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RESUMO 

 

Por ser o meio de perpetuação humana o mais forte instituto criado pela 

natureza, a violação deste instituto, através da violência é um ato repulsivo capaz de 

indignar qualquer ser Humano, sendo assim, o objeto deste estudo é entender a 

dinâmica do delito de estupro, tratando da liberdade sexual que qualquer pessoa tem 

de dispor de seu próprio corpo, bem como, o vulnerável, tem o direito de obter a 

proteção do Estado. Outrossim, o objetivo é demonstrar que as condutas tipificadas 

se relacionam com a liberdade, segurança e incolumidade física no âmbito da 

sexualidade humana. 

Sendo assim, o tema em questão trata do crime de estupro e do crime de 

estupro de vulnerável, ambos tutelados pelo nosso Código Penal Brasileiro no que 

tange aos Crimes Contra a Dignidade Sexual. 

O método utilizado para adquirir o material de estudo foi a pesquisa 

bibliográfica, razão pela qual foi possível o aprofundamento de conteúdo e 

constatação da essência do problema científico do tema escolhido. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo em tela trata dos crimes de estupro e do estupro de vulnerável, ambos 

traslados pelo nosso código Penal Brasileiro, em seu Título IV, que trata dos crimes contra a 

dignidade sexual. 

O objeto desse estudo é demonstrar a dinâmica do delito, seguido dos objetivos que 

são defender a liberdade, a segurança, bem como o bem tutelado pelo estado que é a vida. 

A metodologia utilizada é a bibliográfica, onde foi possível alcançar todos os pontos 

da pesquisa fundamentais ao entendimento das questões abordadas em cada capítulo. 

No capítulo inicial foi tratada a evolução histórica do delito de estupro, pois somente 

através da evolução do delito nos foi possível perceber o tão longe o legislador vem evoluindo 

no sentido de proteger a vida humana, no que tange a liberdade sexual. 

Em seguida foi objeto de estudo foi a dinâmica do delito segundo a lei e a doutrina, 

abordando o conceito, os sujeitos do crime, bem como os elementos objetivos e subjetivos do 

delito, fundamentais para a compreensão do tipo penal. 

Posteriormente no capítulo três, os temas dissertados foram os aspectos processuais do 

delito, tais como provas, penas e execução penal e ainda uma abordagem no que tange a 

execução da pena, itens que nos esclarecem quanto a situação do agente do delito de estupro. 

Finalmente no capítulo quatros, foi apresentado vários destaques no que tange o delito 

de estupro, em relação as pessoas envolvidas no delito, que nos possibilitam uma visão geral 

do tipo penal, para que possamos compreender que a idéia do legislador é cada vez mais 

proteger o bem maior do Estado, que neste caso é a vítima, bem como o agente que comete do 

delito. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 

 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DELITO DE ESTUPRO. 
 

Entre todos os povos e desde os tempos antigos, a conjunção carnal violenta sempre 

foi penalmente reprimida, sendo que, sem sabermos a história deste delito, jamais 

entenderíamos a repulsa que hoje todos têm do mesmo, pois não é por acaso que é 

considerado crime hediondo.  

Entre os povos Hebreus, se o estupro era cometido contra “moça virgem”1, o delituoso 

pagava com a própria vida. Entretanto, se a moça não fosse casada o delituoso era obrigado ao 

“pagamento de 50 ciclos de prata ao pai da vítima, além de desposá-la”2.   

Para os povos Egípcios a “reparação se dava pela mutilação”3. 

Na Idade Média o ofensor era punido com a “própria vida”4. Da mesma forma era 

imposta a mesma pena ao delituoso em nossa primitiva legislação, nas Ordenações Filipinas, 

no seu livro quinto, título XVIII. 

O Direito Canônico foi à fase em que se dava a intervenção da Igreja Católica no 

Direito Penal, nesta fase toda relação sexual fora do casamento era condenada, sendo 

“aplicado ao delator castigos espirituais”5. Para ser configurado o crime de estupro era preciso 

o emprego de violência e que a vítima fosse virgem, neste caso o delituoso era punido com a 

pena de morte, sendo o mesmo degolado em praça pública, mesmo com intervenção da igreja, 

“houveram inúmeras formas de crueldade contra os seres humanos”6.        

Em Roma o delito de estupro se confundia com o adultério, sendo a sedução o meio 

empregado para que se configurasse o crime, sendo assim a prostituta não poderia ser vítima 

de estupro, no mesmo sentido, as criadas por serem consideradas como coisas pelos romanos, 

também não poderiam ser vítimas de estupro. Para os romanos, “o vocábulo sturprum incluía 

todo ato impudico praticado entre homens e mulheres, entre tais a conjunção carnal, com 

mulher virgem ou viúva honesta”. Além da conjunção carnal, concorria para que se 

configurasse o crime, a pederastia, o adultério e qualquer ato libidinoso, por isso a pena para o 

delituoso era bem mais branda este era punido com a pena de injúria. 

                                                 
1 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1408. 
2 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1408. 
3 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1408. 
4 PORTINHO, João Pedro de Carvalho, História, Direito e Violência Sexual: Idade Média e os Estados 
Modernos. Net, Rio Grande do Sul, Out.2009. História e-história. Disponível em: 
<httP://www.historiaehistoria.com.br/materia> Acesso em 23/09/2009 
5 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1409. 
6 PORTINHO, João Pedro de Carvalho, História, Direito e Violência Sexual: Idade Média e os Estados 
Modernos. Net, Rio Grande do Sul, Out.2009. História e-história. Disponível em: 
<httP://www.historiaehistoria.com.br/materia> Acesso em 23/09/2009 
 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

Já nas leis espanholas se punia o indivíduo que praticava o crime de estupro 

com a “pena de morte, também chamada de fuero viejo”7. Da mesma forma era punido 

o delituoso na Inglaterra inicialmente, sendo o castigo substituído posteriormente pelo 

“furo nos olhos para que o delituoso não mais enxergasse e o corte dos testículos”8. 

Para melhor compreendermos o delito, “a palavra estupro é empregada diante 

das várias legislações com significados diferentes”9, sendo o estupro violento tratado 

como violência carnal. Os práticos segundo Álvaro Mayrink da Costa10 “sustentavam 

na violência carnal que a resistência da vítima deveria ser séria e constante”. 

Nas legislações do direito pátrio, as Ordenações Filipinas configuravam o 

delituoso do crime de estupro aquele que por uso de força dormisse com a mulher. Se 

fosse a mulher virgem, o “agente seria obrigado a reparar o mal com o casamento”11, 

entretanto, se fosse a medida impossível de se concretizar a este restaria a pena de 

conceder um dote para a ofendida. Quando a mulher “ganhasse dinheiro com seu 

corpo, não seria o agente condenado ao delito12”. Restando a ofendida a impunidade 

em face ao agressor. 

No Código Criminal do Império de 1830, ao tratar o estupro, o mesmo instituiu 

em seu art. 219, que seria imputado ao agente que “deflorar mulher virgem menor de 

dezessete anos”13, o crime de estupro, porém, seriam isentos de pena, aqueles que 

desposassem suas vítimas. O código definiu o delito em seu artigo 222, “ter cópula 

carnal por meio de violência ou ameaças, com qualquer mulher honesta”14, a pena era 

de 3 a 12 anos de reclusão, sendo admitido o dote para a ofendida, entretanto, se a 

“estuprada fosse prostituta a pena diminuiria para apenas 1 mês a 2 anos de prisão”15. 

O Código Penal de 1890, no título VII, cuida do delito de estupro em seu artigo 

268 “estuprar mulher virgem ou não, mas honesta” e define o crime no artigo 269.  

 

Artigo 269. Chama-se estupro, o ato pelo qual o homem 

                                                 
7 PORTINHO, João Pedro de Carvalho, História, Direito e Violência Sexual: Idade Média e os Estados 
Modernos. Net, Rio Grande do Sul, Out.2009. História e-história. Disponível em: 
<httP://www.historiaehistoria.com.br/materia> Acesso em 23/09/2009 
8 PORTINHO, João Pedro de Carvalho, História, Direito e Violência Sexual: Idade Média e os Estados 
Modernos. Net, Rio Grande do Sul, Out.2009. História e-história. Disponível em: 
<httP://www.historiaehistoria.com.br/materia> Acesso em 23/09/2009 
9 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1409. 
10 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1409. 
11 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1410. 
12 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1410. 
13 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1410. 
14 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1410. 
15 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1410. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

abusa com violência de uma mulher, seja virgem ou não. 
Por violência entende-se não só o emprego da força 
physica, como o de meios que privarem a mulher de suas 
faculdades physicas, e assim da possibilidade de resistir e 
defender-se, como sejam o hypnotismo, o clorofórmio, o 
ether, e, em geral os anestésicos e narcóticos”16  
 

Visando corrigir as imperfeições do Código Penal de 1890, surge a 

Consolidação das Leis Penais de 1932, do Des. Vicente Piragibe, que 

manteve o nome iuris de violência carnal e tratou em conjunto os crimes de 

estupro e o de atentado violento ao pudor destacando os artigos: 

 
266,§ 1º excitar, favorecer ou facilitar a corrupção de 
pessoas de um ou de outro sexo, menor de 21 anos, 
induzindo-a a prática de actos desonestos, viciando a sua 
inocência ou pevertendo-lhe de qualquer modo o seu 
senso moral.  
§ 2º Corromper pessoa menor de 21 anos, de um ou de 
outro sexo, praticando com ella ou contra ella, actos de 
libidinagem.  
Art. 267 – Deflorar mulher menor de idade, empregando 
sedução, engano ou fraude.17 
 
 

Assim em 1940, o nosso Código Penal vigente no capítulo em que trata 

os crimes contra os costumes separou os crimes e sob a égide do artigo 213 

define o crime de estupro na sua forma simples. Artigo 213 “constranger 

mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”. 

Em 1990 o legislador instituiu a Lei 8.072 definindo o delito de estupro 

como hediondo combinando o artigo 213 com 223, caput e seu parágrafo 

único, todos do Código Penal. 

Buscando cada vez mais proteger os cidadãos da violência crescente que 

assola nosso Estado, foi que em 07 de agosto de 2009 entrou em vigor a Lei 12015, 

que alterou o título IV, capítulo I, do Código Penal de 1940, no que tange aos Crimes 

contra a Liberdade Sexual, passando a chamá-los de crimes contra a dignidade 

sexual. 

 

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 (seis) a 10 (dez) anos. 

                                                 
16 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1411. 
17 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1411. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou 
se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) 
anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos. 
§ 2o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

 

A mesma Lei inseriu no vigente código penal o art. 217-A, que trata do delito 

de estupro de vulnerável, e alterou a redação do art. 1º. Da Lei 8072/1990, 

acrescentando-o ao rol de crimes hediondos. 

 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas 
no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do 
ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 
resistência. 
§ 2o (VETADO) 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

 

Ao Estado não é cabível proteger valores que a sociedade não reivindica, segundo Álvaro 

Mayrink da Costa18 “a liberdade e a autodeterminação sexual como bem jurídico, diante da 

realidade, é fundamental, pois estão em causa de bens individuais e não do Estado” 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
O CRIME DE ESTUPRO SEGUNDO A LEI E A DOUTRINA. 

 
 

1 - CONCEITO DE ESTUPRO. 

 

A palavra estupro deriva de stuprum, termo usado pelos romanos de abrangência a 

todas as relações carnais. 

O estupro é um delito que visa à prática da conjunção carnal ou qualquer ato 

libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. Não é o estupro senão um crime comum que 

                                                 
18 Costa, Álvaro Mayrink da. Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 1410.. 

 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

pode ser praticado de forma livre, ou seja, pode o agente ser qualquer pessoa, podendo ser 

praticado por conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, distinguindo-se, porém do 

delito de constrangimento ilegal (art.146). A relação direta de meio a fim entre o emprego da 

violência e a conjunção carnal é que caracteriza, objetiva e subjetivamente, o delito de 

estupro, que é, sem duvida, o mais gravoso contra os atentados à liberdade sexual. A violência 

aqui tratada inclui-se a física, bem como, a moral, podendo os elementos que tipificam a 

conduta serem assim descritos: 

a) conjunção carnal; 

b) emprego de violência ou grave ameaça; 

c) prática de atos libidinosos; 

 

Por conjunção carnal, em face do código penal, entendem-se as relações sexuais, isto 

é, a cópula, o ajuntamento do órgão genital do homem com o da mulher, a introdução do 

pênis na cavidade vaginal.  

As demais práticas como o coito anal, sexo oral, ou quando o agente em substituição 

ao pênis usa dos dedos ou a boca no órgão genital, não se trata de conjunção carnal e sim da 

prática de atos libidinosos, sendo assim, todos os atos que impliquem em manipulação erótica 

da boca com o pênis, os seios e o ânus, bem como a masturbação mútua, são características do 

delito de estupro. 

Por ser o estupro em sua primeira fase um crime próprio, exigem-se do agente uma 

condição e qualidade pessoal de coerção, sendo esta sua principal característica. 

Insta salientar, que os atos que configuram o delito, se justificam tanto para o homem 

quanto para a mulher, pois qualquer pessoa pode ser passível do crime de estupro, conforme 

declara o artigo 213 do código penal, hoje alterado pela Lei 12.015/2009, pois antes, somente 

a mulher poderia ser sujeito passivo de estupro. 

O valor social do homem é muito mais prejudicado pela violência carnal do que o da 

mulher, de modo que, em princípio, não se justifica, para o tratamento penal, a equiparação 

dos dois casos. 

A permissão da vítima para a prática de qualquer ato sexual, ou seja, livre de coação, 

em via de regras não se configura o delito de estupro.  

Por outro lado, ainda sem o emprego de violência, se a vítima for menor de 14 anos, 

tiver acometida por qualquer enfermidade, for deficiente mental e ainda por qualquer outro 

motivo não poder oferecer resistência, incorre o agente na prática do delito de Estupro de 

Vulnerável amparado sob a égide do artigo 217-A do código penal.  



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

A Violência tanto se exerce pelo emprego de força física, como pela ameaça, pela 

intimidação, pelo incutimento de medo. 

No que tange a Violência real, ou seja, material, o dissenso da vítima deve ser sincero, 

manifestando-se a resistência total. Não basta uma ausência de adesão, uma recusa meramente 

verbal, uma oposição passiva ou inerte. É necessária uma vontade decidida e militantemente 

contrária, uma oposição que só a violência física ou moral consiga vencer. Sem duas vontades 

embatendo-se em conflito não é estupro. Nem é de confundir a efetiva resistência com a 

instintiva ou convencional relutância. 

É preciso o emprego de força física capaz de reduzir a capacidade de agir da vítima, e 

que esta não consiga se desvencilhar do estuprador. Não se deve, porém, tomar por adesão da 

vítima o abandono de si mesma por exaustão de forças, trauma psíquico ou inibição causada 

pelo medo. Somente quando isso não ocorra, e se não é possível (ou excepcionalmente difícil) 

arrostar com a violência (física ou moral) ou escapar a esta de qualquer outro modo, é que se 

pode, com a rendição da vítima, por em dúvida a existência do estupro. 

A resistência ativa da vitima é a contraprova da violência como elemento integrante do 

estupro. 

Se a violência do agente não corresponde a repulsa da vítima quando há conjunção 

carnal, como, por exemplo, no caso do atentado sádico (conveniente à vítima no coito não 

entendi esta observação), não será reconhecível o estupro. Em tal caso, a mulher passando a 

resistir, não o faz em defesa de sua liberdade sexual, mas para satisfação de sua lasciva. 

No que tange a violência moral, o nobre Fernando Capez (2007)19 define, “A violência 

moral é aquela que age no psíquico da vítima”. É a violência do direito romano mediante 

intimidação. Trata-se da manifestação (por palavras, atos ou sinais) com o propósito de causar 

a alguém um mal. Ainda sob os ditames do mestre Capez “uma senhora de idade, um enfermo 

ou uma criança são mais suscetíveis que uma jovem que possui plena capacidade física e 

mental”20 , caso em que é necessário uma análise individualizada.  

Para constituir elemento de estupro, a ameaça deve ser grave, entendendo-se como tal 

a ameaça de determinado dano material ou moral considerável como, por exemplo: ameaça de 

morte, de espancamento, de perda dos meios de subsistência, de revelação de fato criminoso 

ou desonroso. Outrossim, deve tratar-se de um mal interior maior que o da conjunção carnal, e 

inevitável. 

                                                 
19 Capez,Fernando. Curso de Direito Penal-Parte Especial.5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007,p.1 
20 Capez,Fernando. Curso de Direito Penal-Parte Especial.5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007,p.3 
 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

A ameaça pode ser direta (quando o mal é prometido à própria vítima) ou indireta, 

isto é, quando o mal é anunciado contra terceiro, a quem a vítima esteja ligada por laços de 

grande ou especial afeto. É de reconhecer a ameaça indireta também no caso em que a vítima 

cede para evitar continuação da violência física, como por exemplo, o uso de espancamento e 

tortura contra a pessoa particularmente, pois a ameaça de grave mal contra um filho da vítima 

pode ser mais eficiente à conturbação de seu espírito de que idêntica ameaça dirigida contra 

ela própria. 

 

 

 

1.1 - Quanto aos sujeitos do tipo.  

 
Antes da vigência da Lei 12.015/2009, o delito de estupro era considerado um 

crime bi-próprio, ou seja, só existia a figura de dois sujeitos, o homem como ativo e a 

mulher como passivo, excluindo assim, para tipificação do crime a prática de atos 

sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Porém, após a reforma do nosso código 

penal concluiu Rogério Sanches Cunha (2009)21 que “o delito é bi-comum, onde 

qualquer pessoa pode praticar ou sofrer as conseqüências da infração penal”. Assim 

o vigente código penal brasileiro se iguala ao “Código Rocco (art.519, revogado), ao 

Código Sardo (art.489), ao Código Toscano (art.380), e por último ao Código 

Zanardelli (art.331) que cuidava do congiungimento carnale violento o abusivo” 22 

entre pessoas do mesmo sexo. 

Vários doutrinadores já se manifestaram pela igualdade de sexos entre os 

sujeitos passivos, entre eles, se manifestou Magalhães Noronha apud Pierangeli 

(2007)23: 

 
Não encontramos razões de grande peso para excluir o homem 
como sujeito passivo do delito. Geralmente cometido contra 
meninos, tal estupro não só viola profundamente os 
sentimentos de moralidade média da sociedade, como 
denuncia, patentemente, a perversão e periculosidade do autor, 
caracterizado, neste caso, pelo coito anal ou pela fellatio in ore, 

                                                 
21 Cunha, Rogério Sanches. Comentários a Reforma Criminal de 2009 e a Convenção de Viena Sobre Direito dos 
Tratados. São Paulo: RT, 2009, p.37. 
22 Pierangeli, Jose Henrique. Manual de Direito Penal V.2. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007, p.465. 
23 Pierangeli, Jose Henrique. Manual de Direito Penal V.2. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007, p.465. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

não é necessário encarecer que esses atos são alguma coisa a 
mais que atentados ao pudor, degradando e aviltando a vítima 
 
 

Insta salientar que de acordo com o Art. 226, II do código penal se o delito for 

cometido por padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, 

preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título que tenha autoridade 

sobre ela, a pena será acrescida do equivalente a metade, o que veremos adiante. 

A unificação do delito de estupro ao atentado violento ao pudor eliminou a 

exigência do contato físico para sua configuração, visto que, qualquer ato libidinoso 

pode viabilizar  prática do estupro, logo, “se alguém mediante arma de fogo obriga a 

vítima a se despir em sua frente, o que lhe confere prazer sexual, naturalmente está 

cometendo crime de estupro”24, bem como, é reconhecível o estupro no caso da 

mulher que, provida de clitóris hipertrófico, constrange outra ao amor sádico, ou da 

que, mediante ameaça, coage um homem a ter com ela conjunção carnal, neste 

sentido comenta Guilherme Nucci (2009)25: 

 
A unificação dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor faz 
desaparecer, por completo, qualquer referência à honestidade ou ao recato 
sexual da vítima. Pouco importa como age o ofendido nesse cenário, 
podendo ser prostituta ou garoto de programa. Logicamente, o ponto central 
continuará sendo a produção de prova, pois o delito cometido apenas com o 
uso de grave ameaça é mais difícil de ser evidenciado 

 

No que tange ao delito de estupro de vulnerável, igualmente ao de estupro, 

qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, porém somente o menor de 14 anos, o 

enfermo ou deficiente mental, aqueles sem discernimento para a prática do ato, ou 

as pessoas que estejam incapacitadas de oferecer qualquer tipo de resistência, 

podem ser sujeitos passivos no delito de estupro. Porém, é importantíssimo que o 

autor do crime tenha ciência de que está praticando o ato com as pessoas descritas 

acima, pois caso o agente desconheça o real estado em que se caracteriza sua 

vítima, ocorre o erro de tipo, deste modo, afasta-se a vontade de cometer o crime, 

tornando-se impossível a tipificação do crime, pois inexiste a culpa do agente. Já 

quando nos referimos ao enfermo ou deficiente mental é necessário avaliar a falta de 

discernimento, se absoluta ou relativa, pois nestes casos, será aplicado ao que 

couber o art. 215 ou 217-A §1º. 
                                                 
24 Nucci, Guilherme de Souza. Crimes Contra a Dignidade Sexual, Comentários à Lei 12015, de 07 de Agosto de 
2009. São Paulo: RT, 2009, p.22. 
25 Nucci, Guilherme de Souza. Crimes Contra a Dignidade Sexual, Comentários à Lei 12015, de 07 de Agosto de 
2009. São Paulo: RT, 2009, p.18. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

Um aspecto que não podemos deixar passar em branco é até que ponto 

poderá considerar a vedação de relações sexuais com menores de 14 anos, pois o 

conhecimento do ilícito para os cidadãos se dá através da informação e dos contatos 

sociais inerentes a vida humana, portanto, haveremos de considerar uma menor de 

14 anos que possui aparência de maior, mantenha relações sexuais com seu 

namorado e este caia em erro de proibição, afastando assim o conhecimento do 

ilícito, por tal a vedação ao relacionamento, pois nem todos sabem e tem a exata 

noção do que diz a Lei. Neste mesmo sentido se diz do deficiente mental, por 

exemplo, uma pessoa com Síndrome de Down estaria vedado ao relacionamento 

sexual? Não poderia este se unir a uma pessoa normal pelo matrimônio consentido 

por seu representante legal, e ter com esta, relações sexuais inerentes ao dever do 

matrimônio? Deste modo, se manifesta Nucci (2009)26  

 
...a única interpretação que nos parece lógica e justa é 
conceber a possibilidade de divisão entre enfermos e 
deficientes mentais nesse campo. Há os que são 
completamente impossibilitados de apresentar consentimento 
válidos no contexto sexual, d modo que qualquer ato libidinoso 
em relação a eles , seria considerada violenta, logo, ilícita, bem 
como existem os que apresentam deficiência mental, mas que 
não lhes retira o desejo sexual e a vontade de se unir a outra 
pessoa, buscando inclusive atenuar o seu sofrimento, 
procurando a cura. 

 
 

Uma questão bastante discutida até os dias de hoje diz respeito à 

possibilidade de o marido praticar o crime contra sua esposa. DELMANT027 entende 

que “pode ser o marido, autor de estupro contra a mulher esposa”. 

Sabemos que, com o casamento, surge o dever de relacionamento sexual 

entre conjugues, por isso, segundo alguns autores, não haveria crime caso o marido 

constrangesse a mulher à conjunção carnal, em razão do direito daquele de exigir 

desta a satisfação sexual, “as relações sexuais são pertinentes á vida conjugal, 

constituindo direitos e deveres recíprocos dos que casaram”, se manifesta 

Magalhães Noronha apud Pierangeli28. Neste mesmo sentido se manifesta Nelson 

Hungria, para ele o casamento se sobrepõe a conjunção carnal entre os conjugues, 

de forma que não se pode admitir a possibilidade do delito, salvo nas hipóteses de o 

                                                 
26 Nucci, Guilherme de Souza. Crimes Contra a Dignidade Sexual, Comentários à Lei 12015, de 07 de Agosto de 
2009. São Paulo: RT, 2009, p.39. 
27 Delmanto, Celso e outros. Código Penal Comentado, v.5 ed. São Paulo: Renovar, 2000, p.57. 
28 Pierangeli, Jose Henrique. Manual de Direito Penal V.2. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007, p.463. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

marido se encontrar com doença venérea ou ser portador de uma moléstia grave e 

contagiosa, a mulher estar doente, menstruada, ou no período pós-parto 

(impossibilitada de manter relacionamento sexual, portanto).  

A mulher também pode negar-se ao ato sexual por razões morais, tais como a 

situação de saber que o marido teve, pouco antes e no mesmo dia, relações sexuais 

com prostituta ou amantes, ou a hipótese de manter relações sexuais no dia da 

morte do próprio filho. A solução muitas vezes dependerá do caso concreto. 

Entendemos que o marido pode ser sujeito ativo do crime de estupro contra a 

própria esposa. Embora com o casamento surja o direito de manter relacionamento 

sexual, tal direito não autoriza o marido a forçar a mulher ao ato sexual, empregando 

contra ela a violência física ou moral que concretiza o delito de estupro. Não fica a 

mulher, com o casamento, sujeita aos caprichos do marido em matéria sexual, 

obrigada a manter relações sexuais quando e onde este quiser. Não perde o direito 

de dispor de seu corpo, ou seja, o direito de se negar ao ato sexual, desde que tal 

negativa não se revista de caráter mesquinho. Assim, sempre que a mulher não 

consentir na conjunção carnal e o marido a obriga ao ato, com violência ou grave 

ameaça, ou então somente a prática de atos libidinosos em princípio caracterizar-se-

á o crime de estupro, desde que ela tenha justa causa para a negativa, neste caso 

ensejaria em separação do casal e não no emprego de violência como nos ensina o 

mestre Rogério Greco (2008)29: 

 
O marido só pode relacionar-se sexualmente com sua esposa 
com o consentimento dela. Caso a esposa não cumpra com 
suas obrigações conjugais, tal fato poderá dar ensejo, por 
exemplo, á separação do casal, mas nunca à adoção de 
práticas violentas ou ameaçadoras para levar adiante a 
finalidade do coito normal, que se configurarão em estupro.   

 

Nesta mesma corrente vem contundente o renomado Guilherme Nucci 

(2009)30. Para ele o marido pode ser sujeito ativo no crime de estupro, porque a 

esposa não é objeto sexual deste e possui direitos iguais no matrimônio, e que a 

condição de marido não lhe confere o direito de estuprá-la sempre que esta se negar 

a ter relações sexuais, que se tal situação está insustentável para a convivência este 

deve se for o caso o término do casamento através das vias civil. Neste sentido 

                                                 
29 GRECO,Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol.II, Rio de Janeiro: Impetus, 2008, p467.  
30 Nucci, Guilherme de Souza. Crimes Contra a Dignidade Sexual, Comentários à Lei 12015, de 07 de Agosto de 
2009. São Paulo: RT, 2009, p. 39. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

comenta: 

 
Não é crível que no atual estágio da sociedade, inexistindo 
naturalidade no relacionamento sexual de um casal, tenha o 
homem o direito de subjugar a mulher à conjunção carnal, com 
o emprego de violência ou grave ameaça, somente porque o 
direito civil assegura a ambos o débito conjugal. 
 

1.2 – Quanto aos elementos objetivos do tipo 
  

O tipo objetivo implica na imposição dos verbos coagir, obrigar, forçar todos 

visando a constranger a vítima à conjunção carnal, ou na prática ou permissão de 

qualquer outro ato libidinoso que não resulte de violência, pois a modificação trazida 

pela reforma no tipo penal de estupro, retira do ordenamento jurídico a necessidade 

do contato físico para a configuração do crime. Neste sentido comenta Rogério 

Sanches Cunha (2009)31: 

  
Da simples leitura do tipo penal percebe-se que o delito 
abrange não só o fato de o autor constranger sua vítima a 
prática de ato libidinoso (com efetiva participação do ofendido), 
como também a situação em que faz com que aquela permita 
que com ela seja praticado tal ato (existe uma atitude passiva 
do ofendido) 
 

Em se tratando de vulnerável a conduta do agente deve ser interpretada de 

forma abrangente, sendo necessário alcançar a real intenção do legislador, pois na 

atual época é necessário abranger também o comportamento de provocar o menor 

a permitir que com ele se pratiquem atos que levem a crer que ele foi vítima de 

estupro. 

O objeto material no delito de estupro é a vítima que sofre o constrangimento, 

já no estupro de vulnerável o objeto material é o próprio vulnerável, no entanto, o 

bem jurídico tutelado em ambos os delitos é a liberdade sexual, sendo assim a 

conduta incriminadora do agente consiste tão somente em forçar a vítima, mediante 

violência ou grave ameaça à conjunção carnal ou a prática ou a permissão de 

qualquer outro ato libidinoso, o nobre Pierangele32 nos ensina que “a palavra forçar 

foi usada na antiga legislação portuguesa, na chamada lei da mulher forçada, 

encontrável no chamado Livro de Leis e Posturas”. 

                                                 
31 Cunha, Rogério Sanches. Comentários a Reforma Criminal de 2009 e a Convenção de Viena Sobre Direito dos 
Tratados. São Paulo: RT, 2009,pág.38. 
32 Pierangeli, Jose Henrique. Manual de Direito Penal V.2. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007, pág 465. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

A conduta conjunção carnal consiste na introdução do pênis na cavidade 

vaginal, porém existem os atos libidinosos que consistem em cópula vulvar, anal, 

interfemural, bem como a introdução de dedos no conduto vaginal em todos os 

casos estará aperfeiçoado o delito de estupro, quando houver o dissenso da vítima, 

este deverá ser expresso, sincero e positivo, caso em que se houver consentimento 

não há o que se falar em constrangimento, razão pela qual estará descaracterizado 

o delito de estupro,deste modo, evitando o ato desejado pelo agente. Porém não é 

necessário levar a resistência às últimas conseqüências a ponto de perder a 

resistência, não devemos tomar como consentimento da vítima, o ato de se entregar 

ao estuprador por mera exaustão de forças, pois há vítimas que sucumbem ao 

medo, por exaurimento de suas forças interiores. 

Embora o meio de execução para o delito seja a violência física, muito se 

discute a respeito de um homem só conseguir ou não estuprar a mulher, pois, nos 

dias de hoje com o chamado sexo frágil tão evoluído, argumenta-se a capacidade 

de um só indivíduo reduzir a vítima à incapacidade de resistir, o que seria difícil para 

a prática do ato sexual normal. Para Mirabete (2003)33 “é muito difícil que um 

homem sozinho, por maior que seja a sua superioridade física, possa manter 

conjunção carnal mediante violência”.  

Por conseguinte, é importante lembrar que os atos praticados a título de 

sadismo e masoquismo por pessoas maiores de dezoito anos e capazes, não serão 

considerados estupro, desde que a lesão corporal causada seja de natureza leve, e 

não constitua nenhum tipo penal, pois a intenção dos agentes é sentir prazer sexual 

e não causar constrangimento, forçar ou coagir seu parceiro, trata-se de prazer 

mútuo, neste sentido nos explica o renomado Rogério Grego(2009)34 apud Valdir 

Sznick que explana sobre estas diferenças: 

 
Masoquismo e sadismo são inversos: no sadismo o agente 
encontra prazer no sofrimento de outra pessoa; no 
masoquismo a volúpia está no próprio sofrimento, na própria 
dor.  
O sadismo é comum entre os homens; o masoquismo, por sua 
vez, é mais freqüente entre as mulheres. No sadismo há o 
prazer de comandar, de autoridade; no masoquismo, o da 
submissão. Numa idea de submeter, no outro a idéia de ser 
submisso, de ser passivo 

                                                 
33 MIRABETE, Julio Fabrine.Manual de Direito Penal-Parte especial. 20º ed. São Paulo: Atlas,2003,Liv.II, p. 
416. 
34 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág. 24. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

 
A violência, portanto, pode ser física (vis absoluta ou vis corporalis) ou 

moral (grave ameaça, vis compulsiva). 

No tocante a violência moral, esta terá que ser direta, justa ou injusta, quando 

o emprego de violência física contra terceiros ou contra coisas, infunda justo temor à 

vítima levando-a entregar-se ao agressor. 

Deste modo, deve-se levar em consideração a idade, o sexo, o grau de 

instrução, bem como os valores culturais e costumes da vítima, pois é certo que são 

requisitos que não podem deixar de ser considerados para análise de casos 

concretos. 

Anotemos que por grave ameaça só se admite aquela muito séria, quando o 

medo determina a opção da vítima, porém não havemos de considerar o medo 

supersticioso. 

Quando ocorrer o caso de o agente ameaçar não só a sua vítima, mas 

também intimidar terceiros estaremos falando de concurso de crimes, como por 

exemplo, no caso do agente que ameaça a vítima para a prática do delito, tendo 

como alvo de coação o filho desta, ferindo-lhe deste modo, indiretamente, 

causando-lhe um mal interior pior do que se a ameaça fosse dirigida a ela. 

Pierangeli(2007)35 nos fala que segundo a doutrina existe a possibilidade de 

estupro durante o sono da mulher: “a liberdade de opção no âmbito da vida sexual 

não fica anulada durante o sono”, isso pode ocorrer nos casos em que a mulher está 

habtuada a ser acordada por seu marido durante o sono para manter com ele 

relações sexuais, porém se a relação ocorre com outra pessoa, ou seja, se inicia, e 

no momento das práticas ela se da conta que não trata-se de seu marido, ocorrendo 

aí o dissenso, neste caso estamos falando de estupro. 

O mesmo se dá com as pessoas em estado letárgico, pois como ainda 

discorre Pierangeli (2007)36 a letargia “é um estado patológico observado em várias 

afecções do sistema nervoso que leva ao sono profundo e duradouro, do qual a 

pessoa acometida pode despertar com dificuldade temporariamente”, assim neste 

sono, que não é um estado normal, pode ser configurado um estupro, bem como, 

com as pessoas que são acometidas por outras patologias como o sonambulismo, a 

epilepsia, o desmaio e o estado de coma, podendo nestes casos ser considerado 

                                                 
35 Pierangeli, Jose Henrique. Manual de Direito Penal V.2. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007,  pág.468. 
36 Pierangeli, Jose Henrique. Manual de Direito Penal V.2. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007, pág.468. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

também estupro de vulnerável. 

Nos casos de embriaguez há controvérsias, pois existem duas situações: uma 

em que a mulher interessada em ingerir a bebida desconhece a sua força tóxica e 

poder de embriaguez e outra em que ela sabe dessa conseqüência e ignora 

ingerindo a bebida em várias doses, se embriagando na companhia do parceiro, 

aceitando as conseqüências de seus atos, logo, se esse parceiro pratica qualquer 

ato sexual com ela, ainda que ela se encontre em estado de embriaguez, há que se 

questionar a configuração de estupro, sendo necessário uma análise profunda do 

caso concreto, bem como, o relacionamento anterior pessoal da vítima com o 

agente. 

 

 

1.3 - Quanto aos elementos subjetivos do tipo.  

 

A vontade de realizar a conduta proibida caracteriza o dolo do delito de 

estupro. Exige-se, porém, o elemento subjetivo do injusto (dolo específico), que é a 

conduta fim, ou seja, o intuito de manter conjunção carnal, ou a prática de outros 

atos sexuais.  

Para o tipo penal só se admite o dolo, e em hipótese alguma será admitida a 

forma culposa, pois não existe disposição legal expressa.  

Trata-se de crime comissivo, pois o verbo constranger pressupõe um 

comportamento do positivo do agente, sendo assim, o delito é mera conduta por 

parte do agente, não fazendo o tipo penal referência a nenhum resultado advindo do 

comportamento do sujeito. Assim nos ensina Fernando Capez (2007)37: 

 
Ocorre que se trata de um delito de tendência, em que tal 
intenção se encontra ínsita no dolo, ou seja, na vontade de 
praticar a conjunção carnal. Deste modo, o agente que 
constrange a mulher mediante o emprego de violência ou grave 
ameaça á cópula vagínica não age com nenhuma finalidade 
específica, apenas atua com a consciência e vontade de 
realizar a ação típica e com isso satisfazer sua libido (até então 
chamado dolo genérico). 

 
 

Admite-se também a pratica do delito de estupro via omissão imprópria, ou 

seja, ocorre quando o agente está na qualidade de garantidor da vítima e não 

                                                 
37 CAPEZ, Fernando. Curso de direito Penal – Parte Especial, vol.3,2007, Saraiva, p.13. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

impede o resultado, sendo assim consumado o delito, neste caso nos exemplifica 

Rogério Greco (2009)38:  

 
 
Imagine-se a hipótese de um agente penitenciário, encarregado 
legalmente de vigiar os detentos em determinada penitenciária, 
durante a sua ronda, tivesse percebido que um grupo de presos 
estava segurando um de seus companheiros de cela para 
obrigá-lo ao coito anal, uma vez que teria sido preso, por 
estuprar a sua própria filha, sendo essa a reação normal do 
sistema carcerário a esse tipo de situação. Mesmo sabendo 
que os presos iriam violentar aquele que ali tinha sido colocado 
sob a custódia do Estado, o garantidor, dolosamente, podendo, 
nada faz para livrá-lo das mãos dos seus agressores, que 
acabam por consumar o ato libidinoso, forçando-o ao coito anal. 
 
 

No caso descrito em concreto o agente responderá pelo resultado que 

poderia ter sido evitado, porém nada fez para evitar, tendo assim caracterizado o 

estupro por omissão. 

 

2. Consumação e tentativa. 

 
O delito de estupro, bem como o estupro de vulnerável, consuma-se com a 

prática do ato de libidinagem que Cunha define como “gênero que abrange 

conjunção carnal e vasta enumeração de atos libidinosos”39. Consiste na introdução 

completa ou incompleta do pênis na vagina da mulher, assim como, a prática de 

outros atos como o toque com as mãos e língua com objetivo de alcançar a 

satisfação sexual, mediante o constrangimento da vítima. 

Ocorrerá a tentativa quando por circunstâncias alheia a vontade do agente, 

este não conseguir realizar seu objetivo, embora dificilmente em ambos os delitos 

possa ser provados, pois os atos que poderiam ser considerados preparatórios para 

a consumação, hoje já são considerados estupro, no entanto pode ocorrer a 

tentativa de estupro, como por exemplo quando o agente é surpreendido em local 

deserto e determina que a vítima levante suas vestes, e por circunstâncias alheias a 

sua vontade, é surpreendido sem ainda ter lhe tocado, para Pierangeli40 a distinção 

entre consumação e tentativa está na “real intenção do agente”, se no caso concreto 
                                                 
38 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.15 
39 Cunha, Rogério Sanches. Comentários a Reforma Criminal de 2009 e a Convenção de Viena Sobre Direito dos 
Tratados. São Paulo: RT, 2009,pág.40 
40 Pierangeli, Jose Henrique. Manual de Direito Penal V.2. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2007,  pág. 470. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

não for possível determinar a real intenção do agente, “deve o juiz optar pela solução 

mais benevolente, que no caso, é a tentativa de estupro, com conseqüente redução 

de pena”. 

O nobre Rogério Greco41 é da mesma opinião, por tratar-se de “crime 

plurissubsistente, torna-se perfeitamente possível o raciocínio correspondente à 

tentativa”, pois reconhecível será a tentativa, ainda quando não haja contato físico, 

desde que as circunstâncias deixem manifestas, por parte do agente, a intenção de 

conjunção carnal e mais além, “neste caso, podemos raciocinar no sentido de que o 

agente havia iniciado os atos da execução e que somente não se consumaram com 

a prática da conjunção carnal, por circunstâncias alheias a sua vontade”. 

 

 

3. Resultados qualificadores e causas de aumento de pena. 

 

A pena do delito de estupro, bem como do estupro de vulnerável é agravada 

pelos atos praticados pelo agente no sentido de estuprar sua vítima, onde por culpa, 

causa-lhes lesão corporal grave ou até mesmo a morte, vindo esse resultado ser o 

fator principal causador do aumento da pena, se o resultado que agrava a pena for 

proveniente de casos fortuitos ou força maior, a pena do agente não será agravada, 

pela modalidade qualificadora, de acordo com artigo 19 do código penal “Pelo 

resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver 

causado ao menos culposamente”. Como nos ensina Rogério Greco (2009)42, vale 

lembrar que “esses resultados que qualificam a infração penal somente podem ser 

imputados ao agente a título de culpa”, bem como, “o agente não poderá ser 

responsabilizado objetivamente sem que tenha podido prever a possibilidade de 

ocorrências de lesões corporais grave ou mesmo a morte da vítima com seu 

comportamento. 

Desta forma a reforma penal trouxe resultados qualificadores significantes, 

qual seja, os parágrafos 1.º e 2.º do artigo 213 e parágrafos e 3.º e 4.º do artigo 217-

A ambos do código penal. 

Portanto, sob a égide do § 1.º do delito de estupro, quando da conduta do 

                                                 
41 GRECO,Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol.II, Rio de Janeiro: Impetus, 2008,pág.469. 
42 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009,  pág.16 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

agente ao praticar o delito de estupro com dolo este causa lesão corporal de 

natureza grave, estas previstas no artigo 129, §§ 1.º e 2º do C.P, ou se a vítima for 

menor de dezoito anos e maior de 14 anos a pena será de 8 anos mínima e 12 anos 

a máxima de reclusão, para Guilherme Nucci (2009)43 “a primeira parte do § 1.º trata 

de crime qualificado pelo resultado e a segunda parte cuida de mera qualificadora”, 

pois protege-se então com a qualificadora o menor de 18 e maior de 14 anos, 

porque o maior de dezoito anos aplica-se apenas o caput do artigo 213, bem como o 

menor de 14 anos é amparado pelo artigo 217-A. 

Já no delito de estupro contra vulnerável o artigo 3.º é qualificado pelas 

mesmas condutas, porém a pena é mais gravosa, sendo de 10 anos a mínima e de 

20 anos a máxima de reclusão. 

Porém, tanto no estupro § 2.º como no estupro de vulnerável § 4.º, quando da 

conduta do agente resultar na morte da vítima a pena será a reclusão de no mínimo 

12 anos e máxima de 30 anos. 

Não podemos esquecer que há casos em que o agente age com duas 

finalidades, quer seja a de praticar o estupro e a de causar a lesão corporal grave ou 

a morte da vítima, nestes casos o agente responderá pelos três delitos, sob a égide 

do artigo 69 do código penal, sendo enquadrado no concurso material de crimes, 

como por exemplo, o agente que ao abordar a sua vítima com intuito de estuprá-la, 

esta leve um susto, caia e bata com a cabeça em uma pedra, produzindo-lhe a 

morte, neste caso estamos falando de uma tentativa qualificada de estupro. Porém, 

se o agente de estupro aborda a sua vítima e durante a prática dos atos, atinge a 

vítima de forma fatal, tirando-lhe a vida, atuando com dolo ou culpa, este deve 

responder por estupro qualificado pelo resultado morte, sendo assim, não devemos 

confundir os dois casos no concurso de crimes. 

Assim preconiza o nobre Guilherme Nucci (2009)44, a cerca do crime 

qualificado: 

O crime qualificado pelo resultado existe pela figura típica 
autônoma e destacada justamente para permitir ao legislador 
fixar a pena adequada a esses delitos com resultado duplo, 
num mesmo contexto, sem que o juiz se valha do instituto do 
concurso de cremes. Separar o crime qualificado pelo 
resultado, a seu bel prazer, significa lesão ao princípio da 
legalidade. 

                                                 
43 Nucci, Guilherme de Souza. Crimes Contra a Dignidade Sexual, Comentários à Lei 12015, de 07 de Agosto de 
2009. São Paulo: RT, 2009,pág. 25 
Nucci, Guilherme de Souza. Crimes Contra a Dignidade Sexual, Comentários à Lei 12015, de 07 de Agosto de 
2009. São Paulo: RT, 2009,pág. 26. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

  
 

A Lei 12.015 de 2009, deu nova redação ao artigo 234-A  que também 

assevera a pena nos crimes que tangem a dignidade sexual, nos incisos III e IV, pois 

nos crimes delitos que resultarem gravidez a pena será aumentada da metade e de 

um sexto até a metade se ao cometer o delito o agente agindo com dolo, transmite à 

vítima doenças sexualmente transmissível. 

Nos casos em que resultar gravidez entendeu o legislador a necessidade de 

asseverar o juízo de valor sobre a conduta do agente, pois na maioria dos casos a 

vítima tende a rejeitar o feto, gerando assim a interrupção da gestação, razão pela 

qual se faz necessária a aplicação da pena ao agente causador do estupro, 

aumentada pela metade do tempo que deveria cumprir seja na forma simples, como 

na forma qualificada. 

Já nos casos em que o agente transmite doenças sexualmente transmissíveis 

as suas vítimas as expressões contidas no inciso IV – sabe ou deveria saber ser 

portador – de acordo com o renomado Rogério Greco (2009)45 “são motivos de 

intensa controvérsia doutrinária e jurisprudencial. Discute-se se tais expressões são 

indicativas tão somente de dolo ou podem permitir também o raciocínio com a 

modalidade culposa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.22 
 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
ASPECTOS PROCESSUAIS PENAIS DO DELITO DE ESTUPRO. 

 
 
1. Prova no delito de estupro. 

 

O delito de estupro é um crime que representa um atentado contra a 

liberdade sexual de qualquer pessoa, pois o agente age em total descontrole do 

extinto sexual para atingir seu objetivo, valendo-se da violência, ainda que 

ameaçado de penas hediondas, ocorre que para tal, é necessário que o delito seja 

comprovado, pois quase sempre é cometido em lugares ermos e afastados da 

população, sendo assim, não há indícios de testemunhas, restando a vítima 

comprovar o fato delitivo través de depoimentos, e exames periciais de corpo delito. 

Há casos, porém em que a prova é quase que impossível de se apurar, 

principalmente quando o delito for cometido sob grave ameaça, ou seja, violência 

moral e sem indícios de violência física, restando ao legislador somente a palavra da 

vítima que constitui uma das provas mais relevantes em crimes dessa natureza, 

 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

logo, se sua integridade física encontra-se ameaçada pelo delituoso, a liberdade 

deste põe em risco a própria prova, que deve ser preservada. 

 Notadamente tais declarações deve ser bem apuradas, sendo esta 

submetida a um critério bem rigoroso, pois a queixosa pode tratar-se de uma ex-

namorada do suposto agente, neste caso para o nobre Rogério Greco (2008)46 “em 

muitas situações a suposta vítima é quem deveria estar ocupando o banco dos réus, 

e não o agente acusado de estupro”. 

Neste sentido, foi passível de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, em 09 de setembro de 2009, um Recurso de Apelação Cível, 

onde em caso concreto, a mulher acusou o homem de ter cometido com ela o delito 

de estupro, e sem provas o mesmo não foi condenado, e se sentindo humilhado este 

ajuizou uma Ação por Danos Morais em face da Mulher, a qual foi condenada a 

indenizá-lo pela importância de dez mil reais. 

 
 

2009.001.39259 – APELACAO 
DES. RICARDO RODRIGUES CARDOZO - Julgamento: 
03/09/2009 - DECIMA QUINTA CAMARA CIVEL 
 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FATO NÃO PROVADO. MÁ-FÉ 
DO ACUSADOR. DANO MORAL VERIFICADO. A Apelante 
acusou o Apelado da prática do crime de estupro, fato que não 
restou comprovado.Além disso, a Apelante, como suposta 
vítima do crime, sabia que as acusações eram 
falsas.Configurada a denúncia dirigida a constranger e macular 
o nome do Apelado, então, devida a indenização por danos 
morais.Recurso não provido, nos termos do voto do 
Desembargador Relator.47 
 

 

Sendo assim, não devemos esquecer que em se tratando de crimes sexuais 

são passíveis de acusações falsas por parte de mulheres histéricas ou neuróticas, 

que ao se verem abandonadas por seus amantes, com o intuito de atingi-los de 

qualquer maneira, imputam-lhe o cometimento do delito de estupro, neste sentido 

nos ensina Rogério Greco (2008)48 ”Devemos aplicar neste caso aquilo que em 

criminologia é conhecido como síndrome da Mulher de Potifar, importada dos 

ensinamentos bíblicos”. 

                                                 
46 GRECO,Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol.II, Rio de Janeiro: Impetus, 2008, pág. 483. 
47SITE:www.tj.rj.gov.br.Acessoem13/11/2009.Disponívelem:http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw 
48 GRECO,Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol.II, Rio de Janeiro: Impetus, 2008, pág. 481. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

Quando do delito resulta violência física e penetração vaginal ou anal a 

apreciação dos vestígios deixados pelo estupro violento é tema próprio de Medicina 

Legal, razão pela qual, sob a égide do artigo 158 do código de Processo penal, 

haveria a necessidade de comprovar o delito através do exame de corpo de delito. 

Os vestígios materiais da violência sofrida devem ser procurados ao nível das 

regiões genitais e em torno desta, bem como, bem como, em todo o corpo da vítima. 

“O exame com luz ultra violeta é muito útil para precisar o diagnóstico, em certos 

casos principalmente entre entalhe congênito orla himetral com dimensões exíguas, 

incapaz de demonstrar a violação e rotura...”49 este é o diagnóstico diferencial que 

Helio Gomes (2004)50  chega a afirmar “ é um dos mais difíceis que o médico legista 

pode defrontar”. 

 Servem como prova arranhões, escoriações ou equimoses, em casos de luta 

violenta, contusões e manchas nos antebraços, nos pulsos, no pescoço, neste caso, 

supõem-se que a vítima tenha sofrido uma tentativa de esganamento com as mãos. 

No momento do exame de corpo de delito, o meterial coletado servirá para todos os 

tipos de exames que forem necessário, assim, nos ensina ainda o mestre Helio 

Gomes (2004)51 “O perito deverá aproveitar a oportunidade e colher material para 

confeccionar lâminas etc., caso se tornem necessários estes exames subsidiários, 

para afirmar-se não só, a presença de esperma, como a contaminação venérea, e a 

gravidez”. 

Há casos em que o exame de corpo de delito é fundamental para condenar 

ou absolver o acusado, senão vejamos: 

 

2009.050.06071 - APELACAO - 1ª Ementa  

DES. GIZELDA LEITAO TEIXEIRA - Julgamento: 20/10/2009 - 
QUARTA CAMARA CRIMINAL.  

 

APELAÇÃO - Art. 213, caput (2vezes) e 214 n/f do art. 69 do 
CP - Sentença absolutória - Apelado denunciado, porque 
mediante violência e grave ameaça, representadas pelo 
emprego de força física, de uma barra de ferro e de expressões 
intimidativas, constrangeu a vítima, que estava dele divorciada, 
a com ele manter conjunção carnal e atos libidinosos diversos 
desta. - Sentença absolutória. - Pleito ministerial para 

                                                 
49GOMES, Helio. Meina Legal – Erotologia Forense – Crimes Sexuais. 33ª ed. Freitas Bastos, 2004,p.438.  
50 GOMES, Helio. Meina Legal – Erotologia Forense – Crimes Sexuais. 33ª ed. Freitas Bastos, 2004,p.438. 
51 GOMES, Helio. Meina Legal – Erotologia Forense – Crimes Sexuais. 33ª ed. Freitas Bastos, 2004,p.442. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

condenação. - Sem razão o MP: deve ser mantida a absolvição 
na presente hipótese. Materialidade e autoria do crime não 
restaram demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos 
autos. - Na apuração desse tipo de crime, em regra, cometido 
às escondidas, na clandestinidade, o depoimento da ofendida 
tem validade e é de grande relevância e, na maioria dos casos, 
é a única prova existente. - Existência de conflito nos 
depoimentos da vítima que são confusos, não precisando o que 
de fato ocorreu, além de ter afirmado que "pediu R$2.000,00 
para retirar a queixa", comportamento "incompatível a de uma 
mulher que tenha sofrido violências tão marcantes como a 
física e principalmente a sexual.", como bem fundamentou a 
sentença às fls. 215. - O laudo de exame de corpo de delito 
(fls. 159) concluiu: "material vaginal colhido foi negativo para 
espermatozóide". - O convencimento do magistrado decorre da 
análise e valoração de todo acervo probatório carreado aos 
autos, e não da apreciação de uma ou outra prova isolada. - E 
as provas carreadas não ofereceram segurança de que tenha o 
apelado praticado o delito. - Na dúvida, prepondera a 
presunção de inocência. - Decisão monocrática que absolveu o 
ora apelado foi devidamente baseada em alegada insuficiência 
do conjunto probatório. - Manutenção da sentença 
IMPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL 52 

 
 

Porém, nos casos em que ocorrer a ruptura do hímem, vermelhidão da 

mucosa genital e vestígios de esperma a “prova pericial será mais um elemento de 

formação e convicção do julgador que conjugada com os demais, poderá conduzir a 

um decreto condenatório”, afirma Rogério Greco (2009)53. 

Ainda sob os ditames do mestre Rogério Greco (2009)54 há casos em que o 

exame de corpo delito é “completamente desnecessário”, sendo assim, vejamos: 

imaginem uma senhora de 60 anos de idade, mãe de dez filhos de parto normal, 

vítima de estupro por conjunção carnal sem ejaculação, porém, por medo e 

vergonha a vítima tenha procurado as autoridades somente trinta dias após o fato. 

Neste caso o exame seria completamente desnecessário, pois todos os vestígios 

possíveis já teriam desaparecido e forçar a vítima ao exame, seria “forçá-la a outro 

tipo de constrangimento,...intensificando-se aquilo que é conhecido por vitimização 

secundária”55. 

 

                                                 
52 SITE: www.tj.rj.gov.br. Acesso em 13/11/2009. Disponível em: http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw 
53 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág. 44. 
54 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág. 44. 
55 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág. 44. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

2. Pena, Ação Penal e Segredo de Justiça. 

 

O artigo 213 do Código Penal prevê, para a forma simples de estupro, a pena 

de reclusão, de seis a dez anos. Se do delito resultar lesão corporal de natureza 

grave ou se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos a pena é de reclusão, 

de 8 a 12 anos. Se da conduta do agente resultar a morte da vítima a pena é de 12 a 

30 anos de reclusão. 

No delito de estupro de vulnerável do artigo 217-A, a pena prevista é de 

reclusão, de 8 a 15 anos. Se da conduta do agente resultar lesão corporal grave a 

pena é de 10 a 20 anos de reclusão anos e ainda se resultar a morte da vítima a 

reclusão será de 12 a 30 anos. 

O delito de estupro em qualquer das suas modalidades fundamentais ou em 

suas formas qualificadas, consumado ou até mesmo tentado, foi inserido no rol de 

crimes hediondos pela Lei 8.072/90, portanto, embora previsto no nosso código 

penal é um delito regulado pela referida Lei. 

Antes da alteração penal pela lei 11.464/2007, o delito de estupro era 

insuscetível de liberdade provisória amparado pela Lei de crimes hediondos, após a 

vigência da Lei 11.464/2007, entrou em vigor o artigo 310, § 1.º do Código de 

Processo Penal, que diz que a pena será cumprida “inicialmente em regime 

fechado”, possibilitando a liberdade provisória, sob a égide do artigo 310, § único do 

Código de Processo Penal.  

A ação penal nos crimes de estupro será de iniciativa pública condicionada à 

representação, no entanto, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável a 

ação se procederá de forma pública incondicionada, de acordo com o artigo 225 do 

Código Penal e seu parágrafo único. 

Em que pese o que se preceitua o nosso código penal, não devemos 

esquecer a Súmula 608 do supremo Tribunal Federal que reza que “nos crimes de 

estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada”, 

neste sentido nos esclarece, o nobre Rogério Greco (2009)56, que:  

 
 

De acordo com o entendimento de nossa Corte Maior, toda vez 
que o delito de estupro for cometido com o emprego de 
violência real a ação penal será de iniciativa pública 

                                                 
56 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.23. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

incondicionada, fazendo, assim, letra morta parte das 
disposições contidas no artigo 225 do código penal, somente 
se exigindo a representação do (a) ofendido (a) nas hipótese 
em que o crime for cometido com o emprego de grave ameaça. 

 

 

No que tange ao segredo de justiça, sob os ditames do artigo 234-B do código 

Penal os processos em que serão julgados os delitos de estupro correrão em 

segredo de justiça, bem como todos os outros crimes contra a dignidade sexual.  

 

 

 

3. Execução da pena no delito de estupro. 

 

A execução da pena dá-se regulada pela Lei 7.210/84, e tem por objetivo, o 

cumprimento da sentença do condenado, bem como, acompanhar e regular todo 

processo de reintegração desse condenado a sociedade, deste modo, todo o 

processo criminal desse delituoso que até então era de guarda da Vara Criminal 

competente a Cidade onde foi cometido o delito, após o trânsito em julgado da 

sentença, passa a ser de responsabilidade da Vara de Execução Penal do Estado 

em que foi cometido o delito. Sendo assim, o apenado que até então fica custodiado 

aguardando a sentença, após ser condenado, passa a cumprir a sua pena recolhido 

em estabelecimento de regime fechado, à qual lhe é assegurado todos os direitos 

da Lei de execuções Penais lhe confere.  

O condenado é submetido a exames criminológicos, que compreendem em 

avaliação psicológica, social, psiquiátrica, além da avaliação pessoal pela comissão 

técnica existente em cada estabelecimento prisional. Após toda essa avaliação são 

obtidos dados da personalidade do condenado, para que à partir daí, ele possa a 

requerer benefícios como progressão de regime, anistia, indulto, graça, sursis, 

livramento condicional.  

 Porém, não podemos passar despercebido que, por ser o delito de 

estupro um crime hediondo reza a lei 8.072/90 que o delito de estupro “será 

insuscetível de: I – anistia, graça e indulto; II – fiança”57 , restando apenas como 

benefícios a Progressão de Regime e o Livramento Condicional. 

                                                 
57 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág. 44. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

Em tese os apenados por cometimento do delito de estupro, podem postular 

ao juiz da Vara de Execuções Penais a progressão de regime após ter cumprido 2/5 

da pena se for réu primário, e 3/5 se for reincidente, para requerer o livramento 

condicional é necessário o cumprimento de 2/3 da pena.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4. 
DESTAQUES. 

 
 

1. Aborto no crime de estupro. 

 

Quando do estupro resulta em gravidez, é uma das razões pela qual um 

aborto legal é permitido no Brasil. Embora previsto pelo artigo 218, II do Código 

Penal, o sistema único de saúde, SUS, não cobria este tipo de procedimento nos 

hospitais públicos, foi preciso uma resolução do Comitê Constitucional de Justiça, 

aprovar em uma sessão tumultuada, com 24 votos a favor e 23 votos contra, no dia 

20 de Agosto de 1997, requerendo que os hospitais da rede pública realizassem 

este procedimento, sendo assim se da conduta do agente de delito de estupro 

resulta gravidez o aborto será permitido, com a autorização da vítima e em se 

tratando de incapaz de autorização do responsável legal, bem como, é permitido o 

aborto quando a vida da mulher estiver em risco. Este fato provocou grande 

repercussão e criticismo do setor religioso e dos grupos pró-vida, que fizeram várias 

demonstrações de protesto, condenando qualquer tipo de aborto, mesmo no caso de 

estupro ou de risco de vida para a mãe, o que constitui na verdade uma ironia, que 

os grupos de pró-vida prefiram que morra a mãe e a criança ao invés de abortar a 

criança e salvar a vida da mãe. 

 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

Em caso verídico em nosso País no Estado de Pernambuco, uma menina de 

9 anos vítima de abuso sexual desde os 6 anos pelo padrasto, passou pelo 

procedimento médico retirando dois fetos. O diretor Médico do hospital, Sérgio 

Cabral responsável pelo procedimento concorda que “o aborto em caso de estupro é 

legal”58. 

O aborto tratado neste caso foi recepcionado por organizações não 

governamentais de defesa da mulher, tais como grupos SOS Corpo e Curumim, de 

acordo com a coordenadora do grupo Curumim, Paula Viana, “não havia mais tempo 

a esperar. Tinha que ser feita uma intervenção médica imediata”59, caso contrário a 

menina não sobreviveria a gestação, ferindo assim a nossa Carta Magna, que prega 

a vida como bem maior. 

Contudo, houve a intervenção da Igreja Católica, que ameaçou ir a justiça, 

lamentando o procedimento. O Arcebispo de Olinda e Recife Dom José Cardoso 

Sobrinho foi incisivo, “Nós ministros da igreja católica temos a obrigação de 

proclamar as leis de Deus. Nestes casos os fins não justificam os meios, a lei 

humana contraria a lei de Deus que é contra a morte”60. 

 

2. Mulher que constrange ao homem à prática da conjunção carnal. 

  

Em regra é quase que humanamente impossível que um homem consiga ter 

ereção peniana em situação de violência ou grave ameaça, porém em caso 

concreto suponhamos que a mulher querendo a todo custo ter com ele relações 

sexuais, usa de arma de fogo para coagi-lo, e o obrigue a prática da conjunção 

carnal. 

Com a atual redação do artigo 213 do código penal, a mulher praticou o delito 

de estupro, pois o tipo penal é claro quando prevê que o agente, mediante violência 

ou grave ameaça, pratique ou faça com que a vítima permita que com ela se 

pratique outro ato libidinoso, desta forma Rogério Greco (2009)61 preconiza: 

                                                 
58 FONTE: <http://oglobo.globo.com/pais/cidades/mat/2009/03/04/menina-de-9-anos-estuprada-por-padrasto-
submetida-aborto-em-recife-754680349.asp > Acesso em 04/03/2009. 
59 FONTE: <http://oglobo.globo.com/pais/cidades/mat/2009/03/04/menina-de-9-anos-estuprada-por-padrasto-
submetida-aborto-em-recife-754680349.asp > Acesso em 04/03/2009 
60 FONTE: <http://oglobo.globo.com/pais/cidades/mat/2009/03/04/menina-de-9-anos-estuprada-por-padrasto-

submetida-aborto-em-recife-754680349.asp> Acesso em 04/03/2009 
61 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág. 32. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

“ninguém duvidaria que quando uma mulher obriga um homem a manter com ela o 

coito vagínico não seja, também, praticado um ato libidinoso”. 

 

3. Estupro de transexuais.  

 

Antes da reforma penal pela Lei 12.015/2009, era muito discutido o estupro 

de transexual, no que tange o delito praticado por conjunção carnal. 

Tal hipótese acontecia nos casos em que a vítima, uma transexual, após 

passar pela cirurgia de reversão genital, “criando o que a medicina denomina de 

neovagina”62, porém ser ter alterado seu registro de nascimento, no que tange ao 

sexo, tinha sido vítima do delito de estupro com penetração no lugar criado 

cirurgicamente, igual a uma vagina de uma mulher. 

Hoje, a questão não é mais debatida, e perdeu o interesse, pois mesmo sem 

alteração no registro de nascimento, o delito é considerado estupro, isso porque “a 

relação sexual forçada conduzirá, obrigatoriamente ao delito de estupro”63, seja, 

entre homens e mulheres, ou entre transexuais.  

 

4. Beijo lascivo.  

 

Embora o beijo lascivo seja considerado ato libidinoso, até hoje não se 

descobriu o que significa, o nobre Rogério Greco (2009)64 questiona, “Beijo lascivo é 

aquele que choca a moral média que o presencia, ou é aquele que causa inveja em 

quem olha?” 

Para Rogério Greco (2009)65, o delito de estupro não pode ser entendido 

como delito de estupro, mesmo quando praticado sob violência ou grave ameaça, 

“não podemos condenar alguém por esse fato a cumprir uma pena de, pelo menos, 

6 anos de reclusão, isto é, com a mesma gravidade que se pune um homicida”. 

Neste caso o delito cometido pelo agente poderia ser enquadrado no delito 

de constrangimento ilegal, previsto pelo artigo 146 do código penal, ou até mesmo 
                                                 
62 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.34. 
63 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.34.  
64 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.45. 
65 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.45. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

dependendo da gravidade e da intensidade do fato ser enquadrado na importunação 

ofensiva ao pudor regulada pelo artigo 61 da Lei de Contravenção penal, evitando 

com isso uma pena desproporcional ao caso em tela. 

 

5. Vitima que for violentada no dia em que estiver completando 14 anos.  

 

Se ocorrer o delito  no dia em que a vítima estiver completando 14 anos, nos 

deparamos com várias situações diferentes e será necessário uma análise ao caso 

concreto, sendo assim vejamos: está excluída neste caso a qualificadora, pois a 

vítima ainda não é maior de 14 anos; também não se enquadra ao tipo penal do 

artigo 217-A estupro de vulnerável; se o ato for praticado com violência ou grave 

ameaça contra a vítima ocorrerá o estupro simples do artigo 213 caput do código 

penal, se a vítima consentiu o ato tratou-se de um fato atípico, para Rogério 

Sanches Cunha (2009)66 apurou-se nesse caso “uma enorme falha do legislador. A 

alteração legislativa, nesse caso, é benéfica, devendo retroagir para alcançar fatos 

pretéritos”. 

O ilustríssimo Rogério Greco (2009)67, é da mesma opinião: 

 

Se o agente, mediante consentimento da vítima, com ela, por 
exemplo, tem conjunção carnal no dia de seu aniversário em 
que completava 14 (quatorze) anos, o fato deixará de se 
amoldar ao tipo penal em estudo, devendo ser considerado 
atípico. 
 

 

6. Pedofilia. 

 

Sem dúvida a pedofilia está entre o rol dos crimes sexuais que causam um 

sentimento de repudia e nos enojam, chegando até mesmo a ocupar o topo da lista 

de condutas reprováveis. 

Embora o nosso código penal não tenha usado a palavra pedofilia, o 

comportamento daquele que pratica relações sexuais com crianças pode sem 

sombra de dúvida se amoldar ao tipo penal de estupro de vulnerável. 

                                                 
66 Cunha, Rogério Sanches. Comentários a Reforma Criminal de 2009 e a Convenção de Viena Sobre Direito dos 
Tratados. São Paulo: RT, 2009, pág. 37. 
67 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.38. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

Rogério Greco apud Genival Veloso de França (2009)68, renomado em 

medicina legal, define a pedofilia, como sendo uma “perversão sexual que se 

apresenta pela predileção erótica por crianças, indo desde os atos obscenos até a 

prática de manifestações libidinosas, denotando graves comprometimentos 

psíquicos e morais dos seus autores”., o agente da pedofilia na maioria das vezes é 

do sexo masculino, porém pode ocorrer entre homossexual e o mal que causam as 

crianças são muita das vezes irreparável, como explica Rogério Greco (2009): 69 

 
 
Em muitos casos, infelizmente, a pequena vítima guarda para 
si a violência que vem sofrendo por parte do pedófilo, pois, em 
virtude do abalo psicológico a que é submetida, sente-se 
amedrontada em contar o fato a qualquer pessoa, 
principalmente a seus familiares. 

  
 

Esses atos abomináveis na maioria das vezes ocorrem na própria casa da 

criança, com pais e parentes, o que causa na criança a sensação de medo, pois se 

não se sente segura dentro da própria casa, onde mais poderá se sentir?  

Ao nos remeter a um estudo mais detalhado sobre o tipo em questão, 

poderíamos sem sombra de dúvida inseri-lo ao tipo penal estupro de vulnerável, 

podendo se amoldar, a pedofilia em crime hediondo, como se decidiu no acórdão 

abaixo: 

 
 

2009.050.04442 – APELACAO 
DES. VALMIR DE OLIVEIRA SILVA - Julgamento: 08/09/2009 - 
TERCEIRA CAMARA CRIMINAL 

EMENTA - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - OFENDIDA 
NÃO MAIOR DE 14 ANOS - CARÍCIA NOS SEIOS PARA 
SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA - PERÍCIA NO COMPUTADOR 
REVELANDO ATOS DE PEDOFILIA - DELITO 
CONFIGURADO AUTORIA INDISCUTÍVEL - SANÇÃO PENAL 
MEDIDA COM BENEVOLÊNCIA - MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.Emergindo da convincente prova reunida no 
processo que o apelante praticou atentado violento ao pudor na 
ofendida, não maior de 14 anos, no interior de seu 
estabelecimento comercial - "Lan house", quando foi 
surpreendido por pessoas que o quiseram agredir em razão da 
repugnância do ato, consistente em acariciar os seios da 
menor, a qual, em datas anteriores, também teve os seios 
chupados e a vagina acariciada pelo apelante, com o fim de 

                                                 
68 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág. 79. 
69 GRECO, Rogério. Adendo- Lei nº. 12015/2009 Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 1º ed. Rio de Janeiro: 
Impetus, 2009, pág.38. 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

satisfazer sua própria lascívia, inquestionável o decreto 
condenatório.A resposta penal foi medida com muita 
benevolência, pois o material probatório autorizava sanção 
mais rigorosa, descabendo o pleito de desqualificar a 
hediondez do crime, porquanto a jurisprudência atualizada 
dominante inclinou-se no sentido de afirmar que os crimes de 
estupro e atentado violento ao pudor, mesmo na forma simples 
e com violência presumida, têm a natureza hedionda.Recurso 
improvido. 70 

 

Antes da reforma penal pela Lei 12.015/2009, o delito de pedofilia gerava 

concurso material entre o crime de atentado violento ao pudor, como vimos acima, 

sendo por força de Lei equiparado ao crime hediondo. Hoje com o tipo penal 

atentado violento ao pudor extinto pela referida Lei, cuidá-se de crime único, 

cabendo ao juiz diante da multiplicidade dos fatos do caso concreto aplicar a pena 

adequada, após a análise do grau de culpabilidade. 

Dessa forma errou mais uma vez o legislador, porque a mudança foi benéfica 

para o acusado, e de acordo com o artigo 2.º, parágrafo único do Código penal, deve 

retroagir para alcançar os fatos pretéritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70 Site: www.tj.rj.gov.br,  disponível em <http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw> Acesso em 13/11/2009 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO. 

 

 

Tanto na nossa vida prática como nos desafios que nos aprecem no dia a dia, 

é dever do nosso Estado nos garantir o direito de ir e vir, bem como, proteger a 

nossa dignidade humana em todas as dimensões e para tal, a nossa Constituição 

Federal garante aos cidadão brasileiros inseridos no rol de direitos e garantias 

fundamentais, o direito a satisfação das necessidades mínimas para que haja 

dignidade e sentido na vida humana, deste modo, o direito os direitos sociais, a vida, 

e cultural.  

A valorização dos direitos humanos e da cidadania vêm sendo cada vez mais 

discutidos, fato este que reflete diretamente no mundo jurídico, através das 

constantes modificações na legislação, nos entendimentos doutrinários e 

Jurisprudenciais.  

Há muito, os doutrinadores vêm sustentando a inadequação da nomenclatura 

“dos crimes contra os costumes”, pois inexistia qualquer critério para estabelecer 

parâmetros para nortear o foco dos costumes na sociedade brasileira, pois os tais 

costumes não apresentavam mecanismos precisos, para acompanhar o 

desenvolvimento comportamental dos jovens, bem como, em questões de matéria 

sexual dos adultos da atualidade. 

Com o avanço das discussões acerca dos direitos, dentre os quais se inclui a 

liberdade sexual, atualmente, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo de crime de 

estupro, sendo este inclusive, considerado hediondo, nos termos da Lei 8072/90.  



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

Deste modo, a alteração do título IV do nosso Código Penal Brasileiro, foi no 

sentido de acompanhar o crescimento da Humanidade, pois o delito de estupro, 

passou a constar como “dos crimes contra a dignidade sexual”. A palavra dignidade 

nos dá a noção de respeitabilidade, de algo vinculado a honra, que associado ao 

termo sexual referem-se aos atos ligados a satisfação da sensualidade ou volúpia, 

deste modo, inseridos ao direito a intimidade, à vida privada e a honra, 

constitucionalmente assegurados aos cidadãos, esculpidos no art. 5° da Carta 

Magna, além do que a atividade sexual é uma necessidade fisiológica e não 

somente um prazer material.  

Em outros termos, o nosso legislador vem cada vez mais buscando proteger a 

respeitabilidade do ser humano em matéria sexual, garantindo-lhe a liberdade de 

escolha, sem qualquer forma de exploração, especialmente sem coação e violência 

e deste mesmo modo, dedicando melhor atenção ao desenvolvimento sexual do 

menor de 18 anos, e com maior evidência ainda, ao menor de 14 anos, inserindo no 

rol de crimes a dignidade sexual, o estupro de vulnerável, que antes era uma mera 

presunção da violência sofrida, deixando brechas para a impunidade do delito. 

Desta forma concluo, através do estudo da matéria em questão, que a 

violência dos crimes sexuais, seja contra adulto ou crianças, capazes ou não, devem 

ser totalmente separadas de todo e qualquer aspecto moral, pois atingem tal 

somente a personalidade humana e não os costumes, em tempo cabe salientar que 

tais infrações são consideradas uma invasão a privacidade da vítima, que com o ato 

do agente tem isolada a sua liberdade sexual.  

Diante do exposto sobre o tema, foi observado que o Estado tem por objetivo chegar 

sempre à verdade real dos fatos, como um dos princípios que sustentam o Direito Penal.  

Insta salientar, porém que o problema da violência sexual, é um problema de todos, 

não somente de um ordenamento jurídico. As leis garantem direitos e obrigações, estabelecem 

limites e punem o crime, mas infelizmente não tem o poder e alcance de educar a sociedade.  

Neste sentido a educação desde a mais tenra idade é a melhor forma de se erradicar a 

violência. Meninos, filhos de um pai violento, serão estudantes violentos, profissionais 

violentos e maridos e pais violentos. Meninas que crescem vendo suas mães apanharem 

submissas, muito provavelmente repetirão a história de suas mães. 

Há que se educar o ser humano, para que este cresça encarando a violência ao próprio 

ser, como a forma mais aviltante de expressão do homem. A solidariedade humana e o amor 



                                                                                                                                                   
 

 

     

 

ao próximo são a mais bela expressão do bem, sendo assim, a sociedade se bem construída, 

somente gerará bons frutos. 
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