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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é demonstrar como era a ação penal no crime 

de estupro que se encontrava no capítulo denominado “Dos crimes contra a 

liberdade sexual”, intitulado “Dos crimes contra os costumes” e fazer um 

paralelo com a redação dada pela lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, agora 

intitulado “Dos crimes contra a dignidade sexual”. 

Com a análise do art. 225 do Código Penal que trata da ação penal dos 

crimes definidos no capítulo I, onde se encontra o crime de estupro, pretendo 

fazer um comparativo de como era a ação penal antes do advento da Lei nº 

12.015/2009 e após o advento da lei, abalizando se as mudanças trouxeram 

ou não mais facilidade para o ingresso da ação penal. 

Será abordado no presente trabalho, a mudança ocorrida na titularidade 

da ação penal no crime de estupro, se houve algum benefício nesta mudança 

e as decisões dos Tribunais do Rio de Janeiro e Tribunais Superiores. 

Um dos objetivos desse trabalho será analisar aspectos da nova 

legislação em consonância com a realidade fática de nosso país, com o intuito 

de fazer uma avaliação sobre até onde a mudança da titularidade será 

benéfica ou não para as vítimas ingressarem com a ação penal 
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METODOLOGIA 

 

 Ente os métodos utilizados para o tema proposto estão obras 

relacionadas com as matérias de direito penal e processo penal, incluindo a 

opinião de doutrinadores do ramo. 

 É de se observar a grande importância de textos jurídicos extraídos da 

grande rede mundial, que nos dias atuais nos dá a possibilidade de acessar os 

mais diversos artigos . 

 Também foram utilizados o Código Penal e de Processo Penal, além da 

Constituição da República Federativa do Brasil, que é a lei suprema, 

indispensável para a realização de qualquer trabalho jurídico. 
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INTRODUÇÃO 

 

O título IV do Código Penal, com o advento da Lei nº 12.015/2009, 

passou a prever os “Crimes contra a dignidade sexual”, modificando a redação 

anterior, que previa os “Crimes contra os costumes”. 

 A expressão “Crimes contra os costumes” ficou ultrapassada, já não 

traduzia a realidade dos dias atuais, pois o foco da proteção dos bens 

protegidos era a tutela da dignidade sexual e não mais a forma como as 

pessoas se comportavam sexualmente perante a sociedade da época. 

 Por falar em dignidade sexual não podemos deixar de comentar que 

esta é uma espécie do gênero dignidade da pessoa humana, que é um direito 

fundamental, preconizado no art. 3º da Constituição da República Federativa 

do Brasil. 

 O bem jurídico protegido de forma ampla pela lei é a dignidade sexual, 

sendo considerado o estupro um crime que afeta, de forma mais específica, a 

liberdade sexual, e além dela, tal conduta agride simultaneamente, a dignidade 

do se humano que se vê humilhado com o ato sexual. Assim, poderíamos 

apontar como bens juridicamente protegidos, a dignidade, a liberdade e o 

desenvolvimento sexual. 

 O fato de ter inserido a palavra dignidade no título do capítulo IV, nos 

fornece a noção de decência, respeitabilidade, algo vinculado à honra, que se 

encontra assegurada no art. 5º, inciso X da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

 Outro aspecto importante é a modificação da ação penal que era 

privada passou a ser pública condicionada a representação e nos casos em 

que a vítima for menor de 18(dezoito) anos ou vulnerável, a ação penal será 

pública incondicionada. 
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CAPÍTULO I 

ESTUPRO – UM CRIME CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL   

  

 Antes da modificação da Lei nº. 12.015/2009, o Código Penal elencava 

o estupro nos crimes contra os costumes, especificamente contra a liberdade 

sexual. O art. 213 do referido código tipificava-o como o ato de constranger 

mulher á conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Tratava-se de 

um crime que tinha como vítima exclusiva a mulher. A autoria é sempre dada 

ao homem, podendo em certos casos, a aceitação de mulher em co-autoria, 

quando, pr exemplo, uma mulher ameaça a vítima com uma arma, para que 

esta seja violentada por um homem. Para a consumação do crime é de 

importante necessidade a cópula vaginal. 

 O estupro poderia ocorrer de forma qualificada, quando, através da 

violência utilizada pelo autor, resultar lesão corporal de natureza grave ou se o 

fato resultar em morte da vítima, consoante previa o art.223 do CP, revogado 

pela referida lei. Nesses casos, a pena será majorada consubstancialmente, 

devido ao aumento da gravidade do resultado.  

 A violência que trata esse tipo de crime poderia  ser presumida quando 

a vítima do fato é menor de 14 (quatorze) anos, é alienada ou débil mental e o 

agente conhecedor dessa circunstância, ou não puder, por outra causa, 

oferecer resistência, conforme o art.224 do CP, também revogado. 

 A ação penal no crime de estupro é de grande complexidade. Em regra, 

o art. 225 do CP estabelecia que os crimes contra os costumes deviam 

proceder-se mediante queixa, portanto, através de ação penal privada. Visava 

a lei deixar à vítima ou a seu representante legal a oportunidade de promover 

ou não a ação penal, em respeito à honra da ofendida, optando, se for de sua 

vontade, pelo silêncio. 

 Já nos casos em que se provasse a hipossuficiência da vítima, ou 

quando o autor exercesse o pátrio poder, a ação seria pública condicionada à 

representação e incondicionada, respectivamente. 
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 O crime de estupro, art.213 do Código Penal, sofreu substancial 

modificação com o advento da Lei nº. 12.015/2009. 

 Uma delas é o fato de terem sido fundidas as figuras do estupro 

propriamente dito e do antigo atentado violento ao pudor, razão pela qual o 

antigo 214 foi revogado pela Lei 12.015/2009. A atual redação do art.213 é 

bem mais ampla, a ponto de abarcar a “conjunção carnal” e “outro ato 

libidinoso”.  

 Outra modificação substancial verifica-se quando nos atentamos ao fato 

da expressão ”mulher” ter sido retirada do texto anterior do art. 213 do CP, 

cedendo espaço para a expressão “alguém”, alterando substancialmente o 

crime de estupro, pois agora o homem também pode ser vítima de estupro. 

Com isso, o sujeito ativo que antes era somente o homem, agora também 

pode ser a mulher.  

 Sujeito ativo de um crime é aquele que pratica o fato típico, que exerce a 

conduta descrita em lei. Esse conceito não abrange somente aquele que 

pratica o núcleo da figura típica, mas também o co-autor, ou o partícipe, isto é, 

todos aqueles que de alguma forma colaboraram na execução da conduta 

típica. Já o sujeito passivo é o titular do bem jurídico lesado ou posto em risco 

através da conduta ilícita. 

 No estupro, de forma direta, somente o homem podia se sujeito ativo. O 

sujeito ativo também pode ser indicado na forma de partícipe, quando este 

auxilia o autor, embora não desenvolvendo atividades principais, exerce papéis 

secundários, mas que influenciam na prática da infração penal.1 

 Com relação ao sujeito passivo, somente a mulher podia figurar nesse 

pólo do crime de estupro, pois é necessária a conjunção carnal, que é a 

introdução do membro masculino no órgão sexual feminino. 

 O comportamento da mulher independe de sua conduta perante a 

sociedade, ou seja, não importa que se trate de mulher honesta, prostituta, 

virgem ou deflorada, ou mesmo casada, solteira, viúva ou divorciada. 

 

                                                 
1 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 6ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2006, v.1 
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CAPÍTULO II 

A LEI 12.015/2009 E SEUS ASPECTOS RELEVANTES 

NA MODIFICAÇÃO NA AÇÃO PENAL DO CRIME DE 

ESTUPRO. 

 

Em síntese, a reforma da Lei n. 12.015/2009 introduziu três alterações 

relevantes (para a análise do problema da espécie de ação penal no caso). 

Primeiro, a reforma revogou o dispositivo relativo ao crime de atentado violento 

ao pudor (antigo art. 214 do CP) e passou a disciplinar essa conduta de forma 

conjunta no mesmo dispositivo do estupro.  

Não houve abolitio criminis, pois as condutas antes tipificadas no antigo 

art. 214 do CP como atentado violento ao pudor continuam tipificados como 

estupro no novo art. 213 do CP. A diferença é que agora um homem poderá 

ser formalmente vítima de estupro, nas modalidades antes indicadas.  

Em segundo lugar, também há alteração na regra do concurso material, 

pois, como anteriormente as condutas estavam disciplinadas em dois 

dispositivos separados, a jurisprudência admitia, no caso de conjunção carnal 

e coito anal na mesma circunstância de fato, o concurso material das 

condutas, com o somatório das penas; todavia, como atualmente ambas as 

condutas estão previstas no mesmo dispositivo legal, não mais será possível o 

concurso material de crimes, mas haverá um crime único, devendo a 

circunstância da realização de várias condutas correspondentes a vários 

núcleos verbais típicos ser avaliada na fixação da pena, exasperando-a.  

Finalmente, a reforma revogou a regra da presunção de violência do 

antigo art. 224 do CP, nas hipóteses de prática de relação sexual com menor 

de 14 anos, incapaz ou com quem não poderia oferecer resistência. Agora, ao 

invés de se realizar a combinação de dois dispositivos para se realizar a 

adequação típica (o art. 213 previa como crime a prática de relação sexual 

mediante violência e o antigo art. 224 presumia a violência nas hipóteses 

mencionadas), a nova legislação estabeleceu diretamente uma figura típica 
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que incrimina a prática de relação sexual com menor de 14 anos, incapaz ou 

quem não pode oferecer resistência, sob o nomen juris de estupro de 

vulnerável (novo art. 217-A do CP), inclusive com pena mais elevada que a do 

estupro comum. Considerando que houve revogação do art. 224 do CP e a 

nova pena do crime de estupro de vulnerável já é mais elevada em relação ao 

tipo simples, fica tacitamente revogado o art. 9º da Lei nº 8.072/1990, que 

previa uma causa de aumento da pena de metade para as hipóteses de 

estupro cometido nas hipóteses do art. 224 do CP. Também houve a alteração 

das regras relativas à ação penal, que será vista adiante. 

 Antes de entrar especificamente nas modificações da Lei nº 

12.015/2009, gostaria de conceituar “ação penal”. Pode-se dizer que é o direito 

subjetivo de pedir o pronunciamento jurisdicional para aplicação da lei penal a 

um caso concreto, e o fundamento desse direito está na proibição da 

autodefesa. 

 Conforme nos ensina o magistério do professor Tourinho: 

 

“Uma vez que o Estado chamou para si a tarefa de 
administrar a Justiça através dos Juízes, vale dizer, do 
Poder Judiciário, impossibilitados ficaram os particulares 
de auto executarem os seus direitos, surgindo, assim, para 
eles, como corolário lógico daquela proibição, o direito de 
se dirigirem aos Juízes e deles invocar a tutela 
jurisdicional, todas as vezes que sentirem violados seus 
direitos” ·············. 
 
 

 A ação penal é tratada no Código Penal em seus artigos 100 e 

seguintes, e no Código de Processo Penal nos artigos 24 e seguintes. 

 A ação penal pode ser pública ou privada. Na ação penal privada quem 

tem o direito de provocar o Estado, através da queixa-crime é o ofendido 

(vítima), seu representante legal (no caso de menor de 18 anos), ou seus 

parentes mais próximos – cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos, 

segundo o CPP (no caso da vítima ter falecido). Quando a ação penal é 

pública, quem tem o direito de provocar o Estado é o Ministério Público, 

através da denúncia. 
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 A ação penal cabível nos crimes de estupro era a privada, dependendo 

de queixa do ofendido ou de seu representante. Porém esta era a regra geral 

do art. 225 do CP, pois o próprio art. que assim o estipula, também prevê 

exceções. Quanto os resultados, lesão corporal grave ou morte, o 

procedimento será público, uma vez que o referido art. só se refere aos delitos 

elencados nos “capítulos anteriores”, devendo o Ministério Público agir de 

forma incondicionada, sem a mínima autorização da vítima ou seu 

representante. 

 Antes da alteração legislativa, havia uma regra geral de que a ação 

penal em relação a tais delitos proceder-se-ia mediante queixa (art. 225, caput, 

CP). Entendia-se que a justificativa de o legislador entregar o jus persequendi 

in judicio nas mãos da vítima era uma questão de política criminal decorrente 

do constrangimento que o processo poderia gerar na vida da vítima. 

Todavia, o próprio legislador que estabelecia essa regra geral em 

relação aos crimes contra os costumes passou a estabelecer várias exceções, 

às quais a jurisprudência se encarregou de acrescentar outras, de sorte que o 

estudo dogmático da ação penal nos crimes contra os costumes se tornou 

verdadeira celeuma. 

Dispunha o revogado art. 225, § 1º, I, c/c o § 2º, CP, que, tratando-se de 

vítima pobre, a ação penal seria pública condicionada à representação. 

Dispunha o revogado art. 225, § 1º, II, CP, que, tratando-se de crime 

cometido com abuso do pátrio poder ou da qualidade de padrasto, tutor ou 

curador, a ação penal seria pública incondicionada. 

Da mesma forma, em se tratando de crime contra os costumes, 

qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte (anteriormente 

previsto no art. 223, CP), a ação penal era pública incondicionada. Tratava-se 

de uma interpretação sistemática do antigo art. 225, eis que tal artigo dispunha 

que "nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede 

mediante queixa", e o delito capitulado no art. 223 estava dentro do mesmo 

capítulo, de sorte que não era alcançado pela norma de exceção, portanto, era 

alcançado pela regra geral estabelecida no art. 100 do CP, que é a da ação 

penal pública incondicionada. 
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Além dessas hipóteses de ação penal pública incondicionada, o Egrégio 

STF editou a Súmula nº 608, nos seguintes termos: "No crime de estupro, 

praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada". 

 Discordância doutrinária existe quando se faz necessário a decisão da 

ação penal cabível nos crimes de estupro com violência, quando resulta à 

vítima lesão corporal de natureza leve. Parte da doutrina tomando-se por base 

a Súmula 608 do STF, alegando serem crimes complexos, estipulava como 

ação cabível a pública incondicionada, pois o delito de lesão corporal leve se 

procedia mediante este tipo de ação.  

 A Lei 9.099/95, em seu art. 88, prevê a necessidade de representação 

da vítima para a apuração do delito, ensejando a outra parte da doutrina o 

entendimento de que a ação deveria se pública condicionada, devendo o 

estupro que resulta lesão leve proceder mediante representação. 

 Porém, com a edição da Súmula 608 do STF, determinou-se que, no 

crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública 

incondicionada, aplicando-se assim, o art.101 do CP, que trata dos crimes 

complexos, assim estabelecendo-se por base de política criminal. 

 A ação penal será pública condicionada à representação, salvo se 

praticada contra pessoa menor de 18 (dezoito) anos ou vulnerável. A súmula 

608 do STF estabelece que se o crime for praticado mediante violência real, 

será pública incondicionada. Dessa forma o crime de estupro só será de ação 

penal pública condicionada, se for praticado mediante grave ameaça e contra 

pessoa maior de 18 anos plenamente capaz e com plena capacidade de 

resistência. 

 Antes do advento da Lei nº 12.015/2009, a ação penal no crime de 

estupro era privada, de acordo com o art. 225 caput do CP. Mas conforme 

seus parágrafos poderiam ser pública incondicionada. 

 O capítulo II da Lei 12.015/2009 trata dos crimes sexuais contra 

vulnerável, devendo ser exposto quem são os vulneráveis a que esse capítulo 

se refere, quais sejam: os menores de 14(quatorze) anos, os enfermos ou 

deficientes mentais sem o necessário discernimento para a prática do ato ou 

pessoa que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. 
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 A ação penal será pública incondicionada tendo em vista a 

vulnerabilidade da vítima e de acordo com o art. 234-B do Código Penal, tanto 

o estupro de vulnerável quanto qualquer outro crime a que se refere tal lei, 

ocorrerá em segredo de justiça. 

 Estupro de vulnerável é mais uma inovação desta lei, que veio para 

sancionar de forma mais grave o estupro praticado contra vítima vulnerável. 

Alterou o título do capítulo II que tratava “Da sedução e da corrupção de 

menores”, para “Dos crimes sexuais contra vulnerável”, acrescentou o art. 217-

A, estabelecendo o seguinte: 

 

“Art.217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 (quatorze) 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 
por doença 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 ““. 
 
 

 De acordo com a redação deste artigo, encerrou-se a discussão sobre a 

presunção de violência que existia antes do advento da Lei nº 12.015/2009. 

 A Lei n. 12.015/2009 deu nova redação ao art. 225 do CP, para 

estabelecer a seguinte regra geral nos crimes contra a dignidade sexual: 

 

 “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.”“. 

 

 Pela nova redação, a regra será a ação penal pública condicionada à 

representação, havendo ação penal pública incondicionada apenas nas hipóteses de 
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vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável (hoje tipificadas como estupro de 

vulnerável no art. 217-A do CP). 

Assim, algumas questões permanecem não resolvidas, em especial, 

esclarecer-se qual será a ação penal quando o estupro for cometido com: ameaça, 

lesão corporal simples, lesão corporal grave, morte, ou lesão corporal em situação de 

violência doméstica. Em nossa visão, a solução para esse problema consistirá em se 

verificar qual é a ação penal para o crime abrangido pelo estupro, devendo o estupro 

ter a mesma forma de ação penal que o crime menor que ele abrange. 

Nas hipóteses de estupro seguido de lesão corporal grave e morte, 

entendemos que, apesar da omissão legal, obviamente a ação penal deve ser 

considerada incondicionada. Não haveria sentido imaginar uma situação na qual a 

vítima do estupro é morta e ainda assim necessite-se de sua autorização para 

processar o autor do fato: obviamente, pela própria gravidade do delito, a ação penal 

deverá ser pública incondicionada. Qualquer outra interpretação seria inconstitucional 

por violação ao dever fundamental de proteção penal eficiente.  

Registre-se que o Procurador-Geral da República ajuizou a ADIN n. 4301 

perante o STF, argumentando que fere o princípio constitucional da razoabilidade e da 

proporcionalidade condicionar à representação da vítima o delito de estupro seguido 

de lesão corporal grave ou morte, pois todos os demais delitos do Código Penal, 

quando qualificados por esses resultados, se procedem mediante ação penal pública 

incondicionada. Nessa situação, é necessário se utilizar a técnica da interpretação 

conforme a Constituição, para que se interprete que o novo art. 225, caput, do CP 

apenas será constitucional se for interpretado que o mesmo não se aplica às 

hipóteses de crime qualificado pela lesão grave ou morte. 

Nas hipóteses de estupro praticado apenas com ameaça ou lesão corporal 

simples, de acordo com a nova regra do art. 225, caput, do CP, a ação penal será 

pública condicionada à representação. A reforma legislativa poderia ter incorporado o 

teor da Súmula n. 608 do STF, que prevê que o estupro quando praticado com 

violência real submeter-se-ia à ação penal pública incondicionada. Todavia, não o fez, 

ao contrário, previu uma regra geral de que o estupro será de ação penal pública 

condicionada à representação. Imaginar que ainda está em vigor a Súmula n. 608 do 

STF seria incorrer em um duplo erro.  

Primeiro, porque se a ação penal do estupro se condiciona à representação e, 

da mesma forma, os crimes meios (ameaça e lesão corporal simples) também são 

condicionados à representação, então não haveria sentido tornar incondicionada a 
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ação penal do estupro apenas porque foram cometidos através desses crimes 

menores; na verdade, a referida Súmula foi editada na época em que o crime de lesão 

corporal simples era sujeito à ação penal pública incondicionada (antes da Lei nº 

9.099/1995) e destinava-se a corrigir uma distorção da época, que era considerar o 

estupro com lesão corporal (que era incondicionada) sujeito à ação penal privada (que 

então era a regra para o estupro). Portanto, a interpretação original da Súmula n. 608 

do STF foi guiada por razões de política criminal. Em segundo lugar, caso se entenda 

que o estupro praticado mediante ameaça ou lesão corporal simples é de ação penal 

pública incondicionada, então não haveria nenhuma situação em que o estupro seria 

de ação penal pública condicionada à representação, interpretação que tornaria letra 

morta a nova disposição do art. 225, caput, do CP. Todavia, é princípio assente de 

hermenêutica jurídica que não pode haver uma interpretação que conduza à 

existência de letra morta na lei, se uma outra interpretação permite que haja sentido 

na disposição. Essas duas considerações permitem a conclusão certa de que, 

doravante, o estupro praticado mediante ameaça ou lesão corporal, tão somente, 

desde que não se esteja diante de vítima menor de 18 anos ou incapaz, sujeitar-se-á 

à representação da vítima. Nesse sentido é o entendimento de Nucci. 

Todavia, em sentido diverso, Rogério Greco ainda advoga que se mantém em vigor a 

Súmula n. 608 do STF para os delitos cometidos mediante lesão corporal simples, que 

deverão ser processados mediante ação penal pública incondicionada, restando a 

aplicação do novo dispositivo do art. 225, caput, do CP, apenas para os delitos 

praticados mediante grave ameaça, que se processarão mediante ação penal pública 

condicionada à representação [14]. Certamente esse tema merecerá uma 

uniformização pelos Tribunais Superiores. 

A lei atual não mais prevê a hipótese de abuso do poder familiar, mas prevê 

diretamente que sendo a vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável a ação penal 

será pública incondicionada (mesmo que o crime seja praticado fora da relação 

familiar). Também há previsão de causa de aumento de pena de metade (art. 226, II, 

do CP) caso haja relação de parentesco com a vítima. Pessoa vulnerável deve ser 

entendida como aquela que é incapaz ou não pode pelas circunstâncias oferecer 

resistência (as hipóteses que anteriormente o art. 224 do CPP previa a violência 

presumida). 

Entendemos que todas as hipóteses antes previstas como abuso do poder 

familiar já estão englobadas com a nova regra de vítima menor de 18 anos. 
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Quanto à prática de estupro com lesão corporal em situação de violência 

doméstica, fora das hipóteses acima referidas (vítima menor de 18 anos, quando a 

ação penal será indiscutivelmente pública incondicionada), entendemos que a solução 

deverá ser a mesma dada ao crime previsto no art. 129, § 9º, do CP, com as 

alterações processuais introduzidas pela Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) que 

estabelece em seu art. 41 que não se aplica a Lei n. 9.099/1995 aos crimes praticados 

em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Há muita divergência quanto à interpretação do dispositivo, mas, em nosso 

entendimento, a ação penal do delito de lesão corporal doméstica contra a mulher 

deve ser pública incondicionada, seja porque não se aplica o art. 88 da Lei n. 

9.099/1995 (que estabelece que o crime de lesões corporais somente se procede 

mediante representação), seja porque o tipo do art. 129, § 9º, não é de lesão corporal 

simples, mas sim uma lesão corporal qualificada, seja, especialmente, porque há 

razões de política criminal que justificam se prescindir da vontade da vítima – em 

regra viciada pela pressão sociológica de uma sociedade machista que reluta em 

responsabilizar os homens que praticam atos de violência doméstica, acobertados 

pelo mito de que a responsabilização implica em retirar a "paz familiar", o que jamais 

permite a mudança de paradigmas. 

Sobre o tema da lesão corporal doméstica contra a mulher, inicialmente a 6ª 

Turma do STJ tinha precedente por maioria entendendo ser uma lesão qualificada, 

sujeita à ação incondicionada. Todavia, após o afastamento da Ministra convocada 

Jane Silva, o entendimento seu alterou novamente, com um precedente dessa turma 

passando a entender que se trata de ação penal sujeita à representação. Contudo, o 

entendimento da 5ª Turma do STJ é de que o delito em comento não necessita de 

representação, pois o art. 41 da Lei n. 11.340/2006 afastou a aplicação da Lei n. 

9.099/1995, inclusive de seu art. 88, que condicionava a lesão corporal à 

representação. A questão certamente deve ser uniformizada pela 3ª Seção do STJ. 

Portanto, caso se conclua que a lesão corporal doméstica contra a mulher é 

delito de ação penal pública incondicionada (o que entendemos o mais correto), 

idêntica solução há de ser dada ao delito de estupro praticado com lesão corporal em 

situação de violência doméstica (v.g., estupro de companheiro, namorado etc). Essa 

situação é tão mais grave que o estupro comum que, inclusive, há uma causa de 

aumento da pena específica para a hipótese, prevista no art. 226, II, do CP. 

A regra atual não mais prevê qualquer tipo de diferenciação se a vítima for 

pobre ou não. 
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CAPÍTULO III 

JULGADOS RECENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

 

 3.1 Estupro de Vulnerável 
 

 

0048219-93.2010.8.19.0000 - HABEAS CORPUS 
DES. MOACIR PESSOA DE ARAUJO - Julgamento: 
06/10/2010 - PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL. 

HABEAS CORPUS. Estupro de vulnerável. Prisão em 
flagrante. Liberdade provisória. Não-cabimento. Estando a 
decisão criticada satisfatoriamente fundamentada, com 
espeque na necessidade de se garantir a ordem pública, 
nenhuma ilegalidade se verifica na manutenção da 
custódia cautelar do agente, que inclusive foi preso em 
flagrante deleito. O fato de o agente, eventualmente, ser 
primário, de bons antecedentes, trabalhador e possuir 
residência fixa, o que não está comprovado nos autos, não 
é por si só, fundamento para a pronta colocação do 
mesmo em liberdade, especialmente quando regular e 
legalmente preso. Havendo sérios indícios da autoria, 
como ocorre no presente caso, nenhuma ilegalidade existe 
na manutenção da custódia do agente, ainda que o mesmo 
reúna aqueles predicados pessoais, considerando-se a 
gravidade do delito que lhe é imputado, que tem causado 
repulsa e intranquilidade na sociedade e abalo na ordem 
pública, exigindo-se severidade no tratamento do mesmo. 
Por fim, o feito se desenvolve regularmente, não havendo 
qualquer excesso de prazo a justificar a soltura do 
paciente. Ordem denegada. 2 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=XJRPxWEB&POR
TAL=1&PGM=WEBJRPIMP&FLAGCONTA=1&JOB=24739&PROCESSO=201005907
985 
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3.2 Crime Continuado 

  

Com a reforma do Código Penal, introduzida pela Lei 12.015/09, houve 

unificação dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, no art.213 do 

CP, com isso será inevitável o reconhecimento de crime continuado. 

Dessa forma, as penas que eram aplicadas de acordo com o sistema de 

cùmulo material, passarão a ser aplicadas de acordo com o sistema de 

exasperação da pena, com a aplicação de uma só das penas, aumentada de 

um sexto a dois terços. 

Tal entendimento foi adotado recentemente pelo STF e STJ, conforme 

os julgados relacionados abaixo: 

 

STF. Informativo nº 577. Segunda Turma 
 
“Lei 12.015/2009: Estupro e Atentado violento ao 

pudor”. 
 
A turma deferiu habeas corpus em que condenados                         

pelo delitos previstos nos arts.213 e 214, na forma do art. 
6, todos do CP, pleiteava o reconhecimento da 
continuidade delitiva entre os crimes de estupro e 
atentado violento ao pudor. Observou-se inicialmente que, 
com o advento da Lei 12.015/09, que promovera alterações 
no título IV do CP, o debate adquirira nova relevância, na 
medida em que ocorrera a unificação dos antigos artigos 
213 e 214 num tipo único [CP, Art. 213: “Constranger 
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso. Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009”.] Nesse diapasão, por reputar constituir a 
Lei nº12.015/2009 norma penal mais benéfica, assentou-se 
que se deveria aplicá-la retroativamente ao caso, nos 
termos do art.5º, XL da CF e do art. 2º, § único do CP. 

HC 86110/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 2.3.2010. (HC 
86110).” 
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STJ. Informativo nº 422. Sexta turma 

 

“ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEI Nº 
12.015/2009”. 
 
Trata-se de Habeas Corpus no qual se pleiteia, em suma, o 
reconhecimento de crime continuado entre as condutas de 
estupro e atentado violento ao pudor, com o conseqüente 
redimensionamento das penas. 
Registrou-se, inicialmente, que, antes das inovações 
trazidas pela Lei 12.015/2009, havia fértil discussão acerca 
da possibilidade de reconhecer a existência de crime 
continuado entre os delitos de estupro e atentado violento 
ao pudor quando o ato libidinoso constituísse preparação 
a pratica do delito de estupro, por caracterizar o chamado 
prelúdio do coito (praeludia coiti), ou determinar se tal 
situação configuraria concurso material sob o fundamento 
de que seriam do mesmo gênero, não da mesma espécie. 
A Turma concedeu a ordem sob o fundamento de que, com 
a inovação do Código Penal, introduzida pela Lei nº 
12.015/2009, no título referente aos hoje denominados 
“crimes contra a dignidade sexual”, especificamente em 
relação à redação conferida ao art. 213 do referido diploma 
legal, tal discussão perdeu o sentido. Assim diante desta 
constatação, a Turma assentou que, caso o agente 
pratique estupro e atentado violento ao pudor no mesmo 
contexto e contra a mesma vítima, esse fato constitui 
crime único, em virtude de que a figura do atentado 
violento ao pudor não mais constitui um tipo penal 
autônomo, ao revés, a prática de outro ato libidinoso 
diverso da conjunção carnal também constitui crime de 
estupro. Observou-se que houve ampliação do sujeito 
passivo do mencionado crime, haja vista que a redação 
anterior do dispositivo legal aludia expressamente a 
mulher, e atualmente, com a redação dada pela referida lei, 
fala-se em alguém. Ressaltou-se ainda que, não obstante o 
fato de a Lei nº 12.015/2009 ter propiciado, em alguns 
pontos, o recrudescimento de penas e criação de novos 
tipos penais, o fato é que, com relação a ponto específico 
relativo ao art.213 do CP, está-se diante de norma penal 
mais benéfica (novatio legis in mellius). Assim, sua 
aplicação, em consonância com o princípio constitucional 
da retroatividade da lei penal mais favorável, há de 
alcançar os delitos cometidos antes da lei 12.015/2009 e, 
via de conseqüência, o apenamento referente ao atentado 
violento ao pudor não há de subsistir. Todavia, registrou-
se também que a prática de outro ato libidinoso não 
restará impune, mesmo que praticado nas mesmas 
circunstâncias e contra a mesma pessoa, uma vez que 
caberá ao julgador distinguir, quando da análise das 
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circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP para 
fixação da pena-base, uma situação da outra, punindo 
mais severamente aquele que pratique mais de uma ação 
integrante do tipo, pois haverá maior reprovabilidade da 
conduta (juízo da culpabilidade) quando o agente 
constranger a vítima à conjunção carnal e também, ao 
coito anal, ou qualquer outro ato reputado libidinoso. Por 
fim, determinou-se que a nova dosimetria da pena há de 
ser feita pelo juiz da execução penal, visto que houve o 
trânsito em julgado da condenação, a teor do que dispõe o 
art.66 da Lei nº 7.210/1984. HC 144.870-DF, Rel. Min. Og 
Fernandes, julgado em 9/2/2010. 
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CONCLUSÃO 

 

A questão referente ao cabimento da ação penal no crime de estupro é 

um assunto bastante controvertido, gerando muita discussão doutrinária e 

interpretações jurisprudências divergentes. Embora o Código Penal, no artigo 

225, caput, disponha expressamente que a ação penal a ser instaurada nesse 

crime é a privada, salvo as exceções previstas no § 1° do mesmo artigo há 

autores que entendem que o estupro é sempre crime complexo, salvo nos 

casos de violência presumida, devendo, então, ser procedido mediante ação 

pública, conforme a regra do artigo 101, do mesmo Diploma Legal. 

Todavia, não há um consenso doutrinário a respeito do que seja crime 

complexo na legislação brasileira, entendendo alguns autores que o artigo 101 

do Estatuto Repressivo refere-se apenas ao crime complexo em sentido 

estrito, não podendo, então, ser aplicado ao estupro, salvo quando dele 

resultar lesão grave ou morte. Como se vê, a definição vaga de crime 

complexo em nosso Código Penal tem dado margem a maiores discussões 

acerca da ação penal no crime de estupro. 

Maiores discussões ainda têm surgido em face da Súmula 608 editada 

pelo Supremo Tribunal Federal. Não obstante o disposto no artigo 225, caput, 

do Código Penal, este Egrégio Tribunal tem entendido, de acordo com a 

Súmula supra referida, que, no caso de estupro praticado com violência real, a                        

ação penal a ser instaurada é a pública incondicionada, contrariando, dessa 

forma, aquele dispositivo legal. 

Ao meu ver, a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal é a mais 

acertada. Ainda que o legislador, ao estabelecer a ação privada para o crime 

de estupro (artigo 225, caput, do Código Penal), tenha pretendido atender a 

interesses pessoais da vítima, não deixa de ser o crime uma ofensa à 

sociedade, não se justificando deixar nas mãos da ofendida ou do seu 

representante legal a punição do criminoso. Embora possa haver legítimo 

interesse da vítima em manter o crime ignorado, há também sensível interesse 
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público em punir o infrator, ainda mais se tratando de um crime hediondo, não 

podendo aquele interesse se sobrepor a este. 

Como se pôde observar no presente trabalho, existem diferentes 

posicionamentos a respeito da ação penal cabível no estupro, já que a 

legislação, no tocante ao assunto, é vaga e ambígua em alguns pontos. 

Porém, sendo tal delito considerado hediondo, é de fundamental importância 

uma regulamentação mais clara e precisa acerca da matéria, pois a 

instauração da ação penal inadequada no caso de crimes de tamanha 

gravidade e intensa repercussão social como o estupro, poderá trazer 

consequências mais danosas à sociedade. 

  Com o advento da Lei nº 12.015/09, os antigos crimes contra os 

costumes, hoje tratados sob a nomenclatura de Crimes contra a Dignidade 

Sexual, sofreram substancial alteração em relação à ação penal que lhes é 

aplicada.  

Com a nova redação do art. 225, CP, buscou-se simplificar a temática, 

que, de fato, sempre foi controvertida. 

A Lei 12.015/2009 inovou ao estabelecer, para os crimes em questão, 

como regra geral, a ação penal pública condicionada à representação. Desta 

feita, não há mais que se falar em ação penal privada no âmbito dos crimes 

sexuais, subsistindo, contudo, em casos de inércia do Ministério Público, a 

ação penal privada subsidiária da pública, situação de legitimação 

extraordinária que não transforma a ação penal em privada, uma vez que esta 

continua regida pelas regras e princípios da ação pública. Observe-se que não 

importa mais a condição de pobreza da vítima, uma vez que toda ação penal 

em crimes sexuais será de natureza pública. 

Saliente-se que a representação é condição de procedibilidade imposta 

ao exercício da ação penal, consistindo em declaração oral ou escrita, perante 

autoridade policial, autoridade judicial ou órgão do Ministério Público. Doutrina 

e jurisprudência vem, entretanto, amenizando os rigorismos formais atinentes 

ao tema, sendo necessário, apenas, uma manifestação inequívoca do ofendido 

em promover a persecução penal, a exemplo da vítima de estupro que se 
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submete a exame de corpo de delito, tendo em vista o inegável 

constrangimento decorrente do procedimento. 

O novo art. 225, CP, traz apenas duas exceções, nas quais a ação será 

pública incondicionada: quando a vítima for menor de 18 anos (estando 

abrangidas nessa hipótese os casos de abuso do pátrio poder ou da qualidade 

de padrasto, tutor ou curador) ou pessoa vulnerável, correspondendo tal 

expressão aos antigos casos de ‘presunção de violência’, quais sejam, os 

menores de 14 anos, aqueles que por deficiência mental ou enfermidade não 

tenham o necessário discernimento para a prática de sexo e aqueles que, por 

qualquer outracausa, não podem oferecer resistência. 

Desse modo, importantes questões não estão resolvidas, em especial 

os casos de estupro praticados com violência real e os casos em que resulta 

lesão grave ou morte. Quanto aos crimes sexuais praticados com violência 

real, respeitado o posicionamento de que continua vigente a Súmula n. 608 do 

STF, considerando aplicável á ação penal pública incondicionada, 

respaldamos o entendimento de que em tais casos aplica-se a nova regra geral 

da ação penal pública condicionada à representação, posto que o crime de 

lesões corporais leves e de grave ameaça são condicionados à representação, 

sendo aplicável ao caso o art. 101 do Código Penal, portanto, aplica-se ao 

estupro a mesma ação penal aplicável ao crime simples elementar do crime 

complexo, qual seja, crime de lesões corporais leves ou de grave ameaça. 

Contra tal opção legislativa insurgiu-se a Procuradoria Geral da 

República, por meio do Procurador-Geral da República Roberto Gurgel, 

ajuizando ação direta de inconstitucionalidade. Alega a referida Procuradoria 

que a Lei nº l2.015/2009 ofende a dignidade da pessoa humana e a proibição 

da proteção deficiente por parte do Estado quando condiciona o crime de 

estupro do qual resulte lesão grave ou morte à representação da vítima. 

Sustentam ainda que os outros crimes dos quais resultam lesão grave 

ou morte ou nos crimes de homicídio e de lesão grave a ação penal é pública 

incondicionada, não se justificando essa diferença legislativa de tratamento. 

Ademais, a nova lei, de caráter pro reu, retroagirá aos casos em tramitação 

relativos a estupro e a atentado violento ao pudor na forma qualificada, 
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passando os mesmos a depender da anuência da parte ou de seu 

representante legal, conferindo aos promotores de justiça o dever de obter, em 

tempo hábil, as respectivas representações.  

 Por todo o exposto, conclui-se que, com a entrada em nosso 

ordenamento da Lei nº 12.015/2009, a situação melhorou para a vítima 

ingressar com a ação penal, pois passou a ser pública condicionada à 

representação ao invés de privada, que dependia única e exclusivamente da 

mesma querer ou não dar queixa. 

Fica claro, por fim, que a questão da ação penal nos crimes contra a 

dignidade sexual ainda ensejará muitas discussões. 
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ANEXO 1 

LEI Nº 12.015/2009 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009. 

Mensagem de veto 

Altera o Título VI da Parte Especial do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei 
no 8.072, de 25 de julho de 1990, que 
dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do inciso XLIII do art. 5o da 
Constituição Federal e revoga a Lei no 
2.252, de 1o de julho de 1954, que trata 
de corrupção de menores. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  Esta Lei altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, 
de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do 
inciso XLIII do art. 5o da  Constituição Federal.  

Art. 2o  O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  

“TÍTULO VI 
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL  

CAPÍTULO I 
 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.015-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art5xliii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#titulovi.
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Estupro  

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.  

§ 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.”(NR)  

“Violação sexual mediante fraude ”. 

Art. 215.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre 
manifestação de vontade da vítima:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  

Parágrafo único.  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem 
econômica, aplica-se também multa.”(NR) ”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art213.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art215.
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“Assédio sexual ”. 

Art. 216-A.  .................................................................... 

..............................................................................................  

§ 2o  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 
(dezoito) anos.” (NR)  

“CAPÍTULO II 
DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL  

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

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.  

Parágrafo único.  (VETADO).” (NR)  

“Ação penal  

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.” (NR)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art216a�2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art225
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“CAPÍTULO V 
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE  

PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE  
EXPLORAÇÃO SEXUAL  

.............................................................................................  

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual  

Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

§ 1o  Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 
cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, 
ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância:  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 

...................................................................................” (NR)  

“Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em 
que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta 
do proprietário ou gerente: 

...................................................................................” (NR)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capitulov.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art228
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art229
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“Rufianismo  

Art. 230.  ...................................................................... 

.............................................................................................  

§ 1o  Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos 
ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 
cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, 
ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção 
ou vigilância:  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  

§ 2o  Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude 
ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da 
vítima:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena 
correspondente à violência.” (NR)  

“Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual  

Art. 231.  Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de 
alguém que nele venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro.  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art230�1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231.
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§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a 
pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, 
transportá-la, transferi-la ou alojá-la.  

§ 2o  A pena é aumentada da metade se:  

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;  

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato;  

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 
cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, 
ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; ou  

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa.” (NR)  

“Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual  

Art. 231-A.  Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do 
território nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231a.
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§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou 
comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, 
transportá-la, transferi-la ou alojá-la.  

§ 2o  A pena é aumentada da metade se:  

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;  

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato;  

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, 
cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, 
ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; ou  

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa.” (NR)  

          Art. 3o  O Decreto-Lei no 2.848, de 1940, Código Penal, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes arts. 217-A, 218-A, 218-B, 234-A, 234-B e 234-C:  

“Estupro de vulnerável  

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art217a
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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.”  

“Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 
adolescente  

Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) 
anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim 
de satisfazer lascívia própria ou de outrem:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.”  

“Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual de vulnerável  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218a
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Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 
prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:  

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.  

§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa.  

§ 2o  Incorre nas mesmas penas:  

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém 
menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no 
caput deste artigo;  

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se 
verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.  

§ 3o  Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da 
condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do 
estabelecimento.”  

“CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

Aumento de pena  

Art. 234-A.  Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art234a
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          I – (VETADO);  

II – (VETADO);  

III - de metade, se do crime resultar gravidez; e  

IV - de um sexto até a metade, se o agente transmite à vitima doença 
sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.”  

“Art. 234-B.  Os processos em que se apuram crimes definidos neste 
Título correrão em segredo de justiça.”  

“Art. 234-C.  (VETADO).”  

          Art. 4o  O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes 
Hediondos, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1o  ............................................................................ 

..............................................................................................  

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);  

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); 

................................................................................................... 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art234b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art234c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm#art1v
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...................................................................................” (NR)  

          Art. 5o  A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida 
do seguinte artigo:  

“Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.  

§ 1o  Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as 
condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive 
salas de bate-papo da internet.  

§ 2o  As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um 
terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o 
da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.”  

          Art. 6o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 7o  Revogam-se os arts. 214, 216, 223, 224 e 232 do Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e a Lei no 2.252, de 1o de 
julho de 1954.  

Brasília,  7  de  agosto  de 2009; 188o da Independência e 121o da 
República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art244b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8072.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art214
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art216
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art223
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art224
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art232
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art232
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2252.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2252.htm
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