígrafe adotada poder transparecer uma supervalorização dos crimes afetos à 

                                                           
40

 PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 302 a 305. 
41

NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 101). 
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estrutura familiar, tais como o adultério, o rapto e a poligamia. Para o autor, em uma leitura 

rigorosa, a epígrafe não abrangeria os crimes do estupro e do atentado ao pudor, tipificados 

no Capitulo I, sob a denominação violência carnal. 

O Capítulo I
42

, denominado de violência carnal, nos artigos 266, 267 e 268, 

respectivamente, tipificou os crimes de atentar contra o pudor de pessoa de um ou de outro 

sexo, por meio de violência ou ameaça, com o fim de saciar paixões lascivas ou por 

depravação moral; o de deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou 

fraude; estuprar mulher virgem ou honesta, bem como mulher pública ou prostituta. 

Ainda que seja feita menção a crimes sexuais diversos, a partir deste tópico, até 

em função do objeto do estudo, o foco da análise concentrará nas figuras do estupro e do 

atentado ao pudor, dividindo-se a exposição em subtópicos. 

 

1.3.1 Do atentado ao pudor 

 

O Código Penal de 1890, diferentemente do Código Criminal do Império, no 

artigo 266, passou a prever o atentado ao pudor também contra o sujeito passivo homem
43

. 

O crime era atentar contra o pudor de pessoa de um ou de outro sexo, mediante 

violência ou grave ameaça, com o fim de saciar paixões lascivas ou por depravação moral. 

Ao ver de Chrysolito de Gusmão, o legislador do Código Penal de 1890 optou por 

não definir a materialidade do delito, em seu ato principal, isto é, não especificou em que 

consistia a ação ofensiva ao pudor
44

. 

Para o autor, contudo, atentava contra o pudor aquele que praticasse atos de 

libidinagem, independentes da cópula, com o escopo de satisfazer paixões lascivas ou a 

                                                           
42

“Art. 266. Attentar contra o pudor de pessoa de um, ou de outro sexo, por meio de violencia ou ameaça, 

com o fim de saciar paixões lascivas ou por depravação moral: Pena – de prisão cellular por um a seis annos. 

Paragrafho único. Na mesma pena incorre aquelle que corromper pessoa de menor idade, praticando com ella 

ou contra llaactos de libidinagem; Art. 267. Deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, 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 annos. § 1º. Si a estuprada fôr mulher publica ou prostituta: 

Pena – de prisão cellular por seis mezes a dousannos. § 2º. Si o crime fôr praticado com o concurso de duas 

ou mais pessoas, a pena será augmentada da quarta parte.” (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais 

do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 302 e 303) 
43

“Art. 266. Attentar contra o pudor de pessoa de um, ou de outro sexo, por meio de violencia ou ameaça, 

com o fim de saciar paixões lascivas ou por depravação moral: Pena – de prisão cellular por um a seis 

annos.”. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 202 e 203) 
44

GUSMÃO, Chrysolito de. Dos crimes sexuais: estupro, attentado ao pudor, defloramento e corrupção de 

menores. Rio de Janeiro: F. Briguiet & C, 1921, p. 200.  
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própria depravação moral, contra a vítima, sem que presente o consentimento desta 

última
45

. 

Já Paulo Teixeira afirmava que a expressão atentado ao pudor, considerada na 

significação genérica, compreenderia as figuras do defloramento, do estupro, do rapto, para 

fim libidinoso, do lenocínio e do adultério. Todavia, o Código Penal de 1890 a utilizou em 

sentido especial, para designar o ato contrário aos bons costumes, praticado contra a pessoa 

de um e de outro sexo
46

. 

Compreenderiam, para o autor, a expressão atentar contra o pudor, em sentido 

especial, os toques, as manobras e atos indecentes; as práticas pederásticas e ações sexuais 

congêneres; as práticas vulvares e perineais, com ou sem contaminação venérea
47

. 

Também no entender de Galdino Siqueira o Código de 1890 não definiu o que 

deveria constituir a materialidade do delito, delimitando-o pelo fim visado pelo agente. 

Explicou o autor que a materialidade se circunscreveria à prática de atos de 

libidinagem que tendessem à satisfação do instinto sexual, de um modo análogo ao coito, 

já que a cópula era excluída. Ato que não visasse satisfazer o instinto sexual, mas que 

constituísse depravação moral também integralizava o crime. Galdino Siqueira optou por 

não exemplificar quaisquer atos, tendo aduzido que esses poderiam assumir as mais 

variadas formas, “tantas quanto a imaginação erótica póde conceber”.
48

 

Luis Roberto Cicogna Faggioni, em referência ao Código Penal de 1890, criticou 

a indicação do motivo como elemento da tipicidade do crime de atentado ao pudor. Isto 

porque bastaria que o agente comprovasse que não atuava impelido por paixão lasciva ou 

depravação moral para que restasse imune à incidência do tipo
49

. 

João Vieira de Araújo, ainda que crítico, via na expressão “com o fim de saciar 

paixões lascivas, empregada pelo Código Penal de 1890, fórmula restritiva da punição do 

atentado ao pudor, na medida em que, não evidenciada tal finalidade, o crime não se 
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GUSMÃO, Chrysolito de. Dos crimes sexuais: estupro, attentado ao pudor, defloramento e corrupção de 

menores. Rio de Janeiro: F. Briguiet & C, 1921, p. 199. 
46

TEIXEIRA, Paulo. Estudos de direito criminal: o título 8º do Código Penal. Bahia: Imprensa Oficial do 

Estado, 1924, p. 11. 
47

TEIXEIRA, Paulo. Estudos de direito criminal: o título 8º do Código Penal. Bahia: Imprensa Oficial do 

Estado, 1924, p. 14 e 15. 
48

SIQUEIRA, GALDINO. Direito penal brazileiro. v. II. Parte especial. 2 ed. Rio de Janeiro, Livraria 

Jacintho, 1932, p. 426. O autor explicou que atendendo a finalidade do agente, os atos eram divididos em 

dois grupos: aqueles tendentes à satisfação da lascívia, representados pelo desejo do contato sexual, tais 

como a pederastia e o coito bucal e, outros que indicavam vício ou depravação moral, tais como toques, 

apalpadelas e demais práticas nas partes vergonhosas de outrem. 
49

FAGGIONI, Luiz Roberto Cicogna. O atentado violento ao pudor. 152 f. Dissertação (Mestrado em Direito 

Penal) – Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 1995, p. 13.  
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caracterizaria. Ou seja, acaso os atos de libidinagem tivessem por finalidade a vingança, ou 

outro motivo, a punição somente seria possível se realizados em público, a título de ultraje 

ao pudor.
50

 

Igual entendimento manifestou Nelson Hungria, ao comentar o atentado ao pudor 

previsto no Código Penal de 1890. Tendo o legislador exigido o dolo específico, o autor 

defendia que o agente que levantasse a saia da vítima e passasse a desferir palmada nas 

nádegas, com o propósito de humilhá-la, não praticava o crime de atentado ao pudor, posto 

faltar na situação o especial fim de saciar paixões lascivas.
51

 

Galdino Siqueira
52

 e Edgard Magalhães Noronha
53

, em referência ao tipo do 

atentado ao pudor do Código Penal de 1890, também afirmaram ter o legislador exigido o 

especial fim. Magalhães Noronha, aliás, aplaudiu o Código Penal de 1940 que, como se 

verá adiante, na figura do atentado violento ao pudor, não fez menção a qualquer motivo 

específico. 

Comparada à legislação anterior, verifica-se que a pena sofreu sensível 

agravamento, visto que passou a prever prisão de um a seis anos, enquanto que no Código 

Criminal do Império a pena prevista era de até seis meses de prisão. 

O Código Penal de 1890, no artigo 266, além de definir o atentado ao pudor, no 

parágrafo único, trouxe a figura inédita da corrupção de menores
54

, punida com as mesmas 

penas, aliás.
55
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ARAUJO, João Vieira de. O código penal interpretado. Parte Especial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 

1924, p. 324. 
51

HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1956, p. 137. 
52

SIQUEIRA, GALDINO. Direito penal brazileiro. v. II. Parte especial. 2 ed. Rio de Janeiro, Livraria 

Jacintho, 1932, p. 425. 
53

“Elogios merecem a lei em não se referir ao fim do agente. Não constitui ele o elemento subjetivo do crime, 

que reside na intenção do sujeito ativo. O elemento psíquico do delito esta em querer o delinqüente praticar 

um ato libidinoso que atenta contra o pudor sexual da vitima. O motivo em mira, pode ser outro, como o 

desprezo, o ridículo da vitima, mas a intenção, e sempre a mesma. Pratica um ato que lesa o pudor. A 

disponibilidade carnal ou a liberdade sexual do ofendido não e menos agravada porque o fim do agente não 

era a lascívia. Nem aquele bem pode ficar a mercê de um elemento que, muita vez, so do próprio agente 

criminoso e conhecido”. (NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação 

geral de Teodolindo Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 165). 
54

 “Art. 266. Attentar contra o pudor de pessoa de um, ou de outro sexo, por meio de violencia 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.” (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: 

evolução histórica. 2. ed., 2. tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 202 e 203) 
55

 João Vieira de Araújo foi crítico à identidade da punição. Afirmava ser um verdadeiro disparate que a pena 

aplicada ao crime de corrupção fosse superior à prevista para o crime de defloramento, prisão celular de um a 

quatro anos. Isso porque maior punição seria aplicada ao sujeito que beijasse a mulher de quase vinte e um 

anos completos, do que o sujeito que deflorasse a mulher de idade inferior a dezessete anos. (ARAUJO, João 

Viera de. O código penal interpretado. Parte especial. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1924, p. 327) 
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Segundo Paulo Teixeira, o crime do parágrafo único seria o mesmo do artigo 266 

do Código Penal de 1890, com a diferença de ser praticado contra pessoa menor e, sem o 

emprego de violência
56

. Ressaltou, ademais, que por corrupção haveria de se entender não 

somente a contaminação corpórea, como também a prática de atos de libidinagem que 

revelassem ou despertassem no menor a concupiscência.
57

 

Ao ver de Antonio Bento de Faria, o ato libidinoso, na figura da corrupção, não 

exigia a ilicitude ou imoralidade. A cópula de cônjuges, ato sexual lícito, na presença de 

um menor caracterizaria o atentado ao pudor, evidenciando, ademais, que a corrupção de 

menores não exigia que os atos libidinosos fossem exercidos sobre a pessoa do menor, 

sendo suficiente que este fosse apenas testemunha.
58

 

Como visto, no ordenamento anterior, a pena cominada ao atentado ao pudor era 

ínfima, de um a seis meses. Com a entrada em vigor do Código Penal 1890, houve sensível 

majoração, já que a pena cominada tanto ao atentado ao pudor, quanto à corrupção de 

menores, passou a de prisão de um a seis anos. 

No entanto, já em 1915, por intermédio da Lei 2.992, de 25 de setembro, houve 

significativa suavização da punição, visto que o atentado ao pudor passou a ser apenado 

com prisão de um a três anos e a corrupção de menores com prisão de dois a quatro anos.
59

 

 

1.3.2 Estupro 

 

O Código Penal de 1890, no Capítulo I, denominado de violência carnal, no artigo 

268 previu a figura do estupro de mulher honesta, virgem ou não, e de mulher pública ou 

prostituta.
60
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A pena cominada ao estupro de mulher honesta era de prisão de um a seis anos. Já 

para o estupro praticado em mulher pública ou prostituta, a punição era significativamente 

menor, de um mês a dois anos, evidenciando o forte conteúdo moral do tipo penal em 

detrimento à liberdade sexual do indivíduo. 

Viveiro de Castro
61

, aliás, foi crítico à inclusão do estupro de mulher prostituta ou 

pública no Título “Dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famílias e do 

ultraje público ao pudor”, sob o argumento de faltar a tal categoria de mulheres honra e 

dignidade. 

O estupro de prostituta, para o autor, violaria a liberdade pessoal, já que também 

as meretrizes teriam direito a dispor livremente do corpo, defendendo, ademais, que fosse 

punido a título de contravenção penal, já que ao delinqüente faltaria o caráter temível e 

perigoso; à vítima o dano irreparável e, à sociedade, o abalo social
62

. 

Chrysolito Gusmão, a despeito de abominar a posição de Viveiros de Castro de 

punir o estupro de prostituta a título de contravenção penal, concordava com a punição 

diminuída, justificada na menor temibilidade do delinquente
63

. 

Já Paulo Teixeira, argumentando que a figura do estupro prestava-se a punir não a 

ofensa à honra, mas sim à liberdade, destacava que “o crime não deixaria de ser justificado 

por ter sido commetido contra uma mulher que se entregue habitualmente ao deboche”.
64

 

Antonio Bento de Faria também concordava com a punição diminuída do estupro 

praticado contra a prostituta. Chamava atenção ainda para o fato de a eventual resistência 

feita pela vítima prostituta ser interpretada pelo agente como menos séria
65

. 

É interessante destacar que o Código Penal de 1890, em artigo distinto, tratou de 

especificar o estupro
66

. 
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Com efeito, o estupro restou definido no artigo 269 como o ato pelo qual o 

homem abusa, com violência, da mulher, seja virgem ou não. 

A definição é relevante e trouxe uma significativa mudança quanto à legislação 

anterior, na medida em que o Código Criminal do Império, por estupro, designou tanto a 

cópula carnal forçada, como, ainda, a sedução, o defloramento e, por fim, a ofensa pessoal 

para fins libidinosos diversos da cópula carnal. 

Segundo João Vieira de Araujo a sistemática adotada pelo Código de 1890 de 

definir estupro como o ato de abusar da mulher foi equivocada. Aludido autor via como 

mais correta a legislação anterior. Dizia que já os Romanos classificaram por estupro atos 

sexuais diversos da cópula carnal.
67

 

Viveiros de Castro
68

, ao tratar do tema, entendia por estupro, o uso da mulher, 

pelo homem, sem o consentimento. 

Dá-se destaque à posição do autor, no sentido de que o direito penal não haveria 

de incidir em casos que não houvesse o emprego de violência, em qualquer de suas 

modalidades. Com efeito, segundo Viveiros de Castro, para o defloramento e sedução a 

profilaxia adequada seriam os meios civis, tais como a obrigação do dote e o 

reconhecimento de paternidade
69

. 

A definição de estupro como sendo o abuso da mulher sofreu severas críticas. 

Chrysolito de Gusmão
70

, muito embora considerasse como elemento constitutivo 

do estupro a cópula carnal, reconhecia que o legislador não era claro nesse sentido, tendo 

deixado de caracterizá-lo explicitamente. O autor ainda explicava que o termo abusar tinha 

uma significação jurídica distinta da ontológica. 
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Também crítico à definição de estupro contida no Código Criminal de 1890 foi 

Paulo Teixeira
71

. Aludido autor afirmava que o termo abusar era muito amplo, não dando o 

conteúdo especial do crime. Mesmo porque, segundo ele, o homem poderia abusar de uma 

mulher de diversas maneiras, quando o que interessava para o crime do estupro é que “o 

abuso consista na violência para o fim carnal”.
72

 

Em análise histórica referente aos crimes sexuais, João Mestieri
73

, igualmente, 

criticou a técnica legislativa empregada pelo legislador no Código Penal Republicano. Isso 

porque a definição de estupro como sendo o ato de abusar da mulher teria levado a um 

entendimento equivocado de incluir no tipo do estupro o coito anal e, ainda, a fellatio in 

ore
74

. 

Os autores mencionados, ainda que críticos à definição de estupro feita pelo 

legislador de 1890, haja vista a amplitude do termo “abusar”, restringiam-no à cópula 

carnal, sendo essa entendida como a cópula vaginal. 

Benedicto Augusto Carvalho dos Santos, por outro lado, defendia a inclusão no 

tipo do estupro das práticas de coito anal e da fellatio in ore. 

O interessante a destacar é que o autor postulava a inclusão dessas outras práticas 

violentas no tipo do estupro não só em virtude de a lei ter conceituado o crime como sendo 

“o ato de abusar de mulher”. 

Na verdade, aludido autor fazia uma interpretação ampliativa da cópula carnal, 

considerando essa não só a cópula vaginal, mas ainda qualquer ato que implicasse 

introdução do órgão sexual de um em qualquer parte do corpo do outro
75

. 
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1.3.3 A violência definida no artigo 269 

 

Além de definir o estupro no artigo 269, o Código Penal de 1890, no mesmo 

dispositivo legal, também trouxe a definição de violência
76

. 

Por violência, definiu-a como sendo não só o emprego da força física, como, 

também, o emprego de outros meios que privassem a vítima de suas faculdades físicas, 

impossibilitando-a de resistir, exemplificando tais meios como sendo a hipnose, o 

clorofórmio, o éter, os narcóticos e os anestésicos, em geral. 

O emprego de narcóticos, hipnose, éter, clorofórmio ou outro meio pelo agente, a 

fim de impossibilitar a resistência da vítima, foi classificada por Chrysolito de Gusmão de 

violência físico-moral.
77

 

A definição de violência implicou acaloradas discussões doutrinárias. 

Relativamente à força física, discutiu-se muito a possibilidade de um único 

homem, mediante força, conseguir subjugar a mulher à conjunção carnal. 

A esse respeito, Chrysolito de Gusmão
78

 evidenciou a posição de Lacassagne, 

renomado médico e criminologista da época, no sentido de ser impossível um único 

homem subjugar a mulher, mediante força, à cópula carnal. Lacassagne equiparava a 

situação à impossibilidade de alguém enfiar a espada em uma bainha empunhada por 

outrem, estando este em movimento. Chrysolito de Gusmão, no entanto, não compartilhava 

da posição. 

A posição de Lacassagne também foi rechaçada por Viveiro de Castro
79

, para 

quem a regra não poderia ser tida de forma absoluta, sob pena de se incorrer em injustiça. 

Na análise, as circunstâncias físicas da mulher e do homem envolvidos haveriam de ser 

consideradas.  Idêntica posição manifestou Paulo Teixeira.
80

 

Em relação à modalidade de violência pelo uso de outros meios que privassem a 

vítima de resistir, discutia-se se a violência moral estaria ou não incluída. 
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Viveiro de Castro
81

 e Chrysolito de Gusmão
82

 foram muito críticos com a 

definição de violência constante do Código de 1890. Reputavam-na deficiente, 

principalmente por deixar de prever taxativamente a violência moral, cuja maior 

representante é a ameaça. 

Ambos os autores defendiam que a ameaça também seria um meio de privar a 

mulher de suas faculdades físicas, impedindo-a de resistir. Argumentavam que o artigo 

269, que textualmente se referia ao hipnotismo, ao clorofórmio, ao éter e, em geral, aos 

anestésicos e narcóticos era meramente exemplificativo. Posição partilhada por Paulo 

Teixeira
83

. 

Também muito se debateu se a figura da fraude estaria inclusa na definição de 

violência consistente no emprego de outros meios que impossibilitassem a resistência da 

vítima. 

No entender de Viveiros de Castro
84

, sim. Argumentava ser um verdadeiro 

absurdo deixar impune o homem que emprega a fraude ou mesmo se aproveita de uma 

surpresa ou de um erro material da vítima para satisfazer sua lubricidade. 

Já Chrysolito de Gusmão
85

, ainda que com pesar, não admitia estivesse inclusa no 

artigo 269 a figura da fraude. 

A título de argumentação, o autor dizia ter o legislador, expressamente, previsto a 

fraude no crime de defloramento, sendo pouco crível que a tivesse omitido da definição de 

violência, se assim não intentasse. 

Argumentava, ademais, que possibilitar fosse o estupro também caracterizado 

pelo emprego de fraude implicaria patente desproporcionalidade e injustiça, já que puniria 

com mais rigor a cópula fraudulenta praticada com mulher maior de dezessete anos, não 

virgem e, com menor rigor a cópula de mulher menor de dezessete anos e virgem, 

circunstâncias exigidas para a caracterização do crime de defloramento. 

Enfermidade mental, sono, embriaguez, reclusão seriam estados que 

eventualmente afligiriam a vítima, impossibilitando-a de resistir ao congresso sexual. 

                                                           
81

CASTRO, Viveiros. Os delictos contra a honra da mulher: adulterio, defloramento, estupro, a sedução no 

direito civil. Rio de Janeiro: João Lopes da Cunha, 1897, 94. 
82

GUSMÃO, Chrysolito de. Dos crimes sexuais: estupro, attentado ao pudor, defloramento e corrupção de 

menores. Rio de Janeiro: F. Briguiet& C, 1921, p. 143. 
83

TEIXEIRA, Paulo. Estudos de direito criminal: o título 8º do Código Penal. Bahia: Imprensa Oficial do 

Estado, 1924, p. 123. 
84

CASTRO, Viveiros. Os delictos contra a honra da mulher: adulterio, defloramento, estupro, a sedução no 

direito civil. Rio de Janeiro: João Lopes da Cunha, 1897, p. 103. 
85

GUSMÃO, Chrysolito de. Dos crimes sexuais: estupro, attentado ao pudor, defloramento e corrupção de 

menores. Rio de Janeiro: F. Briguiet& C, 1921, p. 146. 



31 

 

Controvertida era a posição se tais estados, não causados pelo agente, estariam ou 

não inclusos na definição de violência contida no artigo 269. 

Segundo Chrysolito de Gusmão, acaso o agente deles se aproveitasse, praticava 

igualmente estupro ou atentado ao pudor, visto que tal situação também caracterizara a 

violência definida no Código de 1890
86

. 

Paulo Teixeira, ao analisar a violência definida pelo Código, na modalidade de 

outros meios que impossibilitassem a mulher de resistir, dividiu-os em acidentais, naturais, 

patológicos e artificiais
87

. 

A modalidade acidental incluía todas as situações em que a mulher, 

acidentalmente, estivesse em estado de inconsciência, tendo o homem dele abusado, sem 

que o tivesse causado. 

A natural, segundo exemplificou o autor, seria o estado de sono natural da mulher, 

isto é, não causado artificialmente. Também nesta situação o homem teria se aproveitado 

de um estado da mulher de impossibilidade de resistência. 

As patológicas seriam os estados de completa paralisia da vítima que 

impossibilitassem a defesa. O homem, também nesta circunstancia, teria abusado do estado 

de impossibilidade de resistência da mulher. 

Já as artificiais seriam aquelas em que o homem teria se utilizado de um meio 

para alterar as faculdades físicas da mulher, impedindo-a de resistir. Seria o caso de 

emprego de narcóticos, hipnose, éter e clorofórmio, textualmente mencionados na 

definição de violência do Código. 

Da classificação feita por Paulo Teixeira conclui-se que todas elas, tivessem ou 

não sido causadas pelo agente, impossibilitavam a resistência da vítima e, portanto, 

caracterizariam a violência definida no artigo 269. 

Ao ver de João Vieira de Araújo, o Código Penal de 1890, na definição de 

violência, teria se esquecido das causas naturais que impossibilitavam a resistência da 

vítima, defendendo, portanto, que somente as causas artificiais, empregadas pelo agente, 

estariam abarcadas no artigo 269.
88
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Também Galdino Siqueira afirmava a existência de lacuna no Código Penal de 

1890 ao não prever a situação em que o agente se aproveite do estado de inação ou 

inconsciência preexistente da vítima, qualquer que seja a causa. E, argumentando ser 

vedado o uso de analogia em matéria penal, dizia ser absurda a inclusão da situação no 

artigo 269 do Código Penal
89

. 

No entender de Nelson Hungria, o Código Penal de 1890, na definição de 

violência, previu somente a situação em que o agente tenha preordenado na vítima o estado 

a impossibilitar a resistência.
90

Defendia que a hipótese de o agente ter somente se 

aproveitado do estado de impossibilidade de defesa, qualquer que seja a causa, natural ou 

motivada por terceiros, não caracterizava violência. 

Além da questão de o sono natural estar ou não inclusa entre os meios que 

impossibilitem a resistência, certo é que muito se discutia sobre a viabilidade de uma 

mulher ser estuprada em tal estado. 

A ideia majoritária era no sentido de que somente mulheres afeitas a práticas 

sexuais poderiam ser vítimas de estupro; as virgens, certamente, acordariam e resistiriam. 

Mesmo entre as mulheres não virgens, exigia-se ainda característica peculiar ao 

reconhecimento da possibilidade do estupro: fossem dotadas de “vias amplas”
91

. 

O ceticismo quanto à possibilidade de a mulher ser vítima de crime sexual 

imperava também quando estivesse em estado hipnótico, muito embora o artigo 269 tenha 

expressamente se referido à hipnose como um dos meios a impossibilitar a resistência. 

Duas eram as correntes: a escola de Salpetríede, tendo à frente, Charcot e, de 

outro lado, a escola de Nancy, representadas por Bernheim e Leigeois
92

. A primeira 

defendia que a mulher, em estado hipnótico, sempre obedecia à ordem do hipnotizador, 

ainda que o comportamento ordenado fosse contrário ao desejo íntimo; a segunda 
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sustentava que a ordem dada somente seria cumprida caso esta não contrariasse o que de 

mais íntimo desejasse a pessoa. 

Ou seja, pela primeira ideia, a eventual resistência da vítima sempre seria vencida 

pelo hipnotizador. Já na segunda, a resistência da vítima persistiria mesmo em estado 

hipnótico; aquiescendo ao ato, assim o teria feito voluntariamente, afastando-se o estupro. 

Viveiros de Castro
93

, a despeito de se dizer crente na sugestão, afirmava que os 

estudos até então existentes seriam incipientes e somente o futuro traria respostas. 

 

1.3.4 Violência presumida 

 

O Código Penal de 1890, no artigo 272, trouxe a figura inédita da violência 

presumida, em que, dada a idade da vítima, o eventual consentimento ao ato sexual é 

considerado inválido
94

. No caso, a idade fixada pelo legislador foi de dezesseis anos. 

A respeito da presunção de violência, discutia-se se esta era absoluta ou, ao 

contrário, sujeitava-se à comprovação de que a vítima, ainda que menor de dezesseis anos, 

já tinha discernimento para consentir nas práticas sexuais. 

Ao ver de Viveiros de Castro, a presunção de violência prevista era absoluta
95

. 

Também Chrysolito de Gusmão
96

 e Paulo Teixeira
97

 assim se manifestaram. A 

jurisprudência compilada por Hippolito de Camargo dá conta que a presunção de violência 

era tida por absoluta
98

. 
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Todavia, é interessante destacar que ainda que considerada a presunção de 

violência absoluta, em decorrência da idade da vítima, certo é que se considerava injusto 

presumir violento ato sexual mantido com mulher menor de dezesseis anos que se 

dedicasse à prostituição. 

Galdino Siqueira entendia ser um absurdo que a meretriz pudesse ser vítima de 

estupro, na modalidade de violência presumida
99

. 

Já Chrysolito de Gusmão chegou a postular que fosse acrescida no artigo 272, ao 

final, a expressão: “não sendo prostituta”. O autor, aliás, era crítico à própria fixação de 

idade. Dizia ser muito mais louvável a legislação francesa que, em vez de fixar idade, 

falava em maturidade não desenvolvida, permitindo que a análise fosse deixada ao 

julgador, caso a caso.
100

 

Oscar de Macedo Soares também criticou o fato de o Código ter fixado, para 

efeito da presunção de violência, certa idade da vítima. Entendia preferível que a análise da 

maturidade ou não para a prática de atos sexuais fosse deixada ao perito, defendendo, 

portanto, a não fixação de uma idade
101

. Relativamente à possibilidade de a menor de 16 

anos prostituta ser vítima de estupro, na modalidade de violência presumida, o autor 

respondia afirmativamente, em vista de se tratar de regra geral de presunção
102

. 

Ao ver de João Viera de Araujo, o Código Penal de 1890 errou em não ter 

excepcionado na presunção de violência as menores que se dedicassem à prostituição.
103

 

Posição contrária, entretanto, assumiu Benedicto Augusto de Carvalho dos Santos. 

Segundo o autor, a razão do artigo 272 não teria sido “defender ou guardar a puberdade 

ingênua das virgens.”
104

 

Para o autor, o dispositivo legal visou “estabelecer a incapacidade de 

consentir”
105

, inexistindo qualquer razão para o deixar de aplicar, quando se tratasse de 

vítima prostituta, arrematando: “Não será incentivar a devassidão pôr, ao abrigo das leis, 
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jovens infelizes, em quem o homem moderno ceva, não raro, suas paixões brutais e 

mórbidas”.
106

 

Além de não excepcionar a meretriz, a presunção de violência do Código de 1890 

sofreu críticas por não prever, ao lado da idade, a circunstância de a vítima ser portadora de 

deficiência mental comprometedora da compreensão dos atos da vida sexual. 

É bem verdade que há quem defendesse, muito em razão da omissão do Código 

Penal no artigo que disciplinou a presunção de violência, que o agente que mantivesse 

relações sexuais com vítima portadora de debilidade mental agia com violência real, sob o 

argumento de que tal condição também implicava meio comprometedor das faculdades 

físicas, impossibilitando a resistência
107

. 

Nelson Hungria rechaçou tal entendimento. Mesmo porque, como já visto, para 

referido autor somente a inconsciência da vítima, preordenada pelo agente, estaria 

contemplada pelo artigo 269, do Código Penal de 1890, que definiu a violência
108

. 

Posição, ademais, partilhada por Edgard Magalhães Noronha, quem, a despeito de 

reconhecer louvável o intuito, argumentava que a doença mental da vítima jamais poderia 

ter sido causada pelo agente. 
109

 

Ainda que a doença mental da pessoa implicasse incapacidade de consentir ou 

incapacidade de consentir validamente, termo preferido por Nelson Hungria, o fato é que a 

circunstância não fora prevista, ao lado da idade da vítima, como situação a autorizar fosse 

presumida a violência
110

. 

Seja pela impossibilidade de analogia em matéria penal, seja sob o argumento de 

que a decisão de excepcionar a doença mental da presunção de violência foi uma escolha 
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do legislador da época, Nelson Hungria inadmitia fosse caracterizado crime sexual contra 

pessoa portadora de debilidade mental, na modalidade de violência presumida
111

. 

O dissenso existente na doutrina refletia-se na jurisprudência da época. 

Galdino Siqueira colacionou dois julgados referentes a casos de cópula carnal 

mantida com mulher portadora de debilidade mental. As decisões foram diametralmente 

opostas
112

. 

 

1.3.5 Os atos sexuais e a relação matrimonial 

 

O Código Penal de 1890, diferentemente de outros ordenamentos estrangeiros, ao 

tipificar o estupro, seja no artigo 268, seja no artigo 269, não faz qualquer alusão à cópula 

extraconjugal. Ou seja, a exigência de a cópula carnal ser extraconjugal não integrou a 

tipicidade do estupro. 

Não obstante, interessante destacar, a respeito do estupro, a posição, da época, 

quanto à possibilidade de tal crime restar caracterizado no âmbito do matrimônio, isto é, 

quando o homem constrange a esposa à prática de cópula carnal. 

Viveiro de Castro, Paulo Teixeira e Chrysolito de Gusmão não admitiam o 

estupro marital, por conta do débito conjugal a que se obrigou a esposa ao contrair 

matrimônio
113

. 
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A posição partilhada era de que o débito conjugal, por se tratar de uma obrigação 

da mulher para com o marido, impossibilitava a caracterização do estupro, visto que o 

homem, tão somente, estaria atuando em exercício legal de um direito.
114

 

Benedicto Augusto de Carvalho tinha uma posição peculiar. Defendia a 

caracterização do estupro no âmbito da relação marital não por entender que o homem não 

tivesse direito a compelir a esposa, ainda que com violência, à cópula vaginal. Na verdade, 

o autor entendia caracterizado o estupro, dado o entendimento, já esposado, de que tanto o 

coito anal quanto o oral estavam englobados na figura da cópula carnal
115

. 

Interessante a destacar é que os autores que negavam o estupro na relação marital, 

por força do débito conjugal, defendiam, no entanto, a possibilidade da caracterização do 

atentado ao pudor na constância do casamento. 

Com efeito, sob o argumento de que o débito conjugal dizia respeito somente à 

conjunção carnal, relação sexual denominada normal, as práticas sexuais do coito anal e da 

fellatio in ore, tidas como anormais, restavam excluídas, caracterizado, portanto, o atentado 

ao pudor
116

. 

A distinção feita entre ato sexual normal e anormal no matrimônio é relevante, 

pois revela a ojeriza da época a determinadas práticas sexuais, ainda que entre sexos 

opostos. 

Poder-se-ia argumentar que se está a tratar de prática sexual forçada e não de 

prática sexual consensual. No entanto, acaso a repugnância decorresse não da natureza do 

ato sexual em si, mas do emprego da violência, certo é que também o estupro restaria 

caracterizado ainda que praticado pelo homem em detrimento da própria esposa. 

                                                           
114

 Mary Del Priore, em trabalho referente à sexualidade no Brasil, desde a época Colonial, destaca que no 

século XIX, toda a atividade sexual extraconjugal e com outro fim que não a procriação passa a ser 

condenada. Todo o prazer passar s ser visto como pecado. Segundo a autora, vem daí a noção do débito 

conjugal: “uma dívida ou dever que os esposos tinham que pagar; quando sexualmente resquisitados, torna-se 

lei. (...) Consideravam-se impróprios os dias de jejum e festas religiosas, o tempo de menstruação, a 

quarentena após o parto, os períodos de gravidez e amamentação”. Negá-lo era pecado, a não ser que a 

solictação fosse feita nos já mencionados dias proibidos, ou se a mulher estivesse muito doente” (DEL 

PRIORE, Mary. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 

2011, p. 42-43). 
115

SANTOS, Benedicto Augusto Carvalho dos. Sexualidade Anomala no Direito Criminal. Rio de Janeiro: 

Revista Forense, 1957, p. 158. 
116

CASTRO, Viveiros. Delictos contra a honra da mulher: adultério, defloramento, estupro, a sedução no 

direito civil. Rio de Janeiro: João Lopes da Cunha, 1897, p. 125;TEIXEIRA, Paulo. Estudos de direito 

criminal: o título 8º do Código Penal. Bahia: Imprensa Oficial do Estado, 1924, p. 120;GUSMÃO, 

Chrysolito de. Dos crimes sexuais: estupro, attentado ao pudor, defloramento e corrupção de menores. Rio de 

Janeiro: F. Briguiet& C, 1921, p. 212. 



38 

 

Vê-se, portanto, que a prática de coito anal e fellatio in ore forçada era vista como 

mais atentatória à mulher, pelo menos quando realizada na constância do matrimônio, tanto 

que caracterizava o crime de atentado ao pudor marital, enquanto que o coito vaginal, 

relação tida por normal, ainda que forçada, não. 

Logo da entrada em vigor no Código Penal de 1890, o crime de estupro de mulher 

honesta e do atentado ao pudor, no que concerne à punição, foram equiparados, já que 

apenados com prisão de um a seis anos. Comparada à legislação imperial, o que se viu foi 

uma suavização da punição do estupro, em contrapartida a um substancial agravamento da 

punição do atentado ao pudor. 

É bem verdade que a partir de 1915, o legislador voltou a considerar como menos 

atentatórios à liberdade sexual do individuo atos sexuais distintos da cópula carnal, seja 

envolvendo adulto, seja envolvendo pessoa menor de vinte e um anos. 

De certa forma, essa punição diferenciada entra em conflito com o juízo de maior 

reprovabilidade conferido ao ato sexual forçado, na constância do casamento, pois, como 

aduzido acima, se se tratasse de conjunção carnal, sequer seria possível falar em crime. 

 

1.4 A Consolidação das Leis Penais de 1932 

 

A Consolidação das Leis Penais de 1932 não alterou a caracterização dos crimes 

de estupro e atentado violento ao pudor, relativamente à legislação anterior. Tanto que o 

título foi mantido com a mesma denominação e também o capítulo I, tratou dos crimes de 

violência carnal, dentre eles, o atentado ao pudor e o estupro. 

As penas para os dois crimes foram mantidas, sendo de um a três anos no caso de 

atentado ao pudor e um a seis anos para o estupro de mulher honesta
117

. 

A previsão da presunção de violência, quando a vítima fosse menor de dezesseis 

anos, continuou prevista
118

. 
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1.5 O Código Penal de 1940 

 

O Código Penal de 1940 definiu os crimes sexuais no Título VI – Dos Crimes 

contra os Costumes. 

Muito embora as penas previstas fossem altas, a Exposição de Motivos do Código 

Penal de 1940 deixa bastante clara a tônica que permeará o julgamento e investigação de 

tais delitos, principalmente quando praticados pelo homem em detrimento da mulher, ao 

textualmente aduzir que: “nos crimes sexuais, nunca o homem é tão algoz que não possa 

ser, também, um pouco vítima, e a mulher nem sempre é a maior e a única vítima dos seus 

pretendidos infortúnios sexuais”.
119

 

O estupro e o atentado violento ao pudor vieram disciplinados no Capítulo I, sob a 

rubrica “Dos Crimes contra a Liberdade Sexual”, divergindo da legislação anterior que os 

alocava sob a rubrica “Da violência Carnal”. 

A respeito da denominação do Título VI, do Código Penal de 1940, “Dos Crimes 

contra os Costumes”, não se desconhece toda a ideia perniciosa da utilização de expressão 

de forte conteúdo moral, possibilitando acobertar condutas que, ainda que ofensivas à 

moralidade, aos costumes da época, não implicam qualquer violação a um bem digno de 

tutela penal. 

A epígrafe do Título VI pode ser considerada retrógrada e, mais ainda, quando se 

sabe que se manteve até muito pouco tempo, já que somente em 2009, com a edição da Lei 

10.215/2009, houve alteração. 

Não obstante, insta salientar que a despeito da epígrafe adotada no Título VI, o 

Código Penal de 1940, ao empregar no Capítulo I, a denominação “dos crimes contra a 

liberdade sexual”, identificou o bem a que se prestou proteger e tutelar com a tipificação 

do estupro, do atentado violento ao pudor, da posse sexual mediante fraude e do atentado 

ao pudor mediante fraude: a liberdade sexual do indivíduo, ainda que tal liberdade fosse 

ditada pelos costumes da época.  

 

A liberdade sexual, isto é, a faixa de livre trânsito que, na matéria, é lícito 

percorrer, resulta na sociedade civilizada, estreita e pouco flexível, se 

considerarmos não só o que preceitua o Código Penal, mas também as outras 
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regras legais, se tivermos em vista, ainda, as prescrições da convenção social, 

havemos de concordar que a chamada liberdade sexual muito se assemelha à 

liberdade de ir e vir das locomotivas, podem andar por onde quiserem, desde que 

não saiam nem do horário, nem dos trilhos...Haverá grande mal nessas 

restrições? Do ponto de vista psicológico, evidentemente, não. Não fossem elas, 

e o poderoso fluido vital, decorrente da sexualidade, se desperdiçaria, estéril, nos 

prazeres animais, sem que (como de fato acontece) a repressão e a sublimação o 

conduzissem para produções espirituais que elevam, aformoseam e dignificam a 

vida humana.
120

 

 

Ainda que sob a rubrica “Dos Crimes contra os costumes”, pode-se dizer que o 

Código Penal de 1940 representou um avanço, na medida em que antes não havia qualquer 

referência à liberdade sexual do individuo expressamente. 

Edgard Magalhães Noronha, a despeito de sugerir que os crimes sexuais fossem 

disciplinados sob a epígrafe “Dos Crimes contra o pudor”, não reputava a denominação 

adotada pelo Código Penal de 1940, de todo, equivocada, tendo aduzido que muitas 

legislações estrangeiras optaram por tal nomenclatura.
121

 

O autor afirmava, ademais, que costumes haveriam de ser tomados como “a 

conduta sexual determinada pelas necessidades ou conveniências sociais. Os crimes 

capitulados pela lei representam infração ao mínimo ético exigido do indivíduo, nesse setor 

da sua vida de relação”.
122
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pretende em sua plenitude. Igualmente, não satisfaz a denominação crimes contra a honestidade, vaga e 

muito ampla para epigrafar as violações. Logo, aqui consideradas é nosso pensar que nada perderia a lei se 

usasse o nome “Crimes contra o pudor”. Todos os delitos que compõem este título têm como denominador 

comum a ofensa a êsse sentimento individual e social. Em qualquer deles, a par de outros elementos, acha-se-

á sempre esse bem atingido ou lesado. Não se ausenta do capítulo do lenocínio, do tráfico de mulheres, como 

presente se encontra no rapto consensual – atende-nos a classificação de nossa lei. No último, mesmo que se 

queira ver somente uma ofensa ao pátrio poder, não se pode negar seja ofendido o pudor familiar. Nos outros, 

além da possibilidade da ofensa ao pudor individual haveria sempre ao da sociedade.O mesmo diga-se do 

estupro de meretriz. Ainda aí a ofensa não perde totalmente seu característico. A reles michela conserva 

sempre certa dose desse sentimento que só falta integralmente nos casos patalógicos, aliás pode ela ser vítima 

do atentado violento ao pudor. Considera-se também a denominação não dispensaria as subepígrafes do 

Código – “crimes contra a liberdade sexual”, “da sedução e da corrução de menores, etc” – que 

particularizam o bem ofendido”. (...) “Não se pode contudo, taxar de impróprio a denominação esposada pelo 

legislador. Aliás, tivemos o cuidado de inicialmente mostrar que ela vem sendo preferida pelas leis mais 

recentes”. .NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de 

Teodolindo Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 102 e 103. 
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 103. 
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Isso porque Edgard Magalhães Noronha dizia que o instinto da reprodução, ao 

lado do da nutrição, seria o que mais fortemente domina o homem
123

. A seu ver, Deus, 

conhecedor do egoísmo humano, tratou de dotar o ato da reprodução de prazer genésico, 

assegurando que a lei suprema da multiplicação não fosse desobedecida.
124

 Afirmava, 

ademais, que se antes da civilização, progresso e cultura, a reprodução se dava de forma 

puramente instintiva, sublimou-se com o sentimento do amor.
125

 Contudo, advertia o autor: 

somente o amor não é suficiente para a disciplina do sexo. Fazia-se necessário mais. Fazia-

se necessário o pudor, que, voluntariamente ou forçosamente, manifestou-se quando a 

mulher, a fim de evitar o ato sexual, por não estar madura, cobriu as partes pudendas.
126

 

Mesmo reconhecendo ser a liberdade sexual, ao lado do pudor, outro bem 

resguardado, Edgard Magalhães Noronha afirmava que o direito que o individuo possui de 

dispor de seu corpo encontra-se sujeito a restrições naturais da vida em sociedade
127

. 

Liberdade sexual, para o autor, equivaleria à liberdade carnal, o direito de 

disposição do próprio corpo nas relações carnais, pouco importando se relações normais ou 

anormais. Ainda que se trate de um bem jurídico individual, Magalhães Noronha 

asseverava interessar também à coletividade, sendo necessária à moralidade pública, 

condição indispensável da vida, em sociedade.
128
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 95. 
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 95. 
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 95. 
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 96. 
127

NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 95. O Autor destacou que a vida social necessita de moralidade 

pública, conjunto de normas que ditam o comportamento a ser observado na sexualidade. Nesse sentido, na 

página 100, afirmou: “O Estado, por certo, não se pode mostrar indiferente à tutela da moralidade pública e 

dos bons costumes (...) tratamento médico quando necessário, internação em nosocômios, pedagogia sexual, 

etc. (...) Sob o ponto de vista repressivo, surge a lei penal. Preocupa-se a lei, em regra, com os fatos 

atentatórios a liberdade sexual e da maturidade, com os de degeneração do instinto, da corrução, da 

estabilidade e organização da família, do pudor público”. 
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 110. 
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1.5.1 Estupro 

 

O Código Penal de 1940 definiu o crime do estupro no artigo 213
129

, de forma 

diferente da legislação anterior. Com efeito, enquanto antes o crime de estupro 

caracterizava-se pelo abuso da mulher, o que, como visto, foi alvo de muita crítica, dada a 

abrangência de significação de referido termo, a então novel legislação delimitou o tipo do 

estupro à conjunção carnal. 

Portanto, se dúvidas havia quanto à possibilidade de atos outros caracterizarem o 

estupro, for força da abrangência da expressão “abuso da mulher” utilizada pela legislação 

anterior, o Código Penal de 1940 textualmente delimita o crime à figura da conjunção 

carnal. 

Todavia, ao contrário do que pode transparecer, a delimitação da expressão 

conjunção carnal ao coito vaginal, excluídos o coito anal ou oral, não foi unânime. 

Defendia Bento de Faria que conjunção carnal era o ajuntamento carnal de dois 

sexos, pouco importando se, no caso concreto, tivesse ou não a finalidade da 

reprodução
130

, concluindo não ser a via vaginal a única suscetível de permitir a conjunção 

carnal. 

No entender de Nelson Hungria, ao contrário, o Código Penal de 1940 utilizou o 

termo conjunção carnal para delimitar exclusivamente a relação heterossexual, de 

introdução do pênis na vagina
131

. 

Para tanto, o autor se pauta não somente na circunstância do crime do estupro 

prever somente a mulher como vítima, mas, ainda, na circunstância de o crime de sedução 

exigir o desvirginamento decorrente da conjunção carnal. Se da conjunção carnal decorre o 

desvirginamento, Nelson Hungria conclui que o termo somente pode significar a cópula 

vaginal, excluída qualquer outra
132

. 

                                                           
129“Art. 213. Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência em grave ameaça: Pena – reclusão, 

de três a oito anos”. (PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. 

tir. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 476) 
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“Referindo-se o texto, genericamente, a conjunção carnal, não limitou a possibilidade da sua realização a 

via vagínica, assim há de ser considerado como expressivo daquele ato – a introdução do órgão genital do 

homem no anus da mulher (coito anal) ou na sua boca (coito oral)”. (FARIA, Bento de. Código penal 

brasileiro. v. V. Parte Especial: arts. 213 a 361. Rio de Janeiro: Livraria Jacinto, 1943, p.)  
131 “Por conjunção carnal, em face do Código entende-se a conjunção sexual, isto é, a cópula 

secundumnaturam, o ajuntamento do órgão do homem com o da mulher, a intromissão do penis na cavidade 

vaginal”. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Revista Forense, 1956, p. 116). O autor defendia a exclusão do coito anal e o oral do conceito de conjunção 

carnal, sinônimo de conjunção carnal, visto que anus e boca não são órgãos sexuais. 
132

HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1956, p. 116.   
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Almeida Junior, igualmente, sustentava que a lei penal de 1940, por conjunção 

carnal, exprime unicamente o ato sexual normal. A título de argumentação, observava o 

autor que sempre que se refere à conjunção carnal o Código Penal fez menção ao sexo 

feminino, sem contar o fato de a sodomia ter sido prevista em artigo autônomo.
133

 

Também Edgard Magalhães Noronha restringiu a expressão conjunção carnal 

utilizada pelo Código Penal de 1940, pelas razões apontadas pelos demais autores, 

exclusivamente ao coito normal, isto é, o congresso sexual, realizado entre o membro viril 

e o órgão sexual da mulher.
134

 

Não obstante tal entendimento, o autor questionava a correção do caráter restritivo 

do estupro adotado pelo legislador penal. Afirmava que mesmo sendo um crime previsto 

somente contra a mulher, não infringiria aos interesses da sociedade a inclusão do coito 

anal e oral, atos tidos por ele mais atentatórios à dignidade da mulher que o próprio coito 

vaginal
135

. 

Aliás, Magalhães Noronha defendia que também quanto ao agente a 

reprovabilidade seria maior na prática do coito anal e fellatio in ore, tendo argumentado 

que em função de tais atos não integrarem o conceito de conjunção carnal, o estupro não 

restava caracterizado, sendo punidos a título de atentado violento ao pudor, cuja pena, 

como se verá adiante, era menor.
136
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ALMEIDA JUNIOR, A. de. Contribuição da medicina legal na elucidação dos crimes contra os costumes.  

O novo código penal: conferencias pronunciadas na faculdade de direito da universidade de são Paulo, por 

iniciativa das secretarias de estado da educação e da justiça, sendo interventor federal o exmo. Sr. Dr. 

Fernando Costa. V. 1. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1942, p. 8. 
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 113.  Mais à frente, página 119, aduziu: “Nos termos da nossa 

lei, contudo, conjunção carnal significa exclusivamente conjunção sexual, primeiro, por inexistir previsão de 

sujeito passivo que possa ser exclusivamente sujeito de coito anal. Segundo, o artigo 215 previu pena 

aumentada para o caso de ser a mulher virgem, dando a entender que o termo conjunção carnal ali empregada 

diz respeito somente à cópula vagínica. Em terceiro, no artigo 217, uma vez mais e empregado o vocábulo, 

sendo que este artigo define o crime de defloramento, logo, referindo-se a cópula vagínica.” 
135

NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 122. A esse respeito, o autor contestava o argumento de que o 

coito vaginal seria mais grave que o coito anal e oral, haja vista a possibilidade de acarretar a gravidez e o 

defloramento. Quanto à gravidez, afirmava que o próprio ordenamento previa a possibilidade do aborto. Já 

com relação ao defloramento, o autor entendia não ser a virgindade somente física, decorrente da preservação 

da membrana do hímen, mas também a virgindade moral, destituída igualmente por outros atos sexuais.  
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 123. Nesse sentido, aliás, argumentava: “Dir-se-á que o 

arbítrio conferido ao juiz na aplicação da pena, pelo art. 42 suprira a diferença de tratamento, podendo, por 

ex. um réu de estupro – coito vagínico – ser punido com pena mais branda que um atentado ao pudor – 

copula anal ou fellatio in ore -, atendendo-se a personalidade do agente, a intensidade do dolo, aos motivos, 

as circunstancias e as conseqüências do crime. Conquanto louvemos o sistema, não julgamos possa ser 

invocado como razoes para que se não tenha conceituado o crime de modo mais amplo. Além disso, trata-se, 

no caso, da conceituação de um delito, a sua integração pelo elemento material, não nos parecendo lógico que 
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A pena imputada ao estupro sofreu majoração, relativamente à legislação anterior, 

já que a máxima cominada passou de seis para oito anos de reclusão. 

Ainda quanto ao estupro, insta salientar que o Código Penal de 1940 não mais fez 

distinção de pena quando a vítima se tratasse de mulher prostituta ou pública. Qualquer 

que fosse a condição da mulher, a punição para o estupro era a mesma. 

Persistia o entendimento de que o estupro marital, dada a obrigação assumida pela 

mulher, ao casar, de cumprir com o débito conjugal, era impossível de se caracterizar na 

relação conjugal
137

. 

A discussão acerca da possibilidade de um único homem, mediante força física, 

constranger a mulher à conjunção carnal, igualmente, continuou em voga. 

Nelson Hungria, a respeito, sustentava que excetuados os casos de patente 

desproporcionalidade de forças do homem e da mulher, bem como a hipótese de a mulher 

perder os sentidos, restar vencida pela fadiga ou mesmo inibida pelo medo, poderia sempre 

“esquivar-se ao coito pelo recurso do movimento dos flancos”.
138

 

 

1.5.2 Atentado violento ao pudor 

 

O atentado violento ao pudor veio definido no artigo 214
139

, diferindo da 

legislação anterior ao não mais exigir o fim específico de saciar paixões lascivas ou de 

depravação moral. 

A punição também sofreu alteração. Houve atenuação quanto à pena mínima 

cominada e majoração relativamente à máxima, já que de um intervalo de três a seis anos, 

passou-se a um intervalo de dois a sete anos. 

Se o estupro na relação conjugal era impossível de restar caracterizado, acaso 

houvesse constrangimento da mulher pelo marido, a prática forçada de atos sexuais 

                                                                                                                                                                                
fatos de suma gravidade sejam tidos, em principio, como delitos menos graves, considerados que são 

atentados ao pudor”.  
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HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1956, p. 125; NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação 

geral de Teodolindo Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 113 e 114; FARIA, Bento de. Código 

penal brasileiro. v. V. Parte Especial: arts. 213 a 361. Rio de Janeiro: Livraria Jacinto, 1943, p. 19. 
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HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1956, p. 123. 
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“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 dois a sete anos”. (PIERANGELI, 

José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed., 2. tir. – São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p. 476) 
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considerados anormais, tais como a cópula anal e oral, configuraria o atentado violento ao 

pudor.
140

 

 

1.5.3 Posse sexual mediante fraude 

 

O Código de 1940 também criou o crime de posse sexual mediante fraude.
141

 

A figura, como pontuado por Nelson Hungria
142

, Magalhães Noronha
143

 e Ribeiro 

Pontes
144

, na amplitude que restou configurada, era inédita. 

Com efeito, na legislação anterior a fraude foi prevista como meio de execução do 

crime de defloramento, sendo certo que exigia, além da virgindade da mulher, a condição 

de ser esta menor de dezessete anos. 

Ao se comentar a legislação penal de 1890, apontou-se a divergência havida na 

doutrina acerca de a figura da fraude integralizar ou não a definição de violência constante 

do Código e, por conseguinte, ser passível de caracterizar ou não o crime do estupro. 

De fato, a não punição do agente que conseguisse manter conjunção carnal, por 

intermédio da fraude, com mulher maior de vinte e um anos, com mulher honesta, mas não 

virgem causava perplexidade. De certa forma, a nova figura veio para suprir a lacuna da 

legislação anterior. 

A fraude, na figura em comento, consistia na falsa representação dos fatos. Ou 

seja, na utilização pelo agente de artifícios que fizessem com que a vítima acreditasse estar 

em uma situação diversa da realidade. Não fosse o expediente lançado, a vítima não teria 

anuído ao ato sexual
145

. 
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HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1956, p. 139; FARIA, Bento de. Código penal brasileiro. v. V. Parte Especial: arts. 213 a 361. Rio 

de Janeiro: Livraria Jacinto, 1943, p. 20; NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro 
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 NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p.113-114. 
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PONTES, Ribeiro. Codigo penal.  v 2. Art. 184 a 361. Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro: Guaíra, 1942, 

p. 69. 
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Nelson Hungria afirmava não ser livre o consentimento obtido pela falsa representação dos fatos. 

(HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1956, p. 147). O autor, mais à frente, página 153, ainda advertia que o engano da mulher, na figura 
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Exemplo recorrente citado pela doutrina é o do homem que, em mera encenação 

teatral, casa-se com a vítima e, na suposta noite de núpcias, mantêm com ela conjunção 

carnal. Igualmente, o sujeito que se passa pelo marido, namorado, companheiro da vítima, 

na calada da noite, e mantêm com ela, relação sexual. 

No tópico anterior, evidenciou-se que também a impunidade do agente que, 

mesmo sem empregar a fraude, aproveitasse-se do erro da própria mulher e mantivesse 

com ela conjunção carnal causava censura. 

Todavia, a esse respeito, cabe consignar que mesmo com a criação do tipo 

específico da figura da fraude sexual, não havia consenso quanto à inclusão do mero 

aproveitamento, por parte do agente, do próprio erro da vítima ou, ainda, do erro causado 

por terceiros. 

Ao ver de Bento de Faria se o erro da mulher não tivesse sido provocado pelo 

agente, por intermédio de meio fraudulento idôneo a enganar, o crime em apreço não se 

configuraria
146

. 

Já Nelson Hungria, ao contrário, afirmava que a fraude existia na hipótese em que 

o agente tem a iniciativa de provocar o erro da vítima, como, ainda, na circunstância de 

apenas se aproveitar do erro provocado por terceiro ou da própria vítima
147

. Defendia, 

ademais, que a maior gravidade quando se tratasse de impossibilidade de resistência 

preordenada pelo agente fosse levada em consideração na dosagem da pena. 

Magalhães Noronha, igualmente, sustentava pouco importar se o meio fraudulento 

fora ou não empregado pelo agente ou, ainda, se decorresse de erro da própria vítima.
148

 

É interessante destacar que a posse mediante fraude somente previa como sujeito 

passivo a mulher honesta, excluída, portanto, a mulher que não tivesse tal reconhecimento 

na sociedade.
149

 

                                                                                                                                                                                
da fraude, deve circunscrever-se a identidade pessoal do agente ou a legitimidade da conjunção carnal a que 

se presta. 
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NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 190. 
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A respeito da exclusão da mulher não honesta da proteção penal, Nelson Hungria justificou: “A proteção 

penal da liberdade sexual contra a fraude deixa de beneficiar a mulher desonesta, não porque esta haja 

decaído do direito de livre disposição do próprio corpo (pois, de outro modo, não compreenderia que pudesse 

ser, como já vimos, sujeito passivo do crime de estupro), mas porque, em tal caso, o coito fraudulento não 

tem relevo suficiente para ingressar na esfera de ilicitude penal. O legislador, aqui, absteu-se, como o pretor 

romano, de cuidar de minimus”. (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 

3 ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1956, p. 149). 
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Conceituar mulher honesta é de extrema dificuldade. No entanto, dado que a 

legislação anterior diferenciava a punição do estupro para vítima honesta e mulher 

prostituta ou pública, por exclusão, pode-se dizer que mulher honesta passa a ser aquela 

que não se subsume à segunda categoria
150

. 

Segundo Edgard Magalhães Noronha, ainda que a meretriz pudesse ser fraudada, 

tal fato não deveria ser erigido a crime, pois implicaria confundir o Código Criminal com 

um Código de Ética.
151

 

Bento de Faria reputava correta a exclusão da mulher não honesta da proteção 

penal, afirmando não ser possível fraudar a honestidade de quem não a possui
152

. 

A pena da posse sexual mediante fraude era significantemente menor que a 

cominada ao estupro. Nelson Hungria entendia ser correta a punição diminuída, alegando 

se tratar de um estelionato sexual, sendo o estelionato menos apenado que o roubo e a 

extorsão
153

. 

Caso a vítima fosse virgem, menor de dezoito anos e maior de quatorze, a punição 

seria agravada. 

 

1.5.4 Atentado ao pudor mediante fraude 

 

O Código Penal de 1940 também definiu o atentado ao pudor mediante fraude
154

. 

A figura tinha uma particularidade quando comparada a do atentado ao pudor violento
155

. 
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 Edgard Magalhães Noronha definia mulher honesta da seguinte forma: “mulher honesta é a mulher 

honrada, de decôro, decência e compostura. É aquela que sem se pretender traçar uma conduta ascética, 

conserva, entretanto, no contacto diário com seus semelhantes na vida social, a dignidade e o nome, 
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justamente é ela quem mais pode ser vítima de fraude, donde lògicamente a necessidade da proteção penal”. 

(NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7São Paulo: Saraiva, 1954, p. 178)  
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Enquanto nesta última o sujeito passivo poderia ser qualquer pessoa, na novel figura, o 

sujeito passivo somente seria a mulher, revelando o entendimento da época de que o 

homem, no que concerne às práticas sexuais, jamais seria vítima de fraude. 

Sobre a nova figura, Edgard Magalhães Noronha afirmava: “trata-se agora da 

fraude, de uma luta de inteligência, difícil sendo acreditar que um homem, por ignorante e 

atrasado que seja, possa, fraudado, praticar ou permitir que com ele se pratique ato 

libidinoso”.
156

 

Nelson Hungria apontava que o legislador teria sido levado a excluir a figura do 

sexo masculino, haja vista a maior dificuldade de ser ele enganado. O autor também 

ressaltava que, a despeito da dificuldade, não seria impossível o crime ser praticado por 

mulher, exemplificando com a situação das lésbicas.
157

 

Tal qual a posse sexual mediante fraude, a figura do atentado violento ao pudor 

mediante fraude também excluía a mulher pública e a prostituta. Acaso a mulher fosse 

menor de dezoito e maior de quatorze anos a punição era agravada. 

 

1.5.5 A violência presumida 

 

A presunção de violência foi mantida pelo Código Penal de 1940. Entretanto, de 

forma bem mais ampla, comparada à legislação anterior, muito embora a idade da vítima, a 

fim de acarretar a presunção, tivesse diminuído de dezesseis anos para quatorze. 

Com efeito, ao lado da presunção de violência por força da idade, o Código Penal 

de 1940 incluiu a debilidade mental da vítima e, ainda, o estado de impossibilidade de 

resistência, qualquer que fosse a causa
158

. 

A circunstância de debilidade mental da vítima não era prevista, taxativamente, na 

legislação anterior. Igualmente, a circunstância de impossibilidade de resistência, com a 
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amplitude conferida pelo Código Penal de 1940, também não encontrava previsão 

explícita. 

As omissões do Código de 1890 foram bastante criticadas. 

No tópico anterior evidenciou-se a divergência doutrinária de se presumir a 

violência ou mesmo considerar violência efetiva a prática de atos sexuais com pessoas 

portadoras de debilidade mental. Evidenciou-se, ademais, que a divergência de opinião 

doutrinária foi seguida pela jurisprudência, dado a existência de julgamentos 

diametralmente opostos. 

Também se evidenciou a divergência doutrinária quanto à abrangência da 

definição de violência prevista no artigo 269 do Código Penal de 1890. 

Com efeito, dúvidas surgiram se nele estariam somente contidos os estados de 

impossibilidade de resistência da vítima preordenados pelo agente ou, ao contrário, 

incluíam-se também os estados de impossibilidade de resistência decorrentes de causas 

naturais, de atuação da própria vítima, de atuação de terceiros, tendo o agente somente 

deles se aproveitado. 

A resposta, como se viu, não era pacífica, sendo certo que havia quem 

considerasse as causas que impossibilitassem a resistência da vítima, não preordenadas 

pelo agente, inclusas na definição de violência e, igualmente, quem negasse a inclusão, 

considerando atípica a conduta daquele que praticasse atos sexuais com pessoa nessas 

condições. 

Desta feita, o Código de 1940 ao, taxativamente, prever a presunção de violência 

decorrente da incapacidade de consentir validamente em virtude de debilidade mental da 

vítima, bem como em decorrência da incapacidade de resistir, qualquer que fosse a causa, 

sanou a omissão da legislação anterior. 

Ainda no que diz respeito à incapacidade de resistência da vítima, importante 

destacar a diferença de tratamento conferida pelo Código de 1940 comparado à legislação 

anterior. 

De fato, enquanto a novel legislação presume a violência decorrente da 

incapacidade de resistência da vítima, qualquer que seja a causa, o Código de 1890 via, 

quando preordenada pelo agente, emprego de efetiva violência. Tratar-se-ia da violência 

físico-moral, expressão adotada por Chrysolito de Gusmão, para nomear a violência 

definida na segunda parte do artigo 269. 

Comentando o Código Penal de 1890, mais precisamente, o artigo 269, Nelson 

Hungria sustentou que o legislador considerou violento o emprego de meios a 
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impossibilitar a resistência da vítima, em virtude de tal situação, em realidade, aproximar-

se muito à situação do emprego de violência, física ou moral, apta a vencer a resistência da 

vítima. 

Explicou o autor que a situação em que o agente, conhecedor de antemão da não 

anuência da vítima, venha a empregar algum meio que impossibilite a resistência, no plano 

real, pouco difere da situação em que o agente empregue violência, física ou moral, para 

vencer a resistência da vítima. A diferença dar-se-ia mais no plano formal.
159

 

No entanto, por reputar violência e resistência as duas faces da mesma moeda, isto 

é, onde inexiste uma; também inexistiria a outra, Nelson Hungria aduziu que a situação de 

incapacidade de resistência somente poderia dar lugar à presunção de violência
160

, 

concluindo, portanto, pelo acerto da sistemática adotada pelo Código Penal de 1940. 

Edgard Magalhães Noronha
161

e Bento de Faria
162

 manifestaram posicionamentos idênticos. 

Se, por um lado, a presunção de violência do Código Penal previu situações antes 

não definidas pela legislação anterior, pelo menos de forma taxativa, pondo fim a 

divergências não só doutrinária, mas, sobretudo, jurisprudencial, por outro, ensejou nova 

celeuma: saber se a presunção de violência estatuída, por força da idade, de doença mental 

e de incapacidade de resistência seria absoluta ou relativa. 

No entender de Edgard Magalhães Noronha, as três circunstâncias a ensejar a 

presunção de violência eram relativas e não absolutas, possibilitando, portanto, a 

contraprova. Nelson Hungria também defendia a relatividade da presunção de violência 

nas três hipóteses previstas pelo Código. 

Bento de Faria, ao contrário, reputava a presunção de violência, decorrentes da 

idade e da doença mental da vítima, de caráter absoluto. 
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Relativamente à presunção de violência decorrente da idade, Edgard Magalhães 

Noronha, a fim de justificar a relatividade, afirmava que a própria sistemática adotada pela 

legislação penal levava à conclusão de se tratar de presunção relativa
163

. 

Dizia ele que acaso quisesse o legislador conferir aos menores a proteção 

absoluta, bastava ter criado, tal como previsto em outros ordenamentos, exemplificando 

com o italiano, o argentino e o espanhol, tipo especial de estupro e atentado violento ao 

pudor, em que a idade da vítima fosse erigida, ao lado de outras circunstâncias, a elemento 

do crime. 

Com efeito, sustentava Edgard Magalhães Noronha que a idade da vítima, no 

Código Penal de 1940, não foi prevista na capitulação dos crimes sexuais, como elemento 

de crime especial. Ao contrário, a previsão deu-se nas disposições gerais e, mais, com o 

emprego da expressão “violência presumida”.
164

 

É importante ressaltar que o autor, ao longo de suas argumentações, deixa 

bastante claro o porquê de se interpretar a presunção de violência decorrente da idade 

como relativa e não absoluta: obstar estender a proteção legal à menor prostituída. 

Nesse sentido, Edgard Magalhães Noronha dizia ser um verdadeiro contrassenso 

que a menor que se dedicasse à prostituição pudesse ser vítima de crime sexual na 

modalidade de violência presumida, visto que, a razão de tal instituto é a proteção da 

“inocentia consilli”, destacando que “para essas desventuradas já não existe mistério 

algum no ato sexual”, “sabem as conseqüências todas que ele traz, não ignoram como se 

livrar do produto da concepção e são peritas em evitá-los.”
165

 

Nelson Hungria, a fim de justificar o caráter relativo da presunção de violência 

por força da idade, defendia que acaso a intenção do legislador fosse conferir caráter 

absoluto à presunção, bastaria ter mantido a expressão “não se admitindo prova em 

contrário”, presente no Projeto Alcântara Machado, posteriormente suprimida, pela 
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Comissão Revisora
166

. Defendia, ademais, que entender a presunção de violência de caráter 

absoluto seria admitir em direito penal a responsabilidade objetiva, patente absurdo. 

Relativamente à prostituição, o autor, ainda que não a utilizasse como razão para a 

relativização da presunção de violência, entendia se tratar de justificativa suficiente a 

comprovar o erro invencível do agente quanto à idade da vítima, afastando, portanto, a 

punição
167

. 

Já Bento de Faria que, como dito, via de caráter absoluto a presunção de violência 

decorrente da idade, defendia que o legislador, seguindo a ciência, admitia como verdade 

absoluta a incapacidade carnal, enquanto não atingida a idade fixada
168

. Para o autor, 

pouco importava a condição particular da vítima de já corrompida, violada e, mesmo, de 

mercantilizar o próprio corpo. 

Sobre a presunção de violência decorrente da debilidade mental da vítima, tanto 

Nelson Hungria
169

 quanto Magalhães Noronha
170

 reputavam-na relativa. Afirmavam que 

não bastava a condição de doença mental da vítima. Diziam ser necessária a demonstração 

de que o agente tinha conhecimento de referida circunstância. 

Negar o caráter relativo da presunção de violência decorrente da debilidade 

mental da vítima é condenar os portadores de doença mental, qualquer que seja ela, a uma 

vida de total abstinência sexual e, sobretudo, afetiva. Assim, sempre que comprovado que 

o portador da doença mental possui discernimento para os atos da vida sexual, não há que 

se falar em estupro, na modalidade de violência presumida. 

No que concerne à terceira modalidade de presunção de violência, decorrente da 

incapacidade de resistência da vítima, Bento de Faria, Nelson Hungria e também 

Magalhães Noronha entendiam não bastar que o ato sexual fosse realizado em estado de 
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inconsciência. Fazia-se necessária a demonstração de que o ato realizou-se contra a 

vontade da vítima, manifestada, logicamente, anteriormente ao estado de inconsciência. 
171

 

 Nesse sentido, aliás, advertia Nelson Hungria: 

  

Na averiguação das causas de impossibilidade de reação (notadamente quando se 

alega que foram preordenadas pelo agente) deve-se ter tôda cautela, a fim de 

conjurar o êxito de falsas narrativas. (....) a falsa imputação de crimes sexuais 

presumidamente violentos é um recurso freqüente de certas “caçadoras de 

marido” ou “cavadoras de ouro. 
172

 

 

Galdino Siqueira julgou acertada a ampliação da presunção de violência para os 

casos em que a vítima é portadora de debilidade mental ou, por qualquer razão, estivesse 

incapacitada de resistir
173

. 

Também Vicente Piragibe aplaudiu a ampliação da presunção de violência feita 

pelo Código Penal de 1940, seja pela extensão da proteção aos doentes mentais, seja a 

todas as pessoas que se encontravam em estado de impossibilidade de prestar resistência, 

por qualquer causa.
174

 

Ao se analisar a doutrina contemporânea ao Código Penal de 1890, evidenciou-se 

o posicionamento, praticamente unânime, quanto o caráter absoluto da presunção de 

violência por força da idade da vítima. No entanto, a mesma unanimidade restou 

evidenciada quanto à injustiça de se considerar violento e, portanto, estupro, o ato sexual 

praticado com mulher menor de dezesseis anos que se dedicasse à prostituição. 

A doutrina contemporânea à edição do Código Penal de 1940, como se viu, 

passou a entender a presunção de violência por força da idade de caráter relativo. No 

entanto, a relativização deu-se com o fito de afastar da proteção o menor prostituído. 

Entender a presunção de violência, por força da idade, de caráter relativo, 

certamente, evita injustiça, no caso concreto. 

E isso restou bem evidenciado por Magalhães Noronha no caso hipotético do 

jovem rapaz que acabara de completar dezoito anos e, ao decidir iniciar-se sexualmente em 
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um bordel, acaba preso por crime de estupro, haja vista ter escolhido justamente uma 

jovem moçoila que nele trabalhava, de idade a ensejar a presunção de violência.
175

 

No entanto, afastar a presunção de violência unicamente pelo fato de o menor 

envolvido se dedicar à prostituição não é menos injusto, visto que cria outra presunção 

absoluta: a de jamais se presumir a violência quando a vítima tivesse por atividade a 

prostituição. 

A preservação da inocência do menor não pode ser eleita a única razão da 

proteção penal. Mesmo porque, fosse assim, impreterivelmente, uma criança que tenha 

sofrido uma única violência sexual, ainda que na modalidade presumida, excluída restaria 

da proteção da norma, ficando totalmente impune o agente que tivesse dela se aproveitado 

sexualmente, em oportunidade diversa. 

É bem verdade que a posição de relativizar a presunção de violência pela 

circunstância de a vítima dedicar-se à prostituição evidenciada neste estudo data de mais 

de sessenta anos, já que manifestada quando da edição do Código Penal de 1940. 

E, considerando que a legislação anterior punia o estupro violento de prostituta 

com um terço da pena cominada ao estupro de mulher honesta, não é de se admirar a 

posição perfilhada de não se admitir estupro, na modalidade de violência presumida, 

quando envolta vítima que se dedicasse à prostituição. 

Surpresa foi constatar a revitalização dessa posição, nos dias atuais, 

principalmente quando tanto se lutou para afastar dos crimes sexuais qualquer caráter de 

moralismo
176

. 

Excluir da proteção dos crimes sexuais o menor prostituído, prever punição 

diferenciada pela circunstancia única de a vítima tratar-se de mulher não honesta, 

prostituta, inegavelmente, significa deixar de tutelar a liberdade sexual, a dignidade sexual 

do menor, passando a tutelar a moralidade pública, entendida essa como o comportamento 

sexual reconhecido como socialmente adequado. 
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1.6 Crimes sexuais na legislação brasileira: Do Código Penal de 1940 até o advento da 

Lei 12.015/2009 

 

O Código Penal de 1940 é o diploma legal vigente até os dias atuais. No entanto, 

desde sua edição, ao longo dos anos, foram sendo feitas alterações no que tange aos crimes 

sexuais. 

As alterações havidas foram frutos das aspirações doutrinárias. De todas as 

aspirações, sem dúvida, a mais contundente foi no sentido de extrair do direito penal sexual 

qualquer resquício de proteção da moralidade, destituída de conteúdo ofensivo a um bem 

digno de tutela penal. O Direito Penal serve para proteger os interesses mais caros ao 

indivíduo, jamais justificando seu emprego com o fim de padronizar comportamentos, de 

acordo com a noção de moralidade sexual socialmente reinante.
177

 

Renato de Mello Jorge Silveira, em retrospectiva histórica da sexualidade e, 

principalmente, da sexualidade da mulher, desde o mundo antigo, passando pela análise 

dos textos bíblicos, idade média e, finalizando com idade moderna e contemporânea, 
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meramente inmorales, pero no lesivas para los derechos de nadie, y com ello por uma amplia liberalización 

del Derecho penal sexual. El la subsiguiente reforma se há impuesto ampliamente el punto de vista del 

dogma del bien jurídico. La primeira y cuarta Ley de reforma del Derecho penal, de 25-6-1969 y de 23-11-

1973, han reducido la punibilidad em ese campo en ló sustancial a lesiones de la liberdad individual y a 

infracciones frente a menores. De modo característico, el título 13de la Parte especial, que antes llevava la 

rubrica “Delitos graves y menos graves contra la moralidad, ahora solo se llama: “Delitos contra la 

autodeterminación sexual”. (ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: tomo I: fundamentos: la estructura 

de la teoria del delito. Trad. LUZÓN-PENA, Diego-Mauel; GARCÍA-CONLLEDO, Miguel Díaz; 

REMESAL, Javier de Vicente. Madrid: Civitas, 1999, p. 52-53). É interessante notar que o autor, muito 

embora destaque a ausência de legitimidade da criminalização da homosexualidade adulta, defina-a como 

uma conduta imoral. Hodiornamente, catalogar a homosexualidade como conduta contrária à moralidade,  

não deixa de ser discriminatório. Ainda, fomenta a intolerância com a pluralidade sexual.  
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evidenciou que a partir do século XVIII, o Direito Penal passou a conferir maior proteção à 

mulher, sobretudo por reservar a ela posição de quase inimputabilidade.
178

 

Todavia, no entender do autor, ainda que assim tenha se dado, a própria 

concepção do estupro da época revela que não se protegia propriamente a mulher, 

protegendo-se, ao contrário, a honra de determinada classe social, surgindo daí o 

referencial para a posterior distinção da mulher, segundo uma escala de honestidade, a 

própria extinção da punibilidade para o crime de estupro, pelo casamento da ofendida e, 

ainda, a criminalização do adultério 
179

. 

Pode-se afirmar que mais que proteger a honra de determinada classe social, 

protegia-se a honra da família, centrada na figura masculina do pai ou do marido que 

exercesse autoridade sobre a mulher. 

Segundo Renato de Mello Jorge Silveira, a própria aceitação da prostituição, no 

século seguinte, relaciona-se à preservação da honra das famílias, na medida em que 

resguarda a virgindade das moças e apazigua as necessidades dos rapazes e homens 

adultos.
180

 

O autor evidenciou que enquanto o século XX passou por uma transformação 

social quanto ao papel da mulher, principalmente após as duas grandes guerras, momento 

em que as mulheres foram convocadas a ocupar papeis masculinos, sem contar a assunção, 

por elas, da função de chefes de família, curiosamente o pensamento conservador se 

manteve no que diz respeito à moral sexual.
181

 

Se os movimentos feministas da década de 60 denunciaram fortemente as 

distinções entre homens e mulheres, tendo trabalhado pela supressão das diferenças, ao ver 

de Renato de Mello Jorge Silveira, acabaram por colocar no centro do direito penal sexual 

a questão do gênero, principalmente com a adoção de discriminações positivas.
182

 

Sem ignorar possíveis efeitos benéficos dessas políticas, o autor afirma que na 

atualidade, isto é, no século XXI, mais que a questão do gênero, importa ao direito penal 
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sexual assegurar a autoderminação sexual do indivíduo, bem jurídico efetivamente digno 

de tutela penal.
183

 

Propõe Renato de Mello Jorge Silveira uma mudança de paradigma no direito 

penal sexual, excluindo construções lastreadas em “implicações morais relativas aos 

diferentes comportamentos esperados entre homens e mulheres”.
184

 

Portanto, não afetada a capacidade de autodeterminação do indivíduo, seja mulher 

ou homem, no entender do autor “nunca é de se admitir a violência maior do Estado ao 

criar leis restritivas da liberdade individual”.
185

 

É neste sentido que Renato de Mello Jorge Silveira defende a exclusão do direito 

penal sexual de qualquer conteúdo moral. Se determinado comportamento sexual, ainda 

que lesivo à moralidade social, não tem aptidão para ofender a autoderminação sexual 

individual, falta legitimidade para coibi-lo por intermédio do direito penal. 

Mesmo porque, inegavelmente, as sociedades contemporâneas são plurais, sendo 

difícil estabelecer unanimidade quanto à moralidade ou não de comportamentos, 

sobretudo, no âmbito sexual
186

. 

É interessante, no entanto, a abordagem do autor relativamente à prática de atos 

sexuais em público, principalmente quando realizada por moradores de rua. Se o livre 

exercício da sexualidade é um direito inerente ao ser humano, não cabendo ao Estado 

coibi-lo, principalmente por intermédio do Direito Penal, a situação dos moradores de ruas 

toma certa complexidade. Ora, se o indivíduo mora na rua, por óbvio, manterá relações 

sexuais, em via pública. 

Ainda que não veja na situação violação ao interesse tutelado pelo direito penal 

sexual, isto é, a autodeterminação sexual individual, Renato de Mello Jorge Silveira não 
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descarta a perturbação da paz pública, bem jurídico violado, o que eventualmente 

justificaria o uso do direito repressivo, para a garantia do sistema social e expectativas 

decorrentes.
187

 

Percebe-se, portanto, que o autor exclui da proteção penal as meras infrações 

morais, destituídas de agressão a um bem jurídico palpável. Ao contrário, “infrações 

morais, v.g., como algumas agressivas à sexualidade, desde que impliquem um atentado à 

paz jurídica, funções ou bens, acabam por se justificar”.
188

 

Tem-se, portanto, que relações consentidas entre pessoas adultas e capazes, 

quaisquer que sejam elas, haveriam de escapar à tutela penal. Ainda que criticáveis sob o 

ponto de vista da moralidade individual e coletiva, sob a ótica religiosa, desde que não 

violadoras da livre determinação sexual de outros indivíduos e da função da vida social, 

não competem ao direito penal.
189

 

Muitas das ideias de Renato de Mello Jorge Silveira foram inseridas na Lei 

12.015/2009, com destaque para alteração da epígrafe do Título VI, que não mais prevê 

“Crimes contra os costumes” e, ainda, a unificação das antigas figuras do estupro e do 

atentado violento ao pudor, com a criação de uma figura nova, em que não há distinção de 

gênero. 

As alterações inseridas pela Lei 12.015/09 serão objetos de análise apartada, até 

porque o cerne do presente trabalho é justamente analisar a nova figura do estupro. 

Entretanto, como dito, antes da Lei 12.015/09, outras alterações legislativas 

deram-se no âmbito dos crimes sexuais, podendo-se dizer que todas elas objetivaram 

centrar o direito penal sexual na proteção do indivíduo, pouco importando o sexo, se 

homem ou mulher e, principalmente, pouco importando a reputação que goza a pessoa na 

sociedade. 

Com efeito, se é certo que o Código Penal de 1940 não mais fez distinção entre 

mulher honesta e prostituta, manteve, nas figuras da posse sexual, do atentado ao pudor 

mediante fraude e do rapto a exigência de se tratar de mulher honesta. 

Se a utilização de elementos de conteúdo moral na construção de tipos penais, por 

si só, ensejavam o julgamento da vítima, sobretudo quando se tratasse de mulher, nos 
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processos envolvendo crimes sexuais, a exposição de motivo do Código Penal de 1940 não 

só autorizava, mas, sobretudo, recomendava que assim se procedesse, na medida em que 

textualmente consignou que: “nos crimes sexuais, nunca o homem é tão algoz que não 

possa ser, também, um pouco vítima, e a mulher nem sempre é a maior e a única vítima 

dos seus pretendidos infortúnios sexuais”
190

. 

Silvia Pimentel, Ana Lúcia Schritzmeyer e Valéria Pandjiarjianbem evidenciaram, 

a partir da análise de decisões de primeiro e segundo grau, o tratamento discriminatório e 

estereotipado da mulher. Os julgados comentados pelas autoras mostraram que sempre que 

a vítima desviasse do comportamento sexual tido por socialmente adequado, nenhuma 

credibilidade conferia-se às declarações prestadas, seja na fase investigativa, seja na fase 

judicial, entendendo-se por não restar provada a alegada violação sofrida
191

. 

O julgamento da vida social da mulher e a consequente interferência na decisão da 

ocorrência ou não do crime sexual restou mais evidente quando se analisaram processos 

em que crianças eram vítimas. 

Com efeito, Silvia Pimentel, Ana Lúcia Schritzmeyer e Valéria Pandjiarjian 

verificaram que enquanto nos processos envolvendo crianças as condenações são 

esmagadoras, tal não ocorre quando a vítima é adulta. Ao ver das autoras, a vida social das 

crianças é muito menos valorada. 

Um dos Acórdãos analisados por elas mostra bem a ideia que circundava os 

julgamentos de crimes sexuais praticados contra as mulheres, na medida em que restou 

consignado que, no caso, o réu havia somente feito uma cortesia à suposta vítima, não 

sendo possível retribuir-lhe com a punição por estupro. 

 

Será justo, então, o réu primário, trabalhador, sofrer pena enorme e ter a vida 

estragada por causa de um fato sem conseqüências, oriundo de uma falsa 

virgem? Afinal de contas, esta vítima, amorosa com outros rapazes, vai continuar 

a sê-lo. Com Cortez, assediou-o até entregar (fls.) e o que, em retribuição lhe fez 

Cortez, uma cortesia...
192
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No livro, mais que a questão do julgamento da mulher, as autoras evidenciaram a 

desvalorização da liberdade sexual comparada ao patrimônio. De fato, em um dos casos 

analisados e retratados viu-se que o Réu foi condenado a 28 anos de reclusão pela prática 

de três crimes de roubo e dois de estupro. Chamou à atenção o fato de, do total de pena 

atribuída ao Réu, 20 anos dizer respeito aos crimes de roubo e 08 anos aos crimes de 

estupro
193

. Inegavelmente, no caso, o bem patrimônio foi mais valorizado que o bem 

liberdade sexual do indivíduo.
194

 

A primeira alteração havida no Código Penal, no âmbito dos crimes sexuais, deu-

se por intermédio da edição do Estatuto da Criança e Adolescente, no ano de 1990, 

inserindo-se, nos artigos do estupro e do atentado violento ao pudor um parágrafo único 

prevendo punição maior, na hipótese de se tratar de vítima menor de 14 anos.
195

 

De fato, enquanto o estupro praticado contra mulher maior de 14 anos era apenado 

com reclusão de 03 a 08 anos, no caso de mulher menor de 14 anos, a punição passou a ser 

de 04 a 10 anos de reclusão. O atentado violento ao pudor quando praticado contra pessoa 

maior de 14 anos punia-se com reclusão de 02 a 07 anos; já quando praticado contra pessoa 

menor de 14 anos, a pena era de 03 a 09 anos de reclusão. 

Vê-se, portanto, que os crimes do estupro e atentado violento ao pudor praticados 

contra menor passaram a ser mais apenados, evidenciando uma maior reprovabilidade por 

parte do legislador, como não poderia deixar de ser. 

Entretanto, é interessante destacar que passados dias da publicação do Estatuto da 

Criança e Adolescente, ingressou no ordenamento jurídico a Lei dos Crimes Hediondos 

que, mais que dotar o estupro e atentado violento ao pudor de caráter hediondo, majorou a 

punição de ambos os crimes, passando a prever reclusão de 06 a 10 anos.
196
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A conjugação dos dois novos ordenamentos legais resultou na punição menor para 

o estupro e atentado violento ao pudor praticado contra menor de 14 anos, em patente 

incongruência legislativa. 

Essa incoerência punitiva, de apenar mais brandamente crime sexual praticado 

contra menor de 14 anos vigeu até o ano de 1996, quando, por intermédio da Lei 9.281 

houve a derrogação do parágrafo único dos artigos 213 e 214 do Código Penal.
197

 

Importa ressaltar ainda quanto às alterações decorrentes da lei dos crimes 

hediondos a equiparação da punição do estupro e atentado violento ao pudor. 

Se antes o crime de estupro era mais apenado que o crime do atentado ao pudor, 

certo é que com a edição da Lei 8.072/90 houve identidade de punição, sendo forçoso 

reconhecer que o legislador reviu a antiga concepção de ser o crime de estupro mais 

atentatório à dignidade da mulher que o crime de atentado violento ao pudor e, mais 

significativo, reconheceu que crimes praticados contra homens são tão graves quanto os 

praticados contra mulher, merecendo idêntica pena. 

Alberto Silva Franco manifestou contrariedade à identidade de punição entre o 

crime de estupro e atentado ao pudor.  Aduziu que enquanto no crime de estupro o 

legislador teria delimitado a conduta reprimida, tal não se dava no crime de atentado 

violento ao pudor, figura delitiva extremamente ampla, sendo passível de se caracterizar 

com o simples beijo
198

. 

Se é verdade que o atentado violento ao pudor, pela amplitude do tipo penal, 

possibilita a inclusão de atos de gravidade distintas, não parece equivocado equiparar a 

gravidade e lesividade do ato sexual violento da conjunção carnal ao coito anal e oral 

violentos, pouco importando se praticados contra mulher ou homem. 

Mais que criticar a equiparação da punição, Alberto Silva Franco criticou a 

própria majoração das penas cominadas aos crimes do estupro e do atentado violento ao 

pudor, tendo aduzido faltar proporcionalidade entre a quantidade das penas e a gravidade 
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efetiva dos fatos incriminados. Inexistiria nocividade social a justificar a majoração das 

penas.
199

 

Rogério Greco também defende a desproporcionalidade da pena mínima 

cominada ao estupro e ao atentado violento ao pudor, argumentando que o legislador teria 

colocado no mesmo patamar a liberdade sexual e a vida, já que também o homicídio 

simples tem por pena mínica 06 anos de reclusão
200

. 

Os ordenamentos legais acima especificados, muito embora tenham implicado 

majoração das penas dos crimes sexuais violentos e, ainda, propiciado idêntica punição 

independentemente de se tratar de vítima mulher ou homem, em nada contribuíram para 

extirpar do direito penal sexual conteúdo moralista, a fim de alterar a realidade dos 

julgamentos dos processos de crimes sexuais, tão bem retratada por Silvia Pimentel, Ana 

Lúcia Schritzmeyer e Valéria Pandjiarjian. 

Para a vítima de violência sexual, pouco importa a majoração da pena imposta 

pelo legislador se, por força de eventual conduta de vida incompatível com a moral sexual 

imperante, o autor da agressão reste impune. 

É verdade que a mulher sempre esteve muito mais afeta, quando vítima de 

violência sexual, a preconceitos. No entanto, conforme julgamento trazido por Renato de 

Mello Jorge Silveira também o homem não fica imune
201

. 

No caso, o homem alegou ter sofrido violência sexual, consistente em coito anal 

forçado. A prática do ato sexual restou inconteste. 

 

1. A prática de sexo grupal é ato que agride a moral e aos costumes 

minimamente civilizados. 2. Se o indivíduo, de forma espontânea, participa de 

orgia promovida por amigos seus, não pode ao final do contubérnio, dizer-se 

vítima de atentado violento ao pudor. 3. Quem procura satisfazer a volúpia sua 

ou de outrem, aderindo ao desregramento de um bacanal, submete-se 

conscientemente a desempenhar papel ativo ou passivo, tal é a inexistência da 

moralidade e recato neste tipo de confraternização. 4. Diante de um ato 

induvidosamente imoral, mas que não configura o crime noticiado na denúncia, 

não pode dizer-se vítima de um atentado violento ao pudor aquele que ao final da 

orgia viu-se alvo passivo de ato sexual. 5. Esse tipo de conchavo concupiscente, 

em razão de sua previsibilidade e consentimento prévio, afasta as figuras do dolo 

e da coação. 6. Absolvição mantida. 7. Apelação ministerial improvida. 
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Ao se acessar a íntegra do Acórdão citado verificou-se que a imputação do 

atentado ao pudor deu-se mediante violência presumida, consubstanciada na 

impossibilidade de resistência da vítima, dada a inconsciência pelo uso de álcool e 

narcótico.
202

 

A fim de afastar a presunção da violência, aduziu-se que acaso fosse verdadeira a 

alegada inconsciência quando do ato sexual a vítima não teria narrado, com detalhes, todo 

o desenrolar dos acontecimentos. 

Preponderante, portanto, à absolvição do acusado, a concepção dos julgadores da 

imoralidade da prática de sexo grupal. A mensagem passada no julgado é a de que aquele 

que adere a ato tido por imoral, atentatório aos bons costumes, resta excluído de qualquer 

proteção legal. 

Em razão de decisões dessa natureza, nas quais o que importa para a 

caracterização ou não do crime sexual não é a presença de violência real ou ficta, mas a 

conduta sexual da vítima de acordo com a concepção de moralidade sexual dominante, a 

majoração das penas imputadas aos crimes sexuais surte pouco ou nenhum efeito. Mesmo 

porque, como se sabe, os crimes sexuais ainda continuavam alocados sob a epígrafe “dos 

crimes contra os costumes”.
203

 

No ano de 2001, por intermédio da Lei 10.224/01, a figura do assédio sexual 

passou a ser prevista no Código Penal
204

. 

Renato de Mello Jorge Silveira, antes mesmo da tipificação legal, manifestou 

contrariedade a criação da nova figura delitiva. Ao ver do autor, caberia a outras esferas 
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ocupar-se do assédio sexual. Mesmo porque, a figura já seria passível de punição, a título 

de constrangimento ilegal ou mesmo importunação ao pudor.
205

 

Já após a tipificação do assédio sexual, Renato de Mello Jorge Silveira e Maria 

Ines Trefiglio Valente mais que criticarem a nova figura, fruto direto dos gestores atípicos 

da moral, manifestaram contrariedade a disposição dela no Código Penal. 

Os autores afirmaram que o ingresso do assédio sexual no Código Penal ao lado 

dos crimes sexuais, implicou processabilidade por ação penal de iniciativa privada, um 

equívoco do legislador, passível de fomentar tanto a coação da vítima pelo agressor para a 

não adoção da medida penal, como a extorsão do agressor pela vítima, objetivando auferir 

alguma vantagem econômica.
206

 

Também Alexandra Lebelson Szafir criticou a criminalização do assédio sexual. 

A autora apontou os abusos cometidos pelas supostas vítimas e o temor de que o Brasil 

viesse a se transformar nos Estados Unidos da América, em que os homens, por temor de 

acusação de assédio sexual, recusavam-se a utilizar o elevador sozinho com mulheres.
207

 

No ano de 2005, por intermédio da Lei 11.106, nova alteração sofreu o Código 

Penal no que concerne aos crimes sexuais. 

O diploma legal em referência derrogou as figuras da sedução, do rapto e, ainda, 

do adultério.
208

 

Relativamente ao crime de sedução, interessante destacar a discussão travada no 

Boletim do IBCCRIM, ainda no ano de 1993, sobre a inconstitucionalidade ou não da 

figura penal. 

José Henrique Pierangeli defendeu a constitucionalidade do crime de sedução, 

justificando que o aproveitamento da inocência ou inexperiência da mulher, menor de 

dezoito anos e maior de quatorze anos ofenderia sua dignidade. Argumentou ser 

justamente nesta fase da vida que a mulher necessita de maior proteção penal. Sugeriu, no 
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entanto, fosse alterado o objeto de proteção da norma penal: não mais a mulher virgem, 

mas, sim, a mulher honesta.
209

 

Já Luiza Nagib Eluf sustentou a inconstitucionalidade do crime de sedução. 

 

o tipo de sedução não protege a mulher de malefício algum, apenas reforça o 

escabroso entendimento de que às mulheres o sexo é coisa proibida, um fator de 

decadência, uma inabilitação para o casamento, uma perda de qualidade 

irreparável, uma condenação imediata à prostituição, um horror à sua reputação e 

uma vergonha para a família (principalmente para o pai da moça).
210

 

 

Sob a justificava de não poder a igualdade ser encarada de forma extrema, Luiz 

Henrique Pontes Ventura postulou a constitucionalidade do crime de sedução. Ao ver do 

autor acaso se conferisse aos homens o direito de fazer tudo o que fazem as mulheres, 

“todo o homem teria o direito de casar com outro homem”. Ademais, “a mulher virgem 

que é seduzida perde algo que o homem virgem não perde: o hímem.”
211

 

Miguel Rele Junior, a respeito da figura da mulher extraída do Código Penal de 

1940, em coletânea publicada no ano de 1983, foi bastante crítico ao crime de sedução. 

Para o autor, o não desprezo do legislador da época à tutela da virgindade revelava existir 

“um condicionamento obrigatório que determina papéis a serem realizados pelo homem e 

pela mulher e inculcados em todos nós desde a infância.”.
212

 

Ainda comentando o crime de sedução, o autor afirmava que a exigência da 

justificável confiança, locução traduzida pela doutrina e jurisprudência como promessa de 

casamento, evidenciava mentalidade em que a mulher haveria de ficar fechada em um 

mundo privado.  

 

Por que a promessa do casamento constitui um engodo? Porque o casamento é, 

ao ver do legislador, a grande realização feminina, sendo o objetivo da mulher 

casar-se, uma vez que só através do casamento a mulher vai encontrar sua plena 

realização, adquirindo estatus socual, estabilidade e realização econômica
213

. 
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A lei 11.106/2005 também alterou as figuras da posse sexual mediante fraude e do 

atentado violento ao pudor, mediante fraude
214

. 

Relativamente à primeira, excluiu-se a exigência de se tratar de mulher honesta. 

No que diz respeito à segunda figura, o tipo penal passa a proteger tanto a mulher quanto o 

homem, independente de se tratar de pessoa honesta. 

Para Luiza Nagib Eluf a lei penal deve punir a fraude no relacionamento. Mas 

protegendo a todos e “não apenas as pobres “mulheres honestas””.  Segundo a autora, o 

tipo penal da posse sexual, em que se exige a honestidade da mulher, evidencia o não 

reconhecimento à mulher do direito ao sexo desvinculado da procriação legalizada.
215

 

No entender de Ivan Luís Marques da Silva, a grande mudança propiciada pela 

exclusão do adjetivo honesta do Código Penal foi a de que as mulheres seriam 

presumidamente honestas, até prova em contrário
216

. Não parece certo que a ideia de 

exclusão de elementos de conteúdos moral dos tipos penais sexuais seja estabelecer uma 

presunção de honestidade da vítima, até prova em contrário. É justamente impedir que 

valorações moralistas impeçam o reconhecimento de uma violação. 

Ainda que seja verdade que a supressão do termo honesto dos tipos penais, por si 

só, não seja capaz de repercutir na resistência da justiça criminal em punir os agressores 

quando a vítima demonstra comportamento “liberal” ou “avançado”, como adverte Marcus 

Vinícius Amorim de Oliveira, o fato é que, pelo menos, o sistema penal passa a não mais 

legitimar que assim ocorra
217

. 

Mesmo porque, conforme pontuou Renato de Mello Jorge Silveira, “a declaração 

de um estado de não honestidade consiste verdadeiramente em um preconceito. Mais do 

resguardar uma pseudo-honestidade feminina, a estipulação desta condição poderá, em 

certos casos, vir a transformar uma vítima em verdadeira ré.”
218
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Mais que derrogar os crimes do rapto, da sedução, do adultério, bem como excluir 

do tipo penal da posse sexual a exigência da honestidade da mulher, a Lei 11.106/2005 

também revogou os incisos VII e VIII, do artigo 107 do Código Penal.
219

 

Tais incisos previam, respectivamente, a extinção da punibilidade dos crimes 

contra os costumes, pelo posterior casamento da vítima com o agressor e, mesmo, com 

terceiro. 

Como visto no capítulo precedente, a extinção da punibilidade dos crimes sexuais 

pelo posterior casamento da vítima passou a ser prevista no ordenamento penal brasileiro a 

partir do Código Penal do Império, de 1830. As Ordenações Filipinas não relevavam a 

punição pelo posterior casamento da vítima. 

A extinção da punibilidade do agente pelo posterior casamento da vítima, de certa 

forma, revela a sobreposição da proteção da honestidade da mulher, da honestidade da 

família à proteção da liberdade sexual. Revela, ademais, a ideia de que o maior prejuízo 

ou, talvez o único prejuízo, advindo da violência sexual é a desqualificação da mulher para 

o matrimônio. Reparado o dano, desnecessária a punição do agressor.
220

 

Ainda quanto à extinção da punibilidade pelo posterior casamento, insta salientar 

que a previsão muito serviu à desqualificação da alegada agressão sexual feita pela mulher. 

Nelson Hungria, nesse sentido, advertia ao julgador extremo cuidado com “as caçadoras de 

marido”.
221

 

Alteração relevante também se deu no artigo 226 do Código Penal, a partir da Lei 

11.106/2005.
222
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De fato, antes de 2005, o dispositivo penal em comento previa aumento de pena 

em relação aos crimes sexuais pela circunstância de ser o agente ascendente, pai adotivo, 

padrasto, irmão, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer 

outro título, tenha autoridade sobre ela
223

. 

A partir de 2005, acresceu-se ao dispositivo penal a circunstância de ser o agente 

cônjuge ou companheiro da vítima. 

A previsão do cônjuge e do companheiro no artigo 226 do Código Penal é 

significativa, não pelo aumento da pena cominada ao crime sexual eventualmente 

praticado. Mas, pelo fato de espancar, de uma vez por todas, o entendimento recorrente de 

não caracterizar estupro a violência sexual praticada pelo marido contra a esposa. 

No capítulo anterior, evidenciou-se a posição praticamente majoritária, na 

doutrina contemporânea aos Códigos Penais vigentes no Brasil, da impossibilidade da 

ocorrência do estupro marital, dado o débito conjugal a que se obrigou a esposa ao contrair 

matrimônio. 

Todavia, o entendimento quanto à inocorrência de estupro na constância do 

casamento manteve-se ao longo dos anos, o que justifica a menção do cônjuge no 

dispositivo em referência. Se a pena dos crimes sexuais é aumentada no caso de o agente 

se tratar de cônjuge da vítima, obviamente não cabe mais cogitar a não caracterização do 

estupro quando praticado no âmbito do matrimônio. 

José Ludovico Maffei, no ano de 1953, negou a possibilidade de caracterização do 

estupro marital.
224

 

Heleno Claudio Fragoso, em 1962, igualmente, não admitia a caracterização de 

estupro no âmbito do casamento
225

. Posição idêntica assumiu Vitorino Prata Castelo 

Branco, em 1978.
226

 

Já no ano de 1992, Ariosvaldo de Campos Pires, sob a justificativa de 

inocorrência de lesão aos costumes, bem jurídico protegido no crime de estupro, 
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manifestou-se contrário à punição do marido pela violência empregada à esposa, com o fim 

de forçar a conjunção carnal.
227

 

Em 2002, por ocasião da sétima edição do Código Penal Comentado, Paulo José 

da Costa Junior manteve o entendimento contrário ao estupro marital, argumentando ser 

pressuposto desta figura penal a cópula ilícita. Sendo a prestação sexual dever recíproco 

dos cônjuges, faltaria a ilicitude, não se tipificando o crime.
228

 

Os autores citados restringiam o direito do marido à conjunção carnal. Acaso o 

marido forçasse a esposa, mediante violência, à prática de coito anal e oral, o atentado 

violento ao pudor restaria caracterizado. 

Valdir Sznick, no ano de 1992, muito embora tenha defendido a caracterização do 

atentado violento ao pudor, fazia ressalva. 

 

deixando de lado a posição moral (especialmente a católica que se posiciona 

contra qualquer ato que não a relação sexual normal) temos para nós que, mesmo 

sem usar violência, se o marido não conseguiu em casa a solução para sua libido, 

pode ele procurar fora o que não encontra em casa. Não cometerá o adultério, 

pelo menos no campo penal. 
229

 

 

É certo que autores outros, antes mesmo da alteração legislativa, consideravam 

caracterizado o estupro, ainda que praticado pelo marido em detrimento da esposa. 

Para João Mestieri “a licitude do estupro do marido é o último do absolutismo do 

chefe da domus, em que pesem os malabarismos jurídicos com que se procura, mesmo em 

nossos dias, justificar semelhante despropósito”.
230

 

Celso Delmanto, sem refutar o direito do cônjuge à prestação sexual, entende 

caracterizado o estupro, por abuso de direito, na situação em que o marido usa de violência 

contra a esposa para chegar à conjunção carnal.
231

 

Nilo Batista, a propósito, asseverou: “o marido não pode cometer violência contra 

a mulher, salvo se for para obrigá-la à conjunção carnal. Se isto faz algum sentido, é o 

sentido de que a bestialidade e o desrespeito só encontram guarida no matrimônio.”
232
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Já Luiza Nagib Eluf sustentou ser “absolutamente injustificável que o marido 

force a esposa a uma relação sexual porque a natureza permite que assim seja”, tendo 

argumentado que “quando a indisposição é masculina, não há formas da mulher obrigar o 

marido a fazer o que a natureza se recusa a permitir”.
233

 

Ainda que a posição contrária ao estupro marital, ao longo dos anos, tenha se 

esvaído, inegável a importância da alteração do artigo 226 do Código Penal.
234

 

Em que pese os avanços propiciados pela Lei 10.106/2005, no intuito de extirpar 

do direito penal conceito de conteúdo exclusivamente moral, observa-se que o 

ordenamento legal em comento não alterou a denominação da epígrafe do Título VI, sob a 

qual as figuras penais do estupro, atentado violento ao pudor, posse sexual e atentado 

violento ao pudor mediante fraude encontravam-se alocadas. 

Com efeito, o Título VI do Código Penal continuou sob a denominação “Dos 

Crimes contra os Costumes”. A manutenção da nomenclatura decepcionou, tendo frustrado 

a expectativa de muitos que, há tempos, proclamavam a necessidade de mudança. Não 

mais a proteção dos costumes, da moral sexual tida por adequada, mas, sim, a liberdade 

sexual do indivíduo.
235
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Em análise específica à Lei 11.106/2005, Tadeu Antônio Dix Silva lamentou a 

manutenção do Título VI do Código Penal, sob a denominação dos Crimes contra os 

Costumes, visto que, ao lado da liberdade sexual, os costumes, entendidos como valores 

morais, continuaram a ser identificados como um bem jurídico digno de proteção penal
236

. 

Ao ver do autor, a proteção dos costumes, de valores morais, implica violação ao 

princípio da alteridade, na medida em que acarreta “a imposição de um determinado 

padrão de moralidade sexual para a generalidade das pessoas, em prejuízo de diferentes 

comportamentos na esfera da sexualidade que outros indivíduos possam ter.”
237

 

Luis Greco, analisando a decisão do Tribunal Constitucional Alemão que 

reconheceu a constitucionalidade da criminalização do incesto, bem pontuou não competir 

ao Direito Penal a tarefa de propiciar a manutenção e fortalecimento de convicções 

morais
238

. 

No entanto, o autor evidenciou a dificuldade para refutar o moralismo jurídico-

penal, na medida em que a mera imoralidade de um comportamento, no plano empírico, 

pode implicar lesão a algum bem jurídico. Ou seja, o argumento de que ações imorais não 

trazem consequências prejudiciais, empiricamente, pode se mostrar falível.
239

 

Em análise à mesma decisão, Holger Knudsen pontuou que o Tribunal 

Constitucional Alemão reconheceu a constitucionalidade da criminalização do incesto, 

segundo ele, acertadamente, em função de tal preceito não restringir, de forma ampla e 

geral, a liberdade sexual, não afrontando, desta feita, o livre desenvolvimento da 

personalidade humana. A criminalização do incesto, ainda que restrinja a liberdade sexual, 

a possibilidade de uma relação íntima, assim o faz somente entre pessoas próximas, sendo 
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a restrição justificada, principalmente, em virtude dos problemas que possam advir aos 

filhos de uma relação sexual incestuosa.
240

 

Portanto, na visão do Tribunal Constitucional Alemão, relações sexuais mantidas 

entre irmãos adultos, não dizem respeito somente a eles, mas, principalmente, a toda a 

sociedade e, mais ainda, aos filhos que da relação possam nascer. 

Insta salientar, conforme pontuou Holger Knudsen, que a decisão do Tribunal 

Constitucional Alemão foi precedida de um amplo debate, com contribuições de outros 

órgãos estatais, igrejas, associações, bem como médicos e peritos. 

Maior contribuição, na visão do autor, partiu da associação que defende crianças 

oriundas de relações incestuosas, já que desta participação os danos físicos e psíquicos aos 

filhos do incesto vieram à tona, sendo eles, primordialmente, a sistemática perda de 

identidade pessoal, decorrente de uma estrutura familiar não clara, de função dupla de 

parentesco (o pai e a mãe também são tios), alta taxa de suicídio, sem contar o percentual 

alto de deformidades físicas. 

Luis Greco, a fim de rechaçar o uso do Direito Penal para a proteção da 

moralidade, defende, como única perspectiva possível de análise, a autonomia do cidadão. 

Em tal seara, o cidadão é soberano, pouco importando consequências indiretas advindas de 

ações meramente não morais. Ao ver do autor, tais consequências não vêm ao caso.
241

 

A perspectiva da autonomia, segundo Luis Greco, também serve de baluarte à 

eleição de condutas puníveis. Ainda que o legislador seja democraticamente legitimado 

para a respectiva seleção, “não se pode tocar no intocável”. O respeito à autonomia do 

indivíduo significa o reconhecimento de uma esfera dentro da qual só ele pode tomar 

decisões.
242

 

Também em análise da mesma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, 

Leonardo Schmit de Bem, asseverou o perigo de se eleger a moralidade como bem jurídico 
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digno de proteção penal. Segundo o autor, o consenso social sobre a moral, sobretudo a 

sexual, é de impossível empreitada, dado o caráter plural da sociedade.
243

 

A mudança de paradigma no âmbito dos crimes sexuais, com o abandono da 

moralidade sexual como referencial de incriminação não é um pleito nacional. Ao 

contrário, também a doutrina estrangeira, há tempos, aponta para a necessidade de focar os 

crimes sexuais na proteção à liberdade sexual do indivíduo. 

Focar o direito penal na liberdade sexual implica não somente restringi-lo a 

condutas violentas ou a elas equiparáveis, mas, sobretudo, impossibilitar que o âmbito de 

proteção da norma se restrinja à parcela dos indivíduos que adotem modos de vida 

compatíveis a uma moralidade sexual socialmente eleita como adequada. 

Jorge de Figueiredo Dias, em análise ao projeto de reforma do Código Penal 

Português de 1982, assinalou a necessidade de os crimes sexuais serem deslocados do 

título relativo aos crimes contra valores e interesses da vida em sociedade para o título que 

trata dos crimes contra as pessoas, alocados, ainda, em um capítulo autônomo, sob a 

rubrica dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual.
244

 

Quando já alterada a locação dos crimes sexuais no Código Penal Português, 

Jorge de Figueiredo pontuou que a reforma inspirou-se “na proposição político-criminal 

segundo a qual em caso algum constitui crime a actividade sexual levada a cabo em 

privado por adultos, que nela consentem”.
245

 

O autor também destacou que a reforma levada a efeito nos crimes sexuais 

baseou-se não só no reconhecimento da obrigatoriedade do Direito Penal ter por função 

exclusiva a proteção subsidiária de bens jurídicos, não se legitimando a tutela da moral, 

como, ainda, na própria transformação plural dos costumes havida ao longo dos anos, em 

que a sexualidade assumiu papel de relevo no livre desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo.
246

 

José Luis Díez Ripollés, a respeito da reforma penal de 1995 havida no Código 

Penal Espanhol, afirmou que o pressuposto assumido foi a valoração positiva da 
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sexualidade, que passou a constituir uma das dimensões vitais relacionadas à 

autorrealização do indivíduo. Em consequência, deve-se assegurar a possibilidade de se 

desenvolverem diferentes opções pessoais, sendo vedada, portanto, a eleição de certo 

comportamento sexual como correto, no âmbito do Direito Penal.
247

 

Ao ver do autor, o único bem jurídico a se proteger na criminalização das diversas 

condutas atentatórias à sexualidade do indivíduo é a liberdade sexual, mesmo nas situações 

que envolvam menores ou incapazes.
248

 

Aliás, importa consignar ser o autor bastante crítico à ideia de que o bem jurídico 

protegido nos casos envolvendo menores ou incapazes seja a indemnidade sexual ou, 

ainda, a intangibilidade sexual, em virtude de tais pessoas não terem plena capacidade de 

exercer a liberdade sexual.
249

 Nesse sentido, é destacada a própria dificuldade em definir 

tais conceitos, o que poderia levar a reconhecer que ao Direito Penal cabe a função de 

consolidar certa concepção do sexualmente correto.
250

 

Claus Roxin, ao tratar dos limites impostos ao legislador, sustenta que a 

imoralidade ou mesmo a reprovabilidade de uma conduta não serve de substrato à 

tipificação de figuras penais. Para o autor, no âmbito dos crimes sexuais, somente tem 

relevância as condutas que afetem à autoderminação sexual ou a proteção da juventude.
251

 

Das assertivas dos autores estrangeiros percebe-se que todos, sem exceção, veem 

a valorização positiva da sexualidade na vida do indivíduo, como expressão fundamental 

de autorrealização pessoal, o mote, o pressuposto, a pedra angular a sustentar e a nortear as 

transformações havidas no âmbito dos crimes sexuais. 

Karl Prelhaz Natscheradetz, nesse sentido, sustenta ter sido justamente a 

valoração positiva da sexualidade por parte das sociedades, vista como “uma das diversas 

possibilidades do comportamento humano, acentuando-se, dentro de uma pluralidade de 
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fins, o seu papel como produtora de prazer e como meio de relações interpessoais e sociais, 

de fundamental importância para as necessidades do equilíbrio humano e da auto-

realização da pessoa”
252

 a razão pela qual se passou a recusar “a clássica distinção entre 

condutas sexuais normais e anormais, baseada em supostas razões biológicas, observando-

se cada vez maior tolerância para com a liberdade individual na vida afectiva, e para com 

as diversas opções adoptadas pelas pessoas no domínio das condutas sexuais.”
253

 

Nesse contexto de valorização da sexualidade, não há espaço para a imposição de 

uma determinada e certa sexualidade, não há mais sentido a distinção entre atos sexuais 

normais e atos sexuais anormais; atos sexuais corretos e incorretos; dignos e indignos, 

certos e errados. 

Em sendo a sexualidade vital ao ser humano, passa-se a não mais tolerar a 

intromissão à livre determinação sexual do indivíduo, competindo a cada um estabelecer a 

forma e maneira de exercê-la. 

Para o autor português, o objetivo do Direito Penal sexual é garantir a maior 

liberdade possível nos comportamentos sexuais
254

 e, nessa perspectiva, o bem jurídico 

tutelado pelos crimes sexuais não pode ser outro que a própria liberdade sexual do 

indivíduo, vista em duas vertentes, positiva e negativa, que, ao contrário de se oporem, 

complementam-se.
255

 

A vertente positiva, também denominada dinâmica, “a liberdade sexual é definida 

como a livre disposição do sexo e do próprio corpo para fins sexuais, ou seja, a liberdade 

de opção e de actuação de cada um no domínio da sexualidade”.
256

 

Já a vertente negativa, a liberdade sexual “reside pois no direito de cada um de 

não suportar de outrem a realização de actos de natureza sexual, contra a sua vontade”.
257
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Todavia, Karl Prelhaz Natscheradetz chama atenção para a tentativa de se limitar 

a liberdade sexual, em sua faceta dinâmica, não apenas ao respeito à liberdade alheia, mas, 

sobretudo, aos bons costumes.
258

 

O autor, no entanto, rechaça tal posição, visto que a liberdade sexual exercida 

dentro de parâmetros estreitos, justificada pela proteção dos bons costumes, pressupõe a 

existência de formas de desenvolvimento da sexualidade melhores e mais adequadas que 

outras, sendo certo que o Direito Penal, ao assumir uma determinada sexualidade como 

ideal, implica vedação ao desenvolvimento de sexualidades alternativas à socialmente 

dominante, privando o indivíduo de um dos domínios mais vitais de autorrealização.
259

 

A adoção, pelo Direito Penal, de uma sexualidade ideal, segundo Karl Prelhaz 

Natscheradetz, também implica reconhecer a total incapacidade do indivíduo de 

determinar-se, responsavelmente, sexualmente.
260

 

O autor português defende que o Direito Penal sexual deve proibir unicamente 

condutas que ofendam gravemente a liberdade sexual alheia, provocativas de um dano na 

liberdade de determinação do indivíduo no domínio sexual. É interessante, no entanto, que 

o próprio autor reconhece que o requisito de gravidade da conduta, apta a violar a liberdade 

sexual, requer um juízo de valor e indaga se a referida valoração, justamente por recorrer a 

elementos culturais, isto é, aos hábitos e costumes sexuais, não termina por tutelar a moral 

sexual social, em total contradição com o até então defendido por ele.
261

 

Respondendo à própria indagação, Karl Prelhaz Natscheradetz assevera que o 

requisito da gravidade não se pauta na verificação de determinada conduta opor-se às 

concepções dominantes sobre as formas de manifestação da sexualidade. Ao contrário, 

recorre-se à ética sexual vigente apenas para verificar quais ações sexuais são suscetíveis 

de provocar nas pessoas grave limitação ao exercício de sua liberdade sexual. 

Exemplificando com o beijo trocado em público, afirma que a circunstância de se tratar de 

um casal homossexual, em nada afeta a irrelevância da conduta para o Direito Penal, ainda 

que a moral social a repreenda.
262
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Para o autor as condutas passíveis de violar gravemente a liberdade sexual ou a 

vontade do sujeito na esfera sexual são: a) aquelas que viciam a formação da vontade 

sexual do indivíduo, pela representação inexata ou a ignorância de uma determinada 

circunstância; b) aquelas realizadas por meio de coação física ou moral, em que há uma 

oposição expressa do indivíduo, sendo a liberdade de decisão desrespeitada; c) aquelas em 

que há a desconsideração da vontade do indivíduo, na medida em que resta exposto a 

determinada ação sexual antes que pudesse manifestar o consentimento, exemplificando 

com as ações exibicionistas e exibição de material pornográfico; d) aquelas em que, ainda 

que consentidas pelo indivíduo, não se presta validade à vontade manifestada, em vista de 

envolver situação de abuso de autoridade, exploração de inexperiência, estado mental, ou 

fraqueza.
263

 

Importa ao Direito Penal condutas que violem à livre determinação sexual do 

indivíduo e não condutas contrárias a qualquer concepção moral acerca da sexualidade. 

Justamente por isso ao Direito Penal não se legitima assumir, dentre as várias existentes, 

uma como a mais adequada ao indivíduo. 

Já John Stuart Mill, em 1859, a respeito da liberdade, mesmo que em um sentido 

geral, dizia que “a única liberdade que merece o nome, é a liberdade de procurar o próprio 

bem pelo método próprio, enquanto não tentamos desapossar os outros do que é seu, ou 

impedir seus esforços para obtê-lo”.
 264 

Afirmava o autor que “Cada qual é o guardião 

conveniente da própria saúde, quer corporal, quer mental e espiritual. Os homens têm mais 

a ganhar suportando que os outros vivam como bem lhes parece do que os obrigando a 

viver como bem parece ao resto”.
265

 

O filósofo inglês, ainda no século XIX, destacava ser vedado coagir o indivíduo a 

fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, para o seu próprio bem. Ainda que a justificativa 

seja adequada à persuasão, ao aconselhamento, jamais o será para infringir um mal, caso 

aja de maneira diversa. À sociedade e, portanto, ao Direito Penal, interessa somente a 

conduta que afete terceiros. “Na parte que diz respeito unicamente a ele próprio, a sua 
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independência é, de direito, absoluta. Sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo e espírito, 

o indivíduo é soberano”.
266

. 

Da lição de Stuart Mill claro se mostra o quão retrograda fora a manutenção da 

epígrafe do Titulo VI, do Código Penal, como sendo “Dos Crimes contra os Costumes”, 

pela Lei 11.106/2005, frustrando, com razão, as expectativas daqueles que, desde há muito, 

sustentavam a necessidade de alteração. 

O atraso da legislação nacional verifica-se também comparada às legislações 

espanhola, portuguesa e alemã que, tal qual se evidenciou, inspiradas na valorização 

positiva da sexualidade, no reconhecimento de uma sociedade plural, em que coexistem 

maneiras diversas de manifestação da sexualidade e, sobretudo, na total irrelevância da 

inexistência de uma moral sexual global, sofreram mudanças significativas, a fim de se 

banirem expressões de conteúdo moral, seja na tipificação das condutas proibidas, seja na 

adoção das epígrafes, indicativas que são do bem jurídico a se tutelar. 

A esse respeito, insta salientar que a Espanha, em 1989, substituiu a antiga rubrica 

“Dos los delictos contra la honestidade” por “Delictos contra la liberdad sexual”
267

. 

Portugal, em 1995, abandonou a designação “Crimes contra a honestidade”, passando a 

adotar “Dos crimes contra a liberdade e autoderminação sexual”
268

. E a Alemanha, desde 

1973, adota a denominação “Dos crimes contra a liberdade sexual”, em substituição à 

antiga epígrafe “Crimes e simples delitos contra a honestidade”
269

. 

É bem verdade que o abandono de expressões de cunho moralista não impediu, 

por exemplo, que o Tribunal Constitucional Alemão declarasse a constitucionalidade do 

incesto, sob o argumento de competir ao Direito Penal o papel de reforçar a concepção 

moral sexual sedimentada na sociedade.
270

 

Ainda que assim seja, ainda que à liberdade sexual do indivíduo sempre se intente 

adicionar restrições justificadas pela proteção dos “bons costumes”, como bem advertiu 
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Karl Prelhaz Natscheradetz, a legislação brasileira, há tempos, necessitava alterar a 

nomenclatura do Título VI, de seu Código Penal, visto que, expressamente, os costumes 

sociais ainda lastreavam toda a construção penal sexual nacional
271

. 
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2 CRIMES SEXUAIS NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA APÓS O ADVENTO DA 

LEI 12.015/2009 

 

2.1 Alteração do Título VI - Da proteção dos costumes à proteção da dignidade sexual 

 

A Lei 12.015/2009, publicada em 07 de agosto de 2009, trouxe significativas 

mudanças no tratamento dos crimes sexuais. 

A primeira grande mudança foi justamente a substituição da antiga epígrafe do 

Título VI do Código Penal “Dos crimes contra os costumes”. 

De fato, a partir de 2009, o Título VI do Código Penal passa a ser “Dos crimes 

contra a dignidade sexual”. 

A não referência aos costumes foi recebida com muito entusiasmo pela doutrina. 

Entretanto, a eleição da expressão dignidade sexual para nomear o Título VI do Código 

Penal não foi aceita, com unanimidade. 

Tadeu Antônio Dix Silva, antes mesmo da alteração legislativa, em análise a um 

projeto de lei que elegia o termo dignidade sexual em substituição ao termo costumes do 

Titulo VI do Código Penal, alertava para o risco de os tipos penais nele inseridos 

continuarem a sofrerem interpretações lastreadas por concepções morais, já que a ideia de 

digno e indigno é muito relacionada a essa específica área de conhecimento.
272

 Posição 

corroborada por Luís Augusto Sanzo Brodt
273

. 

A respeito da nova nomenclatura do Título VI, do Código Penal, a partir da edição 

da Lei 12.105/09, Guilherme de Souza Nucci, entendendo-a positiva, aduz que “dignidade 

fornece a noção de decência, compostura, respeitabilidade, enfim, algo vinculado à honra”. 

Também Fabio Agne Fayet posiciona-se a favor da nova denominação. Para ele, a 

substituição da expressão “costumes” por “dignidade sexual” propiciou uma adequação aos 

tempos modernos. Por dignidade, o autor remete à respeitabilidade, decência, compostura, 

honra. Aduz, ainda, que “a associação destas figuras ao termo sexual expande a proteção 

penal para o infinito contexto de atos tendendes à satisfação da concupiscência, em 

detrimento daqueles valores aliados à dignidade”
274

. 
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O conteúdo da expressão dignidade exprimido por Guilherme de Souza Nucci e 

Fabio Agne Fayet, de certa forma, confirma a plausibilidade do temor previsto por Tadeu 

Antônio Dix Silva. 

Renato Mello Jorge Silveira, muito embora reconheça avanço na alteração da 

nomenclatura do Título VI
275

, do Código Penal, não deixa de apontar críticas à eleição 

legislativa, sobretudo, a dificuldade de identificar as linhas delimitadoras do conceito de 

dignidade humana. 

Para o autor, os valores representandos pela dignidade humana possuem múltiplas 

interpretações. 

 

são interpretados de maneira tão diversa quanto possível. Dela se diz como 

princípio, como valor, como qualidade inerente ao ser humano, como decorrente 

dos traços peculiares do homem, como fundamento de autoderminação, 

liberdade, razoabilidade ou felicidade, como valor transformista, camaleônico 

(...)
276

. 

 

Ou seja, o conteúdo de dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, dignidade 

sexual da pessoal humana, é extremamente amplo, o que pode representar um flanco ao 

princípio da taxatividade. 

Também aponta as dificuldades da utilização do conceito de dignidade humana 

como um instrumento de interpretação normativa Luís Roberto Barroso. 

 

A dignidade da pessoa humana tornou-se, nas últimas décadas, um dos grandes 

consensos éticos do mundo ocidental. Ela é mencionada em incontáveis 

documentos internacionais, em Constituições, leis e decisões judiciais. No plano 

abstrato, poucas ideias se equiparam a ela na capacidade de seduzir o espírito e 

ganhar adesão unânime. Tal fato, todavia, não minimiza – antes agrava – as 

dificuldades na sua utilização como um instrumento relevante na interpretação 

jurídica. Com freqüência, ela funciona como um mero espelho, no qual cada um 

projeta sua própria imagem de dignidade. Não por acaso, pelo mundo afora, ela 

tem sido invocada pelos dois lados em disputa, em temas como interrupção da 

gestação, eutanásia, suicídio assistido, uniões homoafetivas, hate speech, 

negação do Holocausto, clonagem, engenharia genética, inseminação artificial 

post mortem, cirurgias de mudança de sexo, prostituição, descriminalização de 

drogas, abate de aviões sequestrados, proteção contra a autoincriminação, pena 

de morte, prisão perpétua, uso de detector de mentiras, greve de fome, 

exigibilidade de direitos sociais. A lista é longa.
277
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Helena Regina Lobo da Costa, igualmente, destaca o caráter multifacetado da 

dignidade humana. 

a dignidade humana possui um amplo espectro de aplicação juídica, não apenas 

como princípio, determinando um estado de coisas a ser alcançado por meio de 

certas condutas, mas também como postulado normativ, indicando como devem 

ser interpretadas e aplicadas outras normas.
278

 

 

Bastante crítico a nova nomenclatura do Titulo VI do Código Penal mostra-se 

Bruno Salles Pereira Ribeiro, destacando, igualmente, inexistir uma definição acerca do 

papel jurídico desempenhado pelo conceito de dignidade da pessoa humana no 

ordenamento: se atua como princípio, metanorma, norma de dupla estrutura. Assevera, 

ainda, que o conteúdo de dignidade da pessoa humana inflou tanto que é possível invocá-lo 

à proteção de quase tudo, o que acaba por comprometer a própria eficácia
279

. 

Já para Maximiliano Roberto Ernesto Führer a escolha legislativa foi acertada. 

Isso porque, para ele o que efetivamente interessa ao Direito Penal sexual é coibir a 

transformação do indivíduo em coisa ou animal. É o desrespeito à dignidade humana que 

se intenta obstar.  

 

 a atividade sexual lícita é aquela mantida por seres humanos, entre seres 

humanos, sem que qualquer dos parceiros perca esta qualidade (humana). 

Portanto, o ilícito sexual verifica-se quando a dominação é de tal monta que um 

dos participantes é transformado em coisa ou animal. A transgressão sexual 

configura-se justamente pelo desrespeito à condição humana
280

. 

 

Por entender que o que caracteriza o crime sexual é justamente a coisificação do 

ser humano, o autor pondera que somente a vítima pode dizer se a prática sexual lesou sua 
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dignidade, aduzindo, por conseguinte, que o comportamento dela posteriormente ao ato é 

de extrema relevância, podendo evidenciar a existência ou inexistência do crime.
281

 

A eleição da coisificação do ser humano como nota característica do crime sexual 

pode, de certa forma, justificar criminalizações que em nada violam direitos de terceiros, 

implicando indevida limitação à autonomia do indivíduo. 

Nesse sentido, poder-sei-a pretender legítima a criminalização de relações 

sadomasoquistas livremente consentidas entre adultos e a própria prostituição adulta, na 

medida em que há a mercantilização do próprio corpo. 

Sustenta também a importância da alteração do Título VI para impedir que o 

homem seja tratado como coisa Evandro Fabiani Capano. A esse respeito, o autor dá 

destaque aos tipos penais do tráfico de pessoas para fim sexual. 

 

a evolução do Título VI da Parte Especial do Código Penal, ao abandonar a 

tutela de “costumes” para se transformar na tutela objetiva da “dignidade sexual 

da pessoa humana”, não somente reconhece o ser humano como próximo da 

criação divina, mas cumpre, o legislador, o papel vaticinado por Kant, e bem 

explorado por Fábio Konder Comparato, no sentido de não ser possível o 

tratamento do Homem como “res”, lição importante para arrimo filosófico dos 

tipos penais que tratarão do tráfico de pessoas
282

. 

 

Anderson Cavichioli, por sua vez, aduz que a expressa menção a um dos aspectos 

da dignidade humana, no caso, a sexual, é importante para condicionar a interpretação das 

alterações trazidas pela nova legislação. A dignidade humana passa a ser um valor 

referencial ético irredutível, merecedor de adequada e efetiva tutela penal.
283

 

Alessandra Orcesi Pedro Greco e João Daniel Rassi, igualmente, reputam 

adequada a nova denominação do Título VI do Código Penal, por permitir que dela se 

extraia o significado de outros bens jurídicos. 

 

Não é de nenhuma utilidade, assim, promover a redução radical de todos os bens 

jurídicos a um único bem, como por exemplo, a liberdade sexual. Por isso, a 

opção terminológica utilizada pela Lei nº 12.015/2009 foi louvável porque seu 
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conteúdo semântico abrangente permite que dele se extraia o significado de 

outros bens jurídicos como, p. ex., liberdade, a intimidade sexual e etc.
284

 

 

Mesma posição, ao que parece, sustenta Cezar Roberto Bitencourt, consignando 

que a nova denominação abrangeria outras modalidades de crimes, além dos contra a 

liberadade sexual
285

. 

Importa consignar que a despeito da alteração da denominação do Título VI, 

poucos são os que afirmam que a partir de então o objeto de proteção dos crimes sexuais 

seja a dignidade sexual do indivíduo.
286

 

A grande maioria, em realidade, continua a sustentar que o bem jurídico que se 

visa a proteger nos crimes sexuais, primordiamente, é a liberdade sexual. 

Consenso que, de certa forma, vigorava ainda antes da alteração, visto que mesmo 

com a antiga denominação dos crimes contra os costumes há tempos a doutrina nacional 

consigna ser o objeto de proteção dos crimes sexuais a liberdade sexual do indivíduo, ainda 

que tal liberdade sofresse limitações de cunho moral. 

Almeida Junior, a respeito dos crimes sexuais, destacava a liberdade sexual e o 

sentimento de pudor como bens jurídicos protegidos. É bem verdade que dizia que a 

liberdade sexual resulta estreita e pouco flexível, assemelhando-se à liberdade das 

locomotivas: “podem andar por onde quiserem, desde que não saiam nem do horário, nem 
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dos trilhos”
287

. Os trilhos e os horários, no caso, seriam não só as regras legais, mas, 

sobretudo, as convenções sociais. 

Por liberdade sexual do indivídio, Octávio Leitão Silveira entendia a livre 

disposição do próprio corpo nas relações sexuais. Limitada, no entanto, pelo direito e 

costumes.
288

 

Nelson Hungria dizia que o interesse jurídico protegido nos crimes sexuais é a 

liberdade de disposição do próprio corpo no tocante aos fins sexuais. Consignava que a 

lesão ao bem jurídico dava-se mediante violência, física ou moral, ou fraude. “Uma vence, 

outra ilude a oposição da vítima”
289

. 

Também destacava a liberdade sexual como bem jurídico resguardado nos crimes 

sexuais Magalhães Edgard Noronha, ainda que limitada pelas restrinções naturais da vida 

em sociedade
290

. 

Mais contemporariamente, Isaac Sabbá Guimarães sustenta importar ao direito 

penal, na esfera sexual, apenas obstar lesão à liberdade sexual do indivíduo. 

Renato de Mello Jorge Silveira, no entanto, faz reservas à eleição da liberdade 

sexual como bem jurídico predominantemente protegido nos crimes sexuais. 

Aduz o autor que a agressão sexual praticada contra uma pessoa dopada pela 

ingestão de drogas não afetaria a liberdade, já que em um estado de inconsciência, de 

liberdade a vítima não disporia. O que estaria afetado na situação hipotética seria a 

possibilidade de autodeterminação da vítima
291

. 

De igual forma, os doentes mentais, os incapazes e hipossuficientes não teriam 

total capacidade de escolha, razão pela qual sustenta o autor que o ideal de proteção do 
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direito penal sexual seria a liberdade de autodeterminação sexual.
292

É a liberdade do 

indivíduo de poder escolher sua disponibilidade sexual como bem entender.
293

 

Ainda que ao conceito de dignidade sexual seja passível de interpretações de 

cunho meramente moralista, com o fim de tentar abarcar condutas que não tragam prejuízo 

à liberdade sexual de quem quer que seja, inegável que a não referência aos costumes é um 

avanço. Mesmo porque, se é certo que vários valores podem ser abarcados no conteúdo de 

dignidade humana, o valor da liberdade se sobressai, já que efetivamente não há dignidade 

sem liberdade. 

 

2.2 Do estupro de vulnerável 

 

A Lei 12.015/2009 trouxe a figura do estupro de vulnerável, inserindo-a no 

Código Penal, artigo 217-A, com a seguinte previsão: 

 

Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidiniso com menor de 14 (catorze) 

anos: Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. § 1 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. § 2 (Vetado). § 3 Se 

da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: Pena – reclusão, de 10 (dez) 

a 20 (vinte) anos. § 4 Se da conduta resulta morte: Pena – reclusão, de 12 (doze) 

a 30 (trinta) anos. 

 

Por vulnerável, o legislador entende pessoas menores de 14 anos de idade; 

pessoas que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento 

para a prática do ato sexual ou, ainda, pessoa que, por qualquer causa, não possa oferecer 

resistência. 

As legislações pretéritas não previam um tipo penal autônomo de crime sexual 

exclusivo para sujeito passivo nessas condições.  

O que existia era a figura da presunção de violência, instituto legal que 

preceituava faltar a determinados grupos de pessoas a capacidade de consentimento válido 

e eficaz para os atos sexuais.  

O Código Penal da República, como se viu, foi o ordemaneto legislativo que 

primeiro previu o instituto da violência presumida. Contudo, nele se presumia a violência 

                                                           
292

 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crimes sexuais: bases críticas para a reforma do direito penal sexual. 

São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 171. 
293

 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crimes sexuais: bases críticas para a reforma do direito penal sexual. 

São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 167. 



87 

 

apenas quando os atos sexuais fossem praticados com menores de 16 anos
294

. Inexistia a 

figura para pessoas com deficiência ou enfermidade mental, omissão que sofreu duras 

críticas da doutrina, à época
295

.  

Como já destacado, em citado diploma legal, a impossibilidade de resistência da 

vítima, causada pelo emprego de qualquer meio, foi textualmente prevista como violência 

real e não ficta.  

De fato, o Código Penal da República, em seu artigo 269, conceituou o que se 

entendia por violência. Ao lado da violência física, previu o emprego de qualquer meio que 

causasse na vítima a impossibilidade de resistir
296

. Crisólito Gusmão referia-se a essa 

modalidade por violência física-moral
297

. 

Já no Código Penal de 1940, a figura da presunção de violência foi 

significadamente ampliada. Em seu atigo 224
298

, além de se presumir a violência por força 

da idade, passou-se a consider violentos os atos sexuais praticados com pessoas deficientes 

mentais, desde que o agente conhecesse tal circunstância. Ainda, a partir de então, a 

impossibilidade de resistência da vítima, por qualquer causa, virou modalidade de 

violência presumida. 

A inclusão da situação de impossibilidade de resistência da vítima como hipótese 

a presumir a violência foi bem vista.  
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Isso porque, na vigência da legislação anterior, como se viu, muito se discutia se o 

agente que apenas se aproveitasse de um estado de impossibilidade de resistência da vítima 

incorria no crime sexual. Seria o caso de o agente se aproveitar, por exemplo, do estado de 

sono da vítima ou, ainda, de seu estado de embriaguez, causado por ela própria.  

Ao entendimento de que em direito penal veda-se a aplicação de analogia, havia 

quem sustentasse, ainda que com pesar, a inocorrência de crime sexual nessas hipóteses
299

. 

Ou seja, apenas as causas preordenadas pelo agente que causassem impossibilidade de 

resistência na vítima estariam previstas.  

A similaridade dos grupos de indivíduos para os quais anteriormente se presumia 

a violência e, atualmente, a lei, por intermédio do artigo 217 - A, reputa vulneráveis, é 

incontestável.  

Ambos os artigos falam em pessoa menor de 14 anos; em pessoa com deficiência 

mental e, por fim, pessoa impossibilitada de resistir, por qualquer causa. 

O instituto da violência presumida, desde o nascedouro, sempre suscitou 

divergências. Se na época do Código Penal da Républica, como visto, criticava-se a 

ausência de previsão para os portadores de deficiência mental e, ainda, para hipóteses de 

impossibilidade de resistência da vítima não causada pelo agente, ao tempo do Código 

Penal de 1940, as discussões giravam em torno da natureza da presunção: se relativa ou 

absoluta. 

Ainda que se debatessem a respeito da natureza relativa ou absoluta de todas as 

modalidades de presunção de violência, certamente, a mais discutida dizia respeito à 

presunção pela idade.  

Mais que isso: percebia-se que a ideia de considerar a presunção, pela idade, de 

caráter relativo era justamente impedir que se aplicasse a menor prostituída
300

.  

Desiderato, alías, que existia já ao tempo do Código Penal da República
301

.  
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Mais hodiornamente, além da discussão travada de ser a natureza da presunção 

em razão da idade absoluta ou relativa, pontou-se a inconstitucionalidade dessa figura 

jurídica, sob o argumento de violação ao princípio da presunção de inocência
302

.  

Sustentou-se exatamente o contrário, isto é, a não violação ao princípio da 

presunção de inocência, já que tal instituto tratar-se-ia de regra de julgamento mais 

favorável ao réu, em nada relacionada à opção do legislador de dispensar o elemento da 

violência na caracterização de crime sexual, quando praticado com menores de 14 anos.
303

 

Já se defendeu a necessidade de baixar a idade mínima a se presumir a violência 

para os 12 anos, a fim de manter a coerência sistêmica do ordemento jurídico, uma vez 

que, com a edição do Estaruto da Criança e Adolescente, nessa idade, o adolescente já é 

passível de praticar ato infracional. Seria ilógico sustentar a falta de discernimento para os 

atos da vida.
304

 

Pois bem, muito em razão da polêmica em torno da natureza da presunção de 

violência, mais ainda, em vista de incontáveis decisões judiciais afastando a figura, criou-

se o tipo penal autônomo, o atual 217-A do Código Penal que, indubitavelmente, dispensa 

o elemento da violência. 

De fato, a figura da presunção de violência vinha sofrendo flexibilização, não em 

virtude de se constatar a maturidade do adolescente para o ato sexual, no caso concreto. 

Como bem pontuado por Adelina de Cássia Bastos Oliveira Carvalho a 

jurisprudência em torno da relativização da presunção de violência, de forma equivocada, 

alçou como circunstâncias elementares do crime a ingenuidade, a inocência, e a 

virgindade. 

 

Percebe-se que o intérprete foi muito além do esperado, acrescentando ao tipo 

penal um elemento não escrito, relacionado ao comportamento da vítima, apenas 
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por razões de moralidade, enquanto o verdadeiro bem objeto de tutela, da livre 

autodeterminação sexual, foi relegado. Encaram os adeptos deste 

posicionamento a presunção do art. 224, “a”, do CP, como se tivesse como 

redação – Presume-se a violência: se a vítima honesta e não é maior de 14 anos, 

de modo que só seria merecedor da proteção jurídica a vítima honesta, criando-se 

um requisito típico em absoluta afronta ao princípio da reserva legal.
305

 

 

O Supremo Tribunal Federal, no ano de 1992, em julgamento de Habeas Corpus 

relatado pelo Ministro Marco Aurélio, entendeu a presunção de violência, em razão da 

idade, relativa
306

. 

O julgamento não foi unânime. Divergiram os então Ministros Carlos Velloso e 

Néri da Silveira.  

 A despeito de constar da ementa que a presunção de violência cedeu em virtude 

de a vítima aparentar, física e mentalmente, tratar-se de pessoa de idade superior a 14 anos, 

dos votos dos Ministros Marco Aurélio e Maurício Correa resta evidente que determinante 

à flexibilização foi o comportamento da vítima considerado dissoluto. 

 

A presunção não é absoluta, cedendo às particularidades do caso como são as já 

apontadas, ou seja, o fato de a vítima aparentar mais idade, levar vida dissoluta, 

saindo altas horas da noite e mantendo relações sexuais com outros rapazes, 

como reconhecido no depoimento e era de conhecimento público.
307

 

 

Prefiro entender, ao meu ver, a exata exegese do artigo 213 do CP quando 

admite que o estupro se dá quando há violência ou grave ameaça, e não na 

hipótese desses autos, em que tais circunstâncias inexistem, sobejamente 

comprovado que a relação foi consentida, que a jovem já não era mais virgem e 

que já havia mantido relações sexuais com outros parceiros, além de outros 

elementos informativos sobre a vida pregressa, e ademais que não se conseguir 

ser contida sequer pelo pai, de quem não gostava.
308
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Votou a favor da natureza relativa da presunção de violência, por força da idade, o 

Ministro Francisco Resek. Entretanto, e isso é de fundamental importância, a presunção da 

violência foi afastada não pela suposta vida dissoluta da vítima; pela constatação de uma 

vida pregressa não condizente com o comportamento social esperado e adequado a uma 

menina de 12 anos de idade. 

 A violência presumida foi afastada, sob o entendimento de que os fatos retratados 

no julgamento diziam respeito à hipótese de sexo entre dois jovens, da qual não se 

vislumbrou nenhum fator que pudesse contaminar a vontade de qualquer deles, 

caracterizando constrangimento. 

   

o que temos aqui é uma hipótese de sexo entre dois jovens (ela jovem demais) 

não vinculados por nenhum fator que pudesse, de algum modo, contaminar a 

vontade de um deles, significando uma forma, ainda que incomum, de 

constrangimento.
309

 

 

 Ainda que se possa discordar de tal posicionamento, como fizeram os Ministros 

Carlos Velloso
310

 e Nerí da Silveira
311

, incontestável que o Ministro Francisco Rezek 
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tentaria se defender, parecer moça austera, circunspecta. (...) O Supremo Tribunal Federal está tomando, 

neste caso, decisão das mais importantes, dão que de lege data a menor tem a proteção da lei, proteção, alías, 

em caso como este, que decorre da própria Constituição Federal que estabelece, no § 4º, do Art. 227, que a lei 

punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Hoje, sabemos 

todos, a imprensa noticia, organizações nacionais e internacionais reclamam do Governo brasileiro medidas e 

providências rigorosas contra a prostituição infantil, contra a exploração sexual de menores. A norma inscrita 

no § 4º, do art. 227, da Constituição Federal – “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração 

sexual da criança e do adolescente”- determinação ao legislador e roteiro para o intérprete, indica que se 

deverá emprestar à proteção ao menor, inserida no art. 224, a, do Cod. Penal, a maior amplitude.” (Trecho do 

voto do Ministro Carlos Velloso, proferido no julgamento do Habeas Corpus nº. 73.622-9 – MG) 
311

 “(...) a exegese condinzente a afastar a incidência do art. 224, letra “a” do Código Penal, quando a menor 

de quatorze anos manifestar consentimento ao ato sexual levaria a tornar impunes ações socialmente 

reprováveis, inaceitáveis e mesmo abjetas de elementos inescrupulosos que buscaram satisfação sexual com 

probres crianças, já desprotegidas, em razão da miséria material e do abandono moral e intelectual que 
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flexibilixou a presunção de violência por entender que não se tratava de uma relação de 

abuso, mas sim de um relacionamento sexual praticado por dois jovens, ainda que ela fosse 

jovem demais. 

 É uma decisão que não fez uso de um discurso discriminatório e esteriotipado da 

mulher, para afastar a ocorrência de crime sexual. O estudo feito por Silvia Pimental, Ana 

Lúcia Schritzmeyer e Valéria Pandjiarjian
312

, já mencionado neste trabalho, mostrou, 

contudo, que decisões desse jaez, pelo menos no período objeto da análise – janeiro de 

1985 a dezembro de 1994 -, tratavam-se de exceção e não da regra.  

 Cabe pontuar que o Acórdão relatado pelo Ministro Marco Aurélio, em que a 

presunção de violência restou afastada, em que pese ilações a respeito do comportamento 

dissoluto da adolescente de ficar até bem tarde da noite na rua; da circunstância de já ter 

praticado sexo com outros homens, não faz qualquer referência explícita à eventual 

situação de prostituição. 

 Situação diversa, contudo, deu-se em recente caso julgado pelo Superior Tribunal 

de Justiça, a respeito da natureza da presunção de violência prevista no antigo artigo 224, 

“a” do Código Penal.  

 Isso porque, no caso em questão, a presunção de violência restou afastada para 

absolver o agente exclusivamente em vista da situação de prostituição das três vítimas, 

duas com 12 e uma com 13 anos de idade, na época em que praticadas as conjunções 

carnais. Eis a ementa: 

                                                                                                                                                                                
cercam a prostituição infantil. Bastaria, a seguir, para a impunidade que a infeliz vítima em razão de dinheiro 

ou de favores outros do sujeito ativo, ou mesmo por medo de represália, afirmar que consentira na prática da 

conjunção carnal ou que provocara, para isso, o agente do ilícito. Tal interpretação “data venia” – além de 

negar o texto da lei, sua finalidade que é a proteção do menor de quatorze anos, - não contribuirá, de outra 

parte, para a solução do gravíssimo problema da infância e adolescência de nosso tempo, a qual não se 

restringe a mero amparo material a legião de meninos e meninas que perambulam pelas ruas de nossas 

cidades, mas, simultaneamente, exige, dos Poderes Públicos e das instutuições privadas a assistência moral e 

espiritual, em ordem a que possam participar dos valores da cidadania e se integrar nos caminhos da 

dignidade humana. O Poder Judiciário é co-responsável nessa obra da nacionalidade, cumprindo-lhe, 

destarte, não dar às leis interpretação que, aparentemente, atenderia a uma época de liberação sexual, mas 

que, em verdade, conduzirá à impunidade em crimes dessa natureza e isso implicará, assim, concorrer na 

aplicação da lei para a crescente dissolução dos costumes. A lei quer dar proteção ao que não é maior de 

quatorze anos, não é cabível, destarte, conferir lhe interpretação que terá como destino, evidentemente, 

favorecer os que buscam a satisfação a seus instintos sexuais fora do matrimônio ou de relação famíliar 

estável nos termos da Constituição, procurando menores quase sempre desamparados, ou fruto da liberação 

dos costumes, os quais, por sua imaturidade seriam, ainda uma vez, vítimas da sociedade.” (Trecho do voto 

do Ministro Néri da Silveira, proferido no julgamento do Habeas Corpus nº. 73.622-9 – MG) 
312

 PIMENTEL, Silvia; SCHRITZMEYER, Ana Lúcia P., PANDJIARJIAN, Valéria. Estupro crime ou 

cortesia?: abordagem sociojurídica de gênero. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. No estudo, como 

já pontuado, as autoras constataram que as condenaçõe por crime de estupro foram mais frequentes quando o 

processo envolvia vítima criança. Reputaram o fato à própria dificuldade da vida social da criança sofrer 

valoração negativa. O julgamento do Habeas Corpus 76.226-9 evidencia, no entanto, que tal não se dá 

quando em causa adolescente, mesmo que recém saída da fase de infância.  
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ESTUPRO – Vítima menor de 14 anos – Presunção absoluta de violência – 

Inadmissibilidade – Crianças de 12 e 13 anos que mantêm relações sexuais com 

adulto – Comportamento das menores, conhecidas como prostitutas, que não 

demonstra violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal – Violência 

presumida da redação do revogado art. 224, a, do CP que deve ser relativizada 

para a tipificação do delito, diante da análise de cada situação concreta – 

Absolvição que se impõe
313

. 

 

 Em sede de voto, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura consignou não poder 

o magistrado fechar os olhos para a realidade da vida e a natureza das coisas. 

 

Conquanto todas as preocupações encaminhem o magistrado a buscar a proteção 

do ente mais desfavorecido, não se pode, por outro lado, cerrar os olhos para 

situações especiais da vida humana que, de certo modo, dificultam o 

enquadramento típico no caso concreto. Não me parece juridicamente defensável 

continuar preconizando a ideia da presunção absoluta em fatos como os tais se a 

própria natureza das coisas afasta o injusto da conduta do acusado. (...) Destarte, 

entendo que a decisão proferida pelo Tribunal a quo deve ser mantida, haja vista 

ter levado em consideração as pecularidades do caso concreto, às quais os 

julgados desta Corte têm dado relevante atenção para fins de se configurar a 

presunção de violência. Com efeito, não se pode considerar crime fato que não 

tinha violado, verdadeiramente, o bem jurídico tutelado, in casu, a liberdade 

sexual, haja vista constar dos autos que as menores já se prostituíam há algum 

tempo. 

 

 É bem verdade que a Ministra relatora, em seu voto, cita julgados do Superior 

Tribunal de Justiça, em que a presunção de violência constante do revogado artigo 224, 

“a”, do Código Penal restou relativizada.  

 Dos sete precedentes citados, três diziam respeito à relação de namoro entre o réu 

e a vítima. Em um deles, o crime de estupro foi imputado a um jovem de 18 anos pela 

prática de conjunção carnal com a namorada, de 13 anos de idade. O namoro iniciou 

quando ele tinha 17 anos e a menina 12.
314

 

 Evidentemente, não se constata a relação de abuso nessas hipóteses, sendo 

bastante natural que em uma relação de namoro, o casal inicie contato sexual, ainda que 

prematuramente.  

 Dois dos precedentes citados, por sua vez, relativizaram a presunção de violência, 

sob o fundamento da necessidade de compatibilizar o instituto ao Estatuto da Criança e 

Adolescente. As vítimas, no caso, eram adolescentes de 12 anos de idade.  
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 Superior Tribuanal de Justiça – EDvi em REsp 1.021.634/SP – 3ª Seção. – Rel. Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 23.11.2011. 
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 STJ – Resp 430.615/MG, 6ª Turma – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.10.2009. 
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 A leitura da íntegra desses cinco precedentes mostra que em momento algum se 

perquiriu sobre a vida pregressa da vítima. Ou seja, não se negou a elas a proteção legal 

por eventual comportamento reputado como desonesto. 

 O julgamento relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, à época, 

suscitou polêmica. Sofreu duras críticas, por um lado; de outro, apoio e aplausos.  

 Cabe consignar, no entanto, que a decisão de flexibilizar a presunção de violência, 

pela situação de prostituição da vítima, não é inédita.  

 Dois anos antes, em julgamento relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura, o Superior Tribunal de Justiça já havia afastado o crime de estupro, na modalidade 

de violência presumida, ao que parece, em virtude de a vítima sujeitar-se às práticas 

sexuais, em troca de dinheiro
315

.  

 É certo que a Ministra relatora enquadrou a relação havida entre réu e vítima 

como afetivo-sexual, haja vista que os intercursos sexuais duraram por 02 anos. Todavia, a 

circuntância de o réu contar com 56 anos de idade; a menina, com 13 anos e, 

principalmente, em vista de todos os fatos terem se dado no âmbito de um lar para crianças 

e adolescentes, ao que tudo indica, em troca de dinheiro e privilégios, infirma a existência 

de um namoro. Sugere, na verdade, autêntica situação de abuso de confiança e hierarquia.  

O outro precedente citado, de relatoria do Ministro Og Fernandes, em que se 

afastou a presunção de violência, diz respeito a atentado violento ao pudor praticados em 

detrimento de duas adolescentes – uma de 12 e outra de 13 –, e uma criança de 10 anos
316

. 

Entendeu-se que as meninas mostraram ter conhecimento suficiente a respeito das coisas 

relacionadas ao sexo; não eram inocentes e sabiam muito bem o que faziam. O Acórdão, 

apesar de não mencionar expressamente, deixa implícito que havia recebimento de 

dinheiro por parte das meninas.   

 O réu, um senhor de mais de 60 anos, recebia as meninas em casa e, em conjunto 

com outro indivíduo, de idade ignorada, praticava com elas sexo oral, toques nos seios e 

vagina, além de masturbação. Ao que consta, as meninas frequentavam a casa do réu, para 

realizar serviços domésticos. Elas lá compareciam em substituição à irmã de umas delas 

que, ao que parece, trabalhava para o réu.  
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 STJ – Resp. 804.999/SC – 6ª Turma – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.11.2009. 
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 STJ – Resp. 1.189.374/MG – 6ª Turma – Rel. Ministro Og Fernandes, j. 16.12.2010. Muito embora a 

presunção de violência não tenha sido afastada para a criança de 10 anos, tal fato em nada alterou a 

absolvição do réu. Isso porque, o Juízo Monocrático proferiu a sentença absolutória, em relação à criança, 

também pelo fundamento de ausência de prova. Como o órgão de acusação não recorreu desse específico 

ponto, ainda que não relativizada a presunção de violência, a condenação do réu restou inviável.  
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 Não há como compactuar com o entendimento manifestado nesses três 

julgamentos. Inegável que se está diante de quadro claro de estupro.  

 Os atos sexuais retratados nos três casos foram fruto de abuso da absoluta situação 

de vulnerabilidade das vítimas, condição que impossibilita que eventual assentimento 

possa ser considerado válido. 

 O caso mais recente, por força da repercussão negativa, findou por ser revisto
317

. 

Os dois útimos casos, no entanto, não. É bem provável que os dois senhores, absolvidos, 

voltem a atuar de igual modo com outras crianças e adolescentes. Até porque, de certa 

forma, a Justiça culpou as meninas pelos fatos ocorridos. 

 Como dito, a decisão relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, de 

relativizar a presunção de violência, em virtude da condição de prostituição das três 

meninas de 12 anos, sofreu duras críticas. Mais da sociedade civil que da comunidade 

jurídica, ressalta-se.  

 O Boletim do IBCCRIM, a esse respeito, em sede de editorial, consignou que a 

decisão proferida pela Ministra é digna de elogio. 
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 De fato, posteriormente, em sede de embargos de declaração, a Terceira Seção reconheceu a 

intepestividade dos embargos de divergências interpostos pelo réu, em Acórdão assim ementado: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. 

OMISSÃO QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE INTEMPESTIVIDADE E INTERPRETAÇÃO DO ART. 224 

DO CP, CONFORME A CONSTITUIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Hipótese de embargos de declaração 

opostos contra acórdão que deu provimento a embargos de divergência interpostos pelo réu, dando-lhes 

provimento para reconhecer a presunção relativa de violência na atribuída prática de estupro contra menor de 

14 anos ao fundamento de que teria havido consentimento das vítimas. II. Embargos de declaração do MPF, 

nos quais se sustenta omissão do acórdão embargado no exame das questões suscitadas em contrarrazões, 

relacionadas à intempestividade dos embargos de divergência e à necessidade de interpretação do então art. 

224, 'a' do CP conforme o art. 227, § 4º da Constituição. III. No caso, a ação penal foi julgada improcedente 

pelo juiz de direito, por atipicidade do alegado estupro de menor uma vez que as vitimas teriam consentido e 

eram costumeiras na prostituição, tendo sido o recurso de apelação ministerial desprovido pelos mesmos 

fundamentos. Interposto recurso especial pelo Ministério Público, este foi provido pela 5.ª Turma desta 

Corte. Contra este acórdão, foi interposto agravo regimental, inadmitido por ser manifestamente incabível. 

Tendo sido este último acórdão objeto de declaratórios, foram os mesmos rejeitados. Após a rejeição dos 

embargos de declaração, foram interpostos embargos de divergência no tocante ao mérito do recurso 

especial. IV. Os arts. 258 e 259 do RI/STJ não conferem efeito suspensivo ao agravo regimental, e, no 

Supremo Tribunal Federal, está expresso que o agravo regimental não tem efeito suspensivo (art. 317, § 4º 

RI/STF). V. Embargos declaratórios que, objetivando esclarecer o acórdão no agravo regimental, não 

poderiam enveredar pelo exame do mérito do recurso especial ou integrar tal decisão. VI. Considerando-se 

que, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o agravo regimental interposto no 

caso, por ser manifestamente incabível, não suspende nem interrompe o prazo para a eventual interposição de 

outros recursos, tem-se que o prazo para a interposição dos embargos de divergência iniciou com a 

publicação do acórdão proferido em sede de recurso especial. VII. Embargos de divergência que, interpostos 

contra o mérito julgado no recurso especial, foram oferecidos depois do prazo legal, evidenciando-se a 

intempestividade alegada em sede de contrarrazões ministeriais. VIII. Embargos de declarações acolhidos 

com efeitos modificativos, para não conhecer dos embargos de divergências, por intempestivos.” (STJ – 

Embargos Declaratórios nos Embargos de Divergência em Recurso Especial  nº. 1.021.634 – SP – 3ª Seção – 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para Acórdão: Ministro Gilson Dipp, j. 08.08.2012) 
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Sob todos esses aspectos, a decisão da 3.ª Seção do STJ é digna de elogios. 

Especialmente por aproximar o direito da realidade, em que o comportamento 

sexual não segue um comando absoluto, apresentando-se mutável ao longo do 

tempo e do espaço; bem como por reconhecer as novas dimensões da 

sexualidade, característica de uma sociedade plural, que cada vez mais acaba por 

exigir a separação das concepções morais de um grupo da verdadeira danosidade 

social da conduta.
318

 

 

Com todo o respeito, justamente em virtude de o direito não poder se afastar da 

realidade, jamais a presunção de violência poderia ser relativizada pela circunstância única 

da atividade de prostituição das vítimas.  

 Infelizmente, o Brasil é mundialmente conhecido pela exploração sexual infantil. 

Recentemente, a Polícia Rodoviária Federal divulgou trabalho de identificação de 1.176 

pontos de riscos de exploração sexual de criança e adolescente, nas rodovias de todo o 

País
319

.  Não se pode negligenciar essa triste realidade. 

No mesmo editorial, publicado no Boletim do IBCCRIM, aduziu-se, de forma 

correta, que “o que justifica ou legitima a punição da conduta sexual com menor é a sua 

situação de vulnerabilidade”.  

 Se meninas prostituídas de 12 e 13 anos de idade, meninas que, muitas vezes, 

trocam favores sexuais com adultos por balas e doces ou mesmo brinquedos, não são 

vulneráveis, cabe indagar o que se compreende no conceito de vulnerabilidade.  

 Pierpaolo Cruz Bottini também se manifestou em defesa à polêmica decisão. 

Afirmou que o objeto do citado Acórdão foi analisar e definir o caráter da presunção de 

violência; não a pedofilia ou mesmo a exploração sexual de criança e adolescente
320

.  

 No mesmo sentido, posicionou-se Ana Elisa Liberatore S. Bechara, tendo 

classificado a decisão de corajosa por enfrentar posicionamentos tradicionalmente aceitos. 

  

cabe ressaltar que a relativização da presunção de violência contida no revogado 

art. 224 do CP não poderia ser confundida com o julgamento moral do 

comportamento da pretensa vítima do delito, já que o que se busca é justamente 

o contrário, ou seja, respeitar tal indivíduo no exercício de sua liberdade sexual. 

Na verdade, a confusão entre o que seja o estabelecimento de limites racionais ao 

Direito Penal com o julgamento moral de um adolescente que exerce sua 

sexualidade é que revela uma concepção moralista do sexo, da afetividade e da 

própria legitimidade da intervenção penal. Afirmar que um indivíduo tem 

                                                           
318
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conhecimento e capacidade suficientes para se autodeterminar no âmbito sexual 

não significa atribuir-lhe um comportamento negativo ou pevertido. Justamente 

por isso, a análise do comportamento da vítima mostra-se fundamental no exame 

da tipicidade da conduta imputada, haja vista que ela não é mero objeto do 

delito, mas, sim, sujeito que participa de uma relação social, podendo, em casos 

concretos determinados, decidir com liberdade na esfera sexual. Sem dúvida, o 

Direito Penal deve evoluir no campo sexual e a jurisprudência desempenha papel 

fundamental nesse sentido. Aliás, a evolução do Direito dá-se por meio de 

mudanças de concepções por aqueles que têm coragem de enfrentar 

posicionamentos tradicionalmente aceitos. Por isso, merecem especial admiração 

os “obstinados” que compõem as Cortes brasileiras, os quais, insistindo em suas 

posições minoritárias, talvez sejam os grandes motores desse processo 

evolutivo.
321

 

  

Certo é que não se está a defender que aos jovens seja completamente vedado o 

ínicio da vida sexual, antes dos completos 14 anos de idade. Igualmente, não se está a 

sustentar que se julgue o adolescente com vida sexual ativa por desonesto e imoral. 

Absolutamente não.  

 Mais defender a ilicitude penal do agente que paga para praticar sexo com criança 

ou adolescente menor de 14 anos não pode ser considerado defesa ao uso do Direito Penal 

para coibir situação de mero imoralismo. Prostituição infantil não é e não pode ser vista 

como mero imoralismo.    

 Janaina Conceição Paschoal, ainda que em referância ao novo tipo penal do 

estupro de vulnerável, de forma muito clara, bem destaca a distinção da situação em que o 

adolescente está a exercer sua autorealização sexual e, por isso, não deve o Direito Penal 

intervir, daquela em que há sim efetiva lesão a sua dignidade, legitimando, portanto, a 

respectiva punição. 

 

É verdade que o tipo penal do estupro de vulneráveis equipara situações de 

diversa reprovabilidade. A pena mínima de 8 anos se revela desproporcional para 

o caso clássico do casal de namorados, ele com 18 e ela com 13 anos, que 

precocemente inicia a vida sexual. (...)Entretanto, surpreende a ideia de que o 

estupro de vulnerável não seria aplicável à pessoa que utiliza os serviços da 

criança prostituída, pois, no caso da prostituição infantil, está-se diante de várias 

vulnerabilidades: idade, carência econômica, desestrutura familiar. Analisar a 

conduta de quem utiliza a prostituição infantil à luz da inocência, ou malícia da 

vítima constitui retrocesso. Há muito, luta-se para ver reconhecido que o estupro 

não tem relação com pureza, ou honestidade. No que concerne ao adulto, o 

estupro tutela a liberdade sexual. No que diz respeito à criança, protege-se a 

dignidade sexual. Tem-se conferido ao termo dignidade a mesma dimensão de 

liberdade. Mas a dignidade vai além. Por mais experiente que seja o menor de 14 

anos, o ordenamento jurídico reconhece que se trata de pessoa em 

desenvolvimento. A punição do uso da prostituição infantil está diretamente 

ligada à impossibilidade de coisificação e comercialização desse ser. (...) O 
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Direito Penal é o braço forte do Estado, somente se recorre a ele quando a 

conduta se revela digna e carente dessa proteção e, mesmo assim, observando-se 

todas as garantias. Se há uma ação que, ao lado da exploração da prostituição 

infantil, merece repressão penal, é justamente a da pessoa que acredita que o 

dinheiro pode comprar até a dignidade de uma criança. (...) O Direito Penal não 

se presta a resolver todos os problemas sociais, mas não pode fechar os olhos 

para as situações que lesam bens jurídicos mais caros. (...) A lei penal já proíbe e 

pune o cliente da prostituição infanti. Sugerir que tal punição tem alguma relação 

com moralismo é desconhecer a missão do Direito Penal, que ainda é a de 

preservar bens jurídicos. Falar em moralismo também implica desconhecer a 

relevância do bem jurídico dignidade sexual. (...) os casos concretos continuarão 

a ser julgados com base em todos os princípios informadores do Direito Penal, 

existindo, obviamente espaço para o reconhecimento do erro, para adequação da 

pena em termos de proporcionalidade da lei. No entanto, dizer que, em tese, o 

consumo de prostituição infantil não é crime constitui um discurso criminógeno 

e juridicamente equivocado. Afirmar que o estupro de vulnerável está 

relacionado à inocência, ou à inexperiência sexual, tem igual natureza 

criminógena equivocada.
322

 

 

Adotar discurso discriminatório e esteriotipado é criticável quando em causa 

vítima adulta; quando se trata de vítima criança e adolescente é injustificável. 

  

As crianças “inocentes” não são mais dignas de tutela do que as crianças 

violadas, crianças que tiveram sua inocência roubada.
323

 

 

 Em vista da presunção de violência restar relativizada em casos nos quais a vítima 

mais necessitava de proteção legal – prostituição; permanência em lar de abrigo para 

crinaça e adolescente, relação de trabalho doméstico – situações de inegável 

vulnerabilidade econômica e afetiva, a alteração legislativa, com a consequente criação do 

tipo penal de vulnerável tem razão de ser.  

 Inegavelmente, a idade da vítima menor de 14 anos passa a ser elemento do tipo 

penal do artigo 217-A, prescindindo totalmente do elemento da violência.  

 Ainda, ao exigir a situação de vulnerabilidde da vítima, o novo tipo penal acaba 

com a antiga e equivocada associação da innocentia consilli à preservação de castidade. O 

voto proferido pela Ministra Laurita Vaz, vencido é certo, nos Embargos Divergentes no 

Recurso Especial nº. 1.021.634 bem contesta a ideia que se tinha da innocentia consilli, 

razão de ser da antiga figura da presunção de violência pela idade. 
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 a lei, sem dúvida, objetiva proteger a liberdade sexul e a autodeterminação 

sexual daqueles. Tudo isso de fato, calcado na innocentia consilli, considerada, é 

bem de ver, como a impossibilidade de compreensão em termos de madureza, de 

capacidade psicoética, de consideração quanto aos efeitos produzidos pelos fatos 

sexuais. Não se confunde, pois, a falta de innocentia consilli com experiência, 

até mesmo reiterada, da prática mecânica de atividade sexual. Caso contrário, ad 

argumentandum, toda e qualquer prostituta infantil, v.g, de 9 ou 10 anos de idade 

teria que ser considerada como madura e o seu consentimento válido. O que, data 

vênia, é algo lógico axiologicamente ininteligível.
324

 

 

João Paulo Orsini Martinelli define vulnerabilidade, utilizando-se da Resolução 

nº. 196, de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que em seu item II. 15, dispõe por 

vulnerabilidade o “estado de pessoas ou grupos, que por quaisquer razões ou motivos, 

tenham a sua capacidade de autodeterminação reduzida, sobretudo no que se refere ao 

consentimento livre e esclarecido”
325

.  

 O autor afirma que na pessoa vulnerável a vontade real pode ser contrária à 

exteriorizada. Consente por questão de necessidade. A título de exemplo, consigna que “a 

pessoa que está faminta e não possui dinheiro para se alimentar, provavelmente consentirá, 

contra sua vontade real, para se submeter a uma situação humilhante”.  

 Ainda, João Paulo Orsini Martinelli identifica outros fatores determinantes à 

vulnerabilidade, tais como o menor desenvolvimento intelectual e cultural; a falta de 

desenvolvimento emocional; a pouca idade, bem como o baixo nível socioeconômico. 

 Nessas condições de vulneralibidade, o autor destaca poder faltar autonomia à 

pessoa que consente. Isso porque em um duelo desigual de forças – uma parte mais fraca e 

a outra mais forte – é bastante crível uma situação de exploração
326

. O objeto do direito 

penal, ao criminalizar o estupro do vulnerável, portanto, é coibir a exploração da condição 

de vulnerabilidade da vítima. 

 Thaís de Carmargo Rodrigues destaca o conceito de vulnerabilidade constante do 

modelo de lei contra o tráfico de pessoas, elaborado pelo UNODC – Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crimes. Segundo referido documento, há abuso de uma situação de 

vulnerabilidade sempre que a pessoa envolvida acredite que não há alternativa possível a 

não ser submeter-se à exploração. Tratando de tráfico internacional de pessoa adulta para 

fins de exploração sexual, a autora afirma que “deve ser considerada vulnerável a pessoa 
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que aceitou se prostituir no exterior por não ter nenhuma outra opção viável, e o seu 

consentimento não corresponde à sua vontade real”
327

. 

 José Carlos Teixeira Giorgis, emprestando o conceito de vulnerabilidade da 

ciência Bioética, informa que a expressão tem origem latina, derivando de vulnus (eris) e 

significa “ferida”, sendo definida como suscetibilidade de ser ferido.  Consigna que a 

vulnerabilidade, perspectivada e uma relação social, cultural ou política, pode manifestar-

se de modo individual ou coletivo, enre indivíduos, grupos, culturas e etnias, ou mesmo 

entre países, sendo uma evidencia do Direito proteger a vulnerabilidade nas relações 

assimétricas
328

. 

 João Daniel Rassi, por sua vez, destaca a existência de duas ordens de 

vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade de consentimento e outra vulnerabilidade para 

resistir a um abuso.  

Para as crianças, isto é, pessoa menor de 12 anos, o autor afirma estar-se diante de 

vulnerabilidade de consentimento. Para essa categoria de indivíduos, a elementar da idade 

constante no tipo penal de estupro de vulnerável seria absoluta. Entretanto, quando se está 

diante de menores entre 12 e 14 anos, afirma o autor que a elementar da idade passa a ser 

relativa, podendo ser afastada quando inexistir abuso. Nessa perspectiva, a vulnerabilidade 

é entendida não como incapacidade de compreensão, mas, sim, como vício de 

consentimento.
329

  

 A inserção no tipo penal da exigência da vulnerabilidade; mais que isso, da 

exploração da condição de vulnerabiliade é importante.  

 É esse requisito que impedirá que na relação sexual mantida entre dois 

adolescentes de 13 anos de idade a eles não se impute a prática mútua do ato infracional de 

estupro de vulnerável. 

 Alamiro Velludo Salvador Netto posiciona-se bastante crítico ao novo tipo penal 

do estupro do vulnerável. Afirmou que o legislador adotou um bem jurídico de contorno 
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sugestivamente moral, na medida em que o atual artigo 217- A do Código Penal não deixa 

mais brecha interpretativa, proibindo aos menores de 14 anos qualquer atividade sexual. É 

dele o exemplo do estupro bilateral praticado por jovens de 13 anos de idade. 

 

A proibição da conduta deixa de derivar da existência de violência, presumida ou 

real, mas apega-se à própria essência de um bem jurídico de contorno 

sugestivamente moral. Reafirma o legislador, sem mais abrir brechas 

interpretativas, que os menores de 14 anos não podem mais, sob hipótese 

alguma, relacionarem-se sexualmente. Por mais que com isso se possa 

concordar, mais adequado parece que a instância familiar e educativa é muito 

mais eficiente que a instância penal. O Estado não deve assumir pautas 

meramente paternalistas, mas garantir com fervor a autodeterminação, a 

liberdade sexual dos sujeitos na conformidade de suas reais capacidades de 

discernimento
330

. 

 

 Se é certo que não compete ao Direito Penal a assunção de pautas meramente 

paternalistas, como bem evidenciado por Alamiro Velludo Salvador Netto, não parece 

faltar legitimidade a um tipo penal que vise proteger a criança e o adolescente da 

exploração de sua vulnerabilidade, para fins sexual.  

Nesse sentido, a relação sexual praticada entre adolescentes menores de 14 anos; 

ainda, o caso clássico de atividade sexual mantida entre o jovem de 18 anos a jovem de 13 

anos, pela ausência de abuso da condição de vulnerabilidade, devem ficar à margem do 

Direito Penal. Essas atividades sexuais, em absoluto, não trazem lesão à dignidade sexual 

dos adolescentes envolvidos, bem jurídico efetivamente protegido. 

 Inês Ferreira Leite, em análise ao tipo especial do abuso sexual de crianças da 

legislação portuguesa
331

, rejeita que o Direito Penal possa negar ao menor qualquer espaço 

de liberdade sexual. Para ela, isso representaria negar-lhe à dignidade da livre formação de 

sua personalidade.
332

  

 Afirma a autora que o que se intenta obstar e criminalizar são atos sexuais 

praticados com um menor, em abuso de sua condição de fragilidade, imaturidade ou 
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vulnerabilidade.
333

 Portanto, Inês Ferreira Leite propõe como melhor interpretação do tipo 

penal do abuso sexual de criança a verificação de um efetivo e verdadeiro abuso sexual.  

Não basta apenas a idade da vítima inferior a 14 anos. Dá como exemplo típico de abuso 

de menores o consentimento obtido em troca de dinheiro ou outros presentes e favores.
334

  

Relações de verdadeira afetividade, ao ver de Inês Ferreira Leite, ficam fora do 

âmbito de abrangência do tipo penal de abuso sexual de crianças, já que são naturais e 

fazem parte do desenvolvimento saudável da identidade sexual do menor
335

.  

 Renato de Mello Jorge Silveira aduz que “a segurança da Justiça, acima da mera 

segurança jurídica, impõe cada vez mais, a possibilidade de interpretação da norma 

legal”
336

. Para o autor, há diveras fórmulas hermenêuticas restritivas da incidência típica 

que devem ser aplicadas ao novo tipo penal do estupro de vulnerável
337

.  

 André Estefam, nesse sentido, aduz que por mais que o objetivo do legislador, 

com a criação do estupro de vulnerável tenha sido o de colocar um fim no antigo debate a 

respeito do caréter da presunção de violência, “a exegese das normas penais não pode dar-

se, jamais, alijada de uma visão constitucional e, notadamente, da correta delimitação do 

valor protegido (objetiviadde jurídica) pela disposição.”
338

 

 O autor, portanto, defende que nem toda prática de atividade sexual com menor de 

14 anos ingressará na tipicidade material do artigo 217 – A, do Código Penal. 
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 É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao que parece, julgará de forma 

diversa, já que os Ministros que relativizaram a antiga figura da presunção de violência, ao 

proferirem seus votos nos Acórdãos acima comentados, ressalvaram que a criação do 

estupro de vulnerável pôs fim à antiga discussão.    

 Isso significa que tivesse o caso do jovem de 18 anos, acusado de estupro por 

praticar conjunção carnal com a namorada de 13 anos, ocorrido quando já vigente a Lei 

12.015/2009, o rapaz teria sido condenado por crime de estupro de vulnerável
339

. Entender 

caracterizado o estupro nessa situação, por certo, é fechar os olhos para a realidade da vida.  

 Cezar Roberto Bitencourt, por sua vez, fala que o legislador substituiu a 

presunção de violência pela presunção de vulnerabilidade. Para ele, “essa presunção 

inconfessadamente utilizada pelo legislador, não afasta aquela discussão sobre a sua 

relatividade, naquela linha de que a mudança de rótulo não altera a substância.”
340

  

 Além do caráter relativo e absoluto da presunção de vulnerabilidade, o autor faz 

uma distinção entre vulnerabilidade absoluta e vulnerabilidade relativa. Nessa perspectiva 

de vulnerabilidade importa aferir o grau: se total ou parcial. 

 Em vista da pena cominada no artigo 217 – A, do Código Penal – 08 a 15 anos de 

reclusão – Cezar Roberto Bitencourt defende que o dispositivo seja aplicado somente para 

casos de vulnerabilidade extrema. Destaca que nem sempre o menor de 14 anos ou mesmo 

pessoas portadoras das deficiências previstas no referido tipo penal são vulneráveis 

absolutos.  

 A título de exemplo de vulnerabilidade não extrema, ou seja, relativa, o autor 

menciona a prática de atos sexuais com menor prostituída, com experiência sexual de rua, 

corrompida.  Ainda que não rejeite a condição de vulnerabilidade da menor nessas 

circunstâncias não a reputa absoluta, entendendo exagerado e desproporcional punir o 

agente que com ela pratica atos sexuais com as penas cominadas no artigo 217- A do 

Código Penal. 

 Em casos tais, Cezar Roberto Bitencourt, postula seja o agente punido pelo crime 

do artigo 213 do Código Penal, ou seja, estupro simples, com previsão de pena mais 

branda, de 06 a 10 anos de reclusão. 
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Vamos admitir, exemplificadamente, que, in concreto, pelas circunstâncias do 

caso – menor corrompida, com experiência sexual das ruas, prostituída etc. – 

chegue-se à conclusão de que a referida menor não se enquadra na concepção de 

vulnerabilidade (absoluta) capaz de justificar punição tão grave como a prevista 

no art. 217- A – estupro de vulnerável -, que, sabidamente, se trata de pena mais 

grave do que a prevista para o crime de homicídio (mínima de seis anos). (...) Por 

outro lado, tampouco Se pode ignorar que a prática sexual com menor, nessas 

circunstâncias, também constitui uma forma de violência, no caso, sexual. 

Estamos de acordo que não serve para a tipificação exigida pelo art. 217 – A 

(estupro de vulnerável), mas, por outro lado, por se tratar de uma violência 

implícita, certamente, encontrará respaldo na previsão contida no art. 213 do 

Código Penal, em que a cominação penal é mais consentânea com esse tipo de 

realidade social perversa, observando, inclusive, o princípio da 

proporcionalidade, cuja pena ainda é bastante grave, qual seja, de seis a dez anos 

de reclusão.
341

 

 

A posição do autor, muito embora propicie a responsabilização penal do agente 

que pratica atos sexuais com adolescente ou criança em situação de prostituição, não deixa 

de se coadnuar com as antigas legislações que previam punição diferenciada caso se 

tratasse de estupro de mulher pública ou prostituta. 

 Guilherme Souza Nucci, por sustentar que o atual artigo 217 – A presume a 

vulnerabilidade, destaca que a alteração legislativa não terá o condão de estancar a antiga 

celeuma doutrinária e jurisprudencial quanto à figura da presenção de violência. O debate 

agora se centrará da relativização da condição de vulnerável.  

 Para o autor, a vulnerabilidade prevista no caput do citado dispositivo penal só é 

absoluta, para menor de 12 anos de idade, em harmonia ao preceituado pelo Estatudo da 

Criança e Adolescente.  

 Importa consignar que Guilherme Souza Nucci, quando em causa menor entre 12 e 

13 anos de idade, a depender da situação concreta, tem afastado o estupro de vulnerável, 

nos casos julgados enquanto Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. Nesse sentido, destacam-se as decisões proferidas nos recursos de apelações n. 

9000002-94.2007.8.26.0477; n. 004206-64.2011.8.26.0554 e n. 0000533-

51.2008.8.26.0495.  

 Com exceção do primeiro Acórdão
342

, em que a vulnerabilidade da vítima restou 

afastada pela circunstância de envolvimento afetivo entre o garoto de 13 anos e o homem 

acusado de atentado violento ao pudor, nos dois últimos casos a condição de vulnerável 
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das vítimas foi rejeitada em vista da particularidade da situação de prostituição e de vida 

sexual já iniciada das meninas envolvidas. Eis as ementas:  

 

Apelação. Estupro de vulnerável. Absolvição. Necessidade. Vítima que contava 

com 13 anos de idade. Vulnerabilidade relativa. Vítima já iniciada na vida 

sexual, mantendo relações com diversos parceiros, inclusive com recebimento de 

dinheiro. Apelo provido.
343

 

 

Apelação. Estupro com violência presumida. Vítima com 13 anos de idade já 

iniciada na vida sexual. Absolvição. Necessidade. Vulnerabilidade relativa. 

Vítima que entendia a natureza do ato e com ele consentiu. Inexistência de 

violência presumida. Vítima com 11 anos de idade já iniciada na vida sexual. 

Vulnerabilidade absoluta. Situação teratológica. Vítima que desejava o ato 

sexual, já havendo, em outra ocasião, combinado a prática do ato sexual com o 

acusado. Possibilidade de se flexibilizar, em situações ímpares, a presunção 

absoluta. Apelos defensivos providos.
344

 

 

A vigorar tal interpretação, a alteração da antiga denominação do Titulo VI, do 

Código Penal, de “crimes contra os costumes” para “crimes contra a dignidade sexual” não 

teve qualquer efeito, já que continuará a pautar a interpretação dos tipos penais concepções 

de ordem exclusivamente moral.  

 Associar vulnerabilidade à inocência ou inexperiência sexual é desprestigiar a dignidade da 

criança e do adolescente, bem jurídico efetivamente tutelado pelo atual artigo 217 – A, caput, do 

Código Penal
345

. 
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 TJ/SP – Apel. Criminal 004206-64.2011.8.26.0554, 16 Câm. Criminal, Rel. Desembargador Guilherme 

Souza Nucci, j.  21/10/2013. No caso, a menor de 13 anos estava na rua, quando abordado pelo acusado, 

tendo ingressado no veículo e consentido na realização de sexo oral, pela troca da quantia de R$ 2,00 (dois 

reais).  
344

 TJ/SP – Apel. Criminal n. 0000533-51.2008.8.26.0495 – 16 Câm. Criminal – Rel. Desembargador 

Guilherme Souza Nucci, j. 02.04.2013. Interessa destacar que muito embora Guilherme Souza Nucci 

assevere o caráter absuluto da presunção de vulnerabilidade quando os atos sexuais são praticados com 

menor de 12 anos, no caso em tela, a despeito da idade de 11 anos da vítima, houve a flexibilização em vista 

da garota já ser iniciada na vida sexual. Ressalta-se, por fim, que os fatos se deram quando da vigência do 

antigo artigo 224, “a”, do Código Penal. No entanto, ao proferir o voto, o relator já analisa o recurso de 

acordo com a sistemática atual.  
345

 Em vista do dissenso doutrinário e jurisprudencial centrar-se mais na antiga presunção de violência por 

força da idade; ainda, em vista do presente trabalho dizer respeito à fusão das antigas figuras do estupro e do 

atentado violento ao pudor em um único dispositivo penal, qual seja, o novo artigo 213 do Código Penal, 

optou-se por não tratar das outras modalidades de vulnerabilidades previstas no artigo 217 – A, parágrafo 

primeiro, do mesmo diploma legal. Com relação à vulnerabilidade em razão de enfermidade ou doença 

mental que comprometa o necessário discernimento para os atos sexuais, por certo, tal requisito haverá de ser 

verificado no caso concreto, sob pena de condenar todas as pessoas portadoras de qualquer deficiência mental 

à abstinência sexual.  Já quanto à vulnerabilidade decorrente da impossibilidade de oferecer resistência, por 

qualquer outra causa, é de se destacar a similaridade da figura com o tipo penal da violação sexual mediante 

fraude. Com efeito, enquanto o artigo 217 – A, parágrafo primeiro, segunda parte, fala em vulnerabilidade 

daquele que, por qualquer causa, esteja impossibilitado de oferecer resistência, o artigo 215 dispõe ser crime 

de violação sexual mediante fraude práticar ato sexual com quem esteja impedido ou dificultado de 

manifestar livremente a vontade, pelo emprego, além da fraude, de outro meio. O problema é que o estupro 

de vulnerável prevê pena de 08 a 15 anos de reclusão; já artigo 215 prevê punição bem mais branda, de 02 a 

06 anos de reclusão. Alessandra Orcesi Pedro Greco e João Daniel Rassi afirmam que a diferença entre as 

figuras penais é que no artigo 215 o “outro meio” é de natureza fraudulenta, apto a enganar a vítima; já no 
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2.3 Da alteração da ação penal de natureza privada para pública condicionada à 

representação, como regra geral 

 

Com a edição da Lei 12.015/2009, o artigo 225 do Código Penal, passou a 

seguinte redação:  

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se 

mediante ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único. 

Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é 

menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável. 

 

 No Código Penal de 1940, o antigo artigo 225 previa como regra geral a ação 

penal privada, processável mediante queixa. Previa-se a ação penal condicionada à 

representação quando a vítima ou seus genitores não tinham condições de suportar as 

despesas do processo e, ainda, quando o crime tinha sido cometido com abuso de pátrio 

poder, da condição de padastro, tutor ou curador.  

 Interessa destacar que a regra geral constante do Código Penal de 1940 - de 

estabelecer a ação penal privada -, suscitava debate doutrinário. Parte entendia a previsão 

adequada, por prestigiar a intimidade da vítima. Parte, por outro lado, reputava 

inadmissível que um crime tão grave fosse deixado à iniciativa do particular. 

 Renato Jorge de Mello Silveira filia-se à corrente que entende adequada a eleição 

da ação penal privada para os crimes sexuais. O autor, antes mesmo da alteração legislativa 

propiciada pela Lei 12.015/2009, sustentava pela manutenção da regra geral da ação penal 

privada. 

A ação penal privada, sob todos os ângulos, guarda um inegável aspecto 

positivo, qual seja, o do subjetivismo ínsito à relação sexual. A ela, pois, há de se 

manter como está, já que alterações poderiam se mostrar mais deletérias que sua 

mantença.
346

 

  

Também Rogério Greco destaca como razão de ser da previsão de ação penal 

privada para os crimes sexuais, a preocupação da lei com a vontade da vítima. 

                                                                                                                                                                                
artigo 217-A, parágrafo primeiro, o outro meio é físico, tornando a vítima inerte e sem capacidade de 

resistência (GRECO, Alessandra Orcesi Pedro; RASSI, João Daniel. Crimes contra a dignidade sexual. São 

Paulo: Atlas, p. 148). Já Maximiliano Roberto Ernesto Führer sustenta que enquanto no artigo 215 o agente 

necessariamente deve empregar o meio para deixar a vítima capaz sem possibilidade de manifestar a própria 

vontade, no artigo 217-A, parágrafo primeiro, a vítima já se encontra em situação de incapacidade de 

oferecer resistância. O autor reconhece ser paradoxal que o agente que empregue o meio incapacitante seja 

menos apenado do que aquele que encontra a vítima já incapacitada. Afirma que a diferença de tratamento 

pode ter explicação no comportamento da vítima. No primeiro caso, ela teria se colocado em condição de ser 

fraudada. No segundo, ela estaria completamente a mercê do agente (FÜHRER, Maximiliano Roberto 

Ernesto. Novos crimes sexuais, com a feição instituída pela Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 179). 
346

 Silveira, Renato de Mello Jorge. Crimes sexuais: bases críticas para a reforma do direito penal sexual. São 

Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 318e ss.  
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Verifica-se, portanto, a preocupação da lei penal com a vontade da vítima, pois 

que, tratando-se de crimes sexuais, esta pode preferir que o fato permaneça 

impune, diante da publicidade a que estaria exposta em virtude do início de uma 

ação penal, incidindo naquilo que a criminologia convenciou denominar de 

vitimização secundária.
347

 

 

Defendia a adequação da ação penal privada nos crimes sexuais Nelson Hungria. 

Afirmava o autor que há bens jurídicos que possuem caráter mais privado que público, “em 

que o estrepitus judicii pode ser mais prejudicial ao interesse do ofendido do que a 

impunidade do ofensor ao interesse social”.
348

 Dizia, ademais, que o repúdio à ação 

privada é característico de países totalitários ou de socialismo, citando, como exemplo, a 

Itália de Mussolini.
349

 

Edgard Magalhães Noronha destacava que à eleição da ação penal privada, como 

regra geral pelo legislador de 1940, pautou-se em duas circunstâncias: “que o mal do 

processo, muita vez, seria pior para a vítima que o do crime, que a ação pública, sem o 

concurso do ofendido, na elaboração da prova, seria anódina.”
350

 

Ana Lúcia Sabadell, por sua vez, afirma que a necessidade da queixa do ofendido 

para iniciar a ação penal contra o ofensor não deixa de ser uma medida discriminante. 

Sustenta, ademais, que crimes de gravidade equivalente aos sexuais são perseguidos 

através de ação penal pública. Por fim, consigna que sendo a mulher a vítima majoritária 

dos crimes sexuais, o sistema acaba mais discriminante para ela, submetendo-a a um 

processo de vitimização secundária. O processo ““ratifica” a imagem de sua 

“cumplicidade””
351

.  

Obviamente, a divergência que já existia manteve-se após a alteração propiciada 

pela Lei 12.015/2009, agradando aqueles que bradavam pela publicização da ação penal e, 

por certo, desapontando os que defendiam fosse mantida a ação de iniciativa privada. 

Cezar Roberto Bitencourt aduz que a publicização da ação penal não implica 

maior proteção da vítima. Afirma tratar-se de um grande equívoco ideológico, além de 

representar desrespeito ao exercício da liberdade, obrigando a vítima a se submeter 

                                                           
347

 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. V. III. 5 ed. Niteroi: Impetus, 2008, p. 556. 
348

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. vol VIII. arts. 197 a 249. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1959, p. 252. 
349

 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. vol VIII. arts. 197 a 249. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1959, p. 249. 
350

 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. v. 3. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 233. 
351

 SABADELL, Ana Lúcia. A problemática dos delitos sexuais numa perspectiva de direito comparado. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 7, n. 27, p. 80-102, jul.set/1999, p. 84.  
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“publicamente ao strepitus fori, à exploração midiática, aos fuxicos tradicionais, que casos 

como esses, invariavelmente, provocam”.
352

 

Luiza Nagib Eluf destaca que a reforma propiciada pela Lei 12.015/2009 ficou no 

meio termo, ao prever como regra geral para os crimes sexuais a ação penal pública 

condicionada à representação da vítima. Para a autora, o mais adequado à proteção integral 

da vítima seria a previsão da ação penal pública incondicionada. 

 

A nova lei, porém, não trouxe essa inovação, ficando no meio termo: determina 

que a ação penal seja pública, porém condicionada a representação. Tal alteração 

não satisfaz, porque cria dificuldades na apuração dos fatos e supõe que, para a 

vítima de crime sexual, denunciar seu agressor poderia ser um constrangimento 

pelo qual talvez não quisesse passar. Assim, deixa a seu critério pedir a 

propositura da ação. Essa concepção é do tempo em que a sociedade não 

aceitava os direitos sexuais femininos. Por isso, a decisão de exigir a 

"representação" para autorizar que o Estado investigue e processe seu agressor é 

arcaica e burocrática. Outro problema da representação é o prazo decadencial de 

seis meses. Se a vítima não acionar a Justiça nesse prazo, perde o direito de fazê-

lo. Por vezes é preciso mais tempo do que seis meses para que a vítima se 

recupere do trauma e perceba a importância de punir seu agressor. Enfim, é de se 

lamentar que a nova lei não tenha ido mais longe para amparar com maior 

eficiência as vítimas de crimes sexuais. Mesmo porque, é interesse social que 

isso aconteça. A decisão de processar não pode ficar a critério da vontade 

individual.
353

 

 

Já Eugênio Pacelli de Oliveira entende adequada a alteração propiciada pela Lei 

12.015/2009, destacando sempre ter sustentado a necessidade dos crimes sexuais, pela 

gravidade, serem procesados mediante ação penal pública, condicionada à representação, 

quando presente a violência moral e, incondicionada, no caso de violência real
354

.   

A alteração da regra da ação penal de privada para pública condicionada à 

representação da vítima trouxe alguns problemas de intrepretação, já bem destacados pela 

doutrina.   

Alessandra Orcesi Pedro Greco e João Daniel Rassi, nesse sentido, elencaram a 

ausência de previsão taxativa quanto à ação penal nos casos em que decorre lesão grave ou 

mesmo morte
355

.  
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 BITENCOURT, Cezar Roberto. Alguns aspectos controvertidos da ação penal nos crimes contra a 

dignidade sexual. Boletim do IBCCRIM. São Paulo, v. 19, n. 226, p. 1-2, set./2011, p.1. O autor, no texto, 

critica, sobretudo, o parágrafo único do atual artigo 225 do Código Penal que prevê ação pública 

incondicionada para vítima menor de 18 anos de idade ou pessoa vulnerável.  
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 ELUF, Luiza Nagib. A reforma dos crimes sexuais. Disponível em: 

http://www.dietrich.adv.br/verArtigo.php?aid=271. Acesso em 13 de dez. 2013. 
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 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. 13 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010, p. 178.  
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 GRECO, Alessandra Orcesi Pedro; RASSI, João Daniel. Crimes contra a dignidade sexual. São Paulo: 
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Os autores explicam que a despeito da antiga legislação também não ter feito 

previsão expressa, as formas qualificadas decorrentes da lesão grave ou morte estavam 

inseridas no artigo 223, no capítulo referente às disposições gerais. E, uma vez que o artigo 

225 do Código Penal, também inserido nesse capítulo das disposições gerais, estatuía que 

somente os crimes previstos nos capítulos anteriores processar-se-iam por ação penal 

privada, as formas qualificadas, em vista da omissão da lei quanto à ação penal, estavam 

excluídas, aplicando-se a elas a regra geral da ação penal pública incondicionada. 

Após a alteração legislativa, no entanto, as figuras qualificadas pela lesão grave e 

morte tem previsão nos próprios tipos penais e, dado que o atual artigo 225 do Código 

Penal estabelece a ação penal pública condicionada como regra geral, Alessandra Orcesi 

Pedro Greco e João Daniel Rassi afirmam que se pode interpretar que nessas situações a 

ação penal está sujeita à representação da vítima. 

Os autores, contudo, rechaçam tal interpretação, destacando que havendo lesão 

grave ou morte, estar-se-ia diante da figura do crime complexo, com a consequente 

aplicação da regra do artigo 101 do Código de Processo Penal.  

Guilherme Souza Nucci, também alertando para a problemática da ausência de 

previsão expressa quanto à ação penal para as figuras qualificadas, igualmente, vê a 

solução no disposito legal que disciplina a ação penal em crimes complexos. 

 

 A primeira omissão grave da novel legislação sobre crimes sexuais concentra-se 

no crime qualificado pelo resultado, particularmente o estupro com resultado 

lesão grave ou morte (art. 213, §§ 1o e 2o, CP), onde inexiste previsão para a 

ação penal pública incondicionada. Dessa forma, seguindo-se fielmente o 

disposto no art. 225, seria a ação pública condicionada à representação da vítima, 

o que, por si só, representa um contra-senso, em especial, se houve morte. (...) A 

solução para o impasse existe e concentra-se no art. 101 do Código Penal: 

"quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, 

por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde 

que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério 

Público". Portanto, levando-se em consideração que a lesão grave e o homicídio 

são elementos do tipo penal do art. 213, ainda que como resultados 

qualificadores, situando-se nos §§ 1o e 2o, além de serem delitos autônomos, 

cuja ação é pública incondicionada, torna-se imprescindível considerar o estupro 

                                                                                                                                                                                
reconheçam que a maioria dos crimes praticados com abuso de pátrio poder ou da qualidade de padrasto 

sejam contra menor de 18 anos, processados por ação penal pública incondicionada, não é de todo impossível 

que envolva pessoa maior. No sentido de que a ação penal passou a ser pública condicionada, quando o 

estupro é praticado por ascendente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus nº. 

112.110/RJ, relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura (STJ – HC 112110/RJ – 6ª Turma – Rel. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 20.09.2011). 

http://www.jusbrasil.com/topico/10612010/artigo-213-do-decreto-lein2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/topico/10611962/parágrafo-1-artigo-213-do-decreto-lein2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/topico/10611924/parágrafo-2-artigo-213-do-decreto-lein2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com/topicos/10628050/artigo-101-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/código-penal-decreto-lei-2848-40
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seguido de lesão grave ou morte da vítima um crime de ação pública 

incondicionada.
356

 

 

De igual modo, manifestam-se Aury Lopes Junior e Fernando da Costa Tourinho. 

 

E não poderia ser diferente, pois o estupro com resultado morte ou lesão corporal 

grave (ou gravíssima) é um crime complexo, sendo neste caso, a ação penal 

pública incondicionada. Aplica-se nestes casos a regra contida no art. 101 do 

Código Penal, que determina que a ação penal será pública quando a lei 

considerar como elementar ou circunstância do tipo legal fatos que, por si 

mesmos, constituam crimes de ação penal pública (como o resultado morte ou 

lesão corporal grave ou gravíssima)
357

. 
  

se da violência empregada no estupro resultar lesão grave ou morte, a ação penal 

será pública incondicionada, à dicção do art. 101, do CP. Por outro lado, nesses 

69 anos de vigência do nosso CP a regra contida no art. 103 (primitivo art. 101) 

jamais foi invocada, porquanto nas hipóteses de crime complexo, a ação penal já 

vem prevista na própria parte especial. (...) Não se invocava a regra do art. 101 

no crime de estupro, quando da violência resultava lesão grave ou morte, 

porquanto o art. 223 solucionava a questão, dizendo que a ação seria pública 

incondicionada.
358

 

 

Para além dos problemas de interpretação, a Lei 12.015/2009 traz questões 

relacionadas ao direto intertemporal, na medida em que, ao prever como regra geral a ação 

penal condicionada à representação, a depender da situação, pode implicar caráter benéfico 

ou prejudicial ao acusado de crime sexual. E, em vista de não se tratar de norma processual 

pura, deverá ou não retroagir.  

Rómulo de Andrade Moreira afirma que para situações em que a legislação antiga 

previa ação penal privada, a nova lei não retroagirá, visto não aproveitar ao acusado, já que 

ação penal privada sempre é mais benéfica. Igualmente, a nova lei não retroagirá para 

situações em que a lei antiga já previa a ação penal pública condicionada
359

.  
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 LOPES JUNIOR, Aury. A problemática em torno da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual (Lei 

12.015/2009). Boletim do IBCCRIM, São Paulo, v. 17, n. 207, p. 4-5, fev./2010, p. 4-5. 
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O autor consigna que o problema está exatamente nas situações em que a lei 

estipulava a ação penal pública incondicionada e a novel legislação passou a prever a ação 

penal pública condicionada. Isso porque, inegável que ao dificultar o início da ação penal 

para o órgão de acusação, a lei passa a ser mais benéfica ao acusado.  

Nessa situação, Rómulo de Andrade Moreira propugna a necessidade da 

suspensão do feito, intimando-se a vítima para expressamente se manifestar se pretente ou 

não exercer o direito à representação do acusado. Relativamente ao prazo para o exercício 

da representação, sustenta a aplicação, por analogia, do artigo 91, da Lei 9.099/95, que 

definiu o prazo de 30 dias, contados da intimação do ofendido ou seu representante legal, 

sob pena de decadência. Idêntica posição possui Leonardo Barreto Moreira Alves360.  

Alessandra Pedro Orcesi e João Daniel Rassi, entretanto, discordam. Destacam os 

autores que a representação é condição de procedibilidade e se a ação foi iniciada sem ela, 

quando a lei não exigia, “prevalece o conteúdo processual da norma que indica sua 

aplicação imediata, mas sem atingir os atos validamente praticados anteriormente”
361

.  

A alteração legislativa, mesmo elegendo a ação penal pública como regra geral 

para os crimes sexuais, ao condicioná-la à representação prestigia a intimidade e a 

privacidade do indíviduo, respeitando a opção pessoal da vítima de não querer se expor às 

agruras de um processo penal. 

Não obstante e, ainda que se repute a escolha da lei positiva, tal ideia não deixa de 

se coadunar com a concepção que relaciona o sexo ao privado, ao secreto, ao proibido, 

sobretudo, a um tabu.  

Ademais, tornar-se vítima de qualquer crime, além da lesão experimentada ao 

bem jurídico tutelado, desperta um sentimento de vergonha, uma vez ser recorrente a 

associação ao fracasso, como ocorre, por exemplo, no caso de um estelionato. Entretanto, 

nem por isso se prevê a ação penal privada ou mesmo pública condicionada à 

representação da vítima. 
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2.4 O novo estupro e a multiplicidade de atos sexuais contra uma mesma vítima: 

unidade delitiva ou pluralidade de crimes? 

  

A Lei 12.015/02009, além de alterar a denominação do Título VI do Código 

Penal; de criar o estupro do vulnerável; de alterar a ação penal de iniciativa privada para 

pública condicionada, unificou, em um único dispositivo penal, as antigas figuras do 

estupro e do atentado violento ao pudor. 

 Com efeito, sob a denominação “estupro”, o novo artigo 213 do Código Penal 

contemplou tanto a conjunção carnal forçada, como outros atentados à dignidade sexual, 

sejam atos de gravidade equiparável, sejam atos de gravidade inferior. 

 

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: Pena – reclusão, de 6 a 10 anos. 

 

 Desde logo, deve–se apontar que essa fusão não solucionou os problemas de 

proporcionalidade, até então destacados pela doutrina, uma vez que atos de reprovabilidade 

diversa continuam a ser punidos com a mesma pena
362

. 

 Mas o aspecto que se intenta analisar diz respeito àquelas situações em que uma 

mesma vítima é submetida à conjunção carnal e à outra violência de igual gravidade.  

 Antes da edição da Lei 12.015/09, o sujeito que constrangia a vítima à prática de 

conjunção carnal e, por exemplo, ao coito anal, incorria em dois crimes - estupro e 

atentado violento ao pudor. Tal posição encontrava unanimidade na doutrina e 

jurisprudência. A divergência restringia-se à aplicação da regra do concurso material, 

formal ou à possibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva. 

 Contudo, haja vista a unificação havida entre a antiga figura do atentado violento 

ao pudor e o estupro, tem ganhado força a interpretação de que eventual multiplicidade de 

atos praticados contra uma mesma vítima, em um mesmo contexto, não descaracteriza a 

unidade delitiva. Ou seja, caso praticada conjunção carnal e um ou mais atos libidinosos, 

ainda assim, estar-se-ia diante de crime único.
363
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 A unidade delitiva no caso de múltiplos atos sexuais praticados contra uma 

mesma vítima tem sido defendida por fundamentos diversos. 

 Parte da doutrina justifica a unidade delitiva na hipotética natureza mista 

alternativa do tipo penal do estupro.  

 Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci, aduz que: 

 

a Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009, trouxe nova redação ao art. 213 do Código 

Penal, unificando-o com o revogado art. 214. Portanto, não mais existem dois 

delitos sexuais violentos (estupro e atentado violento ao pudor), mas um único, 

sob a forma mista alternativa. (...) O agente que constrange alguém, 

violentamente, a manter um ou mais atos libidinosos, no mesmo cenário, à 

mesma hora, pratica um único delito de estupro. Lembre-se que a conjunção 

carnal não passa de um ato libidinoso, logo, não se constitui em objeto 

completamente dissociado da segunda possibilidade elencada no art. 213 (outro 

ato libidinoso).
364

 

 

De igual forma, Luiz Regis Prado sustenta que “se o agente pratica vários atos 

sexuais com a mesma vítima em um único fato responde tão somente pelo delito de 

estupro, em razão da estrutura mista alternativa do tipo objetivo”
365

.  

 Também Rogério Greco afirma a natureza mista alternativa do atual crime de 

estupro, aduzindo que “a prática de mais de um comportamento, levado a efeito em um 

mesmo contexto, importará em infração penal única”.
366

 

 Defendem, ainda, a caracterização de crime único, por força da natureza mista 

alternativa do tipo penal do estupro Fernando da Costa Tourinho Filho
367

, Matheus Silveira 
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Pupo
368

, Luis Eduardo Pimentel Viera Araújo
369

, Jader Máximo de Araújo
370

, Paulo 

Queiroz
371

 e Luís Augusto Sanzo Brodt
372

. 

 Cabe destacar que os autores acima citados fazem um paralelo entre o tipo penal 

do estupro e o artigo 33 da Lei de Drogas. Ou seja, se o agente que pratica mais de uma das 

condutas previstas do tipo de tráfico (fabricar, transportar, manter em depósito e etc), não 

incide em mais de um crime; o agente que constrange alguém a conjunção carnal e a outro 

ato libidinoso, igualmente, não pratica mais de um estupro.  

 A equiparação de um crime de dano a um crime de perigo abstrato não parece 

razoável. Uma coisa é praticar uma, duas ou mais condutas que venham a expor o bem 

jurídico protegido a perigo. Outra, bem diferente, é praticar condutas que, individualmente, 

implicam dano efetivo ao bem jurídico protegido. 

 Cezar Roberto Biterncourt, por sua vez, define o estupro atual como um crime de 

ação múltipla ou de conteúdo variado. Sendo assim, ainda que realizadas mais de uma das 

possíveis condutas incriminadas, não há que se falar em concurso de crimes, mas sim 

crime único.
373

 No mesmo sentido, Fabio Agne Fayet
374

. 

 Nelson Hungria também utilizava a expressão crime de conteúdo variado. 

Manifestando sobre o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, ressaltava 

que: 

 

O crime em questão é de conteúdo variado (Mischtatbestand, como dizem os 

autores alemães), isto é, há mais de uma forma típica do seu elemento de fato 

(legalmente equiparadas umas às outras); mas, se o agente, além de induzir ou 

instigar, presta, em seguida, auxílio ao suicídio, não há dualidade de crime, mas 
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um crime só, ressalvada ao juiz apenas a faculdade de, ao aplicar a pena in 

concreto, levar em conta esse duplicidade de ação criminosa.
375

 

 

Renato de Mello Jorge Silveira, em recente trabalho sobre o tema, também 

destaca que o novo artigo 213 do Código Penal traz uma mesma tipificação para condutas 

variadas. Ainda que realizadas, em um mesmo espaço fático-temporal, várias das condutas 

previstas, o crime praticado não deixaria de ser único
376

.  

 Em contrapartida, parte da doutrina defende que o novo estupro é um crime de 

ação única, criminalizando somente a conduta de constranger, pouco importando se para a 

prática de conjunção carnal, de outros atos libidinosos ou de ambos.  

 Vinícius de Toledo Piza Peluso afirma que o atual estupro é um tipo penal novo, 

totalmente diverso dos antigos tipos do atentado violento ao pudor e estupro, devendo o 

intérprete deles se distanciar para melhor analisar a nova figura delitiva. Segundo seu 

entendimento, o artigo 213 do Código Penal prevê unicamente a conduta de constranger; 

constrangida a vítima, os atos sexuais que a partir de então se seguem não implicam 

reiteração delitiva, não descaracterizando a unidade delitiva
377

.  

Compartilham de tal posição Geraldo Batista Siqueira e Marina da Silva 

Siqueira
378

. 

Afirmam, ainda, a unidade delitiva no caso de violações variadas contra a mesma 

vítima André Estefam
379

, Evandro Fabiani Capiani
380

, Adel el Tasse
381

,  Plínio de Antonio 

Brito Gentil e Ana Paula Jorge
382

. 

Importa consignar que os autores que defendem a unidade delitiva na hipótese de 

agressões múltiplas contra uma única vítima, por qualquer dos fundamentos acima 
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evidenciados, reconhecem, no entanto, que a interpretação contraria o espírito da Lei 

12.015/09, já que implica inegável amenização da pena imposta ao agente.  

 A esse respeito, consigna Evandro Fabiani Capano que: 

 mister reconhecer que o sistema tratou com menos rigor esta hipotética situação 

fática, o que apesar de contrariar a mens legis da legislação, acabou por 

beneficiar agentes que porventura tenham sido condenados em concurso material 

entre estupro e atentado violento ao pudor.
383

 

 

 A situação ganha mais relevo, na medida em que, por força do princípio da 

retroatividade da lei penal mais benéfica, a vigorar tal interpretação, condenações 

decretadas antes da Lei 12.015/09 por estupro e atentado violento ao pudor, seja em 

concurso material, formal e mesmo em continuidade delitiva, passaram a ser revistas. 

É certo que todos os autores, sem exceção, afirmam que a prática de mais de uma 

das possíveis condutas previstas no estupro contra uma mesma vítima implica maior lesão 

ao bem jurídico protegido, defendendo que tal circunstância deva ser levada em conta pelo 

Juiz, quando da aplicação da pena. 

Ou seja, o agente que praticar mais de um ato sexual contra a mesma vítima 

haverá de ser mais severamente punido que aquele que praticar apenas um. 

Renato de Mello Jorge Silveira, por exemplo, aduz que elevar a pena do agente 

que praticou mais de um ato sexual contra a vítima, dentro da moldura penal prevista no 

tipo, já seria suficiente para satisfazer o maior desvalor do resultado constatado.
384

 

A análise das decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

no período de um ano seguinte à publicação da Lei 12.015/09, entretanto, conforme se 

evidenciará adiante, mostra que em parte significativa dos casos em que se reconheceu a 

unidade delitiva, a pena infligida ao agente não ficou além da mínima de 06 (seis) anos, 

confirmando a total pertinência da constatação de Miguel Reale Junior, quanto imperar no 

Brasil o “fetiche da pena mínima”
385

. 

Nos casos em que a multiplicidade dos atos sexuais repercutiu na dosagem da 

pena do agente, o percentual de aumento, contudo, majoritariamente, não ultrapassou 1/6 

(um sexto), fixada definitivamente em 07 (sete) anos. Em vista da progressão de regime, 
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não é difícil que o agente, cumprido pouco mais de 03 (três) anos da pena imposta, esteja 

em liberdade.  

Eduardo Henriques da Silva Correia, tratando do concurso de crimes, bem 

evidencia a dificuldade para afirmar, no caso concreto, quando se está diante de uma 

unidade ou pluralidade de crimes.  

O autor traz toda a problemática em torno da ação; se efetivamente a uma 

pluralidade de ações corresponde uma pluralidade de crimes e, principalmente, qual o 

critério para se contar o número de ação de uma determinada atividade criminosa: 

naturalístico - a ação entendida como um acontecimento psicofísico ou, ao contrário, 

jurídico. 

Após esmiuçar alguns dos critérios já apresentados para a determinação da 

unidade da conduta, Eduardo Henriques da Silva Correia afirma que, por força da 

dificuldade, já se intentou renunciar a qualquer método lógico-discursivo, sendo apontado 

como o caminho o “sentimento do direito” ou a “visão intuitiva”.
386

   

Sem prescindir de um critério lógico-racional na resolução do problema, afirma, 

contudo, que “o conhecimento intuitivo desempenha um papel irrecusável no mundo da 

ciência, interpretação e aplicação das leis criminais”
387

. 

É certo que o sentido conferido pelo autor à intuição não possui nada de 

irracional, na medida em que a toma como 

 

a capacidade para imediatamente encontrar a solução de um problema, por 

ventura apenas resultante da mecanização de reflexões feitas ao longo de um 

estudo e de uma experiência mais ou menos larga, a que correspondem como que 

“operações abreviadas do pensamento” (abgekurzte Denkoperationen) e cujo 

substracto e mecanismo se situa e desenvolve nas mais próximas camadas da 

consciência.
388

 

 

Eduardo Henriques da Silva Correia aduz que ao se procurar, na intuição, a 

resolução da difícil tarefa da determinação da unidade ou pluralidade de ações, deve-se 

mentalmente responder à seguinte pergunta: “que deve acontecer a um homem que fez isso 

ou aquilo?”.
389
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Quem constrange a vítima à conjunção carnal e a um ou mais atos de similar 

reprovabilidade não pode ser punido tal qual tivesse cometido um único crime.  Assim, 

quando as primeiras vozes começaram a sustentar a unidade delitiva na situação de 

múltiplos atos sexuais praticados contra a vítima, já intuitivamente, rechaçou-se a posição. 

Tal intuição, aliás, ensejou a realização desta dissertação.   

A realidade verificada na jurisprudência, conforme se evidenciará na sequência, 

em que a multiplicidade de atos sexuais praticados contra a vítima pouco ou nada impactou 

na pena do agente, reforçou, ainda mais, aquela primeira intuição. 

Resta, portanto, procurar reconstruir logicamente o processo do conhecimento 

intuitivo. 

A classificação do novo estupro como tipo penal de natureza mista alternativa, por 

si só, não é indicativo de que sempre se terá crime único.   

Conforme consignado por Mariângela Gama de Magalhães Gomes, corroborando 

a posição de Vicente Greco Filho
390

, a despeito da natureza mista alternativa do tipo penal, 

o fato concreto pode apontar para o concurso de crimes. 

 

não parece plausível interpretar como crime único as condutas concretamente 

praticadas, tal como aconteceria se o agente importasse cocaína e, ao mesmo 

tempo, tivesse em depósito maconha brasileira. Significa, portanto, que mesmo 

quando as condutas são descritas dentro da mesma disposição típica de forma 

alternativa, o fato concreto pode apontar para o caso de concurso de crimes, 

acarretando a imposição das penas de acordo com essa circunstância.
 391

 

 

Igualmente dizer que o estupro, ao contrário, é um crime de ação única, não 

implica automaticamente interpretar como crime único a prática de atos sexuais múltiplos 

contra a mesma vítima. 

                                                           
390

 GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção-repressão: comentários à lei nº. 6.368. 6 ed. atual. e ampl.  

São Paulo: Saraiva, 1989, p. 75. No mesmo sentido, Miguel Reale Junior, como se vê da seguinte passagem: 

“O agente importa, tem em depósito e vende substancia entorpecentes: há um único crime por critério 

exclusivamente normativo, pois a norma penal “em cascata” reúne várias formas de conduta como integrante 

de um contexto que decorre da natureza das coisas. A conduta é única, no entanto, tão-só se recair sobre o 

mesmo objeto material” (REALE JUNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. v. 2. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003, p. 112). 
391

 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Bases para uma teoria geral da parte especial do direito 

penal. f. 379. Tese (Livre Docência). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012. Em sentido 

contrário, Gilberto Thums e Vilmar Pacheco, como se percebe da seguinte passagem: “(...) é preciso 

compreender que, mesmo realizando o agente vários comportamentos descritos nos tipos, num único 

contexto fático, incidirá apenas uma vez na lei repressiva, visto que ó bem jurídico lesado é o mesmo: a 

saúde pública. Exemplificando: o agente que for flagrado na rua vendendo cocaína e que também traz 

consigo maconha e haxixe, bem como ainda guarda em casa certa quantidade de LDS, na verdade praticou 

várias condutas típicas, mas sofrerá a sanção única pela infringência ao art. 33, porque o crime é contra a 

saúde pública e não contra um número indiscriminado de pessoas” (THUMS, Gilberto; PACHECO, Vilmar. 

Nova lei de droga: crimes, investigação e processo. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007, p. 44. 



119 

 

João José Leal e Rodrigo José Leal, por exemplo, justificam a pluralidade de 

crimes na hipótese de atos sexuais múltiplos justamente pela natureza de crime de ação 

única do novo tipo penal do estupro
392

. 

Ou seja, cada vez que a vítima, pela violência ou grave ameaça, é constrangida à 

prática de um determinado ato sexual, o tipo penal do estupro é novamente preenchido, 

multiplicando o número de crimes praticados pelo agente.   

Igual posição possui Anderson Cavichioli
393

, afirmando, ainda, que visualizar na 

situação de agressões múltiplas a prática de um único crime representaria verdadeiro 

estímulo à potencialidade ofensiva do agente em detrimento da vítima. 

 

o novel tipo penal traz em sua estrutura apenas um núcleo verbal (constranger). 

Cuida-se de tipo uninuclear. Portanto, não se pode concebê-lo como crime de 

ação múltipla ou de conteúdo variado, em que a realização de mais de um verbo 

contido no tipo configura um único crime. Deve-se registrar, ainda, que a 

prosperar o entendimento de existência de crime único, ter-se-ia um verdadeiro 

estímulo à potencialidade ofensiva do agente em detrimento da vítima, pois, a 

título exemplificativo, poderia o agente constrangê-la a com ele manter 

conjunção carnal e, após, no mesmo contexto, também constrangê-la a praticar 

ou permitir a prática de outro ato libidinoso ou vice-versa, sem que houvesse 

repressão proporcionalmente mais gravosa. 

 

Percebe-se, portanto, que a classificação do estupro como crime de ação única, 

consubstanciada no verbo constranger, serve de fundamento tanto à tese da unidade 

delitiva, quanto à tese da pluralidade delitiva. 

A questão se torna ainda mais complexa, na medida em que há outra vertente que 

vê o estupro como um tipo misto cumulativo. 

Segundo essa posição, o novo estupro, apesar da fusão das antigas figuras do 

estupro e do atentado violento ao pudor em um único dispositivo penal, continua a prever 

dois delitos distintos e autônomos. Sendo assim, caso o agente pratique conjunção carnal e, 

ato contínuo, coito anal contra a mesma vítima, incide em dois crimes e não em um só. 

Glaucio Oshiro
394

, a esse respeito, aduz que se fosse intenção do legislador coibir 

a prática de qualquer ato libidinoso como delito único, não teria feito a distinção entre 
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conjunção carnal e outros atos. Bastaria ter criado um tipo penal que previsse tão somente 

atos libidinosos o que permitiria falar em fungibilidade ou permutabilidade entre eles. 

Afirma a natureza mista cumulativa do novo estupro também Igor Serrano Silva. 

Para ele, as condutas previstas no artigo 213 do Código Penal são absolutamente distintas 

e, uma vez praticadas pelo agente, ainda que contra a mesma vítima, conduzem a distintos 

crimes. 
395

 

Manoel Soares Martins consigna que o novo estupro incorpora duas condutas 

ilícitas: o constrangimento à conjunção carnal e o constrangimento a ato libidinoso diverso. 

Praticadas as duas pelo agente, ainda que contra a mesma vítima, restam caracterizados 

dois crimes distintos.
396

 

 Vicente Greco Filho, um dos primeiros autores a se manifestar sobre a matéria, 

afirma que o novo estupro é um tipo penal misto, já que há a previsão de duas normas 

conjuntas. Entretanto, aduz que o tipo penal em comento pode admitir tanto a forma 

alternativa quanto a cumulativa, sendo certo que a solução para o problema deve-se dar a 

partir da aplicação dos princípios do concurso aparente de normas. 

 

Vemos, nas diversas violações do tipo, um delito único se uma conduta absorve a 

outra ou se é fase de execução da seguinte, igualmente violada. Se não for 

possível ver nas ações ou atos sucessivos ou simultâneos nexo causal, teremos, 

então, delitos autônomos. (...) Se, durante o cativeiro, houve mais de uma vez a 

conjunção carnal, pode estar caracterizado o crime continuado entre essas 

condutas; se, além da conjunção carnal, houve outro ato libidinoso, como os 

citados, coito anal, penetração de objetos etc., cada um desses caracteriza crime 

diferente cuja pena será cumulativamente aplicada ao bloco formado pelas 

conjunções carnais. A situação em face do atual art. 213 é a mesma do que na 

vigência dos antigos 213 e 214, ou seja, a cumulação de crimes e penas se afere 

da mesma forma, se entre eles há, ou não, relação de causalidade, ou 

consequencialidade. Não é porque os tipos agora estão fundidos formalmente em 

um único artigo que a situação mudou. O que o estupro mediante conjunção 

carnal absorve é o ato libidinoso em progressão àquela e não o ato libidinoso 

autônomo e independente dela, como no exemplo referido. Não houve, pois, 

abolitio criminis, ou a instituição de crime único quando as condutas são 

diversas. Em outras palavras, nada mudou para beneficiar o condenado cuja 

situação de fato levou à condenação pelo art. 213 e art. 214 cumulativamente; 

agora, seria condenado também cumulativamente à primeira parte do art. 213 e à 

segunda parte do mesmo artigo
397

. 
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Corroborando a posição acima perfilhada, manifestaram-se Alessandra Orcesi 

Pedro Greco e João Daniel Rassi. Para eles, a posição de Vicente Greco Filho é a que 

melhor se harmoniza com o espírito da lei, que objetivou recrudescer o tratamento 

dispensado aos crimes sexuais, jamais abrandar
398

. De igual modo, é a posição de Eduardo 

Luiz Santos Cabette
399

 e, ainda, de Gianpaolo Poggio Smanio
400

. 

 Os autores que sustentam a natureza mista cumulativa do tipo penal do estupro 

não pregam a necessidade de realização de todas as condutas para restar caracterizado o 

crime. Fosse assim, o estupro só se configuraria quando, além da conjunção carnal, outro 

ato libidinoso tivesse sido praticado. 

 Entretanto, importa consignar que há quem defina por misto cumulativo tipos 

penais que exigem para a perfeita caracterização do crime a prática de todas as condutas 

previstas.  

 James Tubenchlak, sobre o tipo misto cumulativo, afirma que: 

 

No tipo misto cumulativo, onde igualmente existe mais de um núcleo, torna-se 

obrigatória a multiplicidade de condutas por parte do agente para que o delito se 

tenha por consumado. Exemplos: art. 242 CP (“ocultar......suprimindo ou 

alterando”) e art. 243 CP (“deixar......ocultando-lhe ......ou atribuindo-lhe”). 

Assim, na hipótese referida de supressão ou alteração de direito inerente ao 

estado civil de recém-nascido, o crime permanecerá em fase de tentativa, se o 

agente, depois de ocultar o neonato, não lograr a alteração ou supressão de 

direito inerente ao estado civil.
401

 

 

 Também Mariângela Gama de Magalhães Gomes consigna que nos tipos mistos 

cumulativos exige-se a prática de todas as condutas descritas para a configuração do crime. 

Aliás, a diferença dos tipos mistos alternativos residiria justamente aí, já que nesses, ao 

contrário, a prática de qualquer das condutas previstas é suficiente para caracterizar o 

crime.  

 

 Pode-se admitir que os tipos mistos sejam descritos de duas formas diferentes. 

As condutas nele contidas podem ser elencadas de forma alternativa ou de forma 

cumulativa, de modo que, no primeiro caso, basta a prática de qualquer um dos 
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comportamentos descritos para que o crime seja caracterizado, ao passo que, no 

segundo caso, todas as condutas elencadas devem ser praticadas a fim de que o 

crime reste consumado
402

 

 

Entender o estupro como um tipo misto cumulativo nessa perspectiva significaria, 

portanto, rejeitar que a prática isolada da conjunção carnal, ou de outro ato libidinoso, 

pudesse configurar o crime.  

 Resta evidente que o sentido empregado ao tipo misto cumulativo pelos autores 

que sustentam a caracterização de dois crimes caso praticados contra a vítima mais de um 

ato sexual não é esse.   

Heleno Cláudio Fragoso, por sua vez, rejeitava a designação tipo misto 

cumulativo.  Para ele, não há tipos cumulativos, existindo, isso sim, dispositivos penais que 

contêm mais de uma figura típica de delito, designados por tipos acumulados. Realizados, 

portanto, mais de um tipo, estar-se-á diante de um efetivo concurso.
403

 

Já nos tipos mistos alternativos não existiria mais de uma figura de delito. 

Segundo o autor o que existe é apenas a descrição de variadas formas de realização do 

mesmo fato criminoso. A realização de mais de uma das modalidades previstas não 

alteraria a unidade delitiva. 

 

Apresenta o tipo misto alternativo, realmente, um conteúdo variável, porque 

descreve não uma, mas várias hipóteses de realização do mesmo fato delituoso. 

O característico destes tipos é que as várias modalidades são fungíveis, e a 

realização de mais de uma não altera a unidade do delito.
404

 

 

Para Marcelo Fortes Barbosa, a “norma complexa alternativa, por ser de conteúdo 

variável, contém, intrinsecamente, várias normas que, eventualmente podem se alternar, 

sem diversificarem a unidade complexa de fato.”
405

 

Edmundo Mezger também destacava a existência do tipo misto, em que vários 

tipos são reunidos em uma unidade externa e sob uma só sanção penal. Afirmava que as 

leis mistas, linguisticamente, caracterizam-se pela presença do “ou”, sendo muito frequente 
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o emprego, pelo legislador, de referida técnica. O autor alertava, no entanto, para as 

distintas formas de tipo misto. Consignava, ainda, que assinalar um tipo misto a uma ou 

outra categoria frequentemente suscitava dúvidas, por apresentar dificuldades de ordem 

interpretativa.  

 

Pero su sentido puede ser muy distinto. A saber, la ley mixta puede abarcar (com 

relacíon al sujeito de la acción, su modalidad, su objeto, etc):  a) Varias especies 

del mismo caso. Se habla aqui de una “ley mixta alternativa”. En el aspecto 

subjetivo, ofrece un ejemplo el § 353 (“impuestos u otras contribuciones para 

cobrar”), en la modalidad de la acción el  § 217 (“durante o inmediatamente 

después del parto”), en el objeto de la acción el § 146 (“moneda metálica del pais 

o extranjera”). b) Varios casos. Se habla aqui de una “ley mixta acumulativa”. 

En el aspecto subjetivo pueden servir como ejemplos el § 334 (“um juez, 

miembro del jurado o escabino”); en la modalidad de la acción, el  § 360, N. 11 

(“alboroto o grave desorden”), el § 175 (“realiza impudicícia o deja que outro 

abuse de el”), el § 267 (“fabrica un documento falso o altera un documento 

auténtico”), y el § 257 (encubrimento de personas o de cosas); en el objeto de la 

acción, el  § 306, N. 1 y 2 (edifícios destinados a funciones religiosas o a morada 

de personas), el § 181 (prostituir a la esposa o los hijos) y el § 113, párr. 1 y 3 

(ataque contra agentes de ejecución o personas que acuden para prestar ayuda). 

La asignacíon a uno u outro grupo (a o b) se presta, com cierta frecuencia, a 

dudas, y presenta dificultades de orden interpretativo.
406

 

 

David Teixeira de Azevedo, ao que parece, não faz qualquer distinção entre tipo 

misto alternativo e cumulativo, já que também nesse último, a seu ver, ainda que realizadas 

várias das condutas previstas, seria o caso de aplicar uma única vez a norma 

incriminadora.
407

 

 A respeito da fungibilidade ou não das condutas previstas no preceito legal como 

critério diferenciador entre tipo misto alternativo e cumulativo, o autor assevera: 

 

Não se trata meramente de fungibilidade das ações previstas no modelo típico, 

mas sim de ofensividade ao bem objeto de proteção. Se as condutas todas 

implicam em lesão ao bem ou interesse protegido e são praticadas pelo mesmo 

agente, a multiplicação das ações significará apenas uma maior intensidade do 

injusto, pela maior gravidade da infração e não a configuração de lesões jurídicas 

autônomas.
408

 

 

                                                           
406

 MEZGER, Edmund. Derecho penal: parte general: libro de estudio. Trad. Conrado A. Finzi. Buenos 

Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1958, p. 153. 
407

 AZEVEDO, David Teixeira de. Concurso aparente de normas penais: uma aproximação. (Coord.) 

REALE, Miguel; REALE JÚNIOR, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. Experiências do direito, Campinas: 

Milennium, 2004, p. 457-485, p. 463. 
408

 AZEVEDO, David Teixeira de. Concurso aparente de normas penais: uma aproximação. (Coord.) 

REALE, Miguel; REALE JÚNIOR, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. Experiências do direito, Campinas: 

Milennium, 2004, p. 457-485, p 485. 



124 

 

A despeito da posição perfilhada pelo autor acima, certo é que a doutrina 

majoritária aponta como modalidades do tipo misto o alternativo e o cumulativo e, por sua 

vez, vê na fungibilidade das condutas previstas a nota distintiva entre um e outro.   

 Dessa distinção a doutrina majoritária também aponta consequências diversas 

caso se pratique mais de uma das condutas previstas: unidade delitiva se o tipo é 

alternativo e, por conseguinte, pluralidade delitiva se o tipo é cumulativo.  

 Adotando-se a posição majoritária de conceituar duas modalidades distintas de 

tipo misto, para as quais se apontam consequências diversas para a hipótese de realização 

de mais de uma das condutas previstas, o problema maior é justamente afirmar quando um 

tipo penal misto é alternativo ou cumulativo. 

 Frederico Gomes da Almeida Horta entende que tal definição é um dos mais 

complicados problemas hermenêuticos, consignando, ademais, que o critério formal de 

disposição das previsões – se em um mesmo dispositivo ou se em alíneas e incisos 

distintos – e, ainda, o critério substancial do número de ofensas ao bem jurídico, não são 

suficientemente seguros e definitivos. 

 

Definir uma disposição legal mista como continente de apenas uma (tipo misto 

alternativo) ou de diversas (tipo misto cumulativo) normas penais incriminadoras 

pode ser um problema hermenêutico dos mais complicados. E se, ao menos que 

desconhecêssemos qualquer fundamento material ao direito de punir do Estado, a 

forma pelo qual as diversas previsões vêm reunidas – se numa mesma 

proposição, em distintas alíneas ou incisos – não é um critério definitivo, mas 

tão-somente indiciário da distinção entre tipos mistos alternativos e cumulativos, 

tampouco é suficientemente seguro o parâmetro substancial baseado na unidade 

ou pluralidade de ofensas ao bem jurídico.
409

 

 

A respeito da dificuldade, o autor ressalta a posição de Ferrando Mantovani, no 

sentido de considerar como critério não secundário na resolução do problema justamente a 

pena que se imporia ao agente, numa e noutra hipótese.  

Consultando a obra de Ferrando Mantovani, constata-se a relevância dada à pena 

na distinção da norma penal mista nas categorias alternativa e cumulativa. 

 

Tra questi non di secondaria importanza è la considerazione della misura della 

pena comminata e di quella che sarebbe la pena edittale applicabile in caso di 

previsione cumulativa. Cosichè in ultima analisi saranno dominanti, anche in 

questa materia, “i criteri di ragionevolezza di misura e di funcionalità”, che si 
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“deve presupporre abbiano guiato la legge e che l’ interprete non è mai 

autorizzato a dimenticare.
410

 

 

Não obstante, o autor italiano não deixa de ressaltar que a difícil tarefa de 

distinguir entre as duas categorias perpassa pela reconstrução, através de comuns critérios 

hermenêuticos, da vontade da lei, no sentido de verificar se seria ela indiferente à 

realização múltipla das previsões constantes no tipo ou, ao contrário, não indiferente, 

exigindo, portanto, que a cada previsão concretizada, seja aplicada uma pena autônoma. 

    

Come affermano coerentemente i sostenitori della bipartizioni, il problema delle 

Mischgesetze costituisce un problema di interpretazione, di fedele ricostruzione 

attraverso i comuni criteri ermeneutici della volontà di legge, al fine di stabilire 

se questa resti non indifferente o indifferente alla plurima realizzazione di 

previsioni congiunte e pertanto esiga che la pena (o l’aumento o la diminuzione 

di essa) sia in ogni caso uma ed una soltanto o che, al contrario, conseguano 

tante pene (o tanti aumenti o diminuzioni) quante sone le realizzazioni.
411

 

 

Ainda a respeito do tipo misto alternativo, o autor italiano afirma tratar-se de um 

valioso instrumento colocado nas mãos do intérprete para amenizar o rigor do cúmulo 

material da pena que se imporia na hipótese de realização de todas as previsões nele 

contidas. Por derradeiro, Ferrando Mantovani aduz que interpretar um tipo penal misto 

como alternativo atenderia à exigência da Justiça, de não apenar de forma demasiadamente 

rigorosa quando múltiplas fossem as realizações. 

 

non può non rilevarsi come la categoria delle norme a più fattispecie ponga nelle 

mani dell’interprete uno strumento che, in un ordinamento ispirato al criterio del 

cumulo material delle pene e di fronte ad uma giurisprudenza dal concorso di 

reati troppo facile, può utilmente servire, pur sempre nel rispetto sostanziale 

della legge, a soddisfare imperiose esigenze di gisutizia; uno strumento, dunque, 

droppo prezioso per essere superficialmente negato o immiserito e che, 

viceversa, dovrebbe essere più spesso e proficuamente usato.
412

  

 

A título de exemplo de disposição penal que haveria de ser interpretada como tipo 

misto alternativo, para não punir, de forma cumulada, a prática de mais de uma das 
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previsões nela contidas, Ferrando Mantovani cita os artigos 03 e 04 Lei 75, de 20 de 

fevereiro de 1958, referente à prostituição
413

. 

Pelos critérios apontados pelo autor italiano para distinguir um dispositivo penal 

entre tipo misto alternativo e tipo misto cumulativo - vontade da lei e atendimento à 

exigência da Justiça -, o novo tipo penal do estupro jamais haveria de ser interpretado 

como um tipo da primeira categoria. 

No que concerne ao primeiro, cabe salientar que o mote da alteração legislativa 

referente aos crimes sexuais foi justamente tratar com maior rigor as violações à dignidade 

sexual da pessoa humana, devendo ressaltar que os próprios autores que sustentam a 

natureza do novo estupro como um tipo misto alternativo, conforme já evidenciado, 

reconhecem que a consequência dessa interpretação – punir como crime único a prática de 

atos sexuais múltiplos contra a mesma vítima -, viola o espírito da lei. 

A esse respeito, cabe transcrever as justificativas de apresentação do Projeto 

253/2004, apresentado pelo Senado Federal, em decorrência das constatações oriundas da 
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um altro  Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza   al  fine  di  esercitarvi  la  

prostituzione,  ovvero  si intrometta per agevolarne la partenza; 7)   chiunque   esplichi   un'attivita'   in   

associazioni  ed organizzazioni  nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla   

prostituzione   od  allo  sfruttamento  della prostituzione,  ovvero  in  qualsiasi  forma  e  con  qualsiasi mezzo 

agevoli  o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni; 8)   chiunque   in   

qualsiasi   modo   favorisca  o  sfrutti  la prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente 

articolo, alle pene  in  essi  comminate  sara'  aggiunta la  perdita della licenza d'esercizio  e  potra'  anche  

essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio. I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un 

cittadino in   territorio  estero,  sono  punibili  in  quanto  le  convenzioni internazionali lo prevedano". Art. 4. 

La pena e' raddoppiata: 1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno; 2)  se  il  fatto  e'  

commesso ai danni ((. . . )) di persona in stato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata; 3)  

se  il  colpevole  e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre 

o la madre adottivi, il tutore; 4)  se  al  colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di 

educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia; 5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi 

rapporti di servizio domestico o d'impiego; 6)  se  il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle 

loro funzioni; 7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone. 7-bis) se  il  fatto  e'  commesso  ai  danni di 

una persona tossicodipendente”. Disponível em:  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1958-03- 

04&atto.codiceRedazionale=058U007504&atto.codiceRedazionale=058U0075. Acesso em: 21 agost. 2013.  

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1958-03-%2004&atto.codiceRedazionale=058U007504&atto.codiceRedazionale=058U0075
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1958-03-%2004&atto.codiceRedazionale=058U007504&atto.codiceRedazionale=058U0075
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Comissão Parlamentar de Inquérito Mista sobre a violência e as redes de exploração sexual 

de crianças e adolescentes, que, após tramitação nas duas casas do Poder Legislativo, 

culminou na Lei 12.015/09: 

 

A CPMI sobre a violência e as redes de exploração sexual de crianças e 

adolescentes possui a faculdade de apresentar proposições legislativas baseadas 

nas conclusões de suas investigações, o que leva obrigatoriamente à reflexão 

abrangente sobre o direito posto, o proposto e o a propor. A respeito do fato 

determinado que esta sendo investigado por essa CPMI, a natural reflexão sobre 

o direito posto recai sobre o Código Penal (Decreto-Lei nº. 2.848/40) e o 

Estatuto da Criança e Adolescente (Lei 8.069/90). Sobre a legislação penal 

reinante pariam concepções características de época do exercício autoritário do 

poder – a primeira metade dos anos 40 – e de padrão insuficiente de repressão 

aos crimes sexuais, seja por estigmas sociais, seja pelos valores preconceituosos 

atribuídos ao objeto e às finalidades da proteção pretendida. Trata-se de 

reivindicação antiga dos grupos e entidades que lidam com a temática, sob o 

argumento de que a norma penal, além de desatualizada quanto aos termos e 

enfoques, não atende a situações reais de violação da liberdade sexual do 

indivíduo e do desenvolvimento de sua sexualidade, em especial contra crianças 

e adolescentes
414

. 

 

Especificamente quanto ao novo estupro, as justificativas apresentadas foram as 

seguintes: 

 

o presente projeto, por inspiração da definição ínsita no Estatuto do Tribunal 

Penal Internacional, cria novo tipo penal que não distingue a violência sexual por 

serem vítimas pessoas do sexo masculino ou feminino. Seria a renovada 

definição de estupro (novo art. 213 do CP), que implica constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 

permitir que com ele/ela se pratique outro ato libidinoso. A nova redação 

pretende também corrigir outra limitação da atual legislação, ao não restringir o 

crime de estupro à conjunção carnal em violência à mulher, que a jurisprudência 

entende como sendo ato sexual vaginal. Ao contrário, esse crime envolveria a 

prática de outros atos libidinosos. Isso significa que os atuais crimes de estupro 

(art. 213 do CP) e atentado violento ao pudor (art. 214 do CP) são unidos em um 

só tipo penal: “estupro”. Em relação ao novo art. 213, a pena base atual, que é de 

6 a 10 anos, é mantida, mas está prevista a possibilidade de imposição de 8 a 12 

anos de reclusão se do ato resulta lesão corporal de natureza grave (definida 

pelos §§ 1º e 2º do art. 129 do CP) ou se a vítima tiver idade de 14 a 18 anos. E, 

se da conduta resulta morte, essa faixa é estipulada em 12 a 20 anos
415

. 

 

Fica evidente que ao decidir reunir sob o mesmo dispositivo penal as condutas 

antes previstas nas antigas figuras do estupro e do atentado violento ao pudor, o objetivo 
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 Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/getPDF.asp?t=36730&tp=1. Acesso em: 20 

de agost. 2013.  
415

 Disponível em: http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/getPDF.asp?t=36730&tp=1. Acesso em 

20.08.2013.  
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do legislador foi apenas “deixar claro que há práticas de atos libidinosos de igual ou maior 

gravidade que a conjunção carnal e que a vítima pode não ser mulher”
416

. 

A ênfase à circunstância de que também o homem pode ser vítima de atos sexuais 

de gravidade superior ou equivalente à conjunção carnal praticada contra a mulher tem 

relevância. Destaca-se, a esse respeito, que a análise da evolução legislativa concernente à 

matéria bem evidencia que ao homem sempre se reservou o papel dominante de sujeito 

ativo. 

As Ordenações Filipinas, por exemplo, não previam crime sexual praticado contra 

o homem. Crimes sexuais, entendidos esses como atentatórios à liberdade sexual da vítima, 

tinham por sujeito passivo exclusivamente a mulher e, por sujeito ativo, exclusivamente o 

homem. Tal também se deu no Código Criminal do Império, de 1830. 

Somente em 1890, com a edição do Código da República, houve a previsão de 

crime sexual que não requeria vítima exclusivamente mulher. Criou-se a figura do atentado 

violento ao pudor. Entretanto, importa consignar que a pena prevista era bem menor à 

cominada ao crime de estupro, exclusivo para vítima mulher. 

O Código Penal de 1940 manteve a diferença de pena entre o crime do atentado 

violento ao pudor e o do estupro, específico para a conjunção carnal. Cabe pontuar que a 

punição mais branda do atentado violento ao pudor justificava-se por um suposto menor 

prejuízo ao valor social do homem, caso viesse a sofrer violência sexual e, ainda, pela 

suposta maior gravidade da conjunção carnal, pelo risco de gravidez e por resultar em 

defloramento.  

Nesse sentido, Nelson Hungria afirmava que:  

 

O valor social do homem é muito menos prejudicado pela violência carnal do 

que a mulher, de modo que, em princípio, não se justifica, para o tratamento 

penal, a equiparação dos dois casos. (...) Pode ser menos vexatória ou repugnante 

à violentada a cópula normal do que a anormal, mas as consequencias lesivas 

daquela podem superar, em gravidade, as desta (gravidez).
417

 

 

Em realidade, da leitura das obras contemporâneas à edição do Código Penal de 

40, constata-se que a possibilidade de um homem vir a ser vítima de um crime sexual 

sequer era aventada pelos autores. Os exemplos e idealizações de casos concretos sempre 
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 GRECO FILHO, Vivente. Uma interpretação de duvidosa dignidade. Disponível em: 

http://jus.com.br/artigos/13530/uma-interpretacao-de-duvidosa-dignidade. Acesso em: 03 de agost. 2013.   
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 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. v. VIII. Arts. 197 a 249. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista 

Forense, 1956, p. 123.   
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centraram a figura feminina na condição de vítima. Quando se pensava no gênero 

masculino como vítima de crime sexual idealizava-se o menino, não o homem adulto.
418

 

Interessa destacar que ainda hoje não se idealiza o homem como vítima de crime 

sexual, como bem evidencia o assombro gerado aos profissonais e funcionários de um 

hospital a procura de atendimento médico por parte de um homem adulto.
419

 

O caso, oriundo de um estudo maior feito a partir de entrevistas com profissionais 

da saúde que atendem vítimas de crime sexual
420

, ganhou um artigo autônomo por parte 

dos pesquisadores, por evidenciar a falta de organização e planejamento do hospital para 

lidar com a situação de um homem vítima. 

Com efeito, não se sabia qual especialista chamar, já que a equipe formada para 

atender vítimas de violência sexual era composta por ginecologistas e obstetras. 

Mais que a falta de preparo para atender a situação de um homem vítima de crime 

sexual, os pesquisadores deram destaque ao caso, sobretudo, devido à sugestão feita pelos 

profissionais da saúde no sentido de ser a vítima homossexual. 
421

 

A vinculação da vítima homem de violência sexual a uma suposta 

homossexualidade fez com que os pesquisadores concluíssem pela dificuldade de se 

identificar um homem heterossexual passível de ser penetrável por um ato violento. 

 

O que faz um corpo masculino passível de violência sexual é a suposta 

homossexualidade de seu portador, mas não se reconhece o corpo masculino, de 

um homem heterossexual, como um corpo penetrável por um ato violento, ainda 

que contra sua vontade e desejo. As questões suscitadas pela idéia do homem 

como vítima de violência sexual traduzem uma interdição simbólica: trata-se de 

algo impensável. Esse tabu se refere à impossibilidade, ou, no mínimo, 

dificuldade, de se pensar o homem como alguém que é acometido sexualmente 

por um ato contrário à sua vontade. Recorre-se a um desejo inconsciente: ele 

deve ser homossexual. “Um homem, que é homem, resiste”, como foi dito. O 

                                                           
418 NORONHA, Edgard Magalhães. Código penal brasileiro comentado. Orientação geral de Teodolindo 

Castiglione. v. 7. São Paulo: Saraiva, 1954, p. 154).   
419

 SARTI, Cynthia Andersen; BARBOSA, Rosana Marchin; SUAREZ, Marcelo Mendes. Violência e 

gênero: vítimas demarcadas. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/physis/v16n2/v16n2a03.pdf. Acesso 

em: 22 out. 2103. 
420

 A pesquisa, intitulada por “O atendimento à violência na perspectiva dos profissionais da emergência: um 

estudo qualitativo”, contou com financiamento do CNPq, tendo sido aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNIFESP, no processo nº 1681/04. 
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 Roberto Augusto de Carvalho Campos e Rosmari Aparecida Elias apontam a importância do treinamento 
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certo que o texto foca na violência contra a mulher, bem como na necessidade de treinamento técnico 

prestado ao profissional da saúde, visando um mellhor encaminhamento jurídico do caso (CAMPOS, Roberto 

Augusto de Carvalho; CAMARGO, Rosmari Aparecida Elias. A participação do médico na repressão da 

violência contra a mulher. Disponível em: 

http://www.condicaofeminina.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=97&c=31. Acesso em: 06 de jan. 2013). 
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impensável é que o homem seja submetido, vítima de um ato contrário à sua 

vontade. É necessário recorrer a um suposto desejo inconsciente de ser 

penetrado, homossexual, para justificar a ocorrência da violação, quando se trata 

de um homem. (...) Afirma-se, assim, um lugar de controle absoluto próprio da 

masculinidade.  

 

Se o objetivo da reunião das antigas figuras foi o de reforçar que atos diversos da 

conjunção carnal são igualmente violadores à dignidade sexual do indivíduo, dos quais 

também o homem pode ser vítima, é inconteste que viola o espírito da lei entender crime 

único a prática cumulada de tais atos contra a mesma vítima. 

Com efeito, ao considerar a ocorrência de crime único a realização da conjunção 

carnal e o coito anal contra a mesma vítima, em realidade o que se faz é justamente 

desconsiderar parte significativa da ofensa à dignidade sexual, o que, indubitavelmente, 

contraria o objetivo da lei. 

É inegável que o homem ou o menino que seja constrangido ao coito anal e, por 

exemplo, a praticar sexo oral no agente, vê sua dignidade sexual violada, mais de uma vez. 

Não obstante, a mulher, justamente por possuir vagina, é passível de ser 

constrangida a praticar pelo menos mais um ato sexual – a conjunção carnal -, sendo 

incontestável que a vigorar a tese de crime único, o desrespeito à sua dignidade sexual 

acaba mais latente se comparada ao homem.  

Percebe-se, portanto, que pelo critério da vontade, ou espírito da lei, não há 

justificativa para tratar as múltiplas violações como crime único, haja vista a norma editada 

em 2009. 

 No que diz respeito ao critério de interpretar um dispositivo penal como tipo 

misto alternativo para fins de justiça, ou, em outras palavras, de resguardar-se a 

proporcionalidade, igualmente, não parece ser pertinente tomar o novo tipo penal do 

estupro como misto alternativo.  

Miguel Reale Junior, em seu texto razão e subjetividade, afirma que a Justiça 

pode não se saber o que é; entretanto, a injustiça é reconhecível de imediato, já que fere a 

sensibilidade e causa indignação
422

. 

A desproporcionalidade de punir, como um único estupro, casos de múltiplas 

violações, fere o sentimento de justiça. Tal desproporcionalidade restará muito mais 

evidente quando do detalhamento do levantamento jurisprudencial que seguirá adiante. 
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 REALE JUNIOR, Miguel. Razão e subjetividade no direito penal. Revista da Associação Brasileira de 

Professores de Ciências Penais. v. 1, n. 0, p. 226-249, 2004, p. 249.  
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No entanto, antes de passar à análise jurisprudencial, importa consignar que, da 

natureza do novo tipo de estupro, não se pode, automaticamente, concluir pela unidade ou 

pluralidade delitiva, pois, como se buscou evidenciar, a natureza de referido crime tem 

servido tanto à tese que sustenta a unidade delitiva quanto à tese que sustenta a pluralidade.  

Com efeito, a doutrina tem apresentado conceitos muito divergentes relativamente 

ao que se entende por crime de ação única, por norma penal mista; ou mesmo quanto às 

modalidades alternativa e cumulativa.  

Portanto, simplesmente classificar o estupro como um tipo de natureza mista 

alternativa, mista cumulativa ou como crime de ação única, não resolve o problema de 

definir se, diante da prática da conjunção carnal e do coito anal contra uma mesma vítima, 

incorrerá o agente em um ou dois crimes.  

Eduardo Henriques da Silva Correia afirma que cada crime representa a negação 

de um espécifico e determinado valor. 

 

Por isso, no mundo jurídico-criminal os diferentes valores negados constituem as 

etiquetas que nos permitem numerar e descrever os diversos crimes cometidos. A 

específica negação de valor surpreendida no crime de homicídio ou no crime de 

furto recorta esses crimes, autonomiza-os de tudo o que lhes é estranho, polariza 

numa unidade todos os elementos que os constituem. Em ambos, os valores 

atingidos atraem apertadamente para a sua órbita todos os elementos essenciais à 

sua expressão, excluindo todos os outros; e, afirmam os seus sentidos 

específicos, a um tempo diferenciam e individualizam essas relações.
423

  

 

O número de valores jurídicos negados por uma determinada atividade criminosa, 

a seu ver, é um importante indicativo do número de crimes eventualmente praticados.  

 

a unidade ou pluralidade de significações, de valores jurídicos criminais negados 

por um certo comportamento humano fornece, como vimos, o princípio à luz do 

qual é possível determinar o número de crimes a que tal comportamento dá 

lugar.
424

 

 

O autor, sustentando ser o tipo legal o portador da valoração jurídico-criminal, 

afirma que a depender da quantidade de tipos legais que uma atividade possa se subsumir, 

ter-se-á o número de crimes.    
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 CORREIA, Eduardo Henriques da Silva. A teoria do concurso em direito criminal: I - unidade e 

pluralidade de infrações II – caso julgado e poderes de cognição do juiz. Coimbra: Almedina, 1983, p. 78. 
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Eduardo Henriques da Silva Correia alerta, contudo, que a unidade de tipo legal 

preenchido não necessariamente corresponde à unidade de conduta.  

 

A unidade de tipo penal preenchido não importará definitivamente a unidade das 

condutas correspondentes, na medida em que, sendo vários os juízos de censura 

que as ligam à personalidade do seu agente, outras tantas vezes esse mesmo 

Tatbestand se torna aplicável, e deverá por conseguinte considerar-se existente 

uma pluralidade de crimes.
425

 

 

Determinante à unidade ou pluralidade seria o número de juízos de censura ao 

agente. 

No específico caso aqui analisado, pela concepção de Eduardo Henriques da Silva 

Correia, importa verificar quantas vezes o valor jurídico-criminal representado pelo 

estupro é negado na hipótese de prática de múltiplos atos sexuais contra uma mesma 

vítima. Uma vez? Várias vezes, equivalente ao número de atos sexuais efetivamente 

praticados? 

No estupro, como já apontado, existe divergência doutrinária a respeito do valor 

jurídico-criminal representado. A doutrina nacional e internacional divide-se em liberdade 

sexual, autodeterminação sexual, liberdade de autodeterminação sexual, dignidade sexual. 

Ferrando Mantovani, analisando a legislação penal italiana, afirma que a 

concepção mais moderna acerca da violência sexual centra o crime na ofensa à 

autodeterminação sexual, sendo irrelevantes ou secundárias as concretas modalidades
426

.  

Renato de Mello Jorge Silveira, a respeito da autoterminação sexual, a define 

como sendo a escolha da disponibilidade sexual.
427

 Aludido Autor entende que a prática de 

mais de um ato sexual não descaracteriza a unidade delitiva, o que se coaduna à ideia 

moderna mencionada por Ferrando Mantovani. 

Com todo respeito, reputar que a cada ato sexual praticado forçadamente, 

mediante violência ou ameaça, não se viola novamente a autodeterminação sexual da 

vítima, implica restringir o significado de disponibilidade sexual. 

Com efeito, empregando à disponibilidade sexual não apenas a liberdade de 

escolha do parceiro com quem se relacionar como e, principalmente, as atividades sexuais 
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que com ele se praticará, fica evidente que cada ato sexual não admitido e praticado 

forçadamente é passível de violar o valor representado pelo crime do estupro.  

Negar tal vertente da disponibilidade sexual significa não vislumbrar a ocorrência 

de estupro na situação de prática de coito anal ou oral forçados, posteriormente à prática de 

uma conjunção carnal consentida. E vice-versa, ou seja, prática de conjunção carnal 

forçada, seguida de coito anal ou oral consentidos.  

Tal situação não se altera, caso se eleja a liberdade sexual ou, ainda, a dignidade 

sexual como valor representado pela figura legal do estupro.  

Nuno Vinagre, em trabalho sobre o concurso de crimes, específico aos tipos 

penais da coação sexual (art. 163) e violação sexual (art. 164) da legislação portuguesa, 

conclui que atos sexuais diversos praticados pelo agente contra uma única vítima são 

passíveis de juízos de censuras autônomos, multiplicando, portanto, o número de crimes 

praticados.  

Importa consignar que o tipo penal da coação sexual
428

 consiste em constranger 

outra pessoa a sofrer ou a praticar ato sexual de relevo. Já o tipo penal da violação 

sexual
429

 consiste em constranger outra pessoa a sofrer ou praticar cópula, coito anal ou 

coito oral, bem como suportar a introdução de objetos e outras partes do corpo nos canais 

retal e vaginal. 
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A partir desses dois tipos penais, o autor passa a analisar as possibilidades de 

relacionamento das normas; se se está diante de um concurso aparente ou, ao contrário, de 

um efetivo concurso de crimes. 

 

se o mesmo agente com a sua conduta preenche várias normas jurídico-criminais 

e pelo menos duas delas lhe são aplicadas, haverá concurso efectivo, 

reafirmando-se a validade de tais normas e punindo-se devidamente o (s) fatcto 

(s) praticado (s). Por sua vez, o concurso será aparente se uma só norma permitir 

valorar o comportamento negativo do agente – apesar das demais preenchidas, 

em abstracto, pela conduta do agente. Podemos assim afirmar que o concurso 

aparente é sinónimo de existência de apenas um crime.
430

 

  

Diante de uma cópula forçada, cumulada com toques na região dos órgãos 

sexuais, nos seios, deveria ser o agente punido pelo crime de coação sexual e violação 

sexual ou, ao contrário, a violação sexual, no caso, absorveria a coação sexual praticada? 

Nas situações de tentativa de violação sexual que, a bem da verdade, já implicam 

consumação do crime de coação sexual, como deve ser o agente punido? 

Mais ou menos o que tínhamos quando vigia o antigo atentado violento ao pudor e 

o antigo estupro.  

Nuno Vinagre, a respeito da correlação entre a norma do tipo penal da violação 

sexual, na forma tentada, e a norma do tipo penal da coação sexual propõe a seguinte 

situação hipotética:  

 

O agente com uma arma de fogo ameaça matar a vítima se esta não praticar sexo 

oral. A vítima receando a morte ajoelha-se e prepara-se para obedecer e para 

receber o pénis do agente, mas no momento em que o agente ia introduzir o 

pénis na boca da vítima, é apanhado em flagrante delito pela polícia
431

. 

 

Para o autor português, nessa situação, punir o agente pelo crime de coação sexual 

consumado seria equivocado. O Agente haveria de ser punido pelo crime de violação 

sexual tentado. Entender o contrário seria afastar a aplicação da atenuação especial prevista 

em lei, decorrente da não consumação do ato desejado.  
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o tipo legal previsto no artigo 164, do CP, consegue abarcar todo o 

comportamento negativo do agente. Já o tipo legal de coacção sexual deverá ser 

totalmente afastado pelo facto de o acto sexual de relevo que o agente pretendia 

realizar, no caso o coito oral, ser diverso de qualquer acto sexual de relevo que 

possa ser punido pelo tipo previsto no artigo 163. do CP. Só o artigo 164. 

consegue traduzir totalmente o comportamento do agente, o que equivale a dizer 

o comportamento se subsume em uma só norma legal. A desvaloração de tal 

comportamento terá em conta a atenuação especial prevista no artigo 73. do CP. 

  

No entanto, mais que apontar situações em que o concurso de normas seria 

somente aparente, o autor analisa diversas outras situações em que se aplicam ao mesmo 

tempo o tipo penal da violação sexual e o tipo penal da coação sexual, caracterizando, 

portanto, um efetivo concurso de crimes.  

Ainda, e o que mais interessa ao presente estudo, o autor analisa situações em que 

o tipo penal da violação sexual aplica-se mais de uma vez, multiplicando o número de 

crimes.  

São os casos em que se praticam contra uma mesma vítima atos sexuais de relevo 

múltiplos, previstos no tipo penal da violação sexual - cópula, coito anal, coito oral, 

introdução de objetos ou partes do corpo no canal vaginal e anal. 

Para essas situações, sustenta Nuno Vinagre: 

 

estando em causa a prática de mais do que um acto sexual de revelo, sendo que, 

no nosso entendimento, tais tipos penais devem ser chamados à colação tantas 

vezes quanto, à luz do desvalor do comportamento típico, seja possível 

autonomizar os diversos actos sexuais de relevo praticados pelo agente num 

mesmo momento e com a mesma vítima (por exemplo, sucessivamente pratica 

de cópula, coito anal, coito oral...).
432  

 

Para o autor, sempre que a vítima é subjugada a praticar ou a suportar um ato 

sexual de relevo, a esfera de sua liberdade sexual é afetada, dando lugar, portanto, a um 

novo crime. 

 

No nosso entendimento a esfera da liberdade sexual de uma só vítima é sempre 

colocada em causa por cada acto sexual que assuma relevo (importância) e que, 

por isso, possa ser autonomizado como tal. Cada acto sexual de relevo contra a 

vontade da vítima traduz sempre a vontade do agressor e manifesta-se em uma 

pluralidade de movimentos corporais com determinada finalidade.
433
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Nuno Vinagre discorda, portanto, que atos sexuais sucessivos praticados contra 

uma mesma vítima sejam vistos como uma unidade delitiva, como uma unidade de ação 

típica. Para ele, a cada ato sexual de relevo praticado contra a vítima, em vista do inegável 

desrespeito à liberdade sexual, estar-se-á diante de uma ação típica e, portanto, de um 

crime automatizado.
434

 

 

O conceito de acto sexual de relevo constitui, em nossa opinião, o cerne capaz de 

resolver a problemática de saber se estamos perante um ou vários crimes. 

Reputamos que noções demasiado abrangentes e que coloquem todos os actos 

que tenham relevo debaixo da bitola comum, como se de um único acto típico se 

tratasse, contraria o próprio termo relevo, isto é, contraria a separação que deve 

ser feita relativamente em actos sexuais que se evidenciam e ganham relevo ou 

importância autónoma, na medida em que constituem diferentes graus de 

intensidade e de desrespeito da liberdade da vítima. Do exposto resulta que 

defendemos que cada acto sexual de relevo (cópula, coito anal, coito oral...) 

corresponde autonomamente a uma unidade de acção típica. Pelo que várias 

serão as acções típicas e por conseguinte os crimes se nos encontrarmos perante 

vários actos de relevo.
435

 

 

Para o autor defender o contrário “equivale a admitir que a Lei daria um livre 

trânsito ao agressor que poderia praticar vários actos sexuais com relevo e autonomia 

(cópula, coito anal, coito oral...) com a mesma vítima porque apenas seria condenado em 

um só crime”.
436

 

Como reforço de tese, sustenta Nuno Vinagre que a inclusão do coito anal e do 

coito oral no tipo penal da violação sexual pelo legislador português no ano de 1998 teve 

por objetivo justamente equiparar a gravidade de tais atos à cópula e, desta feita, aumentar 
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a proteção jurídica da liberdade sexual do indivíduo. Desiderato legislativo ameaçado, caso 

se entenda crime único de violação sexual a prática de atos sexuais múltiplos contra a 

mesma vítima
437

. 

O Direito, na visão do autor, não pode ficar insensível e indiferente “às sucessivas 

agressões de que a vítima é alvo através de diferentes intromissões e compreensões da sua 

liberdade sexual e que são perpetradas por cada um dos actos. Só assim se compreende a 

mencionada alteração legislativa”
438

. 

A posição do autor português que, inclusive, lança mão da verificação da vontade 

da lei para fundamentar a caracterização de mais de um crime sexual, na hipótese de 

realização de mais de um ato sexual contra a vítima, é a que mais se coaduna com a 

posição ora sustentada neste estudo. 

De fato, tal qual sustenta referido doutrinador, também no Brasil, seja pela 

vontade da lei, seja pela justiça, ou devida proporcionalidade entre ato e pena, tem-se que 

as várias violações (atos relevantes) a que são submetidas as vítimas não podem ser 

tomadas como uma unidade.  

Essa convicção resulta da análise teórica, que até o presente momento se intentou, 

bem como da avaliação prática de mais de dois mil acórdãos; avaliação esta cujos 

resultados serão apresentados no próximo capítulo.  

 

2.5 Breves considerações a respeito da continuidade delitiva 

 

Roberto Lyra, comentando o Código Penal de 1940, informa que o crime 

continuado foi introduzido na legislação brasileira, no ano de 1923, por intermédio do 

Decreto nº. 4.780, artigo 39
439

.  
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Segundo o autor, pela fórmula preconizada o crime continuado surgiu 

caracterizado pela unidade de resolução e pela identidade da natureza dos crimes plurais
440

. 

Já em referência ao artigo 51, § 2º 
441

- dispositivo penal do Código Penal de 1940 

que tratou da continuidade delitiva antes da reforma da Parte Geral de 1984 -, Roberto 

Lyra consignou que o legislador optou pela teoria objetiva pura, contentando-se, portanto, 

com as características objetivas da conexão entre os vários atos.  

 

a objetividade se caracterizaria assim: semelhança do tipo, homogeneidade de 

execução, caráter unitário do bem jurídico, conexão temporal e utilização das 

mesmas relações e da mesma ocasião.
442

 

 

O autor, contudo, preferia a teoria objetivo-subjetiva, cujos fundamentos de 

conexão entre as diversas condutas, além dos requisitos objetivos, estavam ligados à 

consciência e vontade do autor
443

.  

Roberto Lyra também se filiava à teoria que percebia o instituto da continuidade 

delitiva como uma entidade real e não uma ficção jurídica.  

 

Inclino-me pela teoria da unidade real, embora reconheça o predomínio da ficção 

jurídica, que resulta das fontes históricas do instituto. Não é o legislador quem 

empresta essa unidade à continuação. Esta é que lhe impõe, pela evidência, o 

reconhecimento de que corresponde a uma verdadeira realidade psicológica e 

humana. O juiz, e não a lei, encara o crime continuado a posteriori e a distância, 

divisando, não por ilusão de óptica, mas realmente, um caminho percorrido pelo 

criminoso, na perseguição do mesmo fim e animado da mesma resolução, que se 

determina por estação
444

.  

 

Anibal Bruno, igualmente, via o crime continuado como “uma ação integral, um 

crime em si mesmo no seu aspecto objetivo e subjetivo”. Reconhecia, contudo, que o 

Código Penal de 1940 adotou a teoria objetiva pura. 
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Se cada fato partisse de uma resolução absolutamente autonoma, se não fosse 

cada uma dessas resoluções parciais simples desdobramento da resoluação 

antecedente total, ou pelo menos de um plano ou programa inicial que previsse e 

projetasse os sucessivos episódios como elementos de um conjunto unitário, a 

construção do crime continuado como uma unidade de Direito seria uma 

estranha ficção jurídica, sem apoio na teoria do crime nem nas conveniências da 

política criminal. Na realidade o crime aí é um só e o que lhe atribui o 

indiscutível caráter unitário é, junto ao vínculo material que prende a sua 

realização objetiva, a unidade do elemento psíquico. É essa unidade psicológica 

natural que serve de apoio à unidade jurídica. (...) Essas considerações, porém, 

são meramente doutrinárias, ou de lege ferenda. A exigência do elemento 

subjetivo não encontra apoio no nosso Direito positivo vigente, que adotou a 

posição objetiva pura.
445

 

 

 Nelson Hungria tinha posição diamentralmente oposta; seja quanto ao elemento 

subjetivo uno, seja quanto à natureza do instituto.  

Para ele, “a ulterior indagação de um elemento subjetivo, unitário é tudo quanto 

há de mais ocioso”
446

. Até porque, afirmava que a verificação do elemento psicológico 

reclamado pela teoria objetivo-subjetiva só seria dedutível da homogeneidade objetiva das 

sucessivas ações.
447

  

O crime continuado, para Nelson Hungria, tinha natureza de uma ficção jurídica; 

tratava-se de uma exceção à regra do concurso material, com o objetivo de mitigar a 

punição do agente.  

 

Sabe-se que o crime continuado, fundamentalmente, atende a um objetivo de 

equidade, importando uma exceção à regra do “concurso material”, no sentido de 

uma penalidade mitigada”. É um benefício que se instituiu em favor do 

inculpado, para conjurar, em certos casos, um excesso de pena. Ao invés de 

considerar-se na espécie uma pluralidade de crimes com penas acumuladas, sem 

qualquer temperamento, reconhece-se, por ficção jurídica, que se trata de crime 

unum et idem, aplicando-se uma pena complexa, mas inferior à que resultaria da 

soma das penas, se reconhecido o concurso material.
448

 

 

De igual modo, entedia José Frederico Marques. Com efeito, o autor sustentava 

que o crime continuado não passava de uma ficção jurídica destinada a evitar o cúmulo 
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material de penas
449

. Também quanto à imprestabilidade de se perquerir por qualquer 

elemento subjetivo, a posição do autor identificava-se com a de Nelson Hungria. 

 

Silenciou o Código sobre qualquer dado ou elemento subjetivo, porquanto a 

homogeneização das condutas deve mesmo assentar-se num plano todo objetivo. 

A exposição que sobre o assunto fez NÉLSON HUNGRIA, além de exaustiva e 

brilhante, é inteiramente convincente. Procurar um desígnio criminoso 

unificador, ou um plano de ação que reúna sob os liames da continuidade a srérie 

de sucessivas condutas delituosas, ou constitui superfluidade, ou se transforma 

em estéril pesquisa do conteúdo e sentido do elemento subjetivo. E, além disso, a 

unidade de plano nem sempre seria motivo para a redução da pena, e sim, ao 

contrário, para exasperá-la ou aumentar. 

 

Bastante crítico à exigência da unidade de desígnio para a caracterização do crime 

continuado mostrava-se Ernst Beling. Destacava o autor que o requisito do dolo total 

acabava por privilegiar justamente quem se mostrava mais calculista. Ainda, tal requisito 

impediria que se reconhecesse continuidade delitiva aos crimes culposos. 

  

 Según la doctrina y la prática corrientes, una serie de acciones se torna un delito 

continuado cuando el autor, desde el primer acto, ya tenía un dolo total dirigido a 

los actos posteriores, mientras que habría pluralidad de hechos cuando va 

renovando la resolución de acción en acción. Pero no vemos cómo, el 

favorecimiento que importa el hecho de juzgar un caso como delito continuado 

habría de alcanzar precisamente a sujetos que por la misma forma genérica de su 

intención se muestran los más calculadores y más emprendedores, y tendría que 

negarse precisamente a aquellos que sólo son seducidos varias veces por las 

situaciones concretas y aisladas. Esa concepción, por otra parte, conduciría 

también, en los hechos culposos, a un tratamiento relativamente más estricto que 

en los dolosos, pues en ellos la possibilidad de una unidad de hecho quedaría 

absolutamente excluída.
450

 

 

Manoel Pedro Pimentel também destacava que o legislador brasileiro, no Código 

Penal de 1940, dispensou o liame subjetivo. A continuidade delitiva, em sua visão, 

resultaria da disposição legal, com o objetivo de temperar o excesso punitivo decorrente do 

concurso material de crimes
451

. Tratar-se-ia de uma ficção legal.  

Segundo o autor, justamente em vista de se fundar em solução de equidade, de 

justiça objetiva, fixar com exatidão os requisitos formais da continuação delituosa seria 

dispiciente
452

. 
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O crime continuado é uma ficção jurídica inspirada pelo critério de benignidade; 

destinada a servir como fator de individualização da pena e deduzida, por 

motivos de equidade justificados pela culpabilidade diminuída do agente, da 

homogeneidade das condutas concorrentes que ofendem o mesmo bem 

jurídico.
453

 

 

José Henrique Pierangeli e Eugenio Raúl Zaffaroni, justamente pela só exigência 

de requisitos objetivos, não reconhecem no artigo 71 do Código Penal um verdadeiro crime 

continuado. Para eles, o artigo 71 é nada mais que um concurso material atenuado, pela 

culpabilidade diminuída do agente, dadas as reiterações das circunstâncias favoráveis à 

prática delitiva. Destacam que o verdadeiro crime continuado exige uma unidade 

resolutiva, um dolo total, não se tratando de uma ficção legal.
454

 

 

o verdadeiro crime continuado não é uma ficção. É uma realidade ôntica. O dado 

ôntico mais elementar é o fator psicológico ou fator final. Unidade de resolução, 

dolo total.
455

 

 

Afora a divergência quanto à necessidade de um liame subjetivo para caracterizar 

a continuidade delitiva; quanto à natureza jurídica do instituto – se unidade jurídica, 

unidade real ou ficção legal –, certo é que a doutrina sempre divergiu quanto aos requisitos 

objetivos necessários para ensejar o reconhecimento do crime continuado, especialmente, 

na definição do que, afinal, entende-se por crimes de mesma espécie. 

Nelson Hungria consignava possível o crime continuado apenas quando violado o 

mesmo artigo da lei penal. Afirmava, contudo, a continuidade delitiva entre as formas 

simples e qualificadas, já que em referida situação não haveria mudança de nomen juris
456

.  

Partilhava da mesma posição José Frederico Marques, destacando, ainda, a 

possibilidade de continuidade entre a forma consumada e tentada
457

.  Igualmente, Aníbal 

Bruno exigia a identidade de tipo penal para a configuração do crime continuado
458

.  

Dos autores mais contemporâneos, Miguel Reale Junior entende que para o 

reconhecimento da continuidade delitiva exige-se que os crimes repetidos sejam 
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enquadrados no mesmo tipo penal, independentemente de circunstâncias que qualifiquem 

ou privilegiem
459

. 

Manoel Pedro Pimentel, por sua vez, refutava a tese de que a continuidade 

somente é permitida quando violado várias vezes o mesmo tipo penal. Por crimes de 

mesma espécie entendia aqueles que se assemelhassem pelos elementos objetivos e 

subjetivos, destacando, ainda, a não neccesidade de identidade de bem jurídico.  

Por crime da mesma espécie, Heleno Cláudio Fragoso, igualmente, não entendia 

somente aqueles previstos no mesmo artigo de lei. Para ele, crimes de mesma espécie 

seriam aqueles que ofendiam o mesmo bem jurídico e que apresentavam elementos 

fundamentais comuns.
460

  

O autor consignava que a interpretação retritiva do crime continuado – passível de 

aplicação somente quando os crimes violassem o mesmo dispositivo penal - devia-se à 

época em que o Código Penal fazia referência à reincidência específica. No mesmo 

sentido, posiciona-se René Ariel Dotti
461

.  

Luiz Regis Prado
462

, Cezar Roberto Bitencourt
463

e Rogério Greco
464

 também se 

filiam a posição que compreendem crimes da mesma espécie como sendo crimes que 

ofendam o mesmo bem jurídico. Valdir Sznick, ainda que crítico, afirma ser a teoria do 

bem jurídico a mais segura
465

. 

Já Juarez Tavares diz que devem receber a qualidade de crimes da mesma espécie 

não somente aqueles que lesem o mesmo bem jurídico, mas, também, bens jurídicos 

correlatos. São crimes da mesma espécie, por sua concepção, os que estão vinculados à 

mesma zona de ilícito.  

 

Geralmente, a identidade da mesma zona de ilícito está representada por um 

mesmo título ou capítulo da parte especial do código penal, mas isso não implica 
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que delitos da mesma espécie não possam estar situados até mesmo em 

legislações diversas.
466

 

 

A definição quanto ao conteúdo da expressão “crimes da mesma espécie” prevista 

no artigo 71, caput, do Código Penal, muito interessa ao presente trabalho.  

Ainda que ao longo dos tempos, como visto, a doutrina tenha se inclinado por 

uma interpretação mais ampliativa a respeito do conceito de crimes da mesma espécie, a 

posição jurisprudencial majoritária, contudo, mantêm-se fiel à interpretação restritiva.  

Assim, quando vigiam os antigos tipos penais do estupro e do atentado violento ao 

pudor, prevalecia o entendimento de rejeitar a aplicação da regra do artigo 71 do Código 

Penal, por entender que os antigos artigos 213 e 214 do Código Penal, muito embora 

fossem do mesmo gênero, eram de espécies distintas.  

Desta feita, ao agente que tivesse praticado contra a mesma vítima ou mesmo 

vítima diversa, a conjunção carnal e qualquer outro ato libidinoso, seja no mesmo contexto, 

seja em datas próximas, a ele se imputava a prática de crimes autônomos, todos em 

concurso material. 

No tópico anterior, evidenciou-se que a partir da fusão das antigas figuras do 

estupro e do atentado violento ao pudor em um único tipo penal, parte da doutrina passou a 

sustentar unidade delitiva quando praticadas contra a mesma vítima atos sexuais diversos. 

Nessa concepção, obviamente, não há espaço para se falar em continuidade, já que 

afirmam estar-se diante de crime único. 

Entretanto, rechaçando-se a tese de crime único e, por conseguinte, sustentando-se 

a caracterização de mais de um crime quando praticados a conjunção carnal e outro ato 

libidinoso, a análise a respeito da continuidade se impõe. 

Para além das situações de práticas sexuais múltiplas contra uma mesma vítima, 

em um mesmo contexto fático-temporal, a união das antigas figuras do estupro e do 

atentado violento ao pudor em um único dispositivo penal traz implicações àquelas 

situações em que o agente, em um dia, pratica conjunção carnal forçada contra uma vítima 

e, no dia seguinte, mediante ameaça ou violência, pratica coito anal ou oral contra vítima 

diversa ou mesmo em detrimento da mesma vítima.  

Se majoritariamente negava-se a continuidade delitiva entre os antigos estupro e 

atentado violento ao pudor, exclusivamente, pela previsão das figuras constarem em 
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artigos distintos, a reunião em um único disposito penal, por certo, põe fim a tal 

fundamento. 

Os autores que defendem a tese de crime único quando praticados atos sexuais 

múltiplos contra a mesma vítima admitem a continuidade delitiva quando os atos sexuais 

são praticados em vítimas diversas; ou, contra a mesma vítima, desde que interrompido o 

contexto fático-temporal.  

 Renato de Mello Jorge Silveira, por exemplo, ainda que sustente a unidade 

delitiva a prática de atos sexuais variados contra a mesma vítima em um único contexto, 

afirma que a posição jurisprudencial que negava a continuidade delitiva entre o estupro e 

atentado violento caiu por terra com a edição da Lei 12.015/2009
467

, já que agora não há 

mais tipos penais diversos.  

André Estefam – que também consigna crime único de estupro a multiplicidade de 

atos sexuais contra a mesma vítima – ressalta como consequência da unificação das antigas 

figuras do estupro e do atentado violento ao pudor a possibilidade de se reconhecer a 

continuidade delitiva em situações que antes não se admitia. 

 

Imagine-se, então, um sentenciado cumprindo pena porque fora condenado, à luz 

da legislação revogada, por ter estuprado uma mulher e, no dia seguinte, em 

condições semelhantes, praticado atentatado violento ao pudor contra um 

homem. A orientação dominante era no sentido da inaplicabilidade do art. 71 do 

CP (crime continuado), em que o juiz pode aplicar a pena de um crime, 

aumentando-a, em vez de somá-la. O impedimento fundava-se justamente na 

diversidade de tipos penais (porquanto o instituto da continuidade delitiva requer 

delitos da mesma espécie). Com a unificação, esse argumento cai por terra, 

abraindo caminho para o reconhecimento da continuidade crimininosa.
468

 

 

No mesmo sentido, manifestam-se Cezar Roberto Bitencourt
469

, Evandro Fabiani 

Capano
470

, Fabio Agne Fayet
471

, Fernando da Costa Tourinho Filho
472

, Guilherme de 
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Souza Nucci
473

, Maximiliano Roberto Ernesto Fuhrer
474

, Máximo Jader de Araújo
475

, 

Matheus Silveira Pupo
476

 e também Paulo Queiroz
477

. 

Já entre os autores que rechaçam a tese de crime único a prática de atos sexuais 

diversos contra a mesma vítima, dentro do mesmo contexto fático temporal, importa 

asseverar que nem todos posionam-se pela possibilidade de se reconhecer a continuidade 

delitiva entre as condutas de constranger à conjunção carnal e a outros atos libidinosos.  

Igor Serrano Silva, por exemplo, mesmo reconhecendo a necessidade de punições 

severas, tendentes a melhor proteção da dignidade sexual, o que, a seu ver, seria mais 

efizcamente alcançado caso se reconhecesse o concurso material entre as condutas da 

conjunção carnal e outro ato libidinoso de igual reprovabilidade, não vê possibilidade da 

não aplicação do crime continuado
478

.  

João José Leal e Rodrigo José Leal, igualmente, defendem a possibilidade de se 

reconhecer a continuidade delitiva, caso praticadas contra a mesma vítima, no mesmo 

contexto fático-temporal, a conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos.  

 

Para a hipótese de estupro cometido por meio de duas ou mais ações 

estupradoras contra a mesma vítima – hipótese, aliás, comum na prática (coito 

vaginal, anal e/ou oral, etc.) -, parece-nos que deverá prevalecer a tese da 

continuidade delitiva. Isso, é evidente, desde que as circunstâncias de tempo, 

lugar e modo de execução apontarem para a ideia de uma ação delitiva 

continuada, na forma prescrita pelo art. 71, caput, do CP.
479

 

 

Para Anderson Cavichioli a reunião das condutas anteriormente integradas em 

tipos distintos em uma única figura delitiva impõe reconhecer a identidade de espécies e, 
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sendo assim, autoriza a continuidade delitiva, desde que todos os demais requisitos estejam 

presentes. No mesmo sentido, é a posição de Glaucio Oshiro
480

. 

 

predominava na jurisprudência pátria o entendimento, também adotado por 

parcela da doutrina, no sentido de que estupro e atentado violento ao pudor, por 

não serem crimes da mesma espécie, eis que não previstos no mesmo tipo penal, 

ensejariam eventualmente o reconhecimento de concurso material. Todavia, após 

a alteração legislativa trazida pela Lei n. 12.015/09, qualquer que seja a 

concepção doutrinária acerca da expressão “crimes da mesma espécie”, dúvida 

não remanesce que “estupro” e “atentado violento ao pudor”, agora integram a 

mesma figura delitiva, estão previstos no mesmo tipo penal e atentam contra o 

mesmo bem jurídico, sendo, pois, crimes da mesma espécie, permitindo, desde 

que preenchidos os requisitos do artigo 71, caput, do Código Penal brasileiro, 

possa ser reconhecida a continuidade delitiva e afastado o concurso material.
481

 

 

Tais autores, portanto, admitem a continuidade delitiva entre a conjunção carnal e 

atos libidinosos diversos, sejam praticados em detrimento da mesma vítima, sejam 

praticados em vítimas diversas.     

Vicente Greco Filho, por seu turno, nega a possibilidade de se reconhecer a 

continuidade delitiva entre a conjunção carnal e ato libidinoso diverso que, pela ausência 

de relação de causalidade ou consequencialidade, ganha autonomia.  

 

a continuação não é possível entre as figuras de um tipo conjunto cumulativo, 

porque a realização de cada uma delas representa a violação de um diverso 

preceito primário, ou seja, de uma disposição de lei diferente. Em outras 

palavras, se houver repetição de condutas em circunstâncias de tempo e lugar 

semelhantes, poderá configurar-se o delito continuado, mas não haverá delito 

continuado entre figuras consideradas cumulativas. Aplicando-se esses conceitos 

ao exemplo trazido como paradigma em face do atual art. 213 a interpretação, 

data venia, única correta é a seguinte. Se, durante o cativeiro, houve mais de 

uma vez a conjunção carnal pode estar caracterizado o crime continuado entre 

essas condutas; se, além da conjunção carnal houve outro ato libidinoso, como os 

citados, coito anal, penetração de objetos, etc., cada um desses caracteriza crime 

diferente cuja pena será cumulativamente aplicada ao bloco formado pelas 

conjunções carnais. A situação em face do atual art. 213 é a mesma do que na 

vigências dos antigos 213 e 214, ou seja, a cumulação de crimes e penas se afere 

da mesma maneira, se entre eles há, ou não, relação de causalidade ou 

consequencialidade. Não é porque os tipos agora estão fundidos formalmente em 

um único artigo que a situação mudou. O que o estupro mediante conjunção 

carnal absorve é o ato libidinoso em progressão àquela e não o ato libidinoso 

autônomo e independente dela, como no exemplo referido
482

. 
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Ao que parece, perfilha do mesmo entendimento Eduardo Viana.  

 

pode-se concluir que a compreensão da conduta com acesso por diversas vias 

exige uma interpretação restritiva, negando-lhe natureza de continuidade quando 

seja possível apreciar uma individualização manifesta em cada um dos atos.
483

 

 

Cabe pontuar que há quem rejeite a continuidade delitiva entre as condutas da 

conjunção carnal e outro ato libidinoso invasivo não pelo argumento da diverdidade de 

espécies de crimes. A impossibilidade de se reconhecer o crime continuado recai na não 

homogeneidade de execução. Assim, ainda que agora as condutas estejam reunidas sob o 

mesmo tipo penal e, por conseguinte, inexista o óbice da não identidade de espécie, nega-

se a homogeneidade de execução entre as diversas condutas. 

Essa posição, alías, como se verá adiante, foi a que levou a Quinta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça
484

, inicialmente, decidir pelo concurso material de crimes de 

estupro quando praticados, no mesmo contexto e contra a mesma vítima, conjunção carnal 

e outro ato libidinoso. 

A análise dos casos práticos evidenciará, contudo, que o reconhecimento do 

concurso material quando praticados conjunção carnal e outro ato libidinoso é minoritária 

na jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal reconhece a continuidade delitiva. No 

Superior Tribunal de Justiça prevalece a tese de crime único. Já no Trinunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, muito embora haja decisões reconhecendo o concurso material e a 

continuidade delitiva, a tese do crime único prevalece.  

Importa consignar que quando se reconhece a continuidade delitiva, o aumento 

incidente, majoritariamente, é o mínimo, de um sexto. Sob o ponto de vista de se guardar a 

devida proporcionalidade entre os atos praticados e a pena, a aplicação do instituto do 

crime continuado mostra-se insuficiente
485

. 

                                                           
483

 VIANA, Eduardo. Duas controvérsias em torno do crime de estupro. Boletim do IBCCRIM. São Paulo, v. 

20, n. 235, p. 07, jun. 2012. No mesmo sentido, Edison Miguel da Silva Junior (SILVA JUNIOR, Edison 

Miguel. Concurso material de estupros da lei 12.015/09. Disponível em: 

http://jus.com.br/artigos/13658/concurso-material-de-estupros-na-lei-n-12-015-09. Acesso em: 27 dez. 2013). 
484

 HC 104.724/MS, 5 turma, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 22.06.2010; HC 87.960/SP, 5 turma, Rel. Felix 

Fischer, j. 22.06.2010; HC 78.667/SP, 5 Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 22.06.2010; HC 160.313/SP, 5 

Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 05.08.2010;  
485

 A esse respeito, a vigorar a interpretação que nega a prática de mais de um crime de estupro quando em 

causa múltiplos atos sexuais ou, quando reconhecida a continuidade delitiva, a incidência do percentual de 

aumento seja majoritariamente o mínimo, a fórmula preconizada no projeto do novo Código Penal, de acordo 

com a última redação apresentada pelo Senador Pedro Taques mostra-se mais adequada, já que prevê causa 

de aumento, no percentual mínimo de 1/3, caso o agente pratique mais de um ato sexual invasivo contra a 

vítima, nesses termos:  “Estupro Art. 185. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, à 

prática de ato sexual vaginal, anal ou oral:  Pena – prisão, de seis a dez anos.  Aumento de pena 1º A pena 

será aumentada de um sexto até a metade se da conduta resultar gravidez ou doença sexualmente 

http://jus.com.br/artigos/13658/concurso-material-de-estupros-na-lei-n-12-015-09


148 

 

3 ANÁLISE DE CASOS PRÁTICOS: UMA DESPROPORCIONALIDADE 

EVIDENTE 

  

O presente capítulo tem o objetivo de evidenciar, na prática, a injustiça da 

concepção que, em vista da unificação das antigas figuras do estupro e atentado violento ao 

pudor, defende a prática de crime único, caso haja, além da conjunção carnal, outro ato 

libidinoso, em um mesmo contexto fático-temporal, contra uma única vítima. 

Para tanto, fez-se necessário verificar os casos de múltipla violação julgados antes 

da edição da Lei 10.215/09 e posteriormente à nova lei, estabelecendo-se um quadro 

comparativo.  

A pesquisa foi feita no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

Havia a necessidade de estabelecer um recorte temporal, a fim de delimitar não só 

o período pesquisado, mas, sobretudo, os casos julgados, já que, ao não estabelecer uma 

data final, a cada dia, o universo de casos retornados pela pesquisa aumentaria.  

Haja vista que a Lei 12.015/09 entrou em vigor em 07 de agosto de 2009, o 

período eleito para a seleção dos Acórdãos foi o de um ano imediatamente anterior e um 

ano imediatamente posterior a seu ingresso no ordenamento jurídico. 

Assim, relativamente aos casos julgados antes da edição da lei o período 

pesquisado foi entre os dias 07 de agosto de 2008 a 06 de agosto de 2009. Já quanto aos 

casos julgados posteriormente à edição da lei, o período pesquisado foi entre os dias 07 de 

agosto de 2009 a 06 de agosto de 2010. 

Tanto para a seleção dos Acórdãos julgados antes da edição da Lei 12.105/2009 

quanto posteriormente, no campo de pesquisa trabalhou-se com a seguinte expressão: 

“estupro e atentado e violento ao pudor”. 

A conjugação dos dois crimes no campo da pesquisa foi necessária para aumentar 

o universo de julgados que diziam respeito a casos de múltiplas violações.  

Como antes da edição da Lei 12.015/2009 o estupro delimitava-se somente à 

prática de conjunção carnal, enquanto todas as demais modalidades do ato sexual eram 

                                                                                                                                                                                
transmissível. §2º Se o agente pratica o crime mediante mais de uma das condutas descritas no caput, a pena 

será aumentada de um a dois terços. Forma qualificada §3º Se da conduta resulta lesão corporal grave, a pena 

é de prisão, de nove a dezesseis anos; se resulta morte, de quatorze a trinta anos”. Disponível em: 

http://www.pedrotaquesmt.com.br/uploads/downloads/Relatorio-Novo-Codigo-Penal-10-12-13.pdf. Acesso 

em: 11 dez. 2013. 

 

 

http://www.pedrotaquesmt.com.br/uploads/downloads/Relatorio-Novo-Codigo-Penal-10-12-13.pdf
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objeto do atentado violento ao pudor, para não correr o risco de excluir casos de múltiplas 

violações, optou-se por trabalhar com os dois termos definidores dos dois crimes.  

Por outro lado, ainda que a Lei 12.015/09 tenha revogado o crime do atentado 

violento ao pudor, passando a criminalizar a conduta nele prevista como estupro, manteve-

se a mesma expressão “estupro e atentado e violento e pudor” no campo de pesquisa, já 

que muito provavelmente casos de múltiplas violações tinham sido analisados nas 

instâncias inferiores, sob a ótica dos antigos crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor, até então vigentes. 

Relativamente aos julgados anteriores à edição da Lei 12.015/09, no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, a conjugação da expressão “estupro e atentado e violento e 

pudor” com o período “07.08.2008 a 06.08.2009”, retornou 1132 (um mil, cento e trinta e 

dois) Acórdãos. 

No Superior Tribunal de Justiça, seguindo os mesmos critérios de pesquisa, 

chegou-se a 67 (sessenta e sete) Acórdãos. Já no Supremo Tribunal Federal, localizaram-se 

16 (dezesseis) Acórdãos. 

Relativamente aos casos julgados posteriormente ao ingresso da Lei 12.015/2009 

no ordenamento jurídico, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a conjugação da 

expressão “estupro e atentado e violento ao pudor” com o período “07.08.2009 a 

06.08.2010”, retornou 992 (novecentos e noventa e dois) Acórdãos. 

No Superior Tribunal de Justiça chegou-se a 64 (sessenta e quatro) Acórdãos; no 

Supremo Tribunal Federal, a pesquisa retornou 11 (onze) Acórdãos. 

O segundo passo da pesquisa foi excluir os casos que não diziam respeito a 

violações múltiplas e, por conseguinte, as implicações delas decorrentes quanto à punição. 

Para tanto, fez-se necessária a leitura de todos os Acórdãos retornados na pesquisa. 

Referente aos casos julgados antes da entrada em vigor da Lei 12.015/09, no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dos 1132 (um mil, cento e trinta e dois) 

Acórdãos, 161 (cento e sessenta e um) diziam respeito a situações de estupro e atentado 

violento ao pudor, praticados contra a mesma vítima, no mesmo contexto fático-temporal. 

No que concerne ao Superior Tribunal de Justiça, dos 67 Acórdãos retornados 

pela pesquisa, 09 diziam respeito a casos de múltiplas violações, praticados contra a 

mesma vítima, no mesmo contexto. 

No Supremo Tribunal Federal, dos 16 (dezesseis) Acórdãos retornados pela 

pesquisa, 09 (nove) disseram respeito a violações múltiplas contra uma única vítima e no 

mesmo contexto. 
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Já quanto aos casos julgados posteriormente à Lei 12.015/09, dos 992 (novecentos 

e noventa e dois) Acórdãos retornados na pesquisa realizada no Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, 199 (cento e noventa e nove) diziam respeito à prática de conjunção 

carnal e outro ato libidinoso contra a mesma vítima, em um mesmo contexto temporal. No 

Superior Tribunal de Justiça, dos 64 (sessenta e quatro) retornados pela pesquisa, 08 (oito) 

diziam respeito a múltiplas agressões envolvendo uma única vítima. Já no Supremo 

Tribunal Federal, dos 11 Acórdãos retornados, apenas 03 (três) trataram do tema objeto de 

pesquisa. 

Da análise dos casos de múltiplas violações – conjunção carnal e um ou mais atos 

libidinosos – praticados contra uma mesma vítima julgados antes da Lei 12.015/09, 

dúvidas não havia quanto à ocorrência de dois crimes: estupro e atentado violento ao 

pudor. A divergência restringia-se à possibilidade de se aplicar a regra da continuidade 

delitiva. 

Entretanto, com o ingresso da Lei 12.015/09 no ordenamento jurídico, a 

divergência muda o foco ou, pelo menos, inclui uma nova possibilidade no trato dos casos 

de agressão múltipla: a ocorrência de um único crime, pouco importando se contra a vítima 

praticaram-se conjunção carnal e um ou mais atos libidinosos.  

Tal mudança de paradigma, como se verá adiante, teve um forte impacto na 

punição do agente que, além de constranger a vítima à conjunção carnal, também a 

constrange a praticar ou a permitir que se pratique ato libidinoso diverso. 

 

3.1 Dos casos de múltiplas violações julgados antes da edição da Lei 12.015/2009 

 

3.1.1 Dos Acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

 

Dos 161 (cento e sessenta e um) casos de agressões múltiplas – conjunção carnal e 

um ou mais ato libidinoso – praticados contra uma única vítima, verificou-se que em 136 

(cento e trinta e seis) foi reconhecido o concurso material entre o crime de estupro e o 

atentado violento ao pudor, com a somatória das penas infligidas para cada crime.  

Isso significa que para 85% (oitenta e cinco por cento) dos casos, a pena mínima 

estabelecida aos agentes que praticaram violações múltiplas contra uma mesma vítima foi 

de 12 (doze) anos - 06 (seis) anos do estupro, somados aos 06 (seis) anos do atentado 

violento ao pudor. 
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O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesses Acórdãos, reconheceu o 

concurso material sob o argumento de que o crime de estupro e atentado violento ao pudor, 

ainda que do mesmo gênero, seriam de espécies diferentes, não sendo possível aplicar a 

regra do artigo 71 do Código Penal.  

Na maioria dos casos, percebeu-se que a pena base foi fixada no mínimo legal. 

Ainda que a reprimenda final restasse majorada, tal se dava pela incidência de 

circunstâncias agravantes ou causas de aumento.  

Nos casos em que houve exasperação da pena-base, as justificativas mais comuns 

foram a circunstância de a vítima ser criança ou adolescente; virgem; a personalidade 

desviada do autor do delito, principalmente nos casos em que se tratava do pai da vítima; 

emprego de excessiva e desnecessária violência e, ainda, traumas psicológicos à vítima, 

advindos do ato de abuso sexual
486

.  

                                                           
486

 Apelação Criminal 990.08.183836-2 – 10ª Câm. – Rel. Rachid Vaz de Almeida, j. 28.05.2009 – A pena 

base foi majorada em 1/6, justificada na circunstância de a vítima ter tentado suicídio, quatro dias após a 

violência sexual sofrida; Apelação Criminal 990.08.093856-8 – 11ª Câm. – Rel. Antonio Manssur, j. 

28.01.2009  - A pena base foi exasperada, fixada em 08 anos, em virtude de a vítima ter sido deflorada e 

possuir 14 anos de idade; Apelação Criminal 990.08.043845-0 – 4ª Câm. – Rel. Soares de Mello, j. 

18.11.2008 – Também houve exasperação da pena-base, resultando em 7 anos, em virtude da idade da 

vítima, 11 anos e, ainda, pela consequência do defloramento; Apelação Criminal 990.08.103227-9 – 10ª 

Câm. – Rel. Rachid Vaz de Almeida, j. 17.12.2008 – Neste caso, a pena base fixada em 07 anos foi 

justificada pela intensidade da violência empregada. É interessante destacar que neste Acórdão foi ainda 

mantida a causa de aumento do artigo 9º, da Lei 8.072/90, já que a vítima era menor de 14 anos e houve 

emprego de violência real; Apelação Criminal 993.07.005353-4 – 8ª Câm. – Rel. Louri Barbiero, j. 

13.11.2008  - A pena base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, justificada na intensidade do dolo e, ainda, 

nas consequências psíquicas advindas à vítima; Apelação Criminal 993.05.007063-8 – 14ª Câm. – Rel. 

Alfredo Fanucchi, j. 16.10.2008 – Pena base também fixada 1/3 acima do mínimo legal, em virtude da 

excessiva violência empregada contra a vítima; Apelação Criminal 993.02.010099-7 – 5ª Câm. – Rel. 

Desembargador Carlos Biassotti, j. 02.07.2009 – Não consta do Acórdão o percentual de exasperação da 

pena base. No entanto, a majoração do Juízo Monocrático foi mantida pelo Tribunal, sob a justificativa de 

que o fato de o pai abusar da própria filha revela uma personalidade dissociada dos valores morais básicos; 

Apelação Criminal 993.08.027728-1 – 3ª Câm. – Rel. Desembargador Gustavo Alexandre da Câmara Leal 

Beluzzo, j. 19.03.2009 – No presente caso, a vítima foi obrigada pelo réu a subir um muro de um terreno 

baldio. Acabou sendo empurrada, vindo a cair no chão, resultando na perda da sensibilidade das pernas. Sem 

possibilidade de reação, a vítima foi constrangida à conjunção carnal e, ainda, ao coito anal. Ficou 

paraplégica. A pena base foi exasperada em 1/3, fixada em 08 anos de reclusão, sob o argumento de a vítima 

ter se tornado cadeirante, com interrupção dos estudos, sem contar que passou a sofrer de depressão. Em vista 

da lesão grave, também se caracterizou a figura qualificada, sendo a pena fixada em 12 anos de reclusão, para 

cada crime sexual praticado, totalizando 24 anos de reclusão; Apelação Criminal 993.07.038668-1 – 6ª Câm. 

– Rel. Desembargadora Eliane da Câmara Leite Ferreira, j. 18.05.2009 – A majoração da pena-base 

procedida pelo Juízo do Primeiro Grau foi mantida pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento do trauma 

psicológico causado à vítima. No acórdão não há menção do quanto de aumento. No entanto, a pena total 

imposto ao Réu foi de 16 anos, 9 meses e 14 dias de reclusão, pelos crimes do estupro e atentado violento ao 

pudor praticados contra a vítima; Apelação Criminal 990.08.138710-7 – 16ª Câm. – Rel. Desembargador 

Pedro Menin, j. 05.05.2009. Neste caso, o Acórdão majorou a pena-base imposto ao réu, em 1/6, fixando-a 

em 07 anos de reclusão para cada crime sexual praticado, em virtude das consequências psicológicas 

advindas à vítima, já que o autor dos abusos foi o próprio pai. 
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Se na maioria dos casos, a pena-base foi fixada no mínimo legal, chamou atenção 

a exasperação da pena-base para os crimes sexuais nos casos em que também praticado 

contra a vítima o crime de roubo.  

Com efeito, a pena-base aplicada aos crimes sexuais nessa hipótese 

majoritariamente ficou além da mínima, comparada à pena-base estabelecida nos casos em 

que houve somente a prática de crimes sexuais
487

.  

Ainda, percebeu-se que enquanto nos casos exclusivos de crime sexual os maus 

antecedentes decorrentes da existência de outros processos e investigações ou mesmo 

condenações não transitadas em julgado não foram utilizados para majorar a pena-base, 

naqueles em que se praticou também o crime de roubo, tal não se deu.  

Em um dos casos, a majoração da pena-base pelos maus antecedentes foi de 2/3 

(dois terços)
488

. Igualmente, o percentual de aumento, por força da reincidência, nos casos 

em que se praticou também o roubo, foi maior
489

. 

Cabe destacar que em alguns dos casos havia duplicidade de vítimas, ambas 

submetidas à conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso. O Tribunal, em sua maioria, 

mais que reconhecer o concurso material entre o estupro e o atentado violento ao pudor 

praticado contra a mesma vítima, sob o argumento da diversidade das espécies delitivas, 

também reconheceu o cúmulo material entre os crimes, ainda que da mesma espécie, 

praticados em vítimas diversas. O argumento é de que a regra do parágrafo único do artigo 

71 do Código Penal não se aplica quando se tem bens personalíssimos
490

.  

                                                           
487

 Apelação Criminal 993.06.071858-4 – 4ª Câm. – Rel. Desembargador Salles Abreu, j. 25.11.2008 – No 

caso, o Réu foi condenado pelo estupro tentado, pelo atentado violento ao pudor consumado e pelo roubo 

tentado. A pena mínima foi exasperada em 1/3, justificada na existência de outros processos por crimes 

sexuais e roubo. Na segunda fase, incidiu a causa de aumento de 1/6, pela reincidência. Pena total: estupro 

tentado – 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão; atentado violento ao pudor consumado – 9 anos, 4 meses de 

reclusão; roubo tentado – 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. 
488

 Apelação Criminal 993.07.077229-8 – 14ª Câm. – Rel. Desembargador Hermann Herschander, j. 

29.01.2009. No caso, o Reú acabou condenado às penas de 10 anos de reclusão para o estupro, 10 anos de 

reclusão para o atentado e 13 anos de reclusão para o roubo. Ele constrangeu a vítima à conjunção carnal, ao 

coito anal e também a praticar felação. Ainda, subtraiu a quantia de R$ 20,00 e a carteira de passe de ônibus.  
489

 Apelação Criminal 993.06.138263-6 – 13ª Câm. – Rel. Desembargador Miguel Marques e Silva, j. 

16.10.2008. No caso, o Réu foi condenado à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão pelo estupro; 10 

anos, 2 meses e 15 dias de reclusão pelo atentado violento ao pudor e 7 anos, três meses e três dias de 

reclusão pelo roubo qualificado pelo uso de arma de fogo. No Acórdão não há um detalhamento acerca da 

fixação da pena. A pena arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau foi mantida, sob a justificativa de que o Réu 

era reincidente específico.  
490

 Apelação Criminal 993.06.050489-4 – 3ª Câm. – Rel. Desembargador Alberto Mariz de Oliveira, j. 

27.01.2009; Apelação Criminal 990.08.151021-9 – 5ª Câm. – Rel. Desembargador Tristão Ribeiro, j. 

12.02.2009; Apelação Criminal 990.08.048019-7 – 9ª Câm. – Rel. Desembargador Ubiratan de Arruda, j. 

29.01.2009; Revisão Criminal 993.05.071326-1 – 2ª Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Alberto Mariz 

de Oliveira, j. 14.04.2009; Apelação Criminal 993.08.011366-1 – 4ª Câm. – Rel. Desembargador Marco 

Antonio Cogan, j. 02.06.2009; Apelação Criminal 990.08.028984-5 – 11ª Câm. – Rel. Desembargador 

Guilherme G. Strenger, j. 05.11.2008; Rev. Criminal 993.03.074820-5 – 1º Grupo de Câmaras – Rel. 
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É de se ressaltar que em alguns dos casos analisados, houve o reconhecimento de 

crime continuado ou do concurso formal entre o estupro e o atentado violento ao pudor 

praticado contra a mesma vítima. Mas não entre os crimes praticados contra vítimas 

diversas
491

. 

Do contingente de casos em que se aplicou a regra do concurso material, em 05 

(cinco) deles tal se deu apenas após decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede 

de recurso especial, afastou a continuidade delitiva anteriormente aplicada pelo Tribunal de 

Justiça
492

.  

Se em 85% (oitenta e cinco por cento) dos casos aplicou-se o concurso material, 

nos 15% (quinze por cento) restantes, isto é, 25 acórdãos, o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo reconheceu a continuidade delitiva.  

O argumento utilizado foi no sentido de que os crimes de estupro e atentado 

violento ao pudor violariam o mesmo bem jurídico, não fazendo qualquer sentido negar a 

continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos do artigo 71 do Código Penal. 

O desembargador Sydnei Oliveira Junior, nos julgados de sua relatoria, fez toda 

uma análise exegética dos artigos 69, 70 e 71 do Código Penal, concluindo que o legislador 

não exigiu a identidade de crimes, para o reconhecimento da benesse legal da 

continuidade.  

 

não se visualiza na frase “crimes da mesma espécie”(cf. artigo 71 do CP), como 

vários arestos vêem à primeira vista, o indicativo de que para acontecer à 

benesse legal da continuidade delitiva os delitos sequenciais haverão de retratar o 

mesmíssimo tipo legal da primeira infração penal. (...) ao vir ao mundo jurídico a 

reforma penal de 1984 (cf. Lei nº. 7209, de 11 de junho), os artigos 69, 70 e 71 

do Código Penal, em conjunto, passaram a espelhar o sistema acerca do concurso 

de crimes. Com redação até certo ponto inovadoras, no primeiro deles, 

                                                                                                                                                                                
Teodomiro Mendez, j. 11.11.2008; Apelação Criminal 993.07.063293-3 – 12ª Câm. – Rel. Desembargador 

Aristóteles de Alencar Sampaio, j. 15.09.2008; Apelação Criminal 993.08.039041-0 – 13ª Câm. – Rel. 

Desembargador Renê Ricupero, j. 11.09.2008; Apelação Criminal 993.07.034599-3 – 9ª Câm. – Rel. 

Ubiratan de Arruda, j. 20.08.2008; Apelação Criminal 993.08.027956-0 – 6ª Câm. – Rel. Ricardo 

Tucunduva, j, 04.09.2008; Apelação Criminal 993.04.017427-9 – 9ª Câm. – Rel. Sérgio Coelho, j. 

13.08.2008; Rev. Criminal 993.07.040950-9 – 3º Grupo de Câmaras – Rel. Tristão Ribeiro, j. 14.08.2008; 
491

 Revisão Criminal 993.05016669-4 – 4ª Grupo Criminal – Rel. Desembargadora Maria Tereza do Amaral, 

j. 06.08.2009; Revisão Criminal 993.08.036297-1 – 8ª Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Newton 

Neves, j. 23.06.2009; Apelação Criminal 993.08.016507-6 – 5ª Câm. –Rel. Desembargador Juvenal Duarte, j. 

09.10.2009; Apelação Criminal 993.00.062217-7 – 8ª Câm. – Rel. Desembargador Salvador D’ Andréa, j. 

04.09.2008. 
492

 Apelação Criminal 993.06.043350-4 – 11ª Câm. – Rel. Desembargador Aben-Athar, j. 18.02.2009; 

Apelação Criminal 993.06.071980-7 – 1ª Câm. – Rel. Desembargador Marco Nahum, j. 12.01.2009; 

Apelação Criminal 993.05.020234-8  - 10ª Câm. – Rel. Desembargador Otávio Henrique, j. 17.12.2008; 

Revisão Criminal 993.06.028174-4 – 7º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Lopes Silva, j. 

11.12.2008; Apelação Criminal 993.06.041512-3 – 1ª Câm. – Rel. Desembargador Péricles Piza, j. 

01.12.2008; 
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vislumbra-se o concurso material. Nele, à evidencia, inscreveu-se: “Quando o 

agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, 

idênticos ou não, aplica-se-lhe” etc. (grifou-se). Já naquilo que atine ao último 

artigo revelado, o mesmo legislador, por opção de redação, inseriu: “Quando o 

agente, mediante mais de ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da 

mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar” etc. (grifou-se). É 

perceptível, então, que dada a diferença de redação havida entre os dois 

primeiros artigos e o terceiro, o legislador pátrio, no campo da continuidade 

delitiva, não quis exigir, como não exigiu, convenha-se, a identidade de crimes, a 

mesma figura típica ou coisa que o valha. Fosse esse o seu querer, haveria de ter 

dito também na terceira norma sob exegese, tal qual fizera nas duas primeiras 

regras penais em comento (integrantes do mesmo sistema de concurso de crimes) 

“crimes idênticos” e não o fez, manifestando o desejo, certamente, que se 

satisfazia apenas com “crimes da mesma espécie”. E se o legislador a tanto não 

chegou, não pode o interprete, por querência própria, ou por enviesado 

raciocínio, sem razão justificável, ir contra a ordem natural da lei, vendo nela 

igualdade em termos absolutamente díspares e, isso acontece, vênia seja 

concedida, à margem da lei, ao se exigir para a configuração da continuidade 

delitiva, que os crimes a ela correspondentes digam respeito ao mesmo tipo 

penal, ou seja, “crimes idênticos”.
493

 

 

Ainda relativamente à pesquisa realizada no Tribunal de Justiça, importa destacar 

que em 06 (seis) casos analisados houve o reconhecimento da prática de mais de um crime 

de atentado violento ao pudor, seja em continuidade delitiva, seja em concurso formal, em 

virtude de o agente ter subjulgado a vítima a mais de um ato libidinoso, por exemplo, coito 

anal e sexo oral
494

.  

Nesse sentido, o Desembargador Euvaldo Chaib, ao relatar um dos casos, 

asseverou que:  

 

                                                           
493

 Apelação Criminal 993.06.068598-8 – 7ª Câm. – Rel. Sydnei de Oliveira Junior, j. 07.08.2008. No caso, o 

Réu havia sido condenado, em primeiro grau, à pena de 12 anos de reclusão, pelos crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor, em concurso material. Por força do reconhecimento da continuidade delitiva, a 

pena do Réu foi reduzida para 07 anos de reclusão, já que, mantida a pena-base fixada pelo Juízo 

Monocrático, o percentual de aumento incidente foi o mínimo, de um sexto.  
494

 Apelação Criminal 993.07.039149-9 – 8ª Câm. – Rel. Luiz Antonio Carrer, j. 19.06.2008. No caso, o Réu 

foi condenado pelos atentados violentos a pudor, duas vezes, em concurso formal, e pelo crime de estupro, 

todos na forma do concurso material. O acréscimo pelo concurso formal foi de 1/6; Apelação Criminal 

990.08.183836-2 – 10ª Câm. – Rel. Rachid Vaz de Almeida, j. 28.05.2009. Neste caso, também houve a 

prática de coito anal e sexo oral, além da conjunção carnal. O Tribunal condenou o réu pelos dois atentados 

violentos ao pudor, em continuidade e, ainda, pelo estupro, em concurso material. O acréscimo pela 

continuidade delitiva foi de 1/6; Revisão Criminal 993.08.007814-9 – 8º Grupo de Câm. – Rel. 

Desembargador Almeida Toledo, j. 10.02.2009. No caso, o réu foi condenado a 06 anos pelo crime de 

estupro e a 07 anos pelos crimes de atentados violentos ao pudor, em continuidade delitiva, todos em 

concurso material; Embargos Infringentes 993.05.069843-2 – 11ª Câm. – Rel. Desembargador Antonio 

Manssur, j. 15.10.2008. Também se reconheceu a prática de dois crimes de atentados violentos ao pudor, em 

continuidade delitiva, condenando-se o réu a pena de 07 anos e, ainda, a pena de 6 anos, pelo estupro; 

Apelação Criminal 993.07.061123-5 – 9ª Câm. – Rel. Desembargador José Luiz Germano, j. 22.09.2008. Da 

mesma forma, houve o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois atentados violentos ao pudor 

praticados contra a vítima – coito anal e sexo oral, aumentando-se a pena de um dos crimes em 1/6. O réu 

também foi condenado às penas do crime de estupro, em concurso material aos crimes de atentado violentos 

ao pudor. 
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A prática do sexo oral e, em seguida, a tentativa de coito anal, ou vice-versa, não 

pode ser considerado crime único como se fosse simples prelúdio ou preliminar 

da relação sexual abusiva em seu contexto global. Tratam-se, pois, de atos 

libidinosos distintos e autônomos, praticados sucessivamente, de modo que não 

indicam que tenham sido simples momentos de uma única ação, de modo a haver 

apenas um crime
495

. 

 

É bem verdade que em vários dos casos analisados de múltiplas agressões sexuais, 

houve mais de um ato libidinoso – coito anal e sexo oral -, além da conjunção carnal. 

Muito embora a multiplicidade de atos libidinosos não tenha sido destacada no julgamento, 

pela pena estabelecida, verificou-se que tal circunstância não afastou a caracterização de 

um único crime de atentado violento ao pudor.  

Seja como for, o fato é que mesmo quando vigente o antigo crime de atentado 

violento ao pudor, não havia unanimidade quanto à ocorrência de crime único, caso a 

vítima fosse constrangida a praticar ou a permitir que se praticasse mais de um ato 

libidinoso, em um mesmo contexto fático-temporal.  

 

3.1.2 Dos Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça 

 

No que concerne ao Superior Tribunal de Justiça, dos 67 casos retornados pela 

pesquisa, 09 diziam respeito a casos de múltiplas violações, praticados contra uma única 

vítima, em um mesmo contexto. Em 06 deles, ou seja, 66% (sessenta e três por cento), o 

Tribunal aplicou a regra do concurso material. 

O interessante a destacar é que o cúmulo material foi aplicado não só sob o 

argumento da diversidade das espécies dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. 

A vedação à aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal fundou-se, ainda, na ausência 

de homogeneidade na forma de execução entre os crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor. 

Nesse sentido, segue a posição do Ministro Arnaldo Esteves Lima, em Recurso 

Especial de sua relatoria
496

:  

 

                                                           
495

 Apelação Criminal 990.08.112861-6 – 4ª Câm. – Rel. Desembargador Euvaldo Chaib, j. 12.05.2009. No 

caso, o Réu foi condenado pelo estupro tentado, em concurso material com os atentados violentos ao pudor, 

um consumado e outro tentado, em continuidade delitiva.  
496

 Recurso Especial 902665/MG – 5ª Turma – Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, j. 23.06.2009. No 

presente caso, o Réu tinha sido condenado, em primeira instância, às penas do artigo 213 e 214, em concurso 

material. Em sede de recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais reconheceu a continuidade delitiva. O Ministério Público interpôs recurso especial, para que o 

concurso material fosse restabelecido, obtendo êxito em tal empreitada.  
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A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada por lei, que, por razões de 

política criminal, propicia a atenuação da penalidade, exigindo como requisito a 

prática sucessiva de crimes da mesma espécie, em que, em razão da 

homogeneidade, as circunstâncias de tempo, espaço, maneira de execução e 

outras semelhantes denotem que os delitos subseqüentes constituíram um 

desdobramento do primeiro. Por essa razão, haverá sempre concurso material 

entre os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, pois não há como 

reconhecer homogeneidade quanto ao modo de execução dos delitos em questão, 

tendo em vista que o art. 213 do Código Penal exige a prática de conjunção 

carnal e o art. 214, por sua vez, exige a prática de atos libidinosos diversos da 

conjunção carnal, tais como, o sexo anal e o sexo oral, que, de maneira nenhuma, 

enquadram-se entre aqueles atos que precedem o coito normal (praeludia coitus). 

 

De igual modo, asseverou o Ministro Felix Fischer, em Habeas Corpus de sua 

relatoria
497

, ao justificar a não aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal, quando 

praticados contra a mesma vítima o estupro e atentado violento ao pudor: 

  

entre a tentativa de conjunção carnal, de um lado, e a consumação de ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, de outro, não se pode vislumbrar 

homogeneidade quanto ao modo de execução.   

 

Também negou a continuidade delitiva, pela não homogeneidade no modo de 

execução das condutas do estupro e do atentado violento ao pudor, o Ministro Og 

Fernandes, em Habeas Corpus de sua relatoria
498

: 

  

Não sendo o ato de libidinagem desvio da conjunção carnal classificável como 

praeludia coiti, haverá, entre este e o estupro, o concurso material e não, o crime 

continuado. Haverá concurso material, porque não há como reconhecer 

homogeneidade quanto ao modo de execução dos delitos em questão. Para o 

reconhecimento da continuidade, delitiva exige-se serem crimes da mesma 

espécie e homogeneidade na execução das condutas. 

 

Negar a continuidade delitiva entre os antigos crimes do estupro e do atentado ao 

pudor pela não homogeneidade no modo de execução das condutas criminalizadas tem 

                                                           
497

 Habeas Corpus 128989/SP – 5ª Turma – Rel. Ministro Felix Fischer, j. 16.06.2009. No presente caso, 

impetrou-se habeas corpus em favor do réu, objetivando fosse reconhecida a continuidade delitiva entre os 

crimes sexuais praticados em três vítimas diversas. Em sede de recurso de apelação interposto no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, o réu já havia sido beneficiado, com o reconhecimento da continuidade 

delitiva entre os crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticados contra uma mesma vítima. 

Obviamente, por se tratar de Habeas Corpus, o reconhecimento da continuidade delitiva pelo Tribunal de 

Justiça estadual não sofreu qualquer alteração. No entanto, o Ministro Felix Fischer fez a ressalva de nao se 

aplicar a ficção da continuidade delitiva aos crimes de estupro e atentado ao pudor. Com relação ao 

reconhecimento da continuidade delitiva relativamente aos crimes praticados em vítimas diversas, a ordem 

foi denegada, visto que entre um crime e outro, o intervalo de tempo foi superior a 30 dias.  
498

 Habeas Corpus 99810/SP – 6ª Turma – Rel. Ministro Og Fernandes, j. 07.10.2008. No caso em tela, muito 

embora o voto do Ministro Relator Og Fernandes contrário à continuidade delitiva entre os crimes de estupro 

e atentado violento ao pudor, a ordem foi concedida, já que votaram favoravelmente os Ministros Jane Silva, 

Maria Thereza de Assis Moura e Nilson Naves.   
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implicação, principalmente, quando da análise do atual artigo 213 do Código Penal que, 

em um único dispositivo penal, reuniu as condutas anteriormente previstas em dois tipos 

penais.  

Com efeito, se a impossibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva 

decorresse exclusivamente da diversidade de espécies, entendendo-se por delitos da mesma 

espécie aqueles previstos no mesmo tipo penal, obviamente que negar a benesse legal a 

partir da edição da Lei 12.015/01, não mais faria qualquer sentido.  

Relativamente aos casos em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a 

possibilidade de se aplicar a regra da continuidade delitiva, em dois deles
499

 o fundamento 

foi o da identidade do bem jurídico tutelado pelo crime de estupro e do atentado violento 

ao pudor, fazendo com que os dois delitos, ainda que previstos em tipos distintos, fossem 

da mesma espécie. 

Já no outro caso em que se reconheceu a continuidade delitiva, o Superior 

Tribunal de Justiça aduziu que os atos libidinosos praticados contra a vítima – beijo, toques 

e felação – seriam preliminares à conjunção carnal posteriormente consumada, o que 

afastaria a existência de desígnios autônomos
500

, necessária para a caracterização do 

concurso material. 

 

3.1.3 Dos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal 

 

No Supremo Tribunal Federal, dos 16 (dezesseis) casos retornados pela pesquisa, 

09 (nove) disseram respeito a violações múltiplas contra uma única vítima e no mesmo 

contexto. Em todos eles, isto é, 100% (cem por cento), a Suprema Corte aplicou o 

concurso material.  

                                                           
499

 Recurso Especial 1107286/MG – 6ª Turma – Rel. Nilson Naves, j. 07.05.2009 – No caso, interpôs o 

recurso especial o Ministério Público, em face da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 

sede de recurso de apelação, reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de estupro e atentado 

violento ao pudor. O Ministério Público intentou restabelecer o concurso material. O Recurso Especial não 

foi provido, pelos votos do Ministro Relator Nilson Naves, bem como dos Ministros Maria Thereza de Assis 

Moura e Celso Limongi. Os Ministros Og Fernandes e Paulo Gallotti, saíram vencidos; Habeas Corpus 

99810/SP – 6ª Turma – Rel. Ministro Og Fernandes, j. 07.10.2008 - No caso em tela, a continuidade delitiva 

foi reconhecida, por maioria, vencido o Ministro Relator e Paulo Gallotti. Votaram favoravelmente os 

Ministros Jane Silva, Maria Thereza de Assis Moura e Nelson Naves.  
500

 Habeas Corpus 117192/SP – 6ª Turma – Rel. Ministro Og Fernandes, j. 29.06.2009.  
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Em um dos casos analisados, a deliberação coube ao Plenário, após a 2ª Turma, 

pela complexidade da questão, deliberar competir o julgamento do feito ao Pleno
501

. 

O julgamento não foi unanime. Votaram pela impossibilidade de se reconhecer a 

continuidade delitiva os Ministros Ricardo Levandowski, Joaquim Barbosa, Cármem 

Lúcia, Carlos Britto e Ellen Gracie. Pelo reconhecimento do crime, em continuidade, 

manifestaram-se os Ministros Cezar Peluso, Marco Aurélio, Eros Grau e Gilmar Mendes. 

Cabe destacar que o caso em tela, além de envolver estupro e atentado violento ao 

pudor praticados contra uma única vítima, dizia respeito à prática desses crimes em vítimas 

diversas, em intervalos de tempo superior a pouco mais de um mês. 

O Ministro Ricardo Lewandowski, acerca do crime de atentado ao pudor e estupro 

praticados contra uma mesma vítima, aduziu que a resposta para se aplicar o concurso 

material ou a continuidade delitiva está na intenção do agente, isto é, se ele quis praticar 

dois crimes de forma independente ou se o seu desígnio foi o de praticar um único crime.  

 

o coito anal, por óbvio, não configura antecedente necessária à conjunção carnal. 

Quando praticado de forma independente, antes ou depois da conjunção carnal, 

revela comportamento autônomo, que se enquadra em figura típica do estatuto 

penal. 

 

Corroborando tal entendimento, manifestou-se Carlos Britto, aduzindo que 

somente seria aplicável a regra da continuidade delitiva quando as condutas do agente não 

são autônomas. Quando, ao contrário, as condutas são autônomas, o caso seria de concurso 

material. 

as condutas são autônomas e o seu verdadeiro resultado é satisfazer a lascívia do 

agente por vários modos, a que corresponde a uma constrição multitudinária 

também à liberdade sexual da vítima, temos assentado que o caso é mesmo de 

concurso material de crimes.  
 

Em precedentes citados pelo próprio Ministro, constata-se que, em seu 

entendimento, somente atos libidinosos preliminares à conjunção carnal possibilitariam o 

reconhecimento da continuidade delitiva
502

. 

                                                           
501

 Habeas Corpus 86.238/SP – Plenário – Rel. Cezar Peluso – Por maioria de votos, a Suprema Corte aplicou 

o concurso material. Votaram divergente: o Ministro Relator Cezar Peluso e os Ministros Gilmar Mendes, 

Eros Grau e Marco Aurélio.  
502

 HC 95629/SP – 1ª Turma – Rel. Ministro Carlos Britto, j. 16.12.2008. “No caso dos autos, o delito de 

atentado violento ao pudor não foi praticado como “prelúdio ao coito” ou como um necessário meio para a 

consumação do estupro. Prova disso está na consideração de o crime de atentado violento ao pudor somente 

teve início quando após a consumação do delito de estupro”. No mesmo sentido, HC 89827/SP – 1ª Turma – 

Rel, Ministro Carlos Britto, j. 27.02.2007. 
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Os votos dos Ministros Ricardo Lewandowski e Carlos Britto não se restringiram 

à eventual identidade de espécie dos crimes do estupro e atentado violento ao pudor. Na 

verdade, eles sequer ingressaram nessa discussão. Ao que parece, ainda que tais crimes 

fossem considerados da mesma identidade delitiva, a continuidade delitiva restaria 

afastada, uma vez constatado, no caso concreto, que o ato libidinoso fosse independente da 

conjunção carnal, praticada antes ou depois. 

Já a Ministra Cármen Lúcia negou a possibilidade da continuidade delitiva entre 

os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, sob o argumento de os delitos em tela 

serem de espécies distintas.  No que foi seguida pelos Ministros Joaquim Barbosa e Ellen 

Graice, conforme precedentes citados. 

Por seu turno, o Ministro Cezar Peluso, entendendo por crimes de mesma espécie 

não somente aqueles previstos no mesmo tipo penal, como, também, aqueles com 

identidade de objeto jurídico, semelhança de tipo objetivo, subjetivo e modo de execução, 

reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes de estupro e atentado violento ao pudor. 

 

Os crimes previstos nos artigos 213 e 214 do Código Penal não só possuem o 

mesmo objeto jurídico – a liberdade sexual – como compartilham semelhança no 

tipo objetivo – constrangimento, mediante violência ou grave ameaça -, no tipo 

subjetivo e nos moldes de consumação. 

  

Também o Ministro Marco Aurélio via nos crimes de estupro e atentado violento 

ao pudor delitos de mesma espécie. Argumentou, para tanto, que se não existisse a figura 

até então autônoma do atentado violento ao pudor, eventuais práticas atentatórias à 

liberdade sexual da vítima que não chegassem propriamente à conjunção carnal, 

impreterivelmente, levaria à caracterização da tentativa de estupro, fato que, a seu ver, 

evidenciaria o efetivo entrelaçamento entre os crimes do artigo 213 e 214 do Código Penal 

e, por conseguinte, à identidade de espécie.  

Ainda, asseverou não ser razoável aplicar a regra do artigo 71 do Código Penal 

quando praticados crimes idênticos, estupro ou atentado, contra vítimas diferentes e, por 

seu turno, sob a justificativa de se tratarem de crimes de espécie distintas, negar a 

continuidade quando tais crimes são praticados contra uma mesma vítima. 

Assim, mesmo reconhecendo que a jurisprudência da Suprema Corte sedimentou 

o afastamento da regra do artigo 71 quando praticados estupro e atentado violento ao 

pudor, o Ministro Marco Aurélio afirmou ser necessária a mudança, aduzindo, para tanto 

ser “sempre hora de evoluir-se para se homenagear a ordem jurídica e o que se contém em 

termos de normatividade.” 
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Não obstante a existência de posições pessoais contrárias, o fato é que nos 

julgados proferidos há exato um ano antes da edição da Lei 12.015/09, o Supremo Tribunal 

Federal aplicou o concurso material quando praticados estupro e atentado violento ao 

pudor contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático-temporal em 100% (cem por 

cento) dos casos analisados. 

 

3.1.4 Conclusão parcial 

 

Até a edição da Lei 12.105/09, seja no Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo, seja nos Tribunais Superiores, não se localizou um único caso em que fora cogitada 

a ocorrência de crime único, na hipótese de prática da conjunção carnal e outro ato 

libidinoso diverso de igual gravidade, contra a mesma vítima. A divergência sempre ficou 

entre aplicar a regra do concurso material – em pouquíssimos casos decidiu-se pelo 

concurso formal - ou da continuidade delitiva. 

A esse respeito, destaca-se que mesmo nos casos em que a multiplicidade de 

agressões sexuais envolvia somente atos libidinosos diversos da conjunção carnal, isto é, 

tinha por objeto tão só o atentado violento ao pudor, a tese da unidade delitiva não era 

pacífica, havendo quem sustentasse a continuidade delitiva, já que praticados contra a 

vítima dois crimes e não um só, ainda que em continuação. 

A reunião dos antigos estupros e atentado violento ao pudor em um único 

dispositivo penal, por intermédio da Lei 12.015/09, como visto, fez com que parte da 

doutrina passasse a sustentar que a prática de conjunção carnal e também outro ato 

libidinoso contra a mesma vítima caracterizaria um único crime de estupro, sendo que a 

maior culpabilidade do agente, pela prática de violações múltiplas, passível de maior 

reprovação, resolver-se-ia dentro do patamar mínimo e máximo de pena prevista.  

O fato é que tal ideia ganhou fôlego, alterando completamente o panorama 

jurisprudencial até então desenhado, como se evidenciará no tópico seguinte. 

Entretanto, ao contrário do que se propaga, a ocorrência de múltiplas agressões 

não tem sido levada em conta para majorar a pena do imputado além da mínima 

estabelecida no novo tipo penal do estupro.  

Na maior parte dos casos em que se reconheceu a ocorrência de crime único, o 

que se viu foi ou a fixação da pena no mínimo legal ou a redução da pena fixada pelo Juízo 
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de Primeiro Grau pela metade, já que simplesmente houve a exclusão da condenação 

referente ao antigo crime do atentado violento ao pudor. 

 

3.2 Da posição jurisprudencial formada a partir da entrada em vigor da Lei 

12.015/2009 

 

3.2.1 Dos Acórdãos do Tribunal de Jutiça do Estado de São Paulo 

 

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a conjugação da expressão 

“estupro e atentado e violento e pudor”, com o período de julgamento 07/08/2009 a 

06/08/2010, como dito, retornou 992 Acórdãos. 

Desses 992 (novecentos e noventa e dois) Acórdãos, 199 (cento e noventa e nove) 

diziam respeito a estupro e atentado violento ao pudor contra uma única vítima. 

Antes de ingressar na análise de quantos Acórdãos mantiveram o concurso 

material; quantos reconheceram a continuidade delitiva e, principalmente, quantos 

consideraram a prática de um único crime de estupro; é preciso esclarecer que desse total, 

24 (vinte e quatro) casos, ao que parece, simplesmente desconsideraram a publicação da 

Lei 12.015/09.  

Em um dos acórdãos, mais que a ausência de menção à nova lei, utilizou-se como 

razão de decidir a sistemática dos crimes sexuais vigente anteriormente, negando-se a 

possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva pela circunstância de o estupro e 

o atentado violento ao pudor estarem previstos em tipos penais distintos
503

.  

Nos casos em que a nova lei foi desconsiderada, observou-se um quadro bastante 

similar ao constatado no tópico anterior, referente aos julgamentos proferidos antes da 

edição da Lei 12.015/09: em 70% (setenta por cento) dos Acórdãos houve aplicação do 

concurso material, contra 30% (trinta por cento), em que se reconheceu a continuidade 

delitiva.  

A fundamentar a aplicação do concurso material, argumentou-se que os crimes de 

estupro e atentado violento ao pudor, ainda que do mesmo gênero, seriam de espécies 

diferentes. Por seu turno, a justificar o reconhecimento da continuidade, aduziu-se 

justamente o contrário, tais crimes seriam sim da mesma espécie delitiva, haja vista a 

identidade do bem jurídico protegido. 

                                                           
503

 Apelação Criminal 993.07.126558-6 – 6ª Câm. – Rel. Fátima Cristina Duarte Mazzo, j. 10.08.2009.  
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Dos 199 (cento e noventa e nove) casos retornados pela pesquisa, além dos 24 

casos em que a Lei 12.015/09 não foi levada em consideração, em outros 42 Acórdãos o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não se pronunciou sobre as implicações da 

novel legislação na punição de casos de abusos sexuais de múltiplas agressões. 

Isso porque, nesses casos - habeas corpus
504

 e ações revisionais
505

 – o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo entendeu competir ao juízo de execução aplicar lei penal 

eventualmente mais benéfica, já que as condenações eram definitivas, isto é, contavam 

com trânsito em julgado.  

Sob o fundamento de o habeas corpus não ser sucedâneo de recurso ordinário 

próprio, no caso, agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou 

não conheceu
506

 ou indeferiu ordens
507

 impetradas contra a decisão do juízo de execução 

que rejeitou o caráter benéfico da nova lei ou a concedeu em menor extensão do que a 

pretendida. 

                                                           
504

 Habeas Corpus 990.10.228004-7 – 14ª Câm. – Rel. Walter da Silva, j. 05.08.2010; Habeas Corpus 

990.10.209926-1 – 3ª Câm. – Rel. Luis Antonio Cardoso, j. 18.05.2010; Habeas Corpus 990.10.004454-0 – 

13ª Câm. – Rel. Renê Ricupero, j. 11.03.2010; Habeas Corpus 990.09.352356-6 – 12ª Câm. – Rel. 

Desembargador Paulo Rossi, j. 10.03.2010; Habeas Corpus 990.09.308535-6 – 12ª Câm. – Rel. Paulo Rossi, 

j. 27.01.2010; Habeas Corpus 990.09.233085-3 – 11ª Câm. – Rel. Desembargador Oliveira Passos, j. 

14.10.2009; 
505

 Revisão Criminal 993.05.072502-2 – 2º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Moreira da Silva, j. 

29.06.2010; Revisão Criminal 990.09.034714-7 – 2º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Salles Abreu, 

j. 29.06.2010; Revisão Criminal 993.02.010596-4 – 2º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Toloza 

Neto, j. 25.05.2010; Revisão Criminal 993.04.020218-3 – 2º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador 

Geraldo Wohlers, j. 25.05.2010; Revisão Criminal 993.05.073352-1 – 3º Grupo de Câmaras – Rel. 

Desembargador Sérgio Ribas, j. 06.05.2010; Revisão Criminal 993.06.000004-7 – 2º Grupo de Câmaras – 

Rel. Desembargador Willian Campos, j. 27.04.2009; Revisão Criminal 993.07.094296-7 – 2º Grupo de 

Câmaras – Rel. Desembargador Willian Campos, j. 27.04.2009; Revisão Criminal 990.09.004330-0 – 5º 

Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Roberto Midolla, j. 10.12.2009; Revisão Criminal 990.09.009595-

4 – 5º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Roberto Midolla, j. 10.12.2009; Revisão Criminal 

993.05.071749-6 – 6º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador Di Rissio Barbosa, j. 25.11.2009; Revisão 

Criminal 993.06.031600-1 – 7º Grupo de Câmaras – Rel. San Juan França, j. 17.09.2009. 
506

 Habeas Corpus 990.10.129720-5 - 2ª Câm. – Rel. Desembargador Teodomiro Méndez, j. 12.07.2010; 

Habeas Corpus 99010232776-0 – 11ª Câm. – Rel. Desembargador Antonio Manssur, j. 28.07.2010; Habeas 

Corpus 990.10.107267-0 – 8ª Câm. – Rel. Desembargador Aben-Athar, j. 29.07.2010; Habeas Corpus 

990.10.057466-3 – 1ª Câm. – Rel. Márcio Bártoli, j. 26.07.2010; Habeas Corpus 990.10.049665-4 – 13ª 

Câm. – Rel. Renê Ricupero, j. 10.06.2010; Habeas Corpus 990.10.103583-9 – 16ª Câm. – Rel. Pedro Menin, 

j. 29.06.2010; Habeas Corpus 990.10.107240-8 – 1ª Câm. – Rel. Desembargador Marco Nahum, j. 

29.06.2010; Habeas Corpus 990.10.024438-8 – 13º Câm. – Rel. Desembargador Renê Ricupero, j. 

29.04.2010; Habeas Corpus 990.09.309674-9 – 6ª Câm. – Rel. Desembargador Marco Antonio Marco da 

Silva, j. 29.04.2010; Habeas Corpus 990.09.334051-8 – 9ª Câm. – Rel. Desembargador Souza Nery, j. 

28.01.2010;  
507

 Habeas Corpus 990.10.220212-7 – 3ª Câm. – Rel. Luis Antonio Cardoso, j. 25.05.2010; Habeas Corpus 

990.10.063880-7 – 3ª Câm. – Rel. Marco Antonio Cogan, j. 13.07.2010; Habeas Corpus 990.10.251393-9 – 

3ª Câm. – Rel. Desembargador Geraldo Wohlers, j. 22.07.2010; Habeas Corpus 990.09.349374-8 – 2ª Câm. – 

Rel. Desembargador Almeida Braga, j. 12.04.2010; Habeas Corpus 990.09.374144-0 – 5ª Câm. – Rel. 

Desembargador Sérgio Rui, j. 25.03.2009; Habeas Corpus 990.09.373384-6 – 5ª Câm. – Rel. Desembargador 

Sérgio Rui, j. 25.03.2009; Habeas Corpus 990.10.064444-0 – 9ª Câm. – Rel. Desembargador Souza Nery, j. 

04.03.2010; 
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Chamou atenção, ainda, o não conhecimento de um recurso de agravo de 

execução
508

, interposto contra a decisão proferida pelo juízo de execução, sob o 

fundamento de que uma vez transitado em julgado, o pedido de redução de pena deve ser 

formulado por revisão criminal. Também um habeas corpus
509

 restou indeferido, com 

idêntico argumento. 

Sem ingressar na correção ou não da posição que sustenta o caráter mais benéfico 

da Lei 12.015/09 e, por conseguinte, a aplicação retroativa a todos os casos, inclusive os já 

julgados definitivamente, o fato é que essas divergências quanto ao meio hábil gera 

insegurança. No limite, implica tratar de forma desigual, casos idênticos.  

Mesmo porque, como se verificará adiante, ainda que minoria
510

, em muitos dos 

casos em que se entendeu pelo caráter mais benéfico da Lei 12.015/09, seja para 

reconhecer a prática de crime único, seja para reconhecer a continuidade delitiva, com 

implicações na pena final estabelecida, tal se deu através de ações rescisórias e habeas 

corpus. 

Pois bem, excluídos os casos em que a nova lei não foi levada em consideração, 

bem como aqueles que por questões processuais deixaram de ser apreciados pelo Tribunal, 

dos 992 (novecentos e noventa e dois casos) retornados pela pesquisa, efetivamente, 133 

(cento e trinta e três) trataram das implicações da novel legislação no concurso de crimes, 

quando praticadas mais de uma agressão contra a mesma vítima. 

Se antes da edição da Lei 12.015/09, a divergência residia na aplicação da regra 

da continuidade delitiva, destacando-se que para 85% (oitenta e cinco por cento) dos casos 

analisados o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou essa possibilidade, isto é, 

aplicou-se o concurso material; a partir da edição da lei, deu-se exatamente o contrário: em 

apenas 23,30% dos casos manteve-se o concurso material. 

Isso não significou, no entanto, que no restante dos casos reconheceu-se a 

possibilidade de aplicar a regra do artigo 71 do Código Penal. Ainda que em 18,04% dos 

Acórdãos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tenha reconhecido a continuidade, 

o fato é que na absoluta maioria, isto é, em 58,64%, houve o reconhecimento de crime 

único. 

                                                           
508

 Agravo em execução 990.10.062052-5 – 6ª Câm. – Rel. Marco Antonio Marques da Silva, j. 08.07.2010; 
509

 Habeas Corpus 990.10.004578-4 – 1ª Câm. – Rel. Marco Nahum, j. 05.04.2010; 
510

 A maioria dos julgados em que se entendeu o caráter mais benéfico da Lei 12.015/09 - reconhecendo a 

continuidade delitiva ou a prática de um único crime – caso praticado, além da conjunção carnal, um ou mais 

ato libidinoso – foi em sede de recurso de apelação. A prática de crime único foi reconhecida em 15 (quinze) 

ações revisionais; reconheceu-se a prática de crime único em 06 (seis) habeas corpus.  



164 

 

3.2.1.a Dos Acórdãos em que mantido o concurso material 

 

Nos 32 (trinta e dois) Acórdãos em que mantido o concurso material, mesmo com 

a reunião das condutas da conjunção carnal e de atos libidinosos diversos sob um único 

tipo penal, argumentou-se, sobretudo, que a razão da edição da Lei 12.015/09 foi o de 

recrudescer a reprimenda aos crimes sexuais e não o contrário
511

. Ademais, aduziu-se que a 

ideia do legislador, ao fundir os dois crimes – estupro e atentado violento ao pudor – em 

uma mesma figura penal teve por finalidade apenas reforçar que o objeto de proteção é a 

dignidade sexual da pessoa humana e não os costumes, pouco importando o gênero da 

vítima – se homem ou mulher – e, ainda, o do agente
512

.  

Nesses Acórdãos, prevaleceu a posição que vê o atual crime do estupro como tipo 

misto cumulativo, significando que as condutas nele previstas – conjunção carnal e atos 

                                                           
511

 “Dizer-se que, com a Lei n° 12.015/09, o legislador pretendeu abrandar a necessária resposta penal 

àqueles que cometem crimes contra a dignidade sexual é um absurdo e, realmente, aqui precisam ser 

lembradas as considerações que RAUL RENATO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA fez à 

Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no já longínquo mês de março de 1935, 

na defesa de sua tese intitulada "Dos Juizes e da Hereditariedade", quando ali disputou a cátedra de Direito 

Judiciário  Civil: "Para que um juiz applique a lei a um facto, precisa elle de conhecel-a, bem como a 

ocorrência. Para saber a lei, necessita o juiz de não lhe ignorar a lettra, bem como de sondar-lhe o espirito. 

Não lhe ignorar a lettra é fácil; sondar-lhe o espírito, entretanto, é tarefa assás difficil. Si não é simples saber-

se, as mais das vezes, o que uma lei disse, avalie-se, então, o que não será o indagar-se o que ella pretendeu 

dizer...". Então, diante de tal advertência, registro que, historicamente, de 1940 para cá, a Lei, 

paulatinamente, vem refletindo o crescente repúdio social que merece esse gênero de crime, as espécies 

estupro e atentado violento ao pudor, em particular. Com efeito, há 70 anos atrás, época em que entrou em 

vigor o Código Penal, quando a virgindade era vista como sinônimo da honestidade da mulher, e a sua 

ausência coisa até capaz de causar a anulação de um casamento, por erro essencial sobre pessoa, a pena do 

estupro era, em abstrato, de 3 a 8 anos de reclusão, e a do atentado violento ao pudor, também em abstrato, de 

2 a 7 anos de reclusão. Depois, verificou-se que este desequilíbrio não tinha razão de ser, posto que submeter 

alguém, homem ou mulher, contra a sua vontade, mediante violência ou grave ameaça, a práticas sexuais 

diferentes da conjunção carnal, deveria ser encarado como delito de igual gravidade ao estupro. Foi o que 

restou estabelecido em 1990, pela chamada Lei dos Crimes Hediondos (n° 8.072/90), que aumentou e 

equiparou as reprimendas do estupro e do atentado violento ao pudor, fixando-as, em abstrato, entre 6 e 10 

anos de reclusão. Daquele tempo a esta parte, a ousadia e a desfaçatez dos criminosos só cresceu, 

infelizmente, e ninguém, em sã consciência, pode negar isto. Portanto, é um despropósito imaginar e, o que é 

pior, afirmar, que a Lei n° 12.015/09 é mais favorável àqueles que cometem crimes contra a dignidade 

sexual, faceta importantíssima da própria dignidade humana, princípio protegido constitucionalmente no 

nosso país e pilar do Estado de Direito”. (Habeas Corpus 990.09.334024-0 – 6ª Câm. – Rel. Ricardo 

Tucunduva, j. 29.04.2010) No mesmo sentido: Apelação Criminal 993.08.002039-6 – 3ª Câm. – Rel. Ruy 

Alberto Leme Cavalheiro, j. 29.06.2010; Apelação Criminal 990.09.295707-4 – 4ª Câm. – Rel. Luis Soares 

de Mello, j. 23.03.2010; Apelação Criminal 990.09.101766-3 – 4ª Câm. – Rel. Luis Soares de Mello, j. 

10.11.2009; 
512

 “Talvez, tenha pretendido o legislador uniformizar a índole sexual desvirtuada, buscando a isonomia 

prevista na Constituição Federal, o que fez ao reunir as condutas num só tipo. Isso não significa, frise-se, 

intenção de minorar ou de reduzir pena ou os limites de atuação ilícita. O objetivo foi, ao que tudo indica, o 

de equiparar o gênero (humano), no sentido de atender ao princípio da igualdade, e retirar a idéia de que o 

que era objeto de proteção era a violação aos costumes, para assentar-se que é a dignidade sexual das pessoas 

o alvo de proteção da norma penal” (Habeas Corpus 990.09.309680-3 – 4ª Câm. – Rel. Augusto de Siqueira, 

j. 16.03.2010). No mesmo sentido: Apelação 990.09.187575-9 – 5ª Câm. – Rel. Sérgio Rui, j. 17.06.2010; 
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libidinosos diversos - caso praticadas pelo agente, ainda que contra a mesma vítima e no 

mesmo contexto fático, ensejam a caracterização de dois crimes e não um só
513

.   

Ainda, inexistindo nexo causal entre as condutas da conjunção carnal e demais 

atos libidinosos, impossível o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo que agora 

as duas figuras delitivas estejam abarcadas no mesmo tipo penal
514

.  

Cabe ressaltar que em um dos Acórdãos, em que a vítima suportou conjunção 

carnal, coito anal e sexo oral, consistente em felação, o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo reconheceu a prática de três crimes de estupro: para dois deles, coito anal e 

felação, a continuidade delitiva restou caracterizada. Entretanto, sob o argumento da 

ausência de nexo causal desses atos com a conjunção carnal também praticada, aplicou a 

regra do concurso material, somando-se as penas. 
515

 

                                                           
513

 “Por considerar que o artigo 213 do Código Penal, após as alterações promovidas pela Lei 12.015/09, 

encerra "tipo penal conjunto cumulativo, estando previstas, dessa forma, duas condutas distintas", o d. 

Magistrado indeferiu o pedido de reconhecimento de crime único formulado em sede de execução (fls. 

15/16). Neste contexto, agiu acertadamente o d. Magistrado. Ora, a despeito de haver revogado o artigo 214 

do Código Penal, a Lei 12.015/09 não promoveu abolição do crime de atentado violento ao pudor (abolitio 

criminis), que agora passou a ser tratado no artigo 213 do mesmo diploma legal, como uma das modalidades 

do crime e estupro. Na verdade, o crime de estupro agora prevê duas condutas delitivas autônomas e 

independentes (a conjunção carnal e a prática de outro ato libidinoso), decorrentes de desígnios autônomos, 

que não guardam qualquer relação causal entre si e, ainda que praticadas em um mesmo contexto, não 

autorizam o reconhecimento do crime único” (Habeas Corpus 990.10.107351-0 – 9ª Câm. – Rel. Sérgio 

Coelho, j. 29.07.2010). No mesmo sentido: Habeas Corpus 990.10.115479-0 – 14ª Câm. – Rel. Walter da 

Silva, j. 15.06.2010; Revisão Criminal 993.03.076459-6 – 3º Grupo de Câmaras - Rel. Sérgio Ribas, j. 

24.06.2010; Habeas Corpus 990.09.243893-0 – 5ª Câm. – Rel. Juvenal Duarte, j. 01.07.2010; Revisão 

Criminal 993.04.008574-8 – 3º Grupo de Câmaras – Rel. Sérgio Ribas, j. 24.06.2010; Apelação Criminal 

990.10.013503-1 – 5ª Câm. – Rel. Pinheiro Franco, j. 24.06.2010; Apelação 990.09.076322-1 – 5ª Câm. – 

Rel. Pinheiro Franco, j. 06.05.2010; Apelação Criminal 990.09.137082-7 – 13ª Câm. – Rel. Renê Ricupero, j. 

25.03.2010; Habeas Corpus 990.09.374147-4 – 5ª Câm. – Rel. Marco Zanuzzi, j. 11.03.2010; Embargos 

Infringentes 993;02.010099-7/5001 – 5ª Câm. – Rel. Tristão Ribeiro, j. 03.03.2010; Apelação Criminal 

990.09.223642-3 – 5ª Câm. – Rel. Marcos Zanuzzi, j. 19.11.2009; Revisão Criminal 993.06.078326-2 – 3º 

Grupo de Câmaras – Rel. Tristão Ribeiro, j. 12.11.2009; Apelação Criminal 990.09.197554-0 – 5ª Câm. – 

Rel. Marcos Zanuzzi, j. 05.11.2009; Apelação Criminal 990.09.007317-9 – 5ª Câm. – Rel. Sérgio Rui, j. 

22.10.2009; 
514

 “Cumpre destacar que embora a Lei n.° 12.015/09 tenha dispensado novo tratamento à matéria, revogando 

o artigo 214, do Código Penal (que cuidava do atentado violento ao pudor), e dado nova redação ao artigo 

213, do mesmo diploma, o certo é que o dispositivo em questão traz em seu bojo duas condutas típicas 

distintas e autônomas, quais sejam a conjunção carnal e a prática de outro ato libidinoso, não havendo como 

se admitir nexo causal entre essas condutas, ainda que praticadas num mesmo contexto fático e de forma 

sucessiva”. (Apelação 990.10.099979-6 – 5ª Câm. – Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.08.2010); No mesmo sentido: 

Apelação Criminal 990.09.324710-0 – 3ª Câm. – Rel. Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, j. 

13.07.2010; Apelação Criminal 990.09.065535-6 – 5ª Câm. – Rel. Tristão Ribeiro; Apelação Criminal 

990.09.122807- 5ª Câm. – Rel. Tristão Ribeiro, j. 29.04.2010; Habeas Corpus 990.09.305524-4 – 5ª Câm. – 

Rel. Marcus Zanuzzi, j. 21.01.2010; Apelação Criminal 990.08.052458-5 – 5ª Câm. – Rel. Juvenal Duarte, j. 

17.12.2009; 
515

 “Passo outro, cumpre consignar que, com a superveniência da Lei n° 12.015/2009, em vigor desde 

10.8.2009, que introduziu alterações nos dispositivos do Código Penal, as condutas em comento se amoldam 

agora à figura típica do artigo 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: Pena - reclusão, de 

6 (seis) a 10 (dez) anos). Destarte, verifica-se que as condutas perpetradas pelo réu se subsumem 

perfeitamente ao tipo em tela, a revelar, também por isso, inarredável o edito condenatório. As penas, 
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3.2.1.b Dos Acórdãos que reconheceram a continuidade delitiva 

 

Se o novo tipo penal do estupro, ao reunir os antigos estupro e atentado violento 

ao pudor em um único dispositivo penal, continua a criminalizar duas condutas 

independentes e, mesmo que praticadas contra uma única vítima, enseja a prática de dois 

crimes e não um só, em 24 (vinte e quatro) Acórdãos, o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo entendeu impossível não reconhecer a continuidade delitiva, já que os crimes, 

com a reunião, passaram a ser da mesma espécie delitiva
516

. 

Além da identidade de espécies, em alguns Acórdãos pontuou-se que punir de 

forma idêntica o agente que praticou mais de uma das condutas previstas no artigo 213 do 

Código Penal e aquele que praticou uma só seria desproporcional, implicando inequívoco 

privilégio
517

.  

Ressalvou-se, ademais, que considerar crime único violações múltiplas praticadas 

em um mesmo contexto seria, sobretudo, injusto com a vítima, já que implica 

desconsiderar parte dos atos sexuais forçados a que restou subjugada
518

.  

Com exceção de dois casos, em que a continuidade delitiva havia sido aplicada 

antes mesmo da alteração legislativa, todos os demais Acórdãos reconheceram a benesse 

legal apenas em decorrência da edição da Lei 12.015/09. Isso significa que as condenações 

anteriores haviam se dado por concurso material.  

                                                                                                                                                                                
todavia, exigem ajuste, pois, além da conjunção carnal consumada, perpetrada no primeiro episódio, o 

acusado obrigou e submeteu a ofendida, na mesma ocasião, à prática de outros dois delitos de atentado 

violento ao pudor (sexo oral e coito anal), os quais, evidentemente, não podem ser tidos como atos 

preparatórios do primeiro crime sexual. Assim, pese embora a alteração legislativa referida, tem-se que deve 

ser reconhecida, in casu, o concurso material de crimes entre o coito vaginal e os dois delitos subsequentes 

(sexo oral e coito anal), estes praticados em continuidade delitiva”. (Apelação Criminal 993.07.061123-5 – 5ª 

Câm. – Rel. Juvenal Duarte, j. 29.04.2010) 
516

 Apelação Criminal 993.05.007850-7 – 8º Câm. – Rel. Alberto Mariz de Oliveira, j. 17.12.2009; Apelação 

Criminal 993.06.006442-8 – 3ª Câm. – Rel. Geraldo Wohlers, j. 27.07.2010; Apelação Criminal 

993.07.115779-1 – 3ª Câm. – Rel. Geraldo Wohlers, 27.07.2010; Apelação Criminal 990.09.243893-0 – 16ª 

Câm. – Rel. Pedro Menin, j. 29.06.2010; Revisão Criminal 993.03.087529-0 – 3º Grupo de Câmaras – Rel. 

José Raul Gavião de Almeida, j. 06.05.2010; Apelação Criminal 990.09.161934-5 – 4ª Câm. – Rel. Salles 

Abreu, j. 13.04.2010; Apelação Criminal 990.09.012245-5 – 16ª Câm. – Rel. Pedro Menin, j. 16.03.2010; 

Apelação Criminal 990.09.132453-1 – 16ª Câm. – Rel. Alberto Mariz de Oliveira, j. 23.02.2010; Revisão 

Criminal 993.02.028926-7 – 6ª Grupo de Câmaras. – Rel. Angelica de Almeida, j. 30.09.2009; Apelação 

Criminal 990.09.274363-5 – 9ª Câm. – Rel. Roberto Midolla, j. 04.03.2010; Apelação Criminal 

990.09.126413-0 – 4ª Câm. – Rel. Euvaldo Chaib, j. 26.01.2010; Revisão Criminal 993.02.032642-1 – 6º 

Grupo de Câmaras – Rel. Angelica de Almeida, j. 11.11.2009; Apelação Criminal 990.09.218310-9 – 4ª 

Câm. – Rel. Salles Abreu, j. 12.01.2010; Apelação Criminal 993.08.028816-0 – 16ª Câm. – Rel. Décio 

Barretti, j. 15.12.2009;  
517

 Apelação Criminal 993.08.009562-0 – 13ª Câm. – Rel. Cardoso Perpétuo, j. 24.06.2010; Apelação 

Criminal 993.07.107046-7 – 13ª Câm. – Rel. Cardoso Perpétuo, j. 10.05.2010; Apelação Criminosa 

993.08.043536-7 – 13ª Câm. – Rel. Cardoso Perpétuo, j. 06.05.2010; 
518

 Habeas Corpus 990.10.107269-6 – 11ª Câm. – Rel. Oliveira Passos, j. 12.05.2010.  
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Portanto, a diminuição da reprimenda do agente foi visível, ainda que o percentual 

de aumento pela continuidade tenha variado de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). 

Um dos Acórdãos chamou atenção
519

.  

O Réu, em primeiro grau, havia sido condenado pelo estupro, em continuidade, 

em concurso material com o atentado violento ao pudor, também em continuidade, 

praticados ao longo de (06) seis anos contra a filha.  A filha chegou a engravidar do 

próprio pai. A reprimenda estabelecida: 31 (trinta e um) anos e 03(três) meses de reclusão, 

sendo 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias para o estupro continuado e 15 

(quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias para o atentado violento ao pudor 

continuado.    

Em sede de recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 

virtude da edição da Lei 12.015/09, reconheceu a possibilidade da continuidade delitiva 

entre todos os crimes praticados, inclusive entre os blocos formados pelos estupros e 

atentados violento ao pudor.  

Entretanto, ao estabelecer a reprimenda, o Tribunal de Justiça do Estado de Paulo, 

pela continuidade delitiva, manteve, até por inexistir possibilidade legal de exasperação, o 

percentual máximo de aumento de 2/3 (dois terços), já aplicado pelo juízo de primeiro 

grau.  

Assim, mesmo reconhecendo a possibilidade da continuidade delitiva entre a 

conjunção carnal e os atos libidinosos cometidos contra uma mesma vítima, em um único 

contexto, quanto à pena final cominada, na prática, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo excluiu da condenação anterior o montante referente a um dos crimes
520

, já que a 

nova reprimenda foi de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.   

Em outro caso
521

, também envolvendo agressões múltiplas e reiteradas contra uma 

mesma vítima, o reconhecimento da continuidade delitiva entre a conjunção carnal e ato 

libidinoso praticados em um mesmo contexto fático, não anulou a continuidade já aplicada 

pela reiteração dessas agressões ao longo do tempo.  

                                                           
519

 Apelação Criminal 990.09.043601-8 – 5ª Câm. – Rel. Marco Zanuzzi, j. 03.09.2009.  
520

 Pelo Acórdão, a reprimenda final estabelecida ao réu foi exatamente a metade da punição cominada em 

sede de primeiro grau. A pena, no Tribunal de Justiça, foi fixada da seguinte maneira: mantida a pena-base de 

09 (nove) anos fixada pelo Juízo de Primeiro Grau, aplicou a atenuante da confissão, descontando 1/6 (um 

sexto), resultando em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses; posteriormente, incidiu a causa de aumento de ¼ (um 

quarto) pela circunstância do crime ter sido praticado por ascendente, resultando em 09 (nove) anos e 04 

(quatro) meses e 15 (quinze) dias; por fim, manteve-se o percentual máximo de 2/3 (dois terços), pela 

continuidade delitiva, resultando em uma pena final de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias 

de reclusão.   
521

 Apelação Criminal 990.09.065042-7 – 5ª Câm. – Rel. Marcos Zanuzzi, j. 20.08.2009. 
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Isso porque, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fez incidir o percentual 

de aumento da ½ (metade), pela continuidade, por duas vezes.  

Seja como for, de uma pena de 31 (trinta e um) anos e 06 (seis) meses, passou-se 

à pena de 14 (quatorze anos de reclusão). No caso, a vítima contava com 06 (seis) anos de 

idade quando os abusos se iniciaram e duraram por 02 (dois) anos. O agente era amásio da 

avó da criança, aproveitou-se da circunstância da coabitação para a prática dos atos sexuais 

que, além da conjunção carnal forçada, consistiram em coito anal e felação. 

 

3.2.1.c Dos Acórdãos que reconheceram o crime único 

 

Do contingente de Acórdãos que trataram de agressões múltiplas envolvendo uma 

única vítima, proferidos posteriormente à edição da Lei 12.015/09, como dito, a absoluta 

maioria – 58,64% - adotou a tese do crime único.  

Portanto, para esse universo de casos, que numericamente correspondeu a 78 

Acórdãos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afirmou que a prática da 

conjunção carnal e um ou mais ato libidinoso contra uma mesma vítima não 

descaracterizaria a ocorrência de um único crime de estupro pelo agente. 

Já se viu que para os que defendem a caracterização de um único crime, a 

eventual prática de agressões múltiplas contra a vítima haveria de ser levada em conta 

quando da fixação da pena, elevando-se, por conseguinte, a punição para além da mínima 

estabelecida no tipo penal.  

Entretanto, em 36 dos casos em que se entendeu pela prática de crime único, a 

circunstância de agressões múltiplas não teve qualquer impacto na majoração da pena-base 

aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.   

Com efeito, nesses casos, ou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou a 

pena-base no mínimo legal – 06 anos
522

 – ou simplesmente reduziu, pela metade, a pena 

                                                           
522

 Revisão Criminal 993.05.072492-1 – 4º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargadora Maria Tereza do 

Amaral, j. 03.08.2009; Revisão Criminal 993.02.005025-6 – 4º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador 

Poças Leitão, j. 25.03.2010; Apelação Criminal 990.08.173166-5 – 7ª Câm. – Rel. Desembargador Cláudio 

Caldeira, j. 29.07.2010; Apelação Criminal 990.09.291590-8 – 4ª Câm. – Rel. Desembargador Euvaldo 

Chaib, j. 11.05.2010; Apelação Criminal 990.09.321274-9 – 2 – 2ª Câm. – Rel. Desembargador Almeida 

Sampaio, j. 24.05.2010; Embargos Infringentes 990.09.014211-1/50000 – 11ª Câm. – Rel. Desembargador 

Guilherme G. Strerger; Revisão Criminal 990.09.169046-5 – 1º Grupo de Câmaras – Rel. Desembargador 

Marco Nahum, j. 10.05.2010; Apelação Criminal 993.07.054078-8 – 8ª Câm. – Rel. Desembargador Luis 

Carlos de Souza Lourenço, j, 15.04.2010; Apelação Criminal 993.08.046906-7 – 12ª Câm. – Rel. 

Desembargador Breno Guimarães, j. 27.01.2010; Apelação Criminal 990.09.234300-9 – 6ª Câm. – Rel. 

Desembargador Machado de Andrade, j. 04.03.2010; Apelação Criminal 993.07.067925-5 – 9ª Câm. – Rel. 



169 

 

anteriormente aplicada pelo Juízo de Primeiro Grau, ao excluir da condenação a punição 

pelo antigo crime do atentado violento ao pudor
523

. 

Isso significa que em quase metade dos casos em que houve o reconhecimento de 

crime único, a prática de um ou mais ato libidinoso de igual gravidade ao da conjunção 

carnal foi completamente desprezada, não impactando, em nada, a pena final do agente.  

Tal situação é desproporcional e injusta se comparada à pena aplicada ao agente 

que praticou contra a vítima exclusivamente à conjunção carnal forçada. 

Sobretudo, injusta para com a vítima que, inegavelmente, ao sofrer agressões 

múltiplas, teve sua dignidade sexual mais gravemente atingida, não se podendo 

compactuar com a ideia de que restar subjugada ao coito anal, sexo oral ou mesmo a 

introdução de objetos no canal vaginal ou retal, concomitantemente à conjunção carnal, 

pouco importa, sob a justificativa de que qualquer um desses atos isolados já seria 

suficiente para violar o bem jurídico tutelado. 

Nos casos em que a multiplicidade de atos sexuais impactou na pena-base fixada, 

o percentual de aumento ficou entre o intervalo de 1/6 (um sexto) a ½ (metade). 

Em maior número, ou seja, 11 (onze) casos, a multiplicidade dos atos implicou 

aumento de 1/6 da pena base, resultando em 07 (sete) anos de reclusão
524

; em 07 (sete), o 
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aumento foi de 1/3 da pena base, isto é, fixada em 08 (oito) anos de reclusão
525

; também 

em 07 (sete), o percentual de aumento foi da metade, chegando a uma pena de 09 (nove) 

anos
526

. 

Em 04 (quatro) casos, aplicou-se a pena máxima, 10 (dez) anos
527

; em 01 (um), a 

pena base foi fixada em 12 (doze) anos
528

; em um único caso, a multiplicidade de atos 

implicou aumento de 06 (seis) meses na pena base
529

. 

Seja como for, ainda que a diversidade de atos sexuais praticados em um mesmo 

contexto contra uma única vítima tenha impactado na fixação da pena-base, o fato é que 

comparada à condenação aplicada quando vigente a antiga sistemática dos crimes sexuais, 

houve um inegável abrandamento da punição, como se visualizará com o detalhamento de 

05 (cinco) casos julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

O primeiro deles, um recurso de apelação
530

. Em sede de primeira instância, o réu, 

no caso, tio da vítima, havia sido condenado à pena de 21 anos de reclusão, pelos crimes de 

estupro e atentado violento ao pudor, em concurso material, incidindo, ainda, a causa de 

aumento do artigo 226, II, Código Penal.  
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As agressões sexuais iniciaram quando a sobrinha tinha 06 (seis) anos e 

perduraram até que completasse 09 (nove) anos de idade. Ou seja, os abusos foram 

praticados ao longo de 03 (três) anos, sendo que algumas vezes, o réu constrangia a 

pequena vítima à conjunção carnal; outras, ao coito anal e, várias vezes, às duas condutas, 

concomitantemente. 

Interposto Recurso de Apelação só defensivo, o Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo, inicialmente, revisou a pena-base fixada pelo Juízo Monocrático. Com efeito, 

sob o argumento de que as consequências do ato já teriam sido valoradas pelo legislador na 

eleição do patamar mínimo e máximo, a majoração da pena-base, para além da mínima, foi 

tida por indevida. Portanto, pena-base estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão. 

Em vista da edição da Lei 12.015/09, o Tribunal de Justiça, ao argumento de não 

mais persistir figura autônoma do crime de atentado violento ao pudor, absolveu o réu 

dessa imputação, remanescendo, portanto, somente a pena do estupro. A multiplicidade de 

atos não foi levada em conta, para a fixação da pena-base, acima da mínima legal. A 

reprimenda final do réu restou fixada em 09 (nove) anos, apenas pela incidência, na 

espécie, da causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal, pela circunstância de o 

crime ter sido praticado pelo tio.   

Resta evidente, portanto, que o coito anal a que submetida a pequena vítima não 

passou de um irrelevante penal, já que não influiu, em nada, na fixação da pena. Na 

verdade, tivesse o réu compelido a vítima somente à conjunção carnal teria recebido 

idêntica punição.  

O caso chama mais atenção e acaba sendo ainda mais desproporcional, na medida 

em que a reiteração dos atos sexuais – conjunção carnal e coito anal – praticados ao longo 

de (03) três longos anos, igualmente, não tiveram qualquer relevância, já que não houve a 

incidência de percentual de aumento pela continuidade delitiva. 

Pelo o que se constata do Acórdão, a circunstância da continuidade delitiva pela 

reiteração das práticas sexuais contra a vítima não foi levada a efeito já na condenação de 

primeiro grau.  E, inexistindo recurso de acusação específico, o Tribunal de Justiça, ainda 

que entendesse cabível, não poderia aplicar a regra da continuidade delitiva, sem incorrer 

em prejuízo ao réu.  

Não obstante, o Tribunal, não só poderia como deveria, atentando-se para a maior 

culpabilidade do réu e, sobretudo, para o grau de lesão à dignidade sexual da vítima, pela 

multiplicidade de atos sexuais praticados, ter fixado a pena-base acima do mínimo legal.  
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Em um segundo Acórdão
531

, também proferido em sede de recurso de apelação, a 

tese de crime único, adotada pelo Tribunal de Justiça, resultou na punição do agente pelo 

crime sexual - em que praticados os atos de conjunção carnal, coito anal e felação - à pena 

de 06 (seis) anos; enquanto que pelo o crime de roubo de R$ 10,00 (dez reais), em 

detrimento da mesma vítima, a pena cominada foi de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de reclusão.  

O réu, em primeira instância, já havia sido condenado pelos crimes sexuais do 

estupro e do atentado violento ao pudor, em continuidade delitiva, à pena de 10 (dez) anos 

de reclusão. Pelo roubo, com emprego de arma de fogo, acabou condenado a 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Isso porque, no mesmo contexto fático-temporal, 

constrangeu a vítima à conjunção carnal, ao coito anal, a praticar felação, finalizando por 

roubá-la na quantia de R$ 10,00 (dez reais), bem como cartões de crédito e documento de 

identidade. 

Entretanto, adotando a tese do crime único, segundo a qual a eventual prática de 

mais de uma das condutas atualmente previstas no artigo 213 do Código Penal não 

configura mais de uma figura delitiva, o Tribunal de Justiça excluiu da condenação a 

majoração pela continuidade delitiva, mantendo, por conseguinte, a pena-base mínima 

fixada pelo juízo de primeiro grau.  

Quanto à pena do crime de roubo, nenhuma correção: manteve-se a pena mínima, 

04 (quatro) anos, acrescidas de 1/3 (um terço), pelo uso de arma de fogo, resultando em 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 

Percebe-se que, tal qual o Acórdão anterior, a multiplicidade de atos sexuais não 

teve qualquer impacto na fixação da reprimenda do réu. Tivesse ele constrangido a vítima 

somente à conjunção carnal – o que não é pouco – teria recebido idêntica pena.  

A situação é ainda mais curiosa ao se constatar que o Réu, pelo roubo de R$ 10,00 

(dez reais) da vítima, teve praticamente a mesma pena infligida pelos múltiplos atos 

sexuais forçados - conjunção carnal, coito anal e sexo oral - nela praticados.  

Poder-se-ia argumentar que a pena cominada ao roubo foi exasperada em 1/3 (um 

terço) pelo emprego da arma de fogo. Ou seja, caso se tratasse de um roubo simples, a pena 

infligida seria de 04 (quatro) anos, seguindo os critérios da pena-base estabelecidos no 

Acórdão. De toda forma, inegável que a arma de fogo serviu ao constrangimento da vítima 
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às práticas dos atos sexuais. Ademais, caso não houvesse a subtração da quantia de R$ 

10,00 (dez reais), ao réu se imputaria, no máximo, o crime de porte ilegal de arma, cuja 

pena mínima é de 02 (dois) anos. 

É bem verdade que a pena do roubo somada à estabelecida pelo crime sexual, de 

certa forma serviu à reprovação do agente, pelos crimes cometidos. No entanto, a punição 

quanto ao crime sexual e o crime de roubo, analisada individualmente, deixa flagrante que 

ou o bem jurídico patrimônio é muito valorado ou a dignidade sexual do ser humano tem 

valido muito pouco.  

O terceiro Acórdão
532

 também adotou a tese de crime único e, igualmente, a 

circunstância da multiplicidade dos atos sexuais praticados contra a vítima não influiu na 

fixação da pena. A reprimenda estabelecida: 06 (seis) anos de reclusão.  

O destaque para o caso se dá em virtude de também o regime de cumprimento da 

pena privativa de liberdade ter sido alterado – do fechado para o semiaberto – em função 

da pena final estabelecida. 

Cabe ressaltar que o Réu havia sido condenado a 15 (quinze) anos de reclusão, 

pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, em concurso material, com 

incidência de causa de aumento pela circunstância de ser ele casado, praticados contra uma 

única vítima, no mesmo contexto. Não há especificação do ato libidinoso praticado.  

Ao analisar o recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de Justiça, 

acertadamente, excluiu da condenação o aumento pela circunstância de ser o réu casado, 

visto que desde 2005, por intermédio da Lei 11.106/05, o inciso III, do artigo 226, do 

Código Penal, está revogado.  

E, afastando o concurso material, sob o entendimento de que pratica um único 

crime de estupro aquele que constrange a vítima à conjunção carnal e também a um ou 

mais ato libidinoso diverso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao estabelecer a 

reprimenda final do réu, manteve a pena-base mínima de 06 (seis) anos fixada pela 

sentença de primeiro grau.  

Todavia, além da punição do réu não ultrapassar a mínima legal, a despeito da 

multiplicidade dos atos sexuais praticados, surpreendeu, sobretudo pelas justificativas, a 

alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do fechado para 

o semiaberto. 
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Com efeito, ao fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena 

privativa de liberdade, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aduziu que o fato de o 

réu ostentar outras condenações por crimes sexuais não era impeditivo à fixação do regime 

menos gravoso, dada a primariedade. 

Continuando a fundamentação, constou do Acórdão que:  

 

nem todo o crime hediondo assim etiquetado pelo legislador contém os mesmos 

requintes de perversidade, são praticados por agentes de idêntico grau de 

periculosidade, fazem decorrer para a vítima as mesmas consequências, ou 

causam para a coletividade o mesmo impacto, e por isso nem sempre haverão de 

ser cumpridos, ausentes outras considerações, inicial ou integralmente no regime 

fechado, sem se permitir ao Estado uma melhor atividade no sentido de, pela 

pena, retribuir e satisfazer pelo crime praticado. 

  

Obviamente, em vista da fixação do regime semiaberto, pelo menos nesse 

específico caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo declarou ser o estupro 

consumado, frisa-se, em que praticados atos sexuais múltiplos contra a vítima, um crime 

não tão reprovável, a justificar o regime inicial fechado de cumprimento da pena. 

Em outro Acórdão
533

, proferido em sede de habeas corpus, o Tribunal de Justiça, 

por adotar a tese do crime único, excluiu da condenação do réu a pena imposta pelo antigo 

crime do atentado violento ao pudor, mantendo a condenação apenas quanto ao crime do 

estupro.  

Nenhuma novidade, comparada aos Acórdãos anteriores. Entretanto, no caso, o 

réu havia sido condenado em primeira instância, pelo estupro tentado e não consumado. 

Com efeito, após ter sido condenado definitivamente à pena de 15 anos de 

reclusão, em regime fechado, pelo atentado violento ao pudor consumado e pelo estupro 

tentado, em concurso material, o réu pleiteou ao juízo de execuções a extinção da pena 

imposta quanto ao primeiro crime, alegando a revogação, em decorrência da 

superveniência da Lei 12.015/09.  

Negado o pleito, em favor dele impetrou-se habeas corpus, tendo a ordem sido 

deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o fim de excluir da 

condenação a pena imposta ao crime de atentado violento ao pudor, remanescendo apenas 

a pena cominada ao crime do estupro tentado.  

Para tanto, argumentou-se que o legislador, ao reunir, sob o mesmo tipo penal, as 

antigas figuras do atentado violento ao pudor e do estupro, teria apenas reconhecido a 
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grande similaridade entre elas e, por conseguinte, a impertinência de mantê-las em tipos 

autônomos, apenas em razão de formas distintas de execução. 

Constou do Acórdão, a título de reforço de tese, o seguinte paralelo com o crime 

de lesão corporal:  

Em raciocínio analógico, seria como distinguir-se a figura da lesão corporal caso 

ela fosse praticada com as próprias mãos, ou por meio dessas e também de um 

porrete ou de uma faca. É óbvio que existem diferentes graus de lesividade na 

conduta de alguém que agride outrem com um soco e aquele que completa a 

violência utilizando uma faca. Contudo, não se pode condenar por concurso 

material de lesões corporais dolosas alguém que esmurra a vítima e depois, 

portando um porrete, continua a agressão. A conduta será mais gravosa, mas se 

tratará, ainda, de crime único e, na punição, a maior gravidade da conduta será 

aferida quando da análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase do 

sistema trifásico (art. 59 do CP). 

 

Não há, no Acórdão, especificação de qual ato libidinoso foi praticado contra a 

vítima. Também não se distingue o quanto de pena foi aplicada ao estupro tentado e ao 

atentado violento ao pudor consumado. Sabe-se somente que o Réu, pela prática desses 

crimes, em concurso material, foi condenado a 15 (quinze) anos de reclusão.  

Mesmo que se concorde com a posição de que a prática de duas ou mais condutas 

previstas no atual crime do estupro não enseja a caracterização de mais de uma figura 

delitiva, não há como compactuar com a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo de manter somente a condenação pelo estupro tentado. 

Ainda que a Lei 12.015/09 tenha revogado o artigo 214 do Código Penal, o fato é 

que a conduta nele prevista não deixou de ser crime. Ao contrário, passou a ser prevista no 

novo artigo 213, como uma das modalidades de estupro. Portanto, mesmo que a conjunção 

carnal tenha ficado apenas na tentativa, o ato libidinoso praticado contra a vítima já seria 

suficiente para caracterizar a figura do estupro consumado. 

Percebe-se que ao excluir da condenação a pena do atentado violento ao pudor, 

remanescendo tão somente a pena do estupro tentado, o Tribunal de Justiça não só deixou 

de levar em conta o ato libidinoso praticado contra a vítima na reprimenda do réu. Na 

verdade, pela decisão do Tribunal, é como se o ato libidinoso não tivesse sido praticado.  

Também o paralelo estabelecido no Acórdão entre o crime de estupro e de lesão 

corporal não se sustenta.  

O crime de lesão corporal possui gradações, iniciando com as leves, passando 

pelas graves, finalizando com as lesões seguida de morte, todas com intervalos de penas 

bastante diversos. Portanto, a forma com que praticada, dependendo da gravidade da lesão 

à integridade física, traz sim implicações na caracterização de qual tipo de lesão corporal 

esta a se falar.  
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A depender da extensão da lesão, decorrente do número de atos de agressões 

empregados, ainda que não se caracterize mais de um crime, enseja, ao menos, uma figura 

qualificada de lesão corporal, ficando a reprimenda sujeita não a um aumento da pena-

base, mas sim a outro intervalo de punição. 

No caso do estupro, a multiplicidade de atos sexuais que, inegavelmente, implica 

maior extensão de lesão à dignidade sexual da vítima, não tem servido sequer para fixar a 

pena-base além da mínima.  

Ainda quanto ao paralelo constante do Acórdão, importa consignar que há quem 

sustente que o crime sexual não deixa de ser uma lesão corporal e que a tipificação 

autônoma somente se dá por razões de cunho moralista.  

Obviamente, não se compactua com tal posição. A dignidade sexual é um bem 

jurídico diverso e autônomo ao da integridade física. Tanto é assim que a lesão corporal 

decorrente da violência empregada para a consecução do crime sexual sempre ensejou a 

caracterização da figura qualificada, com aumento significativo no intervalo das penas 

abstrativamente previstas.  

De toda forma, enquanto o tipo penal da lesão corporal comporta a figura 

qualificada pelo um maior grau de lesão à integridade física, no estupro, o maior grau de 

lesão à dignidade sexual pela multiplicidade de atos não implica caracterização de figura 

qualificada. Ao contrário, a figura qualificada tem por elemento definidor a lesão ao bem 

jurídico integridade física e não uma maior extensão de lesão à dignidade sexual da vítima. 

  

3.2.2 Dos Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça 

 

No Superior Tribunal de Justiça, a conjugação da expressão “estupro e atentado e 

violento e pudor” com o período de 07/08/2009 a 06/08/2010 retornou 64 (sessenta e 

quatro) Acórdãos. Desses, 09 (nove) disseram respeito a violações múltiplas praticadas 

contra uma mesma vítima. 

Em 02 (dois) deles, a Lei 12.015/09 e respectivas inovações não foram 

mencionadas
534

.  

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu de um habeas corpus, em que se 

intentava a extinção da condenação pelo antigo atentado violento ao pudor, sob o 
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argumento de que eventual caráter mais benéfico da Lei 12.015/09 haveria de ser deduzido 

no Juízo de Execução, dado o transito em julgado
535

. 

Excluídos esses três casos, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se em 06 

(seis) Acórdãos, envolvendo atos múltiplos praticados contra uma mesma vítima. 

Em 04 (quatro), adotou-se a posição de que a conjunção carnal e outro ato 

libidinoso praticados contra a vítima em um mesmo contexto enseja a aplicação do 

concurso material. Nos 02 (dois) demais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu 

caracterizado um único crime de estupro. Nenhum reconheceu a possibilidade de se aplicar 

a continuidade delitiva. 

Os Acórdãos em que se aplicou o concurso material foram proferidos pela Quinta 

Turma e tiveram como relatores os Ministros Laurita
536

 Vaz e Felix Fischer
537

.  

Para a Ministra Laurita Vaz, a Lei 12.015/09 desperta inúmeras manifestações, 

ensejando as mais diversas posições, justamente por aglutinar, em um único tipo penal, 

condutas que antes eram previstas em duas figuras penais distintas, prescrevendo, no 

entanto, a título de reprimenda, pena equivalente à cominada isoladamente a cada um dos 

antigos crimes.  

Para ela, contudo, ainda que reunidas sob o mesmo dispositivo penal, as condutas 

da conjunção carnal e de outros atos libidinosos, caso praticadas contra uma única vítima e 

nas mesmas circunstâncias fáticas, dão ensejo a dois crimes e não um só. 

 

a prática cumulativa das condutas descritas no tipo implica um aumento 

qualitativo do tipo de injusto, e não meramente quantitativo. Trata-se de outro 

modo de dizer que as condutas descritas no caput do art. 213 do Código Penal 

não são fungíveis, ou seja, não são passíveis de serem substituídas por outras de 

mesma espécie e valor.  

 

Ainda, sendo impossível enxergar homogeneidade no modo de execução da 

conjunção carnal e dos atos libidinosos diversos, não se aplicaria a regra da continuidade 

delitiva.  

Félix Fischer também defende a cumulação de penas, caso praticada a conjunção 

carnal e outro ato libidinoso contra uma mesma vítima, dentro de um mesmo contexto 

fático-temporal. Para ele, o novo tipo penal do estupro é de natureza mista cumulativa, não 
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se vislumbrando fungibilidade entre as condutas da conjunção carnal e de atos libidinosos 

que impliquem penetração, exemplificando com o coito anal e o sexo oral, a justificar a 

ocorrência de um único crime de estupro, caso praticadas de forma concorrencial. 

Sustentar o contrário significa enfraquecer o bem jurídico que se visa tutelar
538

. 

Também pela não homogeneidade no modo de execução entre a conjunção carnal 

e outro ato libidinoso diverso de penetração, Felix Fischer não reconhece a possibilidade 

de aplicar o artigo 71 do Código Penal. 

 

Conforme a nova redação do tipo (art. 213 ou 217-A), o agente poderá praticar a 

conjunção carnal ou outros atos libidinosos. Assim, se praticar, por mais de uma 

vez, cópula vaginal, a depender do preenchimento dos requisitos do art. 71 ou 

art. 71, parágrafo único, do Código Penal, poderá, eventualmente, configurar-se 

a continuidade delitiva. Ou então, se constranger a vítima a mais de uma 

penetração (sexo anal, por exemplo, por duas vezes) de igual modo, nos mesmos 

termos, poderá ser beneficiado com a pena do crime continuado. Contudo, se 

praticada, v.g., uma penetração vaginal e outra anal, neste caso, jamais será 

possível a caracterização da continuidade, assim como já sucedia com o 

regramento anterior. É que a execução de uma forma nunca será similar a da 

outro. São condutas distintas por natureza. A teor do art. 71 do Código Penal, a 

continuidade delitiva somente estaria configurada se iguais fossem as "condições 

de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes", o que, a toda 

evidência, não será possível no caso de conjunção carnal e outro ato de 

penetração, pois entre eles não se identificará a maneira de execução e outras 

semelhantes.
539

 

 

Ainda que a 5ª Turma tenha se posicionado pelo cúmulo material quando envolto 

situação de múltiplos atos sexuais, contra uma mesma vítima, importa consignar os 

posicionamentos contrários dos Ministros Jorge Mussi e Arnaldo Esteves Lima.  

De fato, o primeiro sustenta a possibilidade de se aplicar a regra da continuidade 

delitiva, já que, a partir da Lei 12.015/09, com a reunião das condutas da conjunção carnal 

e outros atos libidinosos sob um único dispositivo penal.  
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pois, em se tratando de crimes de mesmo gênero - crimes contra os costumes -, e 

atualmente, de mesma espécie - estupro de vulnerável - e sendo as condutas 

realizadas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, 

não há qualquer óbice à sua aplicação. Assim, por externarem um panorama 

mais benéfico ao paciente, é evidente que as inovações trazidas pela referida lei 

são aplicáveis ao caso em exame, posto que são normas de caráter 

preponderantemente penal, razão pela qual incidem imediata e retroativamente 

aos crimes cometidos antes da sua vigência, independentemente da fase em que 

se encontrem, inclusive com sentença transitada em julgado, já em sede de 

execução
540

. 

 

Já o segundo defende que a reforma introduzida pela Lei 12.015/09, ao reunir em 

um único tipo penal as condutas anteriormente tipificadas em figuras penais diversas, 

transformou em crime único o constrangimento à conjunção carnal e a outro ato libidinoso. 

Assim, a prática dessas condutas em um único contexto fático e contra a mesma vítima 

caracteriza um único crime de estupro, não cogitando de continuidade delitiva. 541 

Se a Quinta Turma, ainda que sem unanimidade, continuou interpretando possível 

aplicar o concurso material, reconhecendo a prática de dois crimes de estupros quando, 

contra a mesma vítima e em dentro de um mesmo contexto, dão-se as condutas da 

conjunção carnal e de outro ato libidinoso, a Sexta Turma, por sua vez, passou a 

reconhecer nessa situação a prática de crime único. 

Celso Limongi
542

, em um Acórdão proferido em sede de habeas corpus, impetrado 

justamente para que se reconhecesse crime único a prática da conjunção carnal e outro ato 

libidinoso contra uma única vítima, no mesmo contexto fático, sustentou que a unificação 

de tais condutas em um único dispositivo penal pela Lei 12.015/09 significou um “plus 

douce” em relação ao Código Penal, sendo, de rigor a aplicação retroativa, já que 

atualmente o que se tem é um único crime de estupro, com previsão de duas condutas 

alternativas. Portanto, na situação de atos múltiplos sexuais contra uma mesma vítima e 

dentro de um mesmo contexto, inexiste concurso de crimes, pois se está diante de um 

único crime. 

Og Fernandes
543

, também em sede de habeas corpus, em vista do novo tipo penal 

do estupro, aduziu que nas situações em que há a prática concorrencial da conjunção carnal 

e outro ato libidinoso, o embate jurisprudencial antes existente acerca da possibilidade de 
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aplicar a regra da continuidade delitiva perdeu completamente o sentido, já que agora não 

há pluralidade de crimes, mas, sim crime único.   

Ainda, consignou que muito embora as modificações introduzidas pela Lei 

12.015/09 tenham decorrido na “CPI da Pedofilia”, justamente com o intuito de 

recrudescer o tratamento a crimes sexuais “(...) no ponto em que estamos enfrentando nesta 

oportunidade, estamos diante de norma mais benéfica (novatio legis in mellius)”. 

Cabe consignar que nos dois Acórdãos proferidos pela Sexta Turma as decisões 

foram unânimes. 

Quanto à redefinição da pena, em vista do reconhecimento da prática de um único 

crime de estupro, somente no Acórdão relatado por Celso Limongi a reprimenda foi fixada, 

desde logo, pelo Superior Tribunal de Justiça.  

No caso, em virtude dos atos sexuais múltiplos – conjunção carnal e coito anal – a 

pena base do réu foi fixada em 08 (oito) anos. Em vista da incidência da causa de aumento 

pelo concurso de agentes, a reprimenda final, pelo crime sexual cometido, foi de 10 (dez) 

anos.  O Réu havia sido condenado, tanto em primeira quanto em segunda instância, a pena 

de 15 anos de reclusão, pelos antigos crimes do estupro e atentado violento ao pudor contra 

a vítima, com incidência da causa de aumento pela comparsaria
544

.  

Já no Acórdão relatado por Og Fernandes, entendeu-se que a readequação da pena 

competia ao Juízo de Execução ou ao Juízo de Origem, em se tratando de sentença não 

transitada em julgado. Tal se deu justamente pelo entendimento de que a circunstância da 

prática de atos sexuais múltiplos contra a vítima deve ser levada em conta na oportunidade 

da individualização da pena.  

é preciso distinguir a situação daquele que pratica um só ato daqueloutro que 

executa dois ou mais. O momento oportuno para essa diferenciação é o da 

análise das circunstâncias judiciais. Considerando estarmos diante do remédio 

constitucional do habeas corpus, marcado pela celeridade e pela impossibilidade 

de dilação probatória, entendo ser devida a devolução do processo ao Juiz do 

feito, ou, havendo trânsito em julgado da condenação – como de fato ocorre aqui 

–, ao Juiz das execuções, a teor do que dispõe o art. 66 da Lei nº 7.210/84
545

. 

 

Ademais, neste específico caso, entendeu o Tribunal que readequar a pena, desde 

logo, significaria suprimir graus de jurisdição.  
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3.2.2.a Um aparte necessário: 

  

Como se depreende da pesquisa realizada junto ao Superior Tribunal de Justiça, 

logo que ingressou no ordenamento jurídico a Lei 12.015/09, as turmas que o compõem 

dividiram-se.  

A Quinta Turma, a despeito de posições isoladas de alguns magistrados, mesmo 

com a reunião das condutas da conjunção carnal e ato libidinoso diverso sob o mesmo tipo 

penal, continuou entendendo caracterizado mais de um crime, caso mais de uma conduta 

tenha sido praticada contra a vítima, em um mesmo contexto fático. Também continuou 

interpretando impossível aplicar a regra da continuidade delitiva, visto inexistir 

homogeneidade nos modos de execução das condutas. 

Por seu turno, a Sexta Turma passou a entender que o novo tipo penal do estupro 

passou a criminalizar o constrangimento da vítima à conjunção carnal ou a qualquer outro 

ato libidinoso, sendo certo que a ocorrência dessas duas condutas, de forma concorrencial, 

contra uma mesma vítima, não descaracteriza a prática de um único crime de estupro. 

Qualquer das condutas previstas no atual artigo 213 do Código Penal seria suficiente à 

caracterização do crime. Se praticadas várias delas, contudo, o crime continuaria único, 

sendo a maior reprovabilidade da circunstância de atos múltiplos levada a efeito somente 

na eleição da pena, dentro do intervalo previsto no tipo penal.   

Na análise jurisprudencial, cujo objetivo outro não foi que verificar, na prática, as 

implicações dessa concepção na pena do agente que constrangeu a vítima a mais de um ato 

sexual, elegeu-se, como dito, o período de um ano imediatamente posterior a vigência da 

Lei 12.105/09. 

Assim, as considerações até aqui perfilhadas tiveram por base Acórdãos 

proferidos entre o período de 07/08/2009 a 06/08/2010. 

Não obstante, o fato é que posteriormente ao período eleito para a seleção dos 

Acórdãos, a Quinta Turma reviu seu entendimento, em sede de julgamento de um Recurso 

Especial, proferido em abril de 2011
546

.  

Para não incorrer em equívocos, mesmo excepcionando um dos critérios de 

pesquisa adotado, de rigor a menção à mudança de posição, com maior detalhamento do 

caso que, aliás, ensejou o enunciado de jurisprudência 0468.  
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Após ser condenado, em primeira instância, à pena de 09 (nove) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão pela prática de dois crimes de atentado violento ao pudor, em 

continuidade e, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, igualmente em continuidade, pela 

prática de dois estupros, todos praticados contra uma única vítima, no mesmo contexto 

fático-temporal, o réu recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo, visando fosse 

reconhecida a continuidade delitiva entre todos os crimes praticados. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso defensivo, 

reconhecendo a continuidade delitiva entre todos os crimes praticados, reduzindo a pena 

para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No caso, adotou-se ¼ de aumento pela 

continuidade, em vista do número de crimes praticados.  

Há que se registrar que a vítima foi submetida à conjunção carnal, coito anal e, 

finalmente, obrigada a praticar felação no réu. Os atos sexuais ainda foram repetidos, uma 

vez mais, passado um pequeno intervalo de tempo. 

Desse julgado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, visando 

restabelecer a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, cumular as penas dos crimes 

de estupro e atentado violento ao pudor praticados contra a vítima. 

A relatoria do Recurso Especial coube à Ministra Laurita Vaz que manteve o 

entendimento quanto à natureza de tipo misto cumulativo do atual crime de estupro, bem 

como quanto à impossibilidade de se aplicar a regra da continuidade, em virtude da não 

homogeneidade na forma de execução das condutas nele previstas.  

O mesmo posicionamento foi adotado pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 

 

(...) o art. 213 do CPB, após a alteração introduzida pela Lei 12.015/09, deve ser 

classificado como um tipo misto cumulativo, porquanto a prática de mais de uma 

conduta ali prevista, quando não representar ato libidinoso em progressão à 

conjunção carnal, sem dúvida agrega maior desvalor ao fato. 5. De fato, no tipo 

penal misto alternativo, a prática de uma segunda conduta descrita no mesmo 

tipo será pela primeira absorvida, porquanto não implica em um maior desvalor 

da conduta ou do resultado, respondendo o agente por um só delito, como ocorre, 

por exemplo, no crime de tráfico em que a prática de uma ou mais condutas ali 

previstas levará ao mesmo resultado e a penalização por um único crime. Diz-se, 

então, que nesses casos há fungibilidade entre as diversas modalidades 

descritivas do tipo. 6. Aqui, ao contrário, a cópula anal ou a felação, realizadas 

no mesmo contexto fático que a conjunção carnal, não podem ser consideradas 

como um desdobramento de um só crime, pois constituem atos libidinosos 

autônomos e independentes da conjunção carnal, havendo, na verdade, violação 

a preceitos primários diversos
547

. 
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O Ministro Napoleão Nunes Maia Filho também rejeitou a possibilidade de 

aplicar a regra do artigo 71 do Código Penal, aduzindo que a despeito de as condutas 

proibidas encontrarem-se abrigadas em um mesmo tipo penal, a não homogeneidade na 

maneira de execução impede a concessão da benesse legal.  

Não obstante, o Ministro Gilson Dipp, no que foi seguido pelos Ministros Jorge 

Mussi e Adilson Vieira Macabu, reconheceu a possibilidade da continuidade delitiva, 

aduzindo, para tanto, que a Lei 12.015/09, ao reunir as condutas da conjunção carnal e dos 

atos libidinosos diversos, definitivamente, pôs um fim ao antigo debate jurisprudencial 

acerca da identidade ou não de espécie dessas figuras delitivas. 

 

 o acórdão local apenas adotou a tese de que os crimes são da mesma espécie e 

assim justificou a continuidade. Ora, não faz sentido, como sugerido no voto da 

e. Relatora, tanto propor o restabelecimento da orientação recentemente 

abandonada pelo STF quanto recusar os efeitos da aplicação da lei nova a cuja 

retroatividade ninguém pode pôr reparo
548

. 

 

De uma pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão imposta 

originariamente ao réu pelos quatro atos libidinosos e pelas duas conjunções carnais 

praticados contra a vítima passou-se a 07 (sete) anos e (06) meses de reclusão. Redução de 

mais da metade. 

Mais recentemente, em julgamento proferido exatamente no dia em que 

completados 03 (três) anos da vigência do atual crime de estupro, a Quinta Turma, em 

Acórdão relatado pelo Ministro Gilson Dipp
549

, altera novamente o posicionamento.  

A partir de então, não se está diante de crimes, praticados em continuidade.  

A prática da conjunção carnal e outro ato libidinoso contra uma mesma vítima 

passa a ser interpretada como crime único, “haja vista que os comportamentos se 

encontram previstos na mesma figura típica, devendo ser entendida a infração como de 

ação múltipla, aplicando-se somente a pena cominada no art. 213 do Código Penal, por 

uma única vez”. A circunstância da multiplicidade dos atos sexuais deve influir na 

individualização da pena, “cabendo ao Magistrado valorar a culpabilidade do agente 

quanto à pluralidade de atos/condutas na fixação da pena-base”.  

Participaram do julgamento os Ministros Laurita Vaz
550

, Jorge Mussi, Marco 

Aurélio Bellizze e Adilson Vieira Macabu. O resultado foi unânime.  
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 RESP 970.127/SP - 5ª Turma - Rel. Acórdão Ministro Gilson Dipp – Rel. Sorteada Ministra Laurita Vaz, 

j. 07/04/2011. 
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 Habeas Corpus nº. 242.925/RS – 5ª Turma – Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 07.08.2012. 
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Portanto, no Superior Tribunal de Justiça, a partir de então, casos de agressões 

sexuais múltiplas praticadas contra uma única vitima e no mesmo contexto fático-temporal 

foram julgados como crime único. 

 

3.2.3 Dos Acórdãos do Supremo Tribunal Federal 

 

No Supremo Tribunal Federal, a conjugação da expressão “estupro e atentado e 

violento e pudor” com o período “07.08.2009 a 06.08.2010”, no campo de pesquisa, 

retornou 11 (onze) Acórdãos. Desses, apenas 03 (três) disseram respeito a situações que 

envolviam conjunção carnal e outro ato libidinoso contra uma única vítima, em um mesmo 

contexto. 

Em um dos Acórdãos
551

, relatado pelo Ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo 

Tribunal Federal concedeu de ofício ordem de habeas corpus para que o Juízo de 

Execuções analisasse, como bem entendesse, eventual caráter benéfico da Lei 12.015/09, 

readequando, se fosse o caso, a pena cominada ao réu.  

O Ministro Carlos Ayres Britto, no que foi seguido pelos demais integrantes da 

Turma, aduziu que a tese de crime único, sustentada pela defesa, não havia sido apreciada 

pelas instâncias anteriores, já que tanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

quanto o Superior Tribunal de Justiça analisaram os fatos com base na legislação antiga, 

quando vigentes os antigos crimes de estupro e do atentado violento ao pudor. Ademais, 

sustentou que diante do traâsito em julgado da condenação, competiria ao Juízo de 

Execução aplicar lei penal mais benéfica.  

Da íntegra do Acórdão, fica claro que o Ministro não ingressou na análise da 

natureza do novo tipo do estupro, se mista alternativa, cumulativa e, a partir da unificação 

das figuras da conjunção carnal e de atos libidinosos em um único dispositivo legal, se 

possível ou não aplicar a regra da continuidade delitiva. 

                                                                                                                                                                                
550

 A Ministra Laurita Vaz, muito embora tenha acompanhado o relator nesse julgamento, nos Acórdãos 

posteriores que relata continua ressalvando o posicionamento quanto à natureza de tipo misto cumulativo do 

atual crime de estupro, bem como a impossibilidade de se aplicar a regra da continuidade delitiva, em virtude 

da não homogeneidade no modo de execução das condutas da conjunção carnal e de atos libidinosos 

diversos.  
551

 Habeas Corpus 102355/SP – 1ª Turma – Rel. Ministro Ayres Britto, j. 04.05.2010. 



185 

 

Já em outro caso
552

, relatado pelo Ministro Cezar Peluso, também proferido em 

sede de habeas corpus, a Suprema Corte reconheceu o caráter mais benéfico da Lei 

12.015/09, para o fim de possibilitar a aplicação da continuidade delitiva. 

  

 se o impedimento para reconhecer a continuidade delitiva entre o estupro e o 

atentado violento ao pudor residia tão-somente no fato de não serem crimes da 

mesma espécie, entendidos, pela ilustre maioria, como fatos descritos pelo 

mesmo tipo penal, tão óbice foi removido pela edição da nova lei. 

   

Sendo assim, a ordem de habeas corpus foi concedida, tendo sido restabelecida a 

decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em sede de recurso de 

apelação, havia reconhecido a continuidade delitiva entre os crimes de estupro e atentado 

violento ao pudor praticados contra a vítima, em um mesmo contexto. Essa decisão havia 

sido reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial 

interposto pelo órgão de acusação. 

O último caso
553

, também de relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, 

igualmente um habeas corpus, a ordem foi indeferida, sob o entendimento de não se 

admitir a continuidade delitiva entre a conjunção carnal e o outro ato libidinoso, ainda que 

praticados contra a mesma vítima, visto a autonomia das condutas. Eis a ementa: 

  

Habeas Corpus. Crimes de estupro e atentado violento ao pudor praticados de 

forma independente. Mesma vítima. Pedido de reconhecimento de continuidade 

delitiva. Impossibilidade. Ocorrência de concurso material. Precedentes. 1. A 

pensamento majoritário do Supremo Tribunal Federal recusa o reconhecimento 

da continuidade delitiva se os crimes de estupro e atentado violento ao pudor são 

praticados de forma autônoma, ainda que se trata de uma única vítima. 2. No 

caso, o atentado violento ao pudor não foi praticado como “prelúdio do coito” ou 

como meio para a consumação do crime de estupro. Ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, ocorrido de modo independente do estupro. Precedentes. 3. 

Habeas Corpus indeferido. 

 

Cabe destacar que neste Acórdão, o Ministro ressalva que eventual aplicação da 

Lei 12.015/09 deve ser requerida ao Juízo de Execução. 

Dos três Acórdãos que envolveram multiplas agressões sexuais contra uma única 

vítima, em verdade, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre as implicações da 

Lei 12.015/09 quanto a caracterização de um ou mais crimes em apenas um caso.  

E nesse específico caso, entendeu que a prática de conjunção carnal e outro ato 

libidinoso a que foi submetida a vítima deu ensejo a dois crimes, em continuidade delitiva. 
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 Habeas Corpus 86110/SP – 2ª Turma – Rel. Ministro Cezar Peluso, j. 02.03.2010. 
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 Habeas Corpus 100314/RS – 1ª Turma – Rel. Ministro Ayres Britto, j. 22.09.2009. 



186 

 

Portanto, se antes da vigencia da Lei 12.015/09 o Supremo Tribunal Federal não 

admitia a continuidade, o único caso julgado no intervalo de um ano imediatamente 

posterior a seu ingresso evidencia mudança de orientação. 

 

3.2.3.a Mais um aparte necessário 

 

Como dito, a ideia de eleger o período de um ano imediatamente posterior ao 

ingresso da Lei 12.015/09 no ordenamento jurídico como critério de seleção dos Acórdãos 

foi justamente o de evidenciar o impacto da alteração legislativa na reprimenda do agente 

que, dentro de um mesmo contexto e contra uma única vítima, tenha a constrangido à 

conjunção carnal e a um ou mais ato libidinoso. 

No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a eleição desse intervalo retornou 

199 (cento e noventa e nove) Acórdãos relativos a violações múltiplas, sendo o universo 

suficinte a evidenciar, na prática, a inequívoca diminuição da pena final cominada ao 

agente condenado pela prática desses atos sexuais, em virtude de se adotar a tese do crime 

único ou, mesmo, da possibilidade de aplicação da regra da continuidade delitiva. 

O universo de casos retornados na pesquisa realizada no Superior Tribunal de 

Justiça foi bem menor, já que apenas 16 (dezesseis) casos envolviam atos sexuais 

múltiplos. De toda forma, os julgados coletados no período de um ano foi suficiente a 

evidenciar a divisão inicial das duas turmas que compõem o Tribunal, em matéria penal.   

A necessidade de excepcionar o critério eleito para a pesquisa foi justamente a 

mudança de orientação da Quinta Turma que, no ano de 2011 passou a admitir a 

continuidade delitiva entre a conjunção carnal e outro ato libidinoso praticado contra uma 

única vítima e, no ano de 2012, passou a entender que a prática sucessiva desses atos, 

dentro de um mesmo contexto fático, caracterizaria um único crime de estupro. 

Já no que concerne ao Supremo Tribunal Federal, como visto, no período de até 

um ano do ingresso da Lei 12.015/09, em um único Acordão, a Suprema Corte analisou as 

implicações da novel legislação na punição do agente que praticou contra uma mesma 

vítima conjunção carnal e outro ato libidinoso diverso. 

No caso, entendeu-se pela possibilidade de se aplicar a regra da continuidade 

delitiva, já que, a partir de então, as figuras penais seriam de mesma espécie delitiva, já que 

abarcadas no mesmo dispositivo penal. 
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Seja como for, um único caso não evidencia uma tendência, razão pela qual 

também no que diz respeito à Suprema Corte, necessário excepcionar o critério adotado na 

pesquisa, aumentando o período eleito para a seleção dos Acórdãos, em dois anos. Nesse 

aparte, portanto, analisar-se-ão Acordãos proferidos até 07.08.2012.  

Dentro desse novo marco temporal, a pesquisa retornou 15 (quinze) Acórdãos. 

Desses, 06 (seis) analisaram as implicações da Lei 12.015/09 para situações de violações 

sexuais múltiplas praticadas contra uma única vítima, dentro de um mesmo contexto. 

Em todos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de aplicar a 

regra da continuidade delitiva, visto que, dada a alteração legislativa que reuniu no mesmo 

dispositivo as condutas da conjunção carnal e de outros atos libidinosos, o antigo óbice 

para a concessão da benesse legal teria deixado de existir.  

O ministro Joaquim Barbosa, em Acórdão de sua relatoria
554

, consignou: 

  

ante a nova redação do artigo 213 do Código Penal, não há mais que se falar em 

espécies distintas de crimes. Diante desse novo cenário, abre-se  espaço para, em 

atenção ao direito constitucional à retroatividade da lei penal mais benéfica (CF, 

art. 5º., XL), admitir-se a continuidade delitiva pleiteada, porque presentes os 

seus requisitos (CP, art. 71), na medida em que tanto a sentença condenatória 

(fls. 35-41 dos autos em apenso), quanto o acórdão do TJSP que a manteve (fls. 

65-7) evidenciam que os fatos atribuídos ao paciente foram praticados nas 

mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução . 

 

Também o Ministro Gilmar Mendes, em Acórdão de sua relatoria
555

, entendeu 

inexistir mais qualquer entrave ao reconhecimento da continuidade delitiva entre as figuras 

da conjunção carnal e de outros atos libidinosos. 

  

importa ressaltar que esta Suprema Corte afastava a possibilidade da 

continuidade delitiva entre os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ao 

fundamento de que, o agente praticaria duas condutas, gerando dois resultados de 

espécies distintas. Removido esse obstáculo, dada a unificação dos dois tipos em 
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 HC 96.818/SP – 2ª Turma – Rel. Ministro Joaquim Barbosa, j. 10.08.2010. No caso, o Habeas Corpus 

impetrado não foi conhecido, já que as instâncias anteriores não tiveram oportunidade de se manifestar a 

respeito da aplicação da Lei 12.015/09.  Não obstante, a ordem foi concedida, de ofício, para que o Juízo de 

execução procedesse a nova dosimetria da pena do condenado, adequando-a a nova realidade legal que 

permite a continuidade delitiva.  
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 HC 102.199/SP – 2º Turma – Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 31/08/2010. Neste caso, o habeas corpus 

também não foi conhecido, sob o argumento de que as instâncias inferiores não tinham se manifestado a 

respeito da Lei 12.015/09 e eventual caráter mais benéfico. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal 

conheceu a ordem, de ofício, para que o juízo de origem readequasse a pena do paciente, aplicando a 

continuidade delitiva. Cabe consignar que o paciente havia sido condenado, em primeira instância, em 

concurso material, pelos antigos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. O tribunal de Justiça de São 

Paulo, em sede de apelação, havia reconhecido a continuidade delitiva. Dessa decisão, interpôs recurso 

especial o órgão de acusação, tendo o Superior Tribunal de Justiça o admitido, para restabelecer a 

condenação por concurso material.  
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um único tipo, não há mais que se falar em concurso material de crimes. (...) os 

atos praticados pelo paciente foram realizados nas mesmas circunstâncias de 

tempo, modo e local, e contra a mesma vítima, restando preenchidos os 

requisitos previstos no art. 71 do CP.  

 

O reconhecimento da continuidade delitiva quando praticados a conjunção carnal 

e outro ato libidinoso contra uma única vítima e no mesmo contexto, ao que parece, 

harmoniza-se com a corrente doutrinária que vê o novo estupro como um tipo misto 

cumulativo. 

Com efeito, se se está a falar em continuidade delitiva, é porque se reconhece a 

caracterização de dois crimes e não um só. 

 

3.3 Conclusão 

 

A análise jurisprudencial evidencia que vem ganhando força a concepção que vê a 

situação de múltiplas violações sexuais praticadas contra a vítima como unidade delitiva. 

Tal concepção, como se viu, implica excessivo abrandamento na punição do 

agente que pratica mais de um ato sexual contra a vítima. 

É bem verdade que o homem pode ser vítima de agressões sexuais múltiplas, em 

um mesmo contexto, por exemplo, ser constrangido ao coito anal e a praticar felação. 

Não obstante, até por uma diferença biológica, já que só a mulher possui vagina, 

evidente ser ela muito mais suscetível a atos sexuais múltiplos, em um mesmo contexto 

fático-temporal. 

Ninguém nega a maior incidência de crimes sexuais praticados contra mulheres e 

meninas, comparadas às praticadas contra homens e meninos
556

.  
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 Um estudo a respeito da violência sexual identificada na escola, na cidade de Salvador, mostra que dos 22 

casos de interesse para a pesquisa, em 86,36 % a vítima era do sexo feminino. Importa ressaltar que em 77% 

dos casos, a idade da vítima não ultrapassou 12 anos de idade. Todos os agressores eram do sexo masculino; 

também todos os agressores eram conhecidos, sendo 40% sem vínculo de parentesco. Dos casos em que 

havia vínculo de parentesco, em 35,7% o agressor foi o padastro e, em 28%, o pai biológico. Os casos foram 

selecionados a partir de 2.522 protocolos de atendimento de violência sexual do VIVER – Serviço de 

Atenção a Pessoas em Situação de Violência Sexual da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, no período 

de 21/12/2001 a 31/08/2004. Para o estudo, como dito, interessaram apenas os casos descobertos pela a 

escola. No entanto, as pesquisadoras relatam que do universo total de atendimentos, isto é, dos 2.522 casos, 

200 diziam respeito à vítima do sexo masculino, percentual de 7,9%. Desses, em 185 a vítima não tinha idade 

superior a 12 anos (INOUE, Silvia Regina Viodres; RISTUM, Marilena. Violência sexual: caracterização e 

análise de casos revelados na escola. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

166X2008000100002&script=sci_arttext. Acesso em: 25 nov. 2013). Há estudos que, a despeito de 

reconhecer a maior incidência de crimes sexuais praticados contra mulheres e meninas, defendem, no 

entanto, que os dados estatísticos referentes a crimes sexuais praticados contra homens, sobretudo contra 

meninos, refletem muito menos a realidade, já que o fenômeno da subnotificação é maior. As causas para a 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2008000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-166X2008000100002&script=sci_arttext
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Estudos há na tentativa de explicar o porquê da persistência dessa prática, 

sobretudo contra a mulher. 

A esse respeito, a coletânea coordenada por Sylvana Tomaselli e Roy Porter
557

 

reuniu diversos pontos de vista acerca da natureza do estupro, desde uma perspectiva 

psicanalítica
558

 até mesmo biológica evolucionista
559

, na qual o estupro constitui uma 

estratégia reprodutiva. 

Há bem pouco tempo, o mundo todo se surpreendeu com o estupro coletivo de 

uma turista, em um coletivo, na Índia. Muito se falou sobre a desvalorização da mulher, 

sobre a falta de interesse na persecução e investigação de crimes dessa natureza, sobretudo, 

da vergonha da mulher indiana em expor a agressão sofrida, principalmente porque uma 

vez deflorada perde ela qualquer possibilidade de vir a se casar. 

                                                                                                                                                                                
subnotificação são várias. No entanto, os estudos sugerem que quando o agressor é homem, opta-se por 

ocultar o fato pelo medo de o menino passar a ser visto como homossexual. Quando a agressora é mulher, 

frequentemente, não se associa o ocorrido a uma situação de abuso. Ao contrário, o fato é visto como algo 

benéfico ao menino. Nesse sentido: PRADO, Sonia Fortes. Dimensões da violência sexual contra meninos 

sob a ótica de gênero: um estudo exploratório. 216 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica).  

Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Disponível em 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2302/1/Sonia%20Fortes%20do%20Prado.pdf. Acesso em: 22 out. 

2103; COHEN, Claudio; Gobbetti, Gisele Joana. O incesto: o abuso sexual intrafamiliar. Disponível em: 

http://www.usp.br/cearas/ARTIGOS/oIncestoOabusoSexualIntrafamiliar.htm. Acesso em: 22 out. 2103. 
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 TOMASELLI, Sylvana; PORTER, Roy (Coord). Estupro. Trad. Alves Calado. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 

1992.  
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 FORRESTER, John. Estupro, sedução e psicanálise. (Coord) TOMASELLI, Sylvana; PORTER, Roy. 

Estupro. Trad. Alves Calado. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 1992, p. 65-90. No texto, a análise é centrada nas 

críticas das feministas a qualquer abordagem psicanalítica do estupro, já que, segundo elas, a psicanálise 

desculpa o estupro e transforma todas as vítimas em vilãs.   
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 THORNHILL, Randy; THORNHILL, Nancy Wilmsen; DIZINNO, Gerard. A. A biologia do estupro. 

(Coord) TOMASELLI, Sylvana; PORTER, Roy. Estupro. Trad. Alves Calado. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 

1992, p. 107-124. No texto, investiga-se a possibilidade de o estupro ser considerado um comportamento 

evolutivo facultativo, de estratégia reprodutiva. Ou seja, tratar-se-ia da forma encontrada por machos com 

menor habilidade de competir com outros machos para reproduzir. Para tanto, os autores utilizaram pesquisa 

realizada com moscas-escorpião do gênero panorpa. Nesse estudo, verificaram-se a existência de três 

comportamentos de acasalamento. Em dois, a estratégia utilizado pelo macho é o alimento nupcial. Já o 

terceiro, é a cópula forçada, empregada pelo macho que não possui alimento nupcial para oferecer à fêmea. 

Mais que o comportamento do macho, analisou-se o comportamento da fêmea. As fêmeas voam para longe 

dos machos sem alimento nupcial, aproximando-se dos machos que os possuem. Além disso, as fêmeas 

lutam com os machos que forçam a cópula, sem alimento, enquanto não oferecem qualquer resistência aos 

machos que oferecem o presente. A adoção da técnica da cópula forçada é maior em ambientes em que há 

restrição de alimentos, sendo de pouca incidência nos ambientes de abundância alimentar. Machos pequenos 

- menos competitivos pela busca do alimento – empregam mais a técnica da cópula forçada. Verificou-se, 

ainda, que as fêmeas que experimentam a cópula forçada põem menos ovos e sofrem maior taxa de 

mortalidade, já que são obrigadas a sozinhas procurarem o alimento. Os próprios autores do texto 

reconhecem o equívoco de transportar as constatações feitas nas sociedades de moscas escorpião para afirmar 

que também o homem utiliza o estupro como uma alternativa de reprodução. Entretanto, os autores afirmam 

que a maior incidência de estupro contra mulheres em idade de alta capacidade reprodutiva não deixa de 

referendar a tese do estupro como uma estratégia reprodutiva dos machos.  

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2302/1/Sonia%20Fortes%20do%20Prado.pdf
http://www.usp.br/cearas/ARTIGOS/oIncestoOabusoSexualIntrafamiliar.htm
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Entretanto, o estupro da turista americana praticada dentro de uma van de 

transporte na cidade do Rio de Janeiro evidenciou que o descaso para com a mulher não 

esta tão distante da realidade brasileira. 

Só posteriormente ao estupro da turista americana, descobriu-se que outra mulher 

brasileira havia sido vítima do mesmo grupo, em idêntica circunstância, dias antes. A 

violência sexual sofrida foi noticiada à Autoridade Policial que, ao que parece, nenhuma 

providencia adotou.  

A ineficiência da Polícia, pelo menos nesta situação, restou cristalina. 

Os últimos dados das Secretárias de Segurança Pública dos Estados de São Paulo 

e Rio de Janeiro revelam um número assustador: no primeiro trimestre do ano de 2013, em 

São Paulo, noticiaram-se 3.356 (três mil, trezentos e cinquenta e seis) estupros; no Rio de 

Janeiro, 1.503 (mil e quinhentos e três).   

Nesse contexto de violência sexual desenfreada, é importante indagar que tipo de 

resposta se busca com a interpretação que vem sendo dada ao novo tipo do estupro.  

Como se evidenciou da análise dos Acórdãos, principalmente os coletados no 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, interpretar o novo tipo do estupro como sendo 

de natureza mista alternativa e, por conseguinte, sustentar a ocorrência de crime único o 

que antes caracterizava a prática de dois crimes, em concurso material, reduziu, em muito, 

a pena cominada ao agente que praticou contra a vítima atos sexuais múltiplos.  

Em praticamente 50% (cinquenta por cento) dos Acórdãos que concluiu pela 

prática de crime único, a redução da pena foi da metade, em vista da extinção da pena do 

antigo atentado ao pudor. 

Dentre esses, a maior parte, a reprimenda estabelecida não ultrapassou a mínima 

de 06 (seis) anos de reclusão, a evidenciar que a circunstância de atos sexuais múltiplos em 

nada impactou na pena final fixada. 

Alguns dos Acórdãos em que estabelecida a pena mínima, além da conjunção 

carnal forçada, a vítima suportou também o coito anal, tendo ainda sido compelida a 

praticar sexo oral no agressor. Em outros, houve a introdução de objetos no canal vaginal e 

retal, além da conjunção carnal.  

A desproporcionalidade é evidente, para o agente e, sobretudo, para a vítima.  

Como justificar que um sujeito que constrange a vítima a apenas uma das 

possíveis condutas previstas no tipo penal do estupro seja apenado de forma igual a outro 

que constrange a mais de uma ou a várias dessas condutas? 
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E como explicar para a vítima que o coito anal ou oral a que foi submetida não 

passou de um irrelevante penal, já que não impactou, em nada, a pena final estabelecida ao 

agente, sendo ele punido tal qual tivesse praticado somente a conjunção carnal? Pela 

natureza mista do atual tipo do estupro?! 

O direito penal não pode pensar somente no binômio Réu x Estado. A perspectiva 

da vítima não pode ser desprezada. É inegável que a concepção que sustenta ser irrelevante 

o número de atos sexuais praticados contra a vítima para caracterizar mais de um crime 

vem fomentando, senão uma ilegalidade, uma grande injustiça.  

Aqui, as assertivas de Vicente Greco Filho são de estrema exatidão.  A 

interpretação que vem ganhando força nos Tribunais e na doutrina nacional “afronta o bom 

senso e o princípio do respeito à proporcionalidade e preventividade do Direito Penal”
560

. 

Não é crível que a vítima, constrangida à violência sexual de todas as modalidades 

possíveis e inimagináveis, para que possa ver o agressor punido de forma mais 

proporcional, torça para que ele, após todos os atos sexuais praticados, leve dela qualquer 

objeto ou quantia, ainda que de ínfimo valor.  

É injustificável que se admita, por força de “uma interpretação de duvidosa 

dignidade”
561

, seja apenado com penas praticamente idênticas o roubo de R$ 10,00 (dez 

reais) e a prática de coito anal, oral e vaginal praticados contra uma mesma vítima.  

A análise de exatos 2299 (dois mil duzentos e noventa e nove) Acórdãos para a 

confecção do presente capítulo fez com que se percebesse que casos há que não se pode 

deixar ao critério do bom senso, ainda que tal critério fique a cargo de magistrados. 

A ideia da pena mínima é justamente essa, aliás. Estabelecer um mínimo de pena 

da qual o magistrado não pode fugir. Indubitavelmente, um mínimo de 06 (seis) anos para 

a prática de atos sexuais múltiplos contra uma mesma vítima é pouco, desprestigia a 

dignidade sexual da vítima. Sobretudo, desprestigia a dignidade sexual da mulher, já que é 

inegável ser ela muito mais suscetível a agressões sexuais múltiplas.  

    

 

  

                                                           
560

 GRECO FILHO, Vicente. Uma interpretação de duvidosa dignidade. Disponível em: 

http://jus.com.br/artigos/13530/uma-interpretacao-de-duvidosa-dignidade. Acesso em: 03 de agost. 2013. 

561
 GRECO FILHO, Vicente. Uma interpretação de duvidosa dignidade. Disponível em: 

http://jus.com.br/artigos/13530/uma-interpretacao-de-duvidosa-dignidade. Acesso em: 03 de agost. 2013. 

 

http://jus.com.br/artigos/13530/uma-interpretacao-de-duvidosa-dignidade
http://jus.com.br/artigos/13530/uma-interpretacao-de-duvidosa-dignidade


192 

 

4 O NOVO ESTUPRO SOB UMA PERSPECTIVA VITIMOLÓGICA 

 

4.1 Esclarecimento inicial 

 

No capítulo anterior, afirmou-se que o direito penal não pode pensar apenas no 

binômio Réu x Estado. Aduziu-se, ademais, que a perspectiva da vítima não pode ser 

desprezada.  

A constatação, a partir da análise jurisprudencial, no sentido de que a 

multiplicidade de atos sexuais praticados contra a vítima, majoritariamente, pouco ou nada 

impactou na elevação da pena do agente para além da mínima, mostrou, contudo, uma 

realidade contrária: a de total desprezo para com a vítima. 

Quando se pretendeu analisar o atual tipo penal do estupro, sob uma perspectiva 

vitimológica, a ideia que se tinha em mente foi a de ressaltar que para a mulher, a 

concepção que vê unidade delitiva quando praticados múltiplos atos sexuais é ainda mais 

prejudicial. É inegável que pela circunstância de possuir vagina, a mulher está mais sujeita 

a práticas sexuais múltiplas forçadas. 

O intuito, portanto, foi o de evidenciar que a alteração legislativa ou, ao menos, a 

interpretação que vem sendo dada ao novo tipo penal do estupro, finda por desprestigiar 

mais a mulher. É intrigante notar que uma reforma que veio sob a justificativa de melhor 

tutelar a dignidade sexual do indivíduo permita uma desvaloração tão inclemente da 

mulher. 

Entretanto, seja pela propagação da ideia de que para a vítima interessa mais a 

reparação do dano à prisão do ofensor; seja pela crescente preocupação em analisar em que 

medida a vítima, com o seu comportamento, não precipitou o crime, ao que parece, o 

enfoque conferido à vítima, ao menos no direito penal, ao contrário de beneficiá-la, 

prejudicou-a. 

Então, quando, neste trabalho, desde o título, firmou-se uma perspectiva 

vitimológica, em momento algum se admitiram as vertentes que advogam responsabilizar a 

vítima pelo estupro, ou afastar a importância da prisão proporcional como resposta.  

Tal esclarecimento faz-se necessário, antes de passar a evidenciar as razões pelas 

quais se sustenta existir concurso de crimes quando praticados mais de um ato sexual 

contra a mesma vítima, também sob uma perspectiva vitimológica. 
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4.2 A proteção integral da vítima: um discurso legítimo 

 

Inês Ferreira Leite sustenta que a multiplicidade de atos sexuais praticados contra 

uma mesma vítima, em um mesmo contexto fático-temporal, não tem o condão de 

descaracterizar a unidade delitiva, não implicando, portanto, prática de vários crimes 

sexuais, tantos quantos os atos sexuais realizados. 

Para a autora, haverá unidade delitiva “quando uma conduta viole, de forma 

sucessiva ou reiterada, num curto espaço de tempo, a mesma norma jurídico-penal”. Como 

exemplo, cita o crime de ofensa à integridade física, em que pode o agente não se limitar a 

dar uma bofetada na vítima, prosseguindo com socos e pontapés. Referida multiplicidade 

de atos, no entanto, não acarreta realização de mais de um crime de ofensa à integridade 

física
562

. 

Os critérios para a valoração unitária da ação, segundo Inês Ferreira Leite, seriam 

a homogeneidade dos atos parcelares do agente; a realização sucessiva ou reiterada dos 

atos parcelares; mesma ocasião espaço-temporal e, por fim, mesma unidade motivacional 

do agente
563

. 

Presentes tais requisitos, a seu ver, não há porque negar a unidade típica de ação e, 

por conseguinte, a unidade delitiva. 

Para Inês Ferreira Leite a rejeição da unidade delitiva nos crimes sexuais, quando 

presentes os requisitos da valoração unitária, fundar-se-ia em uma concepção 

demasiadamente moral desse tipo de criminalidade.  

 

Não sendo as vítimas de crimes sexuais mais vítimas do que aqueles que sofram 

atentados contra a sua integridade física ou vida, só podemos encontrar aqui um 

apego demasiado a uma concepção corporal, por um lado, e moral, por outro, 

desta criminalidade. A mulher aparece então como a vítima predestinada da 

violação (o que não deixa de ser verdade), e a sua integridade sexual como o 

bem que mais vigorosamente deverá ser protegido, por ela e pelos outros, dos 

apetites proibidos. Mais, a desonra sexual da mulher será, nesta perspectiva, a 

sua pior desgraça. E cada acto sexual individualmente concebido, uma tortura a 

que nenhuma mulher decente deveria alguma vez ser exposta, constituindo, 

portanto, um mal em si mesmo.
564
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Ainda, imprescindíveis à determinação da unidade ou pluralidade de ação para 

efeitos jurídicos são os critérios de índole sociológica, sendo necessário, nesse aspecto, 

atentar-se à valoração social que se daria a determinado comportamento. 

A esse respeito, a autora portuguesa consigna não ser sociamente adequado 

pretender que uma relação sexual se esgote na execução de um único ato. Ao contrário, no 

decorrer natural de uma relação sexual o que há é justamente uma sequência de atos.  

 

Uma relação sexual normal, isto é, não forçada, consistirá comummente de um 

só acto sexual, seja ele de cópula ou não? É socialmente adequado que uma 

relação sexual se esgote na execução de um só acto sexual? As respostas são, 

obviamente, negativas. Dizer-se que existe sempre concurso real entre os crimes 

de coacção sexual e violação é ignorar que o decorrer natural de uma relação 

sexual implica uma sequência de actos, cada um deles podendo colocar em 

causa, isoladamente e num contexto coercitivo, a liberdade sexual. Negar a 

unidade típica da acção, será exigir que o agente destes crimes consiga algo que 

não é socialmente visto como adequado ou normal. Retira-se assim, ao seu 

comportamento, o sentido que lhe seria dado pela colectividade – o de uma 

relação sexual, com a particularidade de ter sido obtida pela força.
565

  

 

Se no ideário do homem comum, da sociedade, a relação sexual não é 

individualizável em atos, segundo a autora, não pode o Direito pretender conferir 

autonomia a cada ato sexual praticado, para o fim de multiplicar o número de crimes. 

Tal raciocínio, com todo o respeito, não se sustenta. A vingar tal posicionamento 

haveria de se rejeitar a possibilidade de agressão sexual no âmbito de um intercurso sexual 

iniciado com consentimento. Isto é, seria o caso de rechaçar a ocorrência de estupro, caso 

houvesse constrangimento ao coito anal, após uma conjunção carnal praticada 

consensualmente. Evidentemente, um contrassenso. 

Todavia, o aspecto que se intenta destacar da obra de Inês Ferreira Leite não é 

elencar e rechaçar os argumentos, cunhados por ela de jurídicos e sociológicos, para 

justificar a unidade típica da ação quando praticados contra uma mesma vítima atos 

sexuais múltiplos. 

Em realidade, chamou atenção no livro de Inês Ferreira Leite a contraposição feita 

entre tais argumentos e argumentos de natureza vitimológica.  

Com efeito, a autora não infirma os argumentos – cunhados de vitimológicos - 

contrários à unidade delitiva quando em causa agressões sexuais múltiplas contra uma 
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mesma vítima. No entanto, para ela tais argumentos não possuem aptidão para afastar a 

unidade delitiva.  

 

É também invocado, por alguns autores, o argumento por nos designado de 

vitimológico, já que fundamenta a existência de concurso real na proteção da 

vítima. Segundo este, admitindo-se a unidade típica da acção nos crimes sexuais, 

ficariam impunes alguns casos verdadeiramente chocantes de violações plúrimas 

de tipos legais de crimes pelo mesmo agente. Com base na constatação, 

verdadeira, de que para a vítima será sempre mais gravosa a prática de coito oral 

seguida de cópula, do que a prática apenas do coito anal ou só da cópula, afasta a 

doutrina, sempre, o mecanismo da consumpção. Não negamos a justeza dos 

objectivos, apenas pensamos que estas diferenças quantitativas de ilicitude, no 

âmbito de um ilícito típico homogêneo, devem ser reflectidas somente na 

graduação da medida da pena, sem que seja necessário ficcionar-se a existência 

de vários crimes autônomos
566

. 

 

Mais que a contraposição feita entre argumentos jurídicos/sociológicos e 

vitimológicos, chamou atenção o caráter de primazia conferido aos primeiros em 

detrimento dos segundos.  

Seja por aduzir que a vítima de crime sexual, sobretudo as mulheres, não é mais 

vítima que vítimas de outros crimes; seja por entender que a melhor proteção da vítima não 

é fundamento hábil a afastar a unidade delitiva quando presentes os requisitos jurídicos e 

de índole sociológica, a autora faz uma clara sobreposição da argumentação 

jurídica/sociológica à argumentação de viés vitimológico. 

Ao que parece, Inês Ferreira Leite mostra-se reticente a argumentações de cariz 

vitimológico, associando o pleito de maior proteção à vítima ao movimento que postula o 

aumento do rigor das leis penais ou, ao menos, uma interpretação que possibilite uma 

punição mais dura do autor do crime. 

Bernd Schunemann ressalta que o motor político de fortalecimento do papel da 

vítima reside nos movimentos feministas, sobretudo, no que diz respeito aos crimes sexuais 

que, em realidade, são quase exclusivamente praticados por homens em detrimentos das 

mulheres.
567

 

É bem verdade que o postulado do fortalecimento do papel da vítima redundou 

também em vertentes que proclamam um antagonismo entre os direitos das vítimas e 

direitos dos acusados. 
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Ana Sofia Schmidt de Oliveira bem destaca as distintas direções decorrentes do 

movimento vitimológico.  

Se, por um lado, o movimento vitimológico busca a maior participação da vítima 

no processo, bem como propiciar a ela a devida reparação pelo mal sofrido, por outro, o 

movimento vitimológico contrapôs direito de vítimas e acusados, pregando a proteção dos 

inocentes a partir da exclusão dos culpados
568

.  

A existência da vertente vitimológica que clama pela redução ou exclusão de 

direitos e garantias dos acusados talvez explique a resistência da autora portuguesa a 

argumentações vitimológicas, principalmente, quando em causa crimes sexuais.  

Todavia, rejeitar a unidade delitiva quando praticados múltiplos atos sexuais 

contra uma única vítima, em um mesmo contexto fático-temporal, buscando melhor 

proteção da vítima, não significa anular ou excluir direitos e garantias do indivíduo a que 

se imputa a prática de tais condutas.  

Mais que isso: negar a unidade delitiva em caso de múltiplas violações, com 

fundamento na maior e melhor proteção da vítima, funda-se no princípio da 

proporcionalidade que, muito embora seja comumente invocado para evidenciar excesso 

de tutela penal, possui outra face, a de se exigir uma tutela penal plena e eficiente do bem 

jurídico protegido
569

. 

 

A tese do crime único também não encontra respaldo no princípio da 

proporcionalidade, em sua vertente de proibição de proteção deficiente. (...) 

Sobressai, portanto, que a conclusão de que várias violações à liberdade sexual, 

com as várias condutas a fins diversos, consubstancia crime único, mesmo com 

malferimento do mesmo bem jurídico, é dar uma proteção aquém do mínimo 

exigido constitucionalmente, pois viola a dignidade da pessoa humana em sua 

expressão da liberdade sexual. (...) O que se tem é uma situação fática de clara 

afronta aos ditames constitucionais da proporcionalidade, em que há uma 

violação da proibição da proteção penal insuficiente. A interpretação de que, 

havendo várias incidências no tipo do art. 213, contra a mesma vítima no mesmo 

contexto fático, e não sendo os atos libidinosos preparatórios do coito vagínico, 
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tem-se crime único viola os ensinamentos da dogmática penal e, o que é muito 

mais grave, é inconstitucional, pois viola a cláusula da proporcionalidade.
570

  

 

No capítulo referente à análise jurisprudencial, evidenciou-se o quão 

desproporcional mostrou-se a punição do crime de estupro, a vigorar a interpretação que vê 

unidade delitiva, na hipótese de atos sexuais múltiplos contra uma mesma vítima. 

Em 50% (cinquenta por cento) dos casos, a diversidade de atos sexuais a que 

submetida a vítima pouco ou nada impactou na majoração da pena do agente, além da 

mínima. Ou seja, agressores têm recebido penas idênticas independentemente do número 

de atos sexuais praticados em detrimento da vítima. 

Da análise dos Acórdãos emergiu a patente desproporcionalidade da punição do 

estupro, comparada à punição do crime de roubo. Em um dos casos, a pena aplicada ao 

agente que praticou conjunção carnal, coito anal e sexo oral com a vítima foi de 06 (seis) 

anos de reclusão, enquanto que para o crime de roubo de R$ 10.00 (dez reais), o agente 

recebeu pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Não é possível que a 

vítima precise torcer para que o agente, após submetê-la aos mais diversos atos sexuais, a 

fim de que seja justamente apenado, subtraia dela qualquer objeto ou quantia, ainda que de 

ínfimo valor.  

Em trabalho relativo ao princípio da proporcionalidade, Luciano Feldens aduz que 

ao núcleo essencial de bens relacionados à dignidade da pessoa humana, o Estado não pode 

se furtar de conferir proteção normativa.
571

 

A título de exemplo, o autor aduz que não se pode abrir mão da tutela penal 

justamente aos crimes sexuais, os quais, reconhece o autor, via de regra, são praticados 

contra mulheres. 

 

Os delitos de violação sexual – os quais, via de regra, mas não necessariamente, 

têm na mulher a sua vítima – decorrem de um ato não apenas contrário à vontade 

da mulher, senão que se realizam vencendo sua resistência pela violência, assim 

lesionando em grau máximo sua dignidade pessoal. (...) A ação de estupro viola 

de tal forma a dignidade da mulher, e tudo o mais que dela decorra ou nela se 

enfeixe (integridade física e moral, imagem, honra, intimidade), a ponto de 

admitir-se, em situações tais, inclusive a interrupção de eventual gravidez dela 

decorrente e, por consequência, a interrupção da vida do nasciturus (art. 128,II, 

do CP), hipótese essa só comparável, no Direito Penal brasileiro, à proteção da 

                                                           
570

 CERQUEIRA, Ericson dos Santos. Proporcionalidade e direito penal: por uma interpretação 

constitucionalmente adequada da hipótese de concurso de crimes de estupro. Revista do Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios, Brasília, v. 1, n. 5, p. 205-238, 2011, anual, p. 234-235. Disponível em: 

http://www.mpdft.mp.br/revistas/index.php/revistas/article/view/7/9. Acesso em: 1º out. 2013. 
571

 FELDENS, Luciano. A constituição penal: a dupla face da proporcionalidade no controle de normas 

penais. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2005, p. 146. 

http://www.mpdft.mp.br/revistas/index.php/revistas/article/view/7/9


198 

 

própria vida da gestante (art. 128, I, do CP). Inerente, pois, à própria vida – de 

primeira magnitude, portanto -, a proteção penal deve a ela se estender. E tanto 

mais diante de ataques como tais (estupro), em que o valor dignidade é 

atingido.
572

 

 

Quando vigia o antigo tipo penal do atentado violento ao pudor, o qual abrangia 

todos os atos sexuais diversos da conjunção carnal, o argumento de violação ao princípio 

da proporcionalidade, na medida em que atos de reprovabilidade bastante diversa estavam 

sujeitos a mesma punição, sempre foi recorrente.  

O próprio Luciano Feldens, ao tratar do princípio da proporcionalidade, na 

vertente da proibição de excessos, destacava “a excessiva amplitude semântica do tipo 

penal do atentado violento ao pudor (art. 214 do CP), a englobar um sem número de atos, 

nem todos com a potencialidade lesiva semelhante àquela desdobrante do estupro (art. 213 

do Código Penal), embora a sanção, para ambos os delitos, seja idêntica”. 

Ora, o que dizer a respeito da interpretação que vê como crime único a hipótese de 

o agente praticar contra a vítima dois atos sexuais que, isoladamente, já seriam suficientes 

a caracterizar o crime de estupro? A proporcionalidade que serve para reivindicar o menos 

há de servir para fundamentar o mais. E isso não tem nada a ver com a exclusão de direitos 

e garantias dos acusados. A relação aqui é com o justo. 

Hodiernamente, é quase lugar comum falar em direito penal mínimo. Todavia, 

direito penal mínimo não significa direito penal nulo. Há um mínimo em que o Direito 

Penal deve intervir, sendo inegável que a liberdade sexual ou, como preferem alguns, a 

dignidade sexual do indivíduo, faz parte do núcleo de bens jurídicos passíveis de tutela 

penal. 

Nesse sentido, Luciano Feldens consigna que: 

 

Limites mínimos de intervenção podem conviver com limites máximos nesse 

sentido, sem fazer-lhes qualquer sombra. Da ideia de Constituição Penal resulta, 

pois, a afirmação de ambas as categorias. Afinal, um Direito Penal de 

intervenção mínima não se contrapõe conceitualmente a um Direito Penal de 

intervenção minimamente (constitucionalmente) necessária.
573

 

 

Importa consignar, a esse respeito, que a dignidade de tutela penal da liberdade 

sexual não decorre de um suposto dever de prestação constitucional do Estado. É certo que 
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a liberdade sexual é um direito fundamental que encontra respaldo na Constituição Federal. 

Todavia, o fato de se tratar de um direito fundamental não implica automaticamente 

obrigatoriedade de tutela penal
574

.  

No caso dos crimes sexuais, a necessidade de tutela penal decorre da circunstância 

de a liberdade sexual do indivíduo consubstanciar um dos valores mais caros à sociedade, 

como evidencia o Relatório do Núcleo de Estudo da Violência da USP – NEV, elaborado a 

partir da pesquisa nacional sobre atitudes, normas culturais e valores em relação à 

violência de direitos humanos e violência, realizada no período de 15 a 29 de maio do ano 

de 2010.
575

 

Com efeito, dentre diversas indagações, os entrevistados foram instados, em uma 

questão aberta, a citar os crimes considerados mais graves e que jamais poderiam deixar de 

ser punidos.
576

 

Para 59% dos entrevistados, espontaneamente, o estupro foi considerado o crime 

mais grave, jamais podendo deixar de ser investigado e punido, tendo ficado à frente dos 

crimes de homicídio, latrocínio e sequestro
577

. 

Depois, os entrevistados foram instados a escolher, dentre as penas de prisão, 

prestação de serviços à comunidade, prisão perpétua, pena de morte, prisão com trabalho 

forçado, qual a mais indicada para sequestradores, terroristas, estupradores, homens que 

matam esposas, políticos corruptos, jovens que matam e traficantes de drogas.
578
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Para o estupro, a pena que obteve maior consenso entre os entrevistados, 

chegando ao percentual de 39,5%, foi a de morte. Aliás, os pesquisadores concluíram que, 

em geral, em todas as cidades pesquisadas, as penas mais severas foram atribuídas aos 

estupradores. O terrorismo ficou em segundo lugar no critério de penas mais severas.
579

 

Chama atenção o fato de o crime de estupro já ter sido apontado como o mais 

grave, em questão aberta, em pesquisa realizada no ano de 1999. Na ocasião, 63% dos 

entrevistados indicaram o estupro como o crime mais grave. A comparação das duas 

pesquisas levou os pesquisadores a concluírem que os crimes apontados como mais graves 

pela sociedade mantiveram-se como prioridades.
580

 

Obviamente não se compactua com aplicação da pena de morte ao crime de 

estupro. Aliás, a crime algum. No entanto, a concepção social de ser o estupro o crime 

mais grave e, justamente por isso, eleito como merecedor de punição mais severa, não há 

de ser desprezada.  

É bastante recorrente ouvir que a população leiga nada entende de Direito Penal, 

devendo ficar alheia às questões relacionadas à criminalização ou majoração da punição. 

Argumenta-se com a fácil manipulação midiática, a consternação diante de um crime 

bárbaro e, consequentemente, a pressão social para a adoção de penas duras e, até mesmo, 

crueis. 

José Luis Díez Ripollés, em trabalho desenvolvido sobre a racionalidade das leis 

penais, adverte para o risco da desqualificação permanente às opiniões populares ao 

modelo de sociedade democrática e pluralista. Sem desmerecer as contribuições 

provenientes das elites jurídicas, colocadas por ele no mesmo plano das propostas 

populares, aduz que o caráter irracional que comumente é atribuído às últimas, não 

necessariamente falta as primeiras
581

.  
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Para aludido autor cabe aos cidadãos a decisão a respeito do controle social 

jurídico-penal. 

 

inerente à sociedade democrática e pluralista em que vivemos que sejam os 

cidadãos, aos quais se reconhece capacidade de análise e de reflexão críticas, os 

únicos legitimados para decidir em última instância, através dos procedimentos 

de manifestação das opiniões populares existentes, as características que deve ter 

o controle social jurídico-penal
582

.  

 

A pesquisa feita pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 

Paulo não deixa de ser um indicativo de que, para a sociedade, um dos valores mais 

supremos seja a liberdade sexual, à frente mesmo do valor vida.  

Indubitavelmente, frente à exploração da mídia da violência urbana, com as 

constantes notícias de crimes de sequestro, latrocínio, homicídio bárbaro, não seria de 

surpreender que os crimes apontados como os mais graves, merecedores de penas mais 

severas, fossem estes.  

É certo que a população costuma clamar por penas mais severas. 

Todavia, conforme bem evidenciado por José Luis Diéz Ripollés, as opiniões e 

anseios da população hão de ser considerados, ainda que, ao serem concretizados em 

normas, sobretudo penal, sofram a necessária racionalização. 

Justamente pela criminalização do estupro, poder-se-ia aduzir que a liberdade 

sexual conta com proteção penal e, desta feita, inexistiria proteção deficiente e, por 

conseguinte, violação ao princípio da proporcionalidade.  

No entanto, a vigorar a interpretação que vê como crime único a prática de atos 

sexuais diversos contra a mesma vítima, não é difícil que se chegue a uma situação clara de 

deficiência de proteção.  

A esse respeito, é de se destacar o significativo incremento do número de 

ocorrências de estupros, desde a edição da Lei 12.015/2009, de acordo com os dados 

divulgados pelas secretarias de segurança pública dos Estados de São Paulo e Rio de 

Janeiro.  

É possível que tal aumento seja reflexo da circunstância de o atual tipo penal do 

estupro abarcar atos sexuais diversos. Ou seja, o que antes se subsumia ao tipo do atentado 

violento ao pudor, com a alteração legislativa, subsume-se ao novo estupro. 
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Entretanto, é igualmente possível que o aumento da incidência do estupro já seja 

reflexo da interpretação que vem ganhando fôlego, sobretudo na jurisprudência, de punir 

como crime único de estupro a prática múltipla de atos sexuais.  

Logo após o ingresso da novel legislação, viu-se uma enxurrada de ações 

revisionais, habeas corpus e agravos em execução, que redundaram em significativa 

redução na pena de indivíduos condenados a crimes sexuais.  

Come se constatou da análise jurisprudencial, réus condenados a 22 (vinte e dois) 

anos de reclusão; 15 (quinze) anos ou mesmo 12 (doze) anos, ao se entender como crime 

único o que antes se tomava como concurso, tiveram a pena reduzida pela metade. Em 

muitos dos casos a redução foi ainda maior.  

O fato é que muitos dos réus condenados anteriormente a penas bastante altas, 

dada a redução propiciada pela interpretação do novo tipo penal do estupro, acabaram 

postos em liberdade. 

Não há como deixar de correlacionar o abrandamento na punição de indivíduos já 

condenados a crimes sexuais ao aumento da incidência desse tipo de criminalidade. 

A análise dos índices registrados nas Delegacias de Polícias da Capital de São 

Paulo, relativos aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, são indicativos de que o 

aumento do estupro não se deve apenas ao fato de que o atual artigo 213 do Código Penal 

abarcar qualquer ato libidinoso e não só a conjunção carnal.   

No primeiro trimestre do ano de 2009, foram registrados pelas Delegacias da 

Capital do Estado de São Paulo 323 (trezentos e vinte e três) estupros
583

; no segundo 

trimestre, registraram-se 281 (duzentos e oitenta e um) estupros
584

; no terceiro trimestre 

noticiaram-se 331 (trezentos e trinta e um) estupros
585

.  

O tipo penal do estupro retratado nesses dados era o antigo, ou seja, abarcava 

somente a conjunção carnal forçada praticada contra a mulher. 

O impacto da Lei 12.015/2009 refletiu somente a partir dos dados do quarto 

trimestre, sendo certo que a própria secretaria de segurança pública traz nota explicativa, 

esclarecendo que o aumento de 38,29% (trinta e oito e vinte e nove décimos por cento) no 

número de estupros do Estado de São Paulo não significa maior incidência de conjunção 

carnal forçada contra a mulher. Para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 
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Paulo tal aumento devia-se ao fato de o tipo penal agora abarcar, além da conjunção carnal, 

qualquer outro ato libidinoso
586

. 

A primeira estatística divulgada após a edição da Lei 12.015/2009, referente ao 

quarto trimestre de 2009, mostra que na Capital do Estado de São Paulo registraram-se 658 

(seiscentos e cinquenta e oito) estupros
587

.  

Ao longo dos anos de 2010
588

 e 2011
589

, os números de estupros permaneceram 

estáveis, sendo o menor número de estupros registrados 582 (quinhentos e oitenta e dois) e 

o maior 670 (seiscentos e setenta).  

Importa destacar que na divulgação dos dados referentes ao quarto trimestre de 

2010, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo traz nova nota explicativa, 

esclarecendo que o aumento de 75% (setenta e cinco por cento) do número de estupros do 

Estado de São Paulo deve-se à alteração legislativa que reuniu, sob a nomenclatura de 

estupro, todo e qualquer ato libidinoso. Mais: a Secretaria de Segurança Pública do Estado 

de São Paulo ressalva que somente após um ano da legislação será possível verificar se o 

número de estupros esta, de fato, em alta ou em baixa.
590

 

O fato é que no ano de 2012 constata-se um significativo aumento da incidência 

de estupros. Com efeito, no primeiro trimestre, registraram-se 688 (seiscentos e oitenta e 

oito) estupros
591

; no segundo, 785 (setecentos e oitenta e cinco)
592

; no terceiro, 845 

(oitocentos e quarenta e cinco)
593

; no quarto, 879 (oitocentos e setenta e nove)
594

. 
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Isso significa que, pelo menos na Capital, houve incremento nas notificações de 

estupros, sendo certo que tal aumento já não pode ser mais reputado como reflexo da 

alteração legislativa propiciada pela edição da Lei 12.015/2009, como, aliás, reconhece a 

própria Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. 

Por força do aumento da incidência de estupros em todo o Estado de São Paulo, 

conforme noticiado na Folha de São Paulo, em 28 de maio de 2013, o Conselho Estadual 

da Condição Feminina, ligado à Casa Civil do Governo de São Paulo, firmou parceria com 

a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, com o fim de mapear todos os 

casos.
595

 

Tomando-se por base as finalidades da pena, tem-se que, seja pela perspectiva 

preventiva, seja pela retributiva, é bastante razoável crer que punir atos sexuais múltiplos 

como crime único tem se mostrado insuficiente, não tutelando, de forma plena, a liberdade 

sexual do indivíduo. A vítima fica sim – e não há como negar – desprotegida.    

Já Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria, sinalizava a importância da 

proporcionalidade entre pena e delito para a reprovação e prevenção do crime.  

 

Se o prazer e o sofrimento são os dois grandes motores dos seres sensíveis; se, 

entre as razões que guiam os homens em todas as suas atitudes, o supremo 

Legislador pôs como os mais poderosos as recompensas e os castigos; se dois 

crimes que afetem desigualmente a sociedade recebem idêntico castigo, o 

homem inclinado ao crime, não tendo que recear uma pena maior para o crime 

mais hediondo, resolver-se-á com mais facilidade pelo crime que lhe traga mais 

vantagens; e a distribuição desigual das penas fará nascer a contradição, tanto 

notória quanto frequente, de que as leis terão que castigar os delitos que fizerem 

nascer
596

. 

 

Albin Eser, após traçar toda a evolução do conceito de bem jurídico, mostra que o 

papel da pessoa que sofre concretamente a lesão ao bem objeto de proteção penal – a 

vítima – em realidade sempre ficou em um plano secundário. Protege-se a vida não em 
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vista da preservação do indivíduo, mas em razão da preservação da própria sociedade; 

protege-se o patrimônio, em prol de preservar a propriedade como instituição. 

Como conclui o autor “a vítima do delito também é uma vítima da dogmática e da 

teoria do delito”
597

. 

A espiritualização do bem jurídico, na visão do autor, acaba por colocar a vítima 

também em posição secundária no momento de se aferir a medida da pena imposta ao 

autor. A perspectiva da culpabilidade não tem em vista a lesão concreta acarretada à 

vítima. Ao contrário, a lesão ao bem jurídico atua a partir de uma perspectiva do 

ordenamento jurídico em geral. 

 

desde luego que al fin de la pena de la protección de bienes jurídicos le podría 

corresponder el cometido de introducir también, em igualdad de condiciones, los 

intereses de la víctima. Ello, sin embargo, tendría como presupuesto que la 

víctima se halla imbricada de algún modo em el bien jurídico. Pero como há 

podido observarse em la recapitulación antes realizada, precisamente da doctrina 

se há ido alejando de esta perspectiva em cuanto más se abandonó el ponto de 

partida individual del delito como lesión de um derecho subjetivo em favor de 

uma ampliación a um bien jurídico no necesariamente subjetivo, em um 

progresivo proceso de abstracción de la víctima individual. Al concebirse la vida 

o la propiedad de la víctima concreta tan solo como objeto de acción, 

entendiendo el bien jurídico “vida” o “propiedad” de modo meramente abstraído 

e institucionalizado respecto de la víctima concreta, el bien jurídico ya no era 

algo que pudiera corresponder al individuo. Se convirtió en um principio global, 

que conjuntaba los distintos bienes jurídicos considerados como valiosos de los 

individuos en uma mera abstracción transindividual. Con la correspondiente 

espiritualización del concepto de injusto, partiendo de una lesión individual y 

llegando a una lesión institucional, defendida en la manualística más moderna 

sin tan siquiera un atisbo de conciencia de su carácter problemático, en efecto, se 

ha llegado en la relación entre bien jurídico y víctima a una exaltacíon de aquél a 

costa de está
598

. 

  

Nesse contexto de desvalorização à concreta lesão ao bem jurídico do indivíduo, a 

discordância à unidade delitiva, fundada na melhor proteção da vítima, quando em causa 

múltiplas agressões sexuais, faz pouco ou nenhum sentido.  

De fato, levando em conta o caráter institucional do bem jurídico, o tipo penal do 

estupro visaria mais a proteção do valor liberdade sexual e menos a liberdade sexual do 

indivíduo concretamente afetado. Nesse conceito de bem jurídico construído à margem da 

vítima concreta, a multiplicidade de ofensas a ela dirigidas, perde importância.   
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O valor liberdade sexual já teria sido negado pelo agente a partir do primeiro ato 

sexual praticado forçadamente contra a vítima. A reiteração do ato ou a prática de outros, 

nessa perspectiva, seria mesmo irrelevante. 

Winfried Hassemer, a respeito da teoria do bem jurídico, afirma que somente 

aparentemente se reflexiona sobre a vítima. Para o autor o pensamento sobre o bem 

jurídico diz respeito à proteção da liberdade do indivíduo frente ao controle jurídico-penal 

ilegítimo, sendo certo que nesta concepção, a vítima passa a ser apenas uma condição que 

possibilita a delimitação sistemática do bem ou interesse digno de proteção
599

. 

Ana Sofia Schmidt de Oliveira também destaca o contrassenso de constatar que o 

protagonismo da concepção dogmática de bem jurídico acabou por implicar prejuízo 

justamente ao titular do bem objeto de proteção, no caso, a vítima
600

. A esse respeito, 

consigna ser “de primeiríssima intuição que o bem jurídico só é tutelado porque seu titular 

merece proteção”.
601

 

A autora afirma que a concepção de crime como uma ofensa pública é desastrosa 

para a vítima, já que deflagrada a noticia-crime, o Estado apropria-se de seu dilema, 

afastando-a do processo e impossibilitando que a ela haja uma efetiva reparação
602

.  

Devido a esse estado de alheamento da vítima real; de insatisfação frente às 

soluções apresentadas pelo sistema penal, passou-se a reivindicar um posto de maior 

relevância à vítima.  

O enfoque conferido à vítima, entretanto, pelo menos no que se refere ao direito 

penal, ao contrário de beneficiá-la, prejudicou-a. 

É recorrente a distinção entre vitimologia e vitimodogmática, como vertentes 

diversas de análise da vítima. 

Jesús-Maria Silva Sánchez fala em dois grandes blocos de estudos vitimológicos. 

Enquanto o primeiro busca inserir como finalidade do direito penal também a 

reparação da vítima e introduzir medidas de diversificação para um crescente número de 

delitos; o segundo, devido à constatação de que a vítima eventualmente contribui para a 

ocorrência delitiva, foca sua análise nas conseqüências dessa contribuição para a 
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responsabilização do autor. A esse segundo bloco passou-se a designar por 

vitimodogmática. 
603

 

Apesar da diferença de enfoque de análises, importa destacar que a vertente 

designada de vitimodogmática surge da própria vitimologia, já que os estudos 

vitimológicos, ao criarem toda uma catalogação de vítimas – inocentes, culpadas, 

provocadoras, imaginárias, falsas
604

 – propiciaram a mudança de perspectiva na atribuição 

de responsabilidade pelo evento delito. 

 

quando a vítima entra no campo do direito penal reclamando atenção, entra com 

todas as suas manifestações. (...) a vitima que surge a partir da divulgação dos 

primeiros estudos vitimológicos é a vítima de múltiplas faces, de múltiplas 

circunstâncias. Não há um estereótipo válido quando se analisa cada caso. E 

desta análise que resulta a descoberta de uma vítima ora culpada, ora inocente; 

ora provocadora, ora só prediposta. (...) a vítima inocente e desprotegida requer 

amparo; a vítima provocadora enseja análise profunda da dinâmica do fato que 

não se encaixa mais naquela divisão manequeísta.
605

 

 

Nesse sentido, dão conta as assertivas de Heitor Piedade Júnior ao consignar ser 

função da vitimologia também advertir sobre o papel da vítima como uma possível 

protagonista do drama criminal. 

  

imaginava-se até mesmo que o vitimário era o único responsável num processo 

de vitimização, enquanto que o vitimizado era sempre inteiramente inocente, 

nesse mesmo processo. A partir da sistematização da Vitimologia, começou-se a 

entender que o delinqüente e sua vítima nem sempre ocupavam lados opostos, 

podendo a vítima, voluntária ou involuntariamente, consciente ou 

inconscientemente, ser cúmplice no processo de sua própria vitimização. (...) 

Não se pense que a Vitimologia tenha surgido para desviar a responsabilidade, 

sob os diversos pontos de vista, do vitimário, para fazê-la recair sobre sua vítima. 

A Vitimologia vem advertir sobre não se poder fazer um juízo de valor sobre o 

                                                           
603

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. Le consideracion del comportamiento de la víctima en la teoria jurídica 

del delito: observaciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la “victimo-dogmática”. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais, São Paulo, v. 9, n 34, p. 163-194, abr./jun. 2001, p. 166-167. 
604

 Benjamim Mendelson que, majoritariamente é tido como o fundador da vitimologia, catalogou as vítimas 

em: vítimas completamente inocentes, designadas vítimas ideais; vítimas menos culpadas do que o 

delinquente, chamadas de vítimas por ignorância; vítimas tão culpadas como o delinquente, chamadas de 

provocadoras; vítimas mais culpadas do que o delinquente, pseudovítimas; vítimas como únicas culpadas, 

categoria que integra o grupo das chamadas vítimas agressoras. A tipologia de Benjamim Mendelson é citada 

por Edgard de Moura Bittencourt (BITTENCOURT, Edgard de Moura. Vítima. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: 

Universitária de Direito, 1978); Heitor Piedade Junior (PIEDADE JÚNIOR, Heitor. Vitimologia: evolução no 

tempo e no espaço. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1993); Alessandra Orcesi Pedro Greco (GRECO, 

Alessandra Orcesi Pedro. A autocoloção da vítima em risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004); dentre 

outros.  Heitor Piedade Júnior também traz a classificações de vítimas criadas por Von Henting; Jiméniz de 

Asúa, Marwin Wolfgang; Abdel Ezzat Fattah; Guglielmo Gulotta e Augusto Ermentini, Vasile Stanciu. Elías 

Neuman; Stephen Schafer; Hilda Marchiori e Lola Aniyar de Castro (PIEDADE JÚNIOR, Heitor. 

Vitimologia: evolução no tempo e no espaço. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1993, p. 100-104).  
605

 SCHMIDT, Ana Sofia de Oliveira. A vítima e o direito penal: uma abordagem do movimento 

vitimológico e de seu impacto no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 130-131. 



208 

 

fenômeno criminal sem o cuidadoso estudo sobre a vítima, não apenas como 

sujeito passivo de uma relação, mas como possível protagonista no drama 

criminal.
606

 

 

Referindo-se à vitimodogmática, Alessandra Orcesi Pedro Greco informa tratar-se 

de “uma série de postulados vitimológicos na qual se estuda o comportamento da vítima 

em face do crime – mais especificamente, sua contribuição para que este ocorresse”.
607

  

A autora destaca os diferentes objetos de investigação: a vitimologia ocupar-se-ia 

dos tipos de vítimas; a vitimodogmática, por seu turno, ocupar-se-ia da avaliação da 

responsabilidade da vítima em relação ao crime. No entanto, uma e outra são 

respectivamente, “o reconhecimento da problemática e sua solução, a partir de uma 

fundamentação e construção dogmáticas consistentes”.
608

 

A catalogação de vítimas e as implicações dela decorrente há tempos suscitam 

preocupações, como evidencia a advertência de Martin E. Wolfgang, por ocasião da 

abertura do segundo Simpósio Internacional sobre Vitimologia, realizado em Boston, nos 

Estados Unidos da América, ainda em 1976.  

 

 O escopo e o conceito de vitimologia se têm expandido e sua aplicação 

desenvolvida. Mas cautela deve estar sempre presente nos que se dedicam a tal 

estudo. Uma ideia em expansão, um sistema de crenças, um conceito, uma 

religião podem provocar um erro de perspectiva. Pessoas não se tornam 

criminosas porque existem vítimas. Vítimas não desejam ou provocam sempre 

sua própria vitimização. Há limites indefinidos para esta definição, perímetros e 

parâmetros de vitimologia, como sabemos. Mas se o termo ultrapassa o seu 

campo de significado para referir-se ao comportamento da humanidade, então ele 

terá perdido seu próprio significado, tentando explicar demasiado. Além do mais, 

na maneira de Vilfredo Pareto, lembrem-se que as boas ideias são muitas vezes 

geradas em mente de gênios. Mas essas mesmas ideias migram para baixo e 

horizontalmente, espalham-se em mentes férteis e menos capazes; são usadas, 

exploradas, vulgarizadas e bastardizadas pela mediocridade mental. Nem 

sempre. Mas acontece, como Freud poderia nos contar. Há necessidade de uma 

teoria mais estrita e de estudo rigoroso nesta área de pesquisa.
609

 

 

Não deixa de ser paradoxal que a valorização do estudo da vítima tenha 

reverberado justamente para a análise da eventual responsabilidade ou, ao menos, co-

responsabilidade, pela própria vitimização. 
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Aliás, são recorrentes as críticas dirigidas à vitimodogmática, no sentido de que 

tal vertente, em realidade, ao defender que o comportamento da vítima repercuta na própria 

caracterização do delito, finda por transformá-la na única culpada do infortúnio sofrido.  

Albin Eser afirma não ser possível evitar a impressão de que a vitimodogmática, a 

bem da verdade, é uma espécie de programa de exoneração do autor do fato criminoso.
610

  

O autor alerta ainda para a errônea suposição de que o recente interesse 

doutrinário pela vítima, refletida pelo aumento da bibliografia a ela dedicada, persiga a 

melhora de sua situação. 

  

No hay que caer en la errônea suposición de que esta reciente bibliografia 

referida a la víctima persigue en su conjunto mejorar la situación de la víctima. 

Pues igual que la reparación y la composición entre autor y víctima pueden 

favorecer en cuanto substantivos (plenos o solo parciales) de la pena también al 

autor, la así llamada ‘víctimo-dogmática’- en contra de la apariencia 

terminológica- mucho más que mejoras para la víctima, persigue limitaciones de 

la punibilidad y/o de las sanciones para el autor.
611

 

 

Já Luis Miguel Reyna Alfaro afirma que a vitimodogmática é a doutrina com 

maior tendência a debilitar a posição da vítima no sistema penal.
612

 

Contudo, também a vitimologia, na ânsia de buscar a reparação material e moral 

pelo mal suportado pela vítima; ainda, buscar a devida assistência médica, psicológica, 

finda por afastar o direito penal da vítima.    

O distanciamento do Direito Penal do problema da vítima; a crescente 

desqualificação do direito penal para fazer frente aos anseios da vítima é prejudicial e, no 

limite, acaba por desprotegê-la.  

O que se percebe, não da vitimodogmática, mas da própria vitimologia, é uma 

aproximação latente com a ideia abolicionista. O que se propaga constantemente é que para 
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a vítima a prisão do ofensor não importa. O importante mesmo para ela seria a reparação 

do dano, moral ou material, experimentado em função do crime sofrido
613

. 

Com todo o respeito, não se compactua com essa ideia.  

Antonio Garcia-Pablos Molina e Luiz Flávio Gomes, muito embora reconheçam o 

mérito do movimento vitimológico na redefinição do estatus da vítima no sistema penal, 

afirmam não ser verdadeira a alegação recorrente de que para a pessoa que sofre o dano 

interessa mais a reparação civil que eventual punição do autor do fato criminoso. 

 

Identificar, em consequência, as expectativas da vítima, assim como a valiosa 

contribuição que cabe esperar dos numerosos estudos científicos sobre a mesma, 

com pretensões monetárias, mercantilistas, representa uma manipulação 

simplificadora que a realidade empírica desmente. Pois os estudos científicos 

demonstram abundantemente – se se realizam com uma razoável imediação 

temporal em relação ao delito – que o que a vítima mais espera e exige é justiça e 

não uma compensação econômica.
614

 

 

Obviamente, não se sustenta que a vítima não deva ser ressarcida do dano 

experimentado. No entanto, a função do direito penal não é essa
615

. 
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Razão assiste a Bernd Schunemann quando afirma que a abolição da sanção penal 

significa abolir a própria vítima. 

  

Pero abolir las sanciones penales es abolir a la víctima. Solamente el Derecho 

penal puede comunicar uma protección absoluta, mientras el deber de pagar 

impuestos o incluso danos y perjuicios comunica únicamente el mensaje de que 

una cierta conducta puede ser onerosa.
616

 

  

Mesma posição, ao que parece, perfilha Hans Joachim Hirsch, quando destaca que 

a ideia da reparação do dano persegue muito mais a restrição da reação penal ao infrator 

que a proteção à vítima.  Em realidade, o beneficiado seria o autor do crime e não a vítima.  

O autor finaliza consignando que propagar a reparação como terceira via não deixa de ser 

um abolicionismo parcial encoberto.  

 

El derecho penal, como ambito parcial del ordenamiento jurídico, se ocupa de las 

pretensiones penales estatales y de las penas y medidas relacionadas com ellas. 

Cuando se aplica una pena, se trata de la sanción justa del hecho y de la 

prevención que de allí se deriva para el autor y la generalidad. La función de 

satisfacción de la pena concreta para la generalidad consiste en la confianza en la 

conservación del ordenamiento jurídico, resultante de un castigo justo. Com 

respecto a la víctima, se trata de la satisfacción obtenida con el justo castigo del 

autor. (...) si para um grupo de casos se considera a la imposición de la 

reparación como la única consecuencia jurídica posible, entonces, 

consecuentemente, hay de sacarlo del Derecho penal o, por lo menos, de la 

persecución penal. (...) Se habla, por tanto,  de protección a la víctima el un 

primer plano, pero, em realidad, se persigue una mayor restricción de la reacción 

penal frente al autor. La víctima constituye, para esta corriente, un ponto de 

referencia que posibilita la construcción, pero ontológicamentese trata solo de un 

abolicionismo parcial encubierto.  La propagada “tercera via” no solo es una 

consecuencia jurídico penal ajena ao Derecho penal, sino también desacertada en 

sus consecuencias.
617

 

 

Resta também esclarecer que não se opõe à assistência psicológica, médica e 

jurídica à vítima. Ainda, não se nega a necessidade de melhorar a capacitação de todos os 

agentes que fatalmente entrarão em contato com a vítima – autoridade policial, promotor 

de justiça, magistrado – com o fim de humanizar o tratamento a ela dispensado, evitando 

que seja novamente vitimada, desta feita, pelo sistema penal.  
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O que não se pode admitir é que esse abrandamento da vitimização secundária 

sirva como desculpa para não punir o agressor que, por todos os princípios inerentes ao 

Direito Penal, merece ser punido.  

Fecha-se esse tópico aduzindo que Inês Ferreira Leite, com todo o respeito, foi 

muito infeliz ao comparar a prática de atos sexuais múltiplos contra a vítima a uma relação 

sexual, com a particularidade de ter sido obtida pela força. 

Se é verdade que uma relação sexual normalmente não se esgota em um único ato 

sexual, o que comumente significa maior satisfação aos parceiros; em um intercurso sexual 

não consensual o que se espera é exatamente o contrário, isto é, que se esgote em um único 

ato, haja vista que, para a vítima, a cada novo ato sexual, o seu infortúnio é reiniciado. 

 

4.3 Da vitimologia à vitimodogmática: uma despenalização indevida 

 

No verão de 1960, uma bibliotecária de 45 anos dirigia-se para a casa, cerca das 

dez horas da noite, quando foi abordada por um homem, que lhe perguntou se 

estava procurando alguém. Ela respondeu que não, e pediu-lhe que fosse embora. 

Mas ele avançou, e ela deitou a correr, fazendo-o, malgrado seu, para dentro de 

um parque deserto, onde o criminoso a seviciou. “Pensei que ele fosse me matar 

– disse ela. E quase desejei que ele o fizesse”. Seu depoimento era tocadamente 

genuíno. Do ataque resultaram injúrias morais dolorosas para ela. Mas... seria ela 

tão inocente como sua história fazia parecer? Por que correra para dentro do 

parque, que era o lugar menos indicado para a fuga? E não seria possível que o 

seu vá embora fosse hesitante, o necessário para encorajar o criminoso? (Ela 

admitiu depois sua surpresa em ser acossada por um homem tão bem parecido). 

Acima de tudo, por que andava, ela por um lugar em que frequentemente 

aconteciam fatos como o que a surpreendera? Ela sabia que, um mês antes, havia 

sido cometido um crime sexual naquele mesmo lugar. O certo é que ela foi uma 

vítima do desejo inconsciente que a mulher tem de ser violentada.
618

 

 

O caso acima relatado consta do livro de Edgard de Moura Bittencourt. As 

assertivas, contudo, não são dele. Trata-se de referência a um estudo estatístico elaborado 

por um pesquisador americano, no qual se chegou à conclusão de que as mulheres atacadas 

sexualmente, consciente ou inconscientemente, teriam convidado o ofensor
619

. 

O autor, ao que parece, também compactua com a ideia de que as mulheres, em 

realidade, são provocadoras dos crimes sexuais a que são vítimas.  
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O problema da provocação está ligado a um paradoxo fundamental da conduta 

sexual da mulher. Espera-se que ela seja excitante e provocante até certo ponto, 

por sinal difícil de estabelecer. É uma mulher frustrada, solitária e desejosa de 

provar seu poder de atração.
620

 

 

Edgard de Moura Bittencourt cosigna que “não são poucos os casos em que a 

mulher resiste sinceramente, embora no fundo estivesse inconsciente a desejar entregar-

se”.
621

 

Por seu turno, o autor ainda preceitua que nem toda posse violenta constitui crime 

sexual. A esse respeito, destaca: 

 

 Por outro lado, nem sempre a posse por violência irresistível constitui crime: é o 

caso, por exemplo, em que a mulher espontaneamente aquiesce em entregar-se, 

ou mesmo solicita o homem, mas em arrependimento tardio, recusa-se no 

momento da aproximação dos sexos, quando aquele já se encontra em desespero 

de sua vontade. Os atos de violência, aí, só serão punidos quando constituírem 

delito diferente do de natureza sexual
622

. 

 

A mulher, nessa concepção, jamais poderia mudar de ideia, seja por qual razão. A 

observação de Luiza Nagib Eluf quando a indisposição é masculina é aqui pertinente citar. 

 

 Quando a indisposição é masculina, não há formas da mulher obrigar o marido a 

fazer o que a natureza se recusa a permitir. Se a indisposição é feminina, o sexo 

forçado é possível devido aos atributos físicos do homem. É absolutamente 

injustificável que o marido force a esposa a uma relação sexual apenas porque a 

natureza permite que assim seja
623

. 

  

No tópico anterior, mostrou-se que a vitimologia, ao catalogar as vítimas a partir 

da análise de seu comportamento para a ocorrência do crime, redundou na vertente 

vitimodogmática. Se a vítima não é assim tão inocente, ao contrário, contribuiu para a 
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realização do crime, tal constatação, é certo, impactaria na não responsabilização, ao 

menos exclusiva, do autor pelo evento
624

. 

Bernd Schunemann afirma que a vitimodogmática é derivação direta do princípio 

da ultima ratio e da exigência de que o direito penal só se aplique se necessário e 

apropriado à proteção de um bem jurídico. Tratar-se-ia de uma regra de interpretação para 

eliminar do âmbito de penalização do tipo penal todo o comportamento frente ao qual a 

vítima não merece ou necessita de proteção
625

. 

Segundo o autor, também pela perspectiva da eficiência intimidatória, o postulado 

vitimodogmático se justifica. A esse respeito, destaca que se o dano social resulta da 

conduta da vítima que desatende seus próprios interesses, então, de fato, a vítima e não o 

ofensor deve ser dissuadido de se comportar de uma forma socialmente danosa. A pena 

aplicada à vítima descuidada de seus próprios interesses é negar a ela a proteção pelo 

Direito penal
626

. 
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Juan Bustos. RAMÍREZ, Juan Bustos; PIJOAN, Elena Larrauri. Victimologia: presente y futuro: hacia un 

sistema penal de alternativas. Barcelona: PPU, 1993, p. 27)”  
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Deve-se consignar que o próprio Bernd Schunemann ressalta que os postulados 

vitimodogmáticos só se aplicam a delitos de interação, jamais a crimes violentos. Nesse 

sentido, afirma que o tipo penal da estafa, equivalente ao estelionato do Código Penal 

brasileiro, é o âmbito de prova e ensaio da capacidade e limite de aportes 

vitimodogmáticos.
627

 

Jesus-Maria Silva Sanches explica que os delitos de interação requerem 

determinada contribuição da vítima para a configuração. Caso a contribuição é produzida 

com a infração de deveres usuais e exigíveis de autoproteção, pode o autor ficar isento de 

responsabilidade criminal.  

O autor espanhol afirma, contudo, que mais que restringir os postulados 

vitimodogmáticos aos crimes de interação, importa precisar o conteúdo das medidas de 

proteção que devem a vítima adotar. 

 

Se puede verse como algo exigible – al menos, en cierta medida – el que no se 

realicen actos – dolosos o imprudentes – que directa o indirectamente puedan 

redunda en uma lesion de los própios bienes jurídicos por terceros. Esto es, que 

no se favorezca conscientemente la puesta en peligro ni intensifique 

conscientemente el grado del mismo al que están sometidos los bienes jurídicos 

de los que es titular. Claro está que ello significará que la eventual 

“responsabilidad” de la víctima solo empezará cuando no ya ante um riesgo 

genérico e indiferenciado, sino ante un riesgo concreto y relevante cualitativa y 

cuantitativamente, se opta por exponerse al mismo. Quines ni siquiere adopten 

esta mínima medida cuando el proceso lesivo de los bienes jurídicos de los que 

son titulares se encuentra en su própio “âmbito de responsabilidad” dificilmente 

podrán sostener que el hecho há sido “cosa de autor” tan sólo y que por tanto, 

este ha de ser sancionado de modo pleno
628

. 

 

Especificamente aos crimes sexuais, Jesus-Maria Silva Sánchez, a título de 

exemplo de argumentação vitimodogmática adotada na doutrina e jurisprudência 

espanhola, cita o tema da provocação. Conceituada como a conduta através da qual a 

vítima cria ou incrementa o risco a que estão expostos seus bens jurídicos, o autor destaca 

a existência de um setor que sustenta faltar merecimento de proteção penal a quem não é 

                                                                                                                                                                                
benévola para o acusado. E, referendo-se à vítima, ao magistrado seria dado declarar que sua sentença era tal 
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zeloso de sua intimidade; ou a vende; ou, ainda, não faz uso dos meios de que 

normalmente se dispõe para a devida proteção
629

.  

As assertivas de Edgard de Moura Bittencourt, a respeito da provocação da vítima 

em crimes sexuais, evidenciam que, pelo menos no Brasil, a vertente vitimodogmática 

sempre existiu. 

A tentativa de responsabilizar a vítima pela violência sexual sofrida é tão 

arraigada que mesmo dados que deveriam servir para a adoção de políticas de prevenção 

acabam sendo utilizados para constatar que ela, em realidade, quis e provocou aquele 

resultado.  

 

Acima de tudo, por que andava, ela por um lugar em que frequentemente 

aconteciam fatos como o que a surpreendera? Ela sabia que, um mês antes, havia 

sido cometido um crime sexual naquele mesmo lugar. 

 

É certo que os pesquisadores que analisam o comportamento da vítima na gênese 

do crime sustentam que de forma alguma se intenta culpá-la pelo evento delituoso. 

Alegam, apenas, que o comportamento da vítima pode levar a uma precipitação vitimal. 

Para Luis Rodríguez Manzanera a vitimização não é uma fatalidade. Ao contrário, 

é possível evitá-la, descobrindo as debilidades das vítimas potenciais. 
630

 Evitando-se 

determinados comportamentos, evita-se o crime. 

H. L. Dietrich, a esse respeito, afirma que a maioria das pessoas concorda que o 

fato de uma mulher aceitar uma carona oferecida por um homem, após tomar algumas 

bebidas por ele compradas em um bar, é um comportamento que a coloca em uma situação 

comprometedora
631

.  

O autor consigna que é possível que a mulher só tenha em mente ser levada para a 

casa. Contudo, a essa altura, o homem pode pensar que houve um aceite tácito a um 

encontro sexual.  
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Se o estupro é efetivamente praticado, H. L. Dietrich assevera que não se sustenta 

que a culpa é da mulher. Todavia, ao aceitar a carona do homem, a mulher influenciou a 

dinâmica da situação e se transformou em uma ovelha fácil ao predador. 

Com todo o respeito, a conduta de aceitar uma carona não pode ser interpretada 

como um consentimento tácito a uma relação sexual.  

Ainda que o intuito seja o de prevenir futuros crimes, criando-se uma espécie de 

cartilha de comportamentos que devem ser evitados para diminuir o risco de vitimização, o 

problema reside justamente quando se passa a interpretar a não adoção dos cuidados 

sugeridos como um consentimento presumido. Ou, pior, um sinal de um desejo 

inconsciente ao ataque.  

É certo que os moradores de grandes cidades sabem que não é recomendável 

andar sozinhos por ruas desertas, altas horas da noite. Em São Paulo, dada a onda de 

arrastões em restaurantes e bares, confraternizar com amigos ou mesmo um jantar 

romântico, não deixam de ser uma exposição a um fundado risco de ser tornar vítima de 

roubo. Ninguém sustentará que as pessoas que decidiram frequentar tais lugares, 

inconscientemente, desejaram ter seus objetos levados, mediante extrema violência.  

Pensando em crime sexual, qual cartilha deve-se seguir? Não usar determinados 

tipos de roupas? Não aceitar carona do colega de trabalho, no final da festa de 

confraternização de fim ano?!
632

  

Para Elías Neuman, por exemplo, iniciar uma conversa desinteressada com o 

motorista do taxi ou do ônibus é o que basta para ocasionar um crime sexual. 

 

El papel de la víctima resulta en muchas oportunidades considerable y digno de 

tenerse em cuenta por la provocación e incitación que supone. La actitud 

instintiva de coquetería y seducción suelen bastar en ciertos casos con respecto a 

seres humanos que hacen una interpretación muy determinada de esos hechos. 

Habrá otros hombres a los que les parecerán naturales y hasta poéticos y aun 

otros entrarán em la asintonía de la indiderencia. La jovencita que sube a un 

taxímetro o hace auto-stop y comienza una conversación desprejuiciada con el 

conductor o vuelca una gama de actitudes de seducción, há servido, más de uma 
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vez, para que el volante se aleje de la rute y se dirija al atajo...El riesgo de 

violación lo gênero inconscientemente la propia víctima.
633

  

 

João Daniel Rassi, em trabalho específico a respeito do comportamento da vítima 

em crimes sexuais, sustenta não ser adequado perquirir sobre eventual assunção de risco, 

por parte da vítima. 
634

 

O autor informa que a figura da autocolocação em risco pode ser apta para 

resolver questões que envolvam comportamento sexual da vítima que impliquem lesão a 

outros bens jurídicos, jamais à liberdade sexual. A título de exemplo, ressalta casos de 

transmissão de AIDS, via relação sexual. Ainda, a lesão à integridade física ou mesmo 

morte, em relação sexual sadomasoquista. 

Há um risco que se corre ao aceitar a vertente vitimodogmática em crimes 

sexuais: ressuscitar o julgamento do estilo de vida da vítima; de seu comportamento na 

seara sexual, no limite, trazer novamente à baila questões relacionadas a moralismos, 

deixando de lado o que verdadeiramente importa - a violência sexual.  

 Lívya Ramos Sales Mendes Barros e Alline Pedra Jorge-Birol bem evidenciam a 

normatização do comportamento da mulher no discurso jurídico, o que a transformará em 

uma vítima genuína ou não. 

  

pode-se perceber que o controle da sexualidade da mulher no discurso jurídico é 

inconscientemente normatizado, regrando um parâmetro de conduta aceitável 

que a transformará, ou não, numa vítima genuína.”. Diferentemente do que 

pensam nossos operadores jurídicos, as estatísticas demontram que o crime de 

estupro é heterogêneo, acontece com todo tipo de mulher e é praticado também 

por todo tipo de homem, sem especificação própria de idade, cor, raça ou 

condição econômica. Não há um perfil de estuprador e vítimas em potencial 

como a maioria das pessoas pensam. Vítima e agressor podem ser até aqueles 

que entendemos como “normais”, pode ser o marido, o amigo do trabalho, o 

colega do bar, o patrão, e estes estão distribuídos por todas as camadas sociais. 

Muito menos há uma motivação especial para constranger a mulher a esse crime
 

635.
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As autoras consignam que devido à crença de que aqueles que praticam estupros 

são pessoas que sofrem de distúrbio mental, quando tal característica falta, passa-se a 

procurar na vítima a razão para o crime.  

 Ao ver delas, o mito pode ser explicado como o meio encontrado pela sociedade 

para justficar a prática de crime tão perverso. 

  

pois é inconcebível que no meio social comum, exista homens “direitos”, 

honestos, comportados, com trabalho e residência fixa, que possam ser autores 

de crimes desta natureza diferentemente do sujeito identificado como sociopata, 

anormal ou moralmente abalado. A sociedade dificilmente acredita que quem foi 

vítima não contribuiu em nada para merecer o mal que lhe foi causado. A 

tendência é buscar uma suposta provocação ou justificação para o sofrimento de 

um crime. É por se tratar de um crime tão perverso e inacreditável, que é quase 

inadmissível que aconteça sem uma explicação, então buscamos justifica-lo à 

todo custo, assim podemos restaurar nossa paz e crença num mundo justo, onde 

coisas boas acontecem com pessoas boas, e vice-versa.
636

 

  

Com razão, destacam que permitir que o comportamento da vida sexual sirva de 

justificativa para o acontecimento delitivo, além de contribuir para duplicar a violência 

sofrida, implica violar o mais salutar dos direitos fundamentais da dignidade humana: “a 

liberdade de todo cidadão - homem, mulher, ou andrógino - independente do modo como 

escolhermos viver”.
637

  

A aplicação dos postulados da vitimodogmática aos crimes sexuais significa, 

portanto, permitir que concepções de ordem moral continuem a restringir o alcance dos 

tipos penais, deixando de tutelar a liberdade sexual do indivíduo, bem jurídico 

efetivamente protegido. 
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CONCLUSÃO 

 

1 – Da verificação da evolução dos ordenamentos penais que regeram a sociedade desde as 

Ordenações Filipinas até o advento da Lei 12.015/2009, constata-se um gradativo 

abandono da tutela da moral social sexual, encaminhando-se para a tutela da liberdade 

sexual do indivíduo; 

2 – Nas Ordenações Filipinas, diversas eram as condutas punidas que em nada violavam a 

liberdade sexual da vítima; ao contrário, os delitos tinham por objeto justamente a falta de 

consentimento do pai, tutor, curador ou de outrem que detinha o poder sobre a mulher, 

ainda que presente o assentimento desta última, evidenciando, portanto, a supremacia da 

proteção da honra das famílias, do pátrio-poder, em detrimento à liberdade sexual; 

3 – O Código Penal do Império, ainda que estipulasse punição diferenciada para o estupro 

de mulher honesta e de mulher prostituída, a demonstrar forte conteúdo moral na seara do 

direito penal sexual, ao deixar de criminalizar uma série de condutas antes punidas que em 

nada implicavam ofensa à liberdade sexual – dormir cristão com infiel, dormir com mulher 

que anda no Paço, dormir com escrava branca, praticar sodomia – diminuiu em muito a 

regulação, pelo Estado, do comportamento sexual das pessoas; 

4 – Por sua vez, o Código Penal da República, ao prever, pela primeira vez, crime sexual 

praticado contra o homem, avança um passo a mais no abandono da tutela da moralidade 

sexual; a previsão de sujeito passivo exclusivo mulher indica a preocupação do Estado na 

proteção da honra da família, bem como da honra da figura masculina; tendo por interesse 

maior não a liberdade sexual do indivíduo, mas a castidade feminina; 

5 – Já o Código Penal de 1940, muito embora tenha inserido todos os crimes sexuais sob a 

epígrafe “Dos Crimes contra os costumes”, no Título VI, foi o primeiro diploma legal a 

adotar a expressão “Dos Crimes contra a Liberdade Sexual”, na nomeação do Capítulo I, 

tratando de identificar o bem jurídico de tutela das figuras penais nele contempladas;  

6 – Nos quase setenta anos que separaram o Código Penal de 1940 da Lei 12.015/2009, o 

Direito Penal foi sofrendo alterações no que diz respeito aos crimes sexuais. Há que se 

dizer que as mudanças foram no sentido de se minimizar, ao máximo, a criminalização de 

comportamentos que, ainda que ofensivos à moral social dominante, em nada violam o 

bem jurídico liberdade sexual; 

7 – Nesse sentido, pode-se citar a equiparação da punição do estupro e do atentado violento 

ao pudor, no ano de 1990, por intermédio da Lei dos Crimes Hediondos, a revelar pouco 
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importar se o sujeito passivo é homem ou mulher, bem como, a modalidade do ato sexual 

praticado.  Inexistindo o consentimento, há igual violação à liberdade sexual da vítima;  

8 – Igualmente, a revogação das figuras da sedução, do rapto e do adultério, no ano de 

2005, mediante a Lei 11.106/2005, evidenciando que o legislador deixa de lado o ideário 

de preservar, pelo direito penal, a virgindade das moças, bem como a lealdade dos 

cônjuges, no casamento;  

9 – O mesmo diploma legal, ao revogar a antiga excludente de punibilidade dos crimes 

sexuais pelo posterior casamento da vítima, põe fim, pelo menos à concepção 

institucionalizada, de que o maior prejuízo oriundo da violência sexual é a desqualificação 

da mulher para o casamento;  

10 – Ainda relativamente à Lei 11.106/2005, digna de nota é a inserção de causa de 

aumento da pena pela circunstância de ser o agente cônjuge ou companheiro da vítima; não 

pelo aumento da pena em si, mas por espancar, de uma vez por todas, a posição recorrente 

de não caracterizar estupro a conjunção carnal forçada praticada pelo marido em 

detrimento da esposa, por um suposto direito ao débito conjugal; 

 11 – A Lei 12.015/2009 traz maiores e significativas mudanças aos crimes sexuais, das 

quais se destacam a troca da epígrafe do Titulo VI, do Código Penal; a criação do estupro 

do vulnerável; a alteração da ação penal privada para pública condicionada à representação 

e, por fim, a reunião das antigas figuras do estupro e do atentado violento ao pudor em um 

único dispositivo penal;  

12 - A alteração da antiga epígrafe do Título VI do Código Penal, “Dos crimes contra os 

Costumes” para “Dos Crimes contra a Dignidade Sexual”, mesmo com a amplitude e 

possível falta de concretude da expressão dignidade sexual, indica uma mudança de 

perspectiva: a valorização positiva da sexualidade; o reconhecimento de uma sociedade 

plural, em que convivem diversas formas de manifestação da sexualidade, sendo, 

exatamente por isso, que deve importar ao Direito Penal somente comportamentos que 

possam violar a liberdade que todo e qualquer indivíduo tem de pautar sua vida sexual; 

13 – O estupro do vulnerável, na modalidade prevista no caput do artigo 217 – A, não tem 

por objetivo preservar a inocência ou inexperiência sexual da pessoa menor de 14 anos de 

idade; por conseguinte, negar a condição de vulnerabilidade de pessoa menor de 14 anos 

em situação de prostituição implica deixar de tutelar a dignidade sexual da criança e do 

adolescente; mais que isso, importa permitir que concepção de ordem exclusivamente 

moral continue a pautar a interpretação dos tipos penais; 
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14 – Condicionar a ação penal nos crimes sexuais à representação da vítima, ainda que 

implique respeito à sua intimidade, não deixa de se coadunar com a concepção que 

relaciona o sexo ao privado, ao secreto, a um tabu. Tornar-se vítima de qualquer crime, 

além da lesão experimentada ao bem jurídico tutelado, desperta um sentimento de 

vergonha, como se dá no estelionato, por exemplo. Nem por isso se prevê a ação penal 

privada ou mesmo pública condicionada à representação da vítima. De todo modo, a 

alteração realizada em 2009 já implicou um avanço; 

15 – A ideia por traz de unir as antigas figuras do estupro e do atentado violento ao pudor 

foi a de reforçar que há condutas tão graves e reprováveis quanto à conjunção carnal, das 

quais também o homem pode ser vítima;  

16 – Contudo, tem vigorado interpretação que vislumbra unidade delitiva quando mais de 

um ato sexual invasivo é praticado contra a mesma vítima. No entanto, por esse 

raciocícinio, o que se conseguirá será justamente desconsiderar parte significativa da lesão, 

o que jamais fora objetivo do legislador; 

17 – Para fundamentar o entendimento de que as lesões múltiplas não podem ser tomadas 

como crime único, foram analisadas as diversas teorias referentes à natureza do novo tipo, 

que grande parte da doutrina reputa mismo alternativo, restando evidente que a categoria, 

por si só, não justificaria o tratamento mais brando que vem sendo dispensado às violações 

à liberdade sexual; aliás, sob o ponto de vista da proporcionalidade, sequer a aplicação do 

instituto do crime continuado seria suficiente; 

18 – A convição de que as várias violações a que submetida a vítima não podem ser lidas 

como crime único resulta, igualmente, da análise de mais de dois mil Acórdãos, coletados 

no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e nos Tribunais Superiores; 

19 – Em 50% (cinquenta por cento) dos Acórdãos em que reconhecida a unidade delitiva, a 

multiplicidade dos atos sexuais em nada impactou a pena mínima; nos outros 50% 

(cinquenta por cento), o aumento, majoritariamente, foi mínimo, de 1/6. Importante, ainda, 

informar que vários condenados foram significativamente beneficiados com o advento da 

nova legislação; 

20 – Desde a alteração legislativa, no ano de 2009, o número de estupros tem aumentado 

em todo o País. Se inicialmente o aumento das ocorrências poderia estar relacionado ao 

fato de a atual figura ser mais ampla, ou seja, não se restringir à conjução carnal, a 

pesquisa realizada evidencia que tal causa isoladamente não explica o fenômeno; 

21 – Tomando-se por base as finalidades da pena, tem-se que, seja pela perspectiva 

preventiva, seja pela retributiva, punir atos sexuais múltiplos como crime único resta 
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insuficiente, pois não se tutela, de forma plena, a liberdade sexual do indivíduo. A vítima 

fica sim – e não há como negar – desprotegida. Pode-se, inclusive, vislumbrar estímulo à 

prática de lesões mais reprováveis;  

22 – Ao se firmar, desde o título, um enfoque vitimológico, não se admitem as vertentes 

que advogam responsabilizar a vítima pelo mal sofrido, ou afastar a importância da pena 

proporcional aos atos praticados como resposta; 

23 – O enfoque vitimológico foi eleito para evidenciar que a mulher, justamente por 

possuir vagina, é mais suscetível a práticas sexuais múltiplas, sendo forçoso reconhecer 

que somente ela pode ser constrangida, naturalmente, à conjunção carnal. Desse modo, a 

interpretação de crime único acaba por ser mais prejudicial à mulher; 

24 - Trabalhar com a ideia da exposição da própria vítima em risco, no âmbito dos crimes 

sexuais, implica ressuscitar o julgamento de seu estilo de vida, de seu comportamento na 

seara sexual, no limite, trazer novamente à baila questões relacionadas a moralismo, 

deixando de lado o que efetivamente importa: a violência sexual. 

Em resumo, o presente trabalho constata que uma lei que veio para melhor 

proteger a liberdade sexual, quando concretizada, findou por deixá-la desprotegida, tendo-

se constatado, igualmente, que tal consequência não resulta diretamente da aplicação dos 

institutos da dogmática penal.  

É importante, portanto, que fique muito claro que não se está, nesta oportunidade, 

advogando flexibilizações ao princípio da legalidade, ou a qualquer outro instituto da 

dogmática penal. Está-se, na verdade, procurando evidenciar que, muita vez, com o 

argumento de que não se podem operar flexibilizações, implementam-se interpretações 

que, deliberadamente, desprestigiam a vítima. 

Todos os princípios norteadores do Direito Penal, o texto legal, a doutrina 

tradicional e o histórico da elaboração da norma vigente exigem punições proporcionais.  
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