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RESUMO 

O estupro (no sentido atual), durante o Império Romano, era trata‐ do como delito 

patrimonial, entendido como a abdução da propriedade feminina de seu guardião. As 
mulheres, tanto na cultura grega quanto na romana, no periódo clássico, eram 
consideradas inferiores em direitos, inclusive na esfera sexual.  trabalho tem por 
objetivos Analisar o conflito entre o conservadorismo e o moralismo na legislação 
infraconstitucional e o conceito de dignidade sexual como consectário da dignidade 
da pessoa humana; Identificar os pontos polêmicos da cultura do estupro; 
Determinar quais os fatores que ainda fazem essa cultura prevalecer e estudar as 
formas e o conteúdo jurídico desse tipo penal.A conduta nuclear reside no ato de 
obrigar, forçar, compelir, impor à vit́ima que realize determinado comportamento ou 
a ele se sujeite, contra a sua vontade. O dissenso do sujeito passivo, destarte, figura 
como elementar implićita. 

Palavras-Chaves: Estupro; Moral; Legislação; Cultura; Mulheres. 
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ABSTRACT 

Rape (in the present sense), during the Roman Empire, was treated as a pecuniary 
offense, understood as the abduction of the female property of its guardian. Women, 
both in Greek and Roman culture, in the classical period, were considered inferior in 
rights, including in the sexual sphere. work aims to analyze the conflict between 
conservatism and moralism in infraconstitutional legislation and the concept of sexual 
dignity as consecration of the dignity of the human person; Identify the controversial 
points of the rape culture; To determine which factors still make this culture prevail 
and to study the forms and the legal content of this criminal type. Nuclear conduct 
lies in the act of compelling, compelling, imposing on the victim to perform certain 
behavior or to subject himself against your will. The dissent of the passive, therefore, 
appears as implicit elementary. 

Keywords: Rape; Moral; Legislation; Culture; Women. 
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1. INTRODUÇÃO 

Do ponto de vista etimológico, o termo se origina do latim stuprum, que 

significava desonra ou vergonha. O primeiro registro deriva da Lei Escantińia (Lex 

Scantinia, de 149 a.C.), cujos detalhes não se mostram muito claros, sendo certo, 

porém, que criminalizava as relações sexuais forçadas com jovens nascidos livres 

do sexo masculino (ingenui), apenando o fato com sanção pecuniária . 

O estupro (no sentido atual), durante o Império Romano, era trata‐ do como 

delito patrimonial, entendido como a abdução da propriedade feminina de seu 

guardião. As mulheres, tanto na cultura grega quanto na romana, no periódo 

clássico, eram consideradas inferiores em direitos, inclusive na esfera sexual.  

Essa graduação dependia, ainda, do niv́el social da vit́ima. Se escrava ou 

prostituta, pouco lhe restava a não ser se conformar com a violência; jamais lhe 

caberia demandar reparação; quando muito, se reconhecia o direito de agir em 

legit́ima defesa. 

Como o estupro é analisado a luz da legislação vigente? 

O trabalho tem por objetivos Analisar o conflito entre o conservadorismo e o 

moralismo na legislação infraconstitucional e o conceito de dignidade sexual como 

consectário da dignidade da pessoa humana; Identificar os pontos polêmicos da 

cultura do estupro; Determinar quais os fatores que ainda fazem essa cultura 

prevalecer e estudar as formas e o conteúdo jurídico desse tipo penal. 

A conduta nuclear reside no ato de obrigar, forçar, compelir, impor à vit́ima 

que realize determinado comportamento ou a ele se sujeite, contra a sua vontade. O 

dissenso do sujeito passivo, destarte, figura como elementar implićita. 

A Lei n. 8.072, de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), elevou a pena do 

estupro e do atentado violento ao pudor para reclusão, de seis a dez anos.  
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A Lei n. 12.015, de 2009, por fim, revogou o art. 214 e redefiniu o estupro, o 

qual passou a constituir‐se, a partir dai,́ do ato de constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso. 

O estudo do presente projeto tem caráter bibliográfico, onde o doutrinador Gil 

diz que o mesmo é desenvolvido a partir de materiais elaborados e constituídos 

principalmente por livros e artigos científicos. Para uma melhor composição o projeto 

utilizará de materiais teóricos tais como doutrinas e artigos da área jurídica, jornais, 

jurisprudências e outros meios, para que fundamente melhor a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ASPECTOS GERAIS E LEGAIS DO CRIME DE ESTUPRO 

 

2.1 AMPLIAÇÃO DA ESFERA DE PROTEÇÃO DA NORMA INCRIMINADORA 
(FUSÃO DOS ARTS. 213 E 214 NUM SÓ TIPO PENAL) 

O primeiro destaque refere-se à incorporação, num só dispositivo, daquilo que 

antes era cindido em duas condutas tiṕicas diferentes (estupro e atentado violento 

ao pudor). O legislador fundiu os delitos, ampliando o espectro de incidência do art. 

213 do CP.  

A mens legislatoris, declarada no relatório apresentado ao projeto de lei que 

originou a modificação, teria sido de harmonizar o texto legal com as disposições 

inseridas no Estatuto de Roma, referente ao Tribunal Penal Internacional, cuja 

definição de estupro inclui a violência sexual contra pessoas de ambos os sexos. 

 SILVA FRANCO e TADEU SILVA já propunham semelhante alteração, agora 

incorporada em nosso Direito Positivo.  

“Para não cair nas redes de tramas da aliança entre o patriarcalismo e o poder 

punitivo”, segundo os mencionados autores, “é imperioso pensar que, frente ao 

nosso ordenamento jurídico- -político, não podem existir discrepâncias na 

construção de tipos penais fundamentais na diferença de gênero, sob pena de ferir o 

princípio da alteridade, e consequentemente, o do postulado da igualdade – o que 

igualmente macularia o próprio princípio estruturante da dignidade da pessoa 

humana”. Diante disso, concluem que “As molduras penais (...) necessariamente 

devem contemplar a mulher e o homem”. 

Em sua concepção original, o vocábulo estupro (stuprum) compreendia 

qualquer concurso carnal ilićito (em alguns paiśes ainda se conserva essa acepção 

ao vocábulo; é o que se nota nos Códigos Penais argentino e chileno).  

Algumas legislações penais optaram por outra expressão linguiśtica para 

indicar a usurpação da liberdade sexual alheia mediante violência ou grave ameaça, 

caso dos Códigos Penais português e espanhol, que denominam o ato de “violação”. 
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Em tais diplomas, ademais, a “violação” abrange não só a cópula (introdução do 

membro viril na cavidade vaginal), mas também o coito anal e a felação. 

A mais marcante dentre as consequências resultantes da fusão dos arts. 213 

e 214 reside em que o ato de constranger mulher, mediante violência ou grave 

ameaça, no mesmo contexto fático, a se submeter à conjunção carnal e a outro ato 

libidinoso (a esta não vinculado, como o coito anal ou oral), deixou de gerar con- 

curso (material) de crimes, tornando-se crime único. 

É relevante anotar que predominava o entendimento no sentido de que, por 

se tratar de delitos de espécies distintas, haveria obrigatoriamente concurso 

material; isto é, o autor do fato ficava sujeito a uma pena mińima de 12 anos 

(resultado da soma dos pisos das sanções dos arts. 213 e 214, na redação anterior). 

Nesse ponto a alteração é benéfica e deverá retroagir, atingindo todos os fatos 

anteriores à vigência da lei, até mesmo aqueles já alcançados por decisão  

transitada em julgado (CF, art. 5o, XL, e CP, art. 2o) .  

Outra importante consequência da unificação (o que antes era considerado 

atentado violento ao pudor agora passa a se subsumir ao crime de estupro) consiste 

na possibilidade, antecipada acima, de reconhecer continuidade delitiva onde antes 

não se admitia. Imagine-se, então, um sentenciado cumprindo pena porque fora 

condenado, à luz da legislação revogada, por ter estuprado uma mulher e, no dia 

seguinte, em condições semelhantes, praticado atentado violento ao pudor contra 

um homem.  

A orientação dominante era no sentido da inaplicabilidade do art. 71 do CP 

(crime continuado), em que o juiz pode aplicar a pena de um crime, aumentando-a, 

em vez de somá-las.  

O impedimento fundava-se justamente na diversidade de tipos penais 

(porquanto o instituto da continuidade delitiva requer delitos da mesma espécie). 

Com a unificação, esse argumento cai por terra, abrindo caminho para o 
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reconhecimento da continuidade criminosa. Também se trata de inovação benéfica, 

cujo alcance é retroativo, inclusive atingindo a coisa julgada. 

2.2 CARÁTER HEDIONDO DA FIGURA PENAL 

A nova redação do art. 213 encerra polêmica antes existente sobre ser ou não 

o estupro (na forma simples) crime hediondo. Havia posição (minoritária) 

sustentando que a hediondez somente se dava quando houvesse lesão grave ou 

morte.  

A nova estrutura do art. 213 do CP, aliada à alteração do art. 1o, V, da Lei n. 

8.072/90, que a própria Lei n. 12.015/2009 promoveu (art. 4o), deixa claro que o 

delito é hediondo em todas as suas formas (simples e qualificadas). 

2.3 ABORTO SENTIMENTAL 

O art. 128 do CP declara que não se pune o aborto quando a gravidez resulta 

de estupro. Não há dúvida de que se deve levar em conta, para efeito de determinar 

o âmbito de aplicação dessa modalidade de aborto legal, a nova definição tiṕica do 

art. 213, que tem evidente aplicação retroativa (CF, art. 5o, XL, e CP, art. 2o).  

É de ver, contudo, que essa conclusão terá pouca relevância prática: em 

primeiro lugar, dada a escassez das situações em que a gravidez não fosse 

consequência da cópula, e, além disso, porque mesmo antes já se considerava 

aborto sentimental aquele em que o estado gravid́ico fosse produto de violência 

sexual tipificada como atentado violento ao pudor (apesar da omissão legal), por 

analogia in bonam partem. Acrescente-se, por fim, que também será considerada 

lićita a gravidez decorrente de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). 

2.4 TIPO OBJETIVO 
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Pune-se o ato de constranger (obrigar alguém a fazer algo contra sua 

vontade; compelir; forçar) a praticar ou permitir que se pratique qualquer ato 

libidinoso. Os meios executórios previstos na disposição legal são a violência fiśica 

(vis absoluta) e a grave ameaça (vis compulsiva). A fraude como modus operandi 

não é abrangida pela disposição, mas se enquadra no crime do art. 215 (violação 

sexual mediante fraude).  

Registre-se que tanto a violência quanto a grave ameaça contra a pessoa 

podem recair diretamente no ofendido ou em terceira pessoa; por exemplo: agredir o 

filho da vit́ima (ou ameaçar fazê-lo) até que ela ceda à concupiscência do autor.  

A ameaça, ademais, sendo qualificada como “grave”, requer a infusão de um 

entrave psiq́uico relevante, por meio da promessa de um mal determinado, sério e 

realizável. Em nosso sentir, pouco importa se o mal é justo ou injusto. Imagine a 

conduta de um policial que, flagrando uma mulher vendendo drogas, “convença-a” a 

ceder a seus impulsos sexuais para não levá-la presa em flagrante.  

Há crime de estupro em concurso formal com prevaricação (art. 319 do CP). 

Advirta-se que o exemplo não se confunde com aquele em que a mulher, 

espontaneamente, oferece favores sexuais em troca de sua impunidade.  

É fundamental que haja resistência séria e inequiv́oca imposta pela vit́ima. 

Para tanto, basta que, de qualquer modo, manifeste sua discordância quanto ao ato. 

É suficiente, por exemplo, que diga: “não!”. Em nosso sentir, não é preciso que haja 

resistência violenta por parte do sujeito passivo, bastando seu dissenso, repita-se, 

séria e inequivocamente manifestado.  

É óbvio que não há falar em estupro quando a negativa não é sincera ou é 

posta como parte de um jogo de sedução. Acrescente-se que o dissenso do 

ofendido deve persistir durante todo o ato sexual. Não há crime se o ofendido, de 

inićio, resistiu, mas, iniciada a conduta, aquiesceu, tendo prazer no contato sexual. 

Deve-se compreender bem, todavia, o que se entende por “aquiescer”.  
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Casos há em que o sujeito passivo, percebendo que qualquer resistência 

imposta será inócua, porta-se passivamente (isto é, desiste de lutar). Essa atitude, 

evidentemente, não configura consentimento e, destarte, é incapaz de excluir o 

caráter delitivo da conduta perpetrada. É possiv́el que exista ato sexual violento 

consensual (por exemplo, nas relações sadomasoquistas).  

O fato será penalmente atiṕico, salvo quando produzir lesões corporais grave 

ou morte. Nesses casos, não há espaço para o consentimento do ofendido. Fora 

dai,́ excluirá a imputação objetiva do resultado.  

Até porque, como lembra RENATO DE MELLO JORGE SILVEIRA: “força e 

coerção nem sempre implicam em obrigatória situação de agressão sexual, senão 

que podem se revestir em elementos próprios do ato”6. Há duas formas de cometer 

o estupro: praticar o ato (o que supõe participação mais ativa da vit́ima) e permitir 

que se pratique (que sugere atitude passiva do ofendido, o qual é obrigado a 

suportar a conduta do agente).  

Não é necessário que haja contato fiśico entre o autor do constrangimento e a 

vit́ima. O agente pode, por exemplo, obrigá-la a se masturbar diante dele, sem tocá-

la em momento algum. O fato pode ser praticado por ação (regra) ou omissão 

(quando o sujeito possuir o dever jurid́ico de agir – art. 13, § 2o; por exemplo, o 

carcereiro que, ciente da intenção dos demais detentos, nada faz para impedir que 

estes estuprem um companheiro de cela).  

Atos libidinosos são todos aqueles que tenham conotação sexual, isto é, 

tendentes à satisfação da lasciv́ia. Abrangem o ti ́ pico ato libidinoso, vale dizer, a 

conjunção carnal (penetração do pênis na vagina, também chamada de cópula 

vaginal ou intromis- so penis in vaginam) e quaisquer outros, tais como a 

masturbação, o coito anal, a felação, o toque ou beijo nas partes pudendas. Para 

nós, o beijo na boca (ainda que “roubado”) jamais poderá caracterizar ato libidinoso 

(nesse caso, poderá haver o crime de constrangimento ilegal ou a contravenção 
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penal de importunação ofensiva ao pudor, sob pena de malferir o princi-́ pio da 

proporcionalidade).  

Afigura-se arrematado exagero, em nosso sentir, considerar que o ato de 

tomar à força um beijo na boca de outrem possa ser considerado crime hediondo, 

punido com reclusão, de 6 a 10 anos.  

Calha lembrar, nesse aspecto, a lição de LUCIANO FELDENS, segundo o 

qual o princiṕio constitucional da proporcionalidade deve ser sempre utilizado (cum 

grano salis) para promover a readequação tiṕica de eventuais comportamentos, 

quando se verificar gritante desproporção entre a sanção prevista e a gravidade 

concreta da conduta.  

Com efeito, essa medida há de pressupor um excessivo e desarrazoado rigor 

punitivo. Como obtempera o mencionado autor: “Um tal juiźo, consistente no 

deslocamento do fato a uma espécie normativa menos rigorosa, por implicar o 

afastamento, ainda que parcial e in concreto, da lei penal, não pode fazer-se sem 

mais.  

Pelo menos, conforme já aventado, não se pode fazê-lo mediante uma 

constatação eminentemente empiŕica sobre a desproporcionalidade de uma 

determinada medida, que nada mais seria do que uma concepção subjetiva de 

proporcionalidade ostentada pelo julgador. Reitere-se: apesar de não ser absoluta, a 

regra é, e seguirá sendo, a liberdade de configuração do legislador.  

Para contrarrestá-la, devemos encontrar pontos de apoio seguros. Não 

poderá o juiz, simplesmente, suplantar o legislador, limitando-se a dizer que tal ou 

qual situação é ofensiva do princiṕio da proporcionalidade porquanto assim lhe 

parece”.  
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Significa dizer, então, que entendemos possiv́el o afastamento da norma, por 

aplicação do princiṕio da proporcionalidade, somente e quando a desproporção for 

inequiv́oca e insuperável. Isto porque se trata de submeter a atividade do 

parlamento ao manto da Constituição.  

O que não se pode é retirar do legislador a primazia da decisão polit́ica e 

seletiva sobre qual o tratamento penal que a conduta deve merecer, colocando-o 

nas mãos do julgador, por critérios exclusivamente subjetivos. 
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3. DA PROSTITUIÇÃO JUNTAMENTE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
E OS REFLEXOS PENAIS 

A ideia de dignidade da pessoa humana se fez presente, ainda de modo 

embrionário, desde a Antiguidade, embora não seja possiv́el delimitar o exato 

instante de seu surgimento, até porque, em História, não há um termo inicial 

definido.  

Como ressalta Junqueira (2009, p. 19 e 20), o estoicismo, a noção de unidade 

moral entre os homens e a noção de que o ser humano é digno porquanto filho de 

Zeus conduziram ao reconhecimento de um conjunto de direitos inatos a todos, 

justamente por força única e exclusiva dessa condição.  

O cristianismo propagou ideia similar, conquanto derivada do re‐ 

conhecimento de que, como filhos de Deus, somos criados à sua imagem e 

semelhança.  

Kant e Hegel, nos séculos XVIII e XIX, consolidaram a tese, mais próxima de 

sua configuração moderna, propondo que o homem é o fim de todas as coisas e, 

nessa medida, não pode ser meio ou instrumento. A noção atualmente empregada à 

dignidade da pessoa humana advém do humanismo renascentista e do Iluminismo, 

em que pese, como visto, ser possiv́el encontrar suas remotas raiźes na Antiguidade 

greco‐romana e na Teologia cristã medieval. Sua incorporação definitiva na 

linguagem jurid́ica, entretanto, é ainda mais nova, derivando da segunda metade do 

século XX, como resposta às práticas desumanas observadas na Segunda Grande 

Guerra.  

Trata‐se em sua acepção moderna de uma noção fruto da reação, na 

consciência ético‐jurid́ica dos povos, contra todo tipo de atrocidade cometida por um 

homem contra seu semelhante. Nesse sentido, afigura‐se emblemático o fato de a 

primeira Constituição a incorporá‐la em seu texto ter sido a alemã, elaborada no pós‐ 

‐guerra, sinalizando o repúdio à experiência então recente do Nazismo, que 
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aniquilou a condição humana de muitas pessoas, tratando‐as como objeto 

descartável nas mãos do Estado.  

O art. 1o da citada Lei Fundamental, com efeito, prescreve: “O Povo Alemão 

reconhece, portanto, os direitos invioláveis e inadiáveis da pessoa humana como 

fundamentos de qualquer comunidade humana, da paz e da Justiça no mundo”.  

A opção tedesca foi observada em outras Cartas Polit́icas, notada‐ mente 

aquelas elaboradas em periódos de redemocratização, seguindo‐se, portanto, a 

regimes ditatoriais, pródigos em negá‐la. Cite‐se, como exemplo, as Constituições 

de Portugal, Espanha e a brasileira, de 1988. Segundo Canotilho (2003, p. 225): 

perante as experiências históricas de aniquilação do ser humano 
(inquisição, escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocí‐ dios 
étnicos), a dignidade da pessoa humana como base da Repú‐ blica 
significa, sem transcendências ou metafísicas, o reconheci‐ mento do homo 
noumenon, ou seja, do indivíduo como limite e fundamento do dom ínio 
político da República. Neste sentido, a República é uma organização 
política que serve o homem, não é o homem que serve os aparelhos 
político‐organizatórios. 

A dignidade da pessoa humana configura, portanto, valor transcen‐ dental e 

verdadeiro sobreprinciṕio1, orientador de toda a interpretação normativa, apta a 

influenciar a aplicação do ordenamento jurid́ico e nortear a atuação estatal em todos 

os seus setores.  

O constituinte, ciente dessa importância, erigiu‐a a fundamento da República, 

consagrando‐a logo na abertura do Texto, no inciso III do art. 1o, com o indisfarçável 

propósito de conferir ao Estado brasileiro uma dimensão antropocêntrica, elevando o 

ser humano como seu fim último de atuação, “fonte de imputação de todos os 

valores, consciência e vivência de si próprio” (SILVA, 2009, p. 37).  

Advirta‐se, porém, que não é a Lei Fundamental a gênese da dignidade do 

ser humano, pois se cuida de valor imanente à condição do homem, embora seja 

inegável que sua inclusão na Constituição Federal constitua medida prudente e 
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adequada, servindo de diretriz a todos os Poderes da República, mas em especial 

ao Judiciário, que lhe deve dar guarida sempre que a ofensa consumada ou 

iminente existir.  

A dignidade da pessoa humana se justifica, segundo nos parece, em razão de 

duas caracteriśticas presentes apenas no homem: suas racionalidade e autonomia 

da vontade, as quais, conjugadas, impedem seja esse utilizado como meio, mas 

sempre como fim em si mesmo. 

Explica‐se: o que distingue o homem dos demais seres naturais é sua 

condição de ser racional, a qual lhe confere, em tese, o dom de ser o mestre de si 

mesmo, de gerir seu destino, e, portanto, outorga‐lhe autonomia de vontade, 

singularizando‐o.  

Dai ́ advém que o ser humano, diversamente de outros seres vivos, torna‐se 

objeto de respeito, não por sua animalidade, mas em decorrência de sua 

humanidade, que se reflete em sua personalidade única.  

Essas as raiźes da posição central que ocupa no mundo, sendo sujeito de si 

mesmo, apto a tomar as rédeas de seu destino e fazer suas próprias escolhas, 

segundo um processo racional, pelo qual decide o que fazer e, ainda, lhe inspira 

para o que deve ser feito. 

Cumpre mencionar, ao cabo desta introdução, a distinção entre dignidade 

humana e dignidade da pessoa humana: aquela se situa no âmbito da raça humana, 

situando‐a como merecedora de respeito e proteção de caráter universal; esta, a seu 

turno, se refere ao individ́uo, como ser singular e centro de referência e imputação 

no ordenamento jurid́ico e foi a fórmula encampada pela Constituição brasileira de 

1988 (JUNQUEIRA, 2009, p. 18). 
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de ser obtido pela escolha pessoal e arbitrária do intérprete, mas há de ser 

inferido por meio de uma interpretação sistemática da Constituição Federal. 

Ilustre‐se: alguém pode considerar que o instituto da pena de morte configura ataque 

fulminante à dignidade do homem (sob uma perspectiva filosófica, religiosa etc.), 

mas não se pode transpor essa ideia para o plano jurid́ico‐constitucional, porquanto 

nosso Texto Maior autoriza a medida em caso de guerra declarada (art. 5o, XLVII, 

a).  

Do mesmo modo, numa visão mais extremada, pode haver aqueles que se 

opõem à própria noção de encarceramento, apontando que com ele se conferiria ao 

ser humano tratamento similar ao que recebem os seres irracionais e, por‐ tanto, 

seria a própria negação da dignidade do homem. Esse pensamento, porém, não tem 

base jurid́ica, pois o constituinte assegura plenamente o instituto da prisão, 

regulando‐o em diversos dispositivos.  

A dignidade, como caracteriśtica atrelada ao homem e justificada por sua 

racionalidade e autonomia da vontade, jamais dele pode ser retira‐ da; nasce com o 

homem e se revela inerente à sua essência. Sob tal prisma, retrata um valor 

absoluto, de modo que sua negação ofende não só nossa consciência ético‐jurid́ica, 

mas abala um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 

Ela não se resume, porém, a esse aspecto objetivo e intrińseco, refletindo‐se, 

ainda, sob um prisma subjetivo ou qualitativo, no sentido de garantir a todos o direito 

a uma vida digna.  

Como adverte Nucci (2010, p. 39): “Trata‐se, sem dúvida, de um princiṕio 

regente, cuja missão é a preservação do ser humano, desde o nascimento até a 

morte, conferindo‐ ‐lhe autoestima e garantindo‐lhe o mińimo existencial”.  

O homem, porém, vive em comunidade e, assim, tem ao mesmo tempo o 

direito de exigir o respeito à sua dignidade e o dever de não macular a de seu 

semelhante. Serve o sobreprinciṕio, nessa medida, não só como freio às ações 
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estatais, mas como barreira às próprias pessoas, de modo a exigir delas o respeito à 

dignidade das demais.  

Em se tratando de direitos indisponiv́eis, como a vida ou a saúde, afigura‐se 

possiv́el valer‐se de instrumentos legais tendentes a salvaguardar o bem‐estar dos 

individ́uos, ainda mais quando estes se tornarem um risco a si mesmos e a terceiros. 

Outra importante consideração radica‐se na possibilidade de existir um conflito entre 

a dignidade de uma pessoa em face da de outra.  

É o que se dá, por exemplo, quando temos, de um lado, a dignidade de uma 

gestante, cuja gravidez resultou de estupro, e, de outro, o direito do nascituro à vida 

extrauterina digna. 

A solução há de se pautar pelo postulado da proporcionalidade, 

ponderando‐se, no caso concreto, qual o valor que merecerá proteção jurid́ica. 

3.1 REFLEXOS PENA 

É de se analisar, quais reflexos penais podem ser extraid́os do sobreprinciṕio 

da dignidade da pessoa humana. Em nosso sentir, dois aspectos devem ser 

tomados em consideração. O primeiro, ligado ao crime, impõe ao legislador um 

conteúdo mińimo, no sentido de se limitar a punir comportamentos socialmente 

ofensivos.  

Com efeito, não pode se portar como déspota, tratando o ser humano como 

objeto ou mero escravo de sua vontade, pois, ao fazê‐lo, nega a condição humana 

e, portanto, sua dignidade.  

A Constituição, quando atribui ao legislador federal a competência privativa 

para criar normas penais (art. 22, I), não lhe concede “carta branca” para criminalizar 

todo e qual quer comportamento. Em matéria de sexualidade, por exemplo, vê‐se ele 

impedido de apenar atos unicamente imorais, sem teor lesivo à dignidade de 
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terceiros, como a simples opção sexual de alguém, ou a demonstração de afeto 

público entre casais do mesmo gênero. 

 O segundo, relacionado com a pena, reside na proscrição de sanções 

vexatórias, degradantes ou cruéis. Conecta‐se o sobreprinciṕio, nesta senda, com a 

norma constitucional prescrita no art. 5o, XLVII, que veda penas de morte, salvo em 

caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, cruéis e de 

banimento. 

3.2 A PROSTITUIÇÃO E OS ASPECTO JURIDICOS BRASILEIRO 

No Brasil, é assente a ideia de que a prostituição, em si considerada, não é 

proibida ou mesmo ilićita, embora vista, segundo a matriz dominante do pensamento 

nacional, como imoral. Isso faz com que seja relegada a um plano de “alegalidade”, 

como que situada num “limbo jurid́ico”, ausente de vedação ou autorização 

legislativa.  

Ocorre, porém, que em não sendo ela defesa, é mister tomá‐la como lićita. 

Essa mudança de paradigma mostra‐se necessária e imperiosa. No âmbito 

constitucional, não há razão para se concluir diversamente, afinal, ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (art. 5o, II). Dessa 

forma, a prostituição realizada livre e consentidamente revela‐se conforme o Direito. 

O escrutińio da legislação civil e penal autoriza a mesma ilação. De acordo 

com o Código Civil (arts. 104 e 166, a contrario sensu), é válido o negócio jurid́ico 

que envolver agente capaz, objeto lićito, possiv́el, determinado ou determinável e 

forma prescrita ou não defesa em lei. 

 A prostituição, quando realizada entre maiores e capazes, tem por objeto 

uma prestação lićita, possiv́el e determinada, inexistindo, conforme é cediço, 

expressa proibição legal. Relevante acrescentar, ainda, que o mesmo Diploma 
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somente declara ilićitos os atos que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violarem direito ou causarem dano a outrem, fator ausente na 

prostituição consensualmente pactuada (art. 186).  

Nota‐se, ademais, que o Texto assegura a liberdade de contratar, de‐ vendo 

ser exercida em razão e nos limites da “função social do contrato” (art. 421). Pode‐se 

tê‐la, nesta ordem de ideias, como um contrato de prestação de serviços, regido 

pelos arts. 593 e 594 do Código Civil, proclamando o último que toda “a espécie de 

serviço ou trabalho lićito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante 

retribuição”.  

Na esfera penal, consoante já se destacou, inexiste uma regra sequer 

declarando‐a criminosa ou mesmo ilićita (conquanto, frise‐se, realizada entre 

adultos, de modo consentido). O Código Penal Brasileiro tipifica como delito 

qualquer atividade que incentive a prostituição em sentido amplo, ou que dela retire 

algum proveito (CP, arts. 227 a 231‐A), mas não a considera, de per si, infração 

penal.  

O reconhecimento da licitude da prostituição autônoma encontra apoio, ainda, 

em normas administrativas, nomeadamente em face da inserção da atividade dos 

profissionais do sexo na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO94, instituid́a 

por Portaria Ministerial n. 397, de 9 de outubro de 2002. 

Registre‐se, além disso, a existência de precedentes no âmbito inter‐ 

nacional. A Corte de Justiça da União Europeia já reconheceu sua legalidade, 

declarando‐a uma atividade econômica lićita, quando independente e voluntária, isto 

é, se exercida por conta própria e tendo como contrapartida uma remuneração paga 

integral e diretamente ao profissional, sem subordinação a terceiros quanto à sua 

escolha, às condições de prestação do trabalho e à remuneração.  

O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo Eminente Ministro 

Rogério Schietti Cruz, acatou a posição sustentada na tese que originou essa obra, 
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no sentido da exigibilidade jurid́ica do pagamento pela prestação de serviços 

sexuais e, em habeas corpus, reconheceu que uma profissional do sexo, a quem se 

imputou roubo por ter se apoderado, me diante violência, de objeto pertencente ao 

cliente, o qual se recusara a adimplir com o valor combinado, cometeu, em verdade, 

exercićio arbitrário das próprias razões. 

De anotar que o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n. 4.112/2012, de 

iniciativa do Deputado Federal Jean Willys, que apresenta solução legislativa no 

sentido da tese ora defendida, não é inovador no propósito de regulamentar a 

atividade dos profissionais do sexo.  

Antes dele, o Deputado Federal Fernando Gabeira ofereceu o Projeto de Lei 

n. 98/2003, que propunha o reconhecimento da exigibilidade de pagamento por 

serviço de natureza sexual e a revogação dos arts. 228, 229 e 231 do Código Penal. 

Ao justificá‐lo, o parlamentar destacou:  

Houve, igualmente, várias estratégias para suprimi‐la, e do fato de que 
nenhuma, por mais violenta que tenha sido, tenha logrado êxito, demonstra 
que o único caminho digno é o de admitir a realidade e lançar as bases para 
que se reduzam os malefícios resultantes da marginalização a que a 
atividade está relegada. Com efeito, não fosse a prostituição uma ocupação 
relegada à marginalidade – não obstante, sob o ponto de vista legal, não se 
tenha ousado tipificá‐la como crime – seria possível uma série de 
providências, inclusive de ordem sanitária e de política urbana, que 
preveniriam os seus efeitos indesejáveis. 

Todos os Projetos de Lei citados mostram‐se auspiciosos, muito embora 

tenham sofrido forte oposição no âmbito do Congresso Nacional. Consoante já se 

destacou neste trabalho, a inoperância do Legislativo no sentido de coadunar a 

situação jurid́ica dos trabalhadores do sexo com a Constituição Federal, 

notadamente com o princiṕio da dignidade da pessoa humana, merece ser superada 

por uma atuação garantidora do Poder Judiciário, que vise efetuar a necessária 

conformação da legislação ordinária com o Texto Fundamental. 
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Em diversos paiśes, inclusive no Brasil, assiste‐se a uma sequência de 

irracionalidades legislativas no que se refere ao exercićio da prostituição, sobretudo 

por conta de uma marcada herança abolicionista.  

Não interessa a subjetividade, a individualidade, a dignidade ou a liberdade 

do trabalhador, mas somente banir a prostituição, retirando dela o individ́uo ou, ao 

menos, procurando reduzi‐la ao mińimo possiv́el, desde que esse mińimo seja 

invisível, não incomodando o cotidiano da maioria. Pode‐se resumir a questão da 

irracionalidade na seguinte constatação: o legislador vitimiza duplamente os 

trabalhadores do sexo.  

Primeiro, os trata como vulneráveis, presumindo, de maneira absoluta, serem 

vit́imas não se sabe bem de quem. Nomeiam‐se figuras estereotipadas como 

responsáveis pela “infeliz” opção sexual das prostitutas: a má educação familiar, o 

precoce contato com algum pedófilo, as más condições sociais, a pouca 

escolaridade, o contato com o proxeneta ou com o traficante de pessoas, o convívio 

com drogas etc. Assim as tratando, não criminalizam sua atividade, mas todo o seu 

entorno, ainda quando inexistente qualquer espécie de fraude, violência ou ameaça.  

Desconsidera‐se por completo a voluntariedade da escolha profissional. 

Como resultado, a segunda vitimização: permanecem num limbo jurid́ico, apartadas 

de quaisquer direitos básicos usufruid́os pelos demais cidadãos, especialmente os 

que optam por uma sexualidade regrada, conformada com a moral média 

(monogâmica e não remunerada). 
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4. DA CULTURA DO ESTUPRO  

Do ponto de vista etimológico, o termo se origina do latim stuprum, que 

significava desonra ou vergonha. O primeiro registro deriva da Lei Escantińia (Lex 

Scantinia, de 149 a.C.), cujos detalhes não se mostram muito claros, sendo certo, 

porém, que criminalizava as relações sexuais forçadas com jovens nascidos livres 

do sexo masculino (ingenui), apenando o fato com sanção pecuniária. 

O estupro (no sentido atual), durante o Império Romano, era trata‐ do como 

delito patrimonial, entendido como a abdução da propriedade feminina de seu 

guardião. As mulheres, tanto na cultura grega quanto na romana, no periódo 

clássico, eram consideradas inferiores em direitos, inclusive na esfera sexual. Essa 

graduação dependia, ainda, do niv́el social da vit́ima. Se escrava ou prostituta, 

pouco lhe restava a não ser se conformar com a violência; jamais lhe caberia 

demandar reparação; quando muito, se reconhecia o direito de agir em legit́ima 

defesa. 

Entre os hebreus, na Antiguidade, a pena imposta ao ato sexual forçado era a 

morte, caso a vit́ima fosse mulher desposada (prometida em casamento) ou uma 

sanção pecuniária cumulada com o casamento. No Egito antigo, ao estuprador 

decretava‐se a mutilação. 

 No final do periódo clássico romano, acredita‐se que o estupro tenha sido 

incorporado na Lex Julia de Adulteriis Coercendis. É certo, porém, que ela continha 

referência expressa ao stuprum, mas este dizia respeito a diver sos tipos de relações 

sexuais consideradas ilićitas (portanto, não restrito ao sentido de ofensa à liberdade 

sexual alheia. 

O stuprum violentum, isto é, o praticado contra a vontade do sujeito passivo, 

admitia como meios executórios, além da vis absoluta, o metus, ou o temor causador 

de uma trepidação da mente em face de um perigo iminente ou futuro. 
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Conforme já se consignou neste trabalho, boa parte da vigilância 

comportamental durante a Idade Média cabia mais à Igreja e menos ao Estado. Os 

penitenciais, nesse sentido, puniam atos de violência e condutas sexuais 

consideradas ilićitas, mas raramente os associavam. Aqueles que faziam tal 

correlação demonstravam maior preocupação em prevenir casamentos forjados do 

que em conferir proteção às vit́imas. 

Quando o estupro resultava em gravidez, raras eram as chances de a mulher 

obter a condenação do agressor. Isso porque a teoria dos dois semens em matéria 

de concepção retirava a possibilidade de que mulheres estupradas, as quais 

engravidassem em decorrência da atitude, buscassem justiça. Acreditava‐se que a 

concepção advinha da ejaculação masculina e feminina, que eram associadas ao 

prazer; logo, se gravidez houve, o ato fora prazeroso a ambos os envolvidos e, 

portanto, inexistira estupro. 

A ideia de a Igreja obrigar um consorte à prática de relações sexuais revelava 

um paradoxo da doutrina sexual cristã. Como conciliar a tese de que o sexo era 

pecaminoso mesmo durante o matrimônio, salvo para fins de procriação, com o 

reconhecimento de que se cuidava de um dever exigível em cortes eclesiásticas?  

A resposta não é simples, mas mostra uma das muitas posições 
contraditórias da moral cristã em torno do tema. Costuma‐se atribuir essa 
filosofia a Santo Agostinho, o qual defendia ser incontrolável o desejo 
sexual, pois, a despeito da postura reta do fiel, a genitália remanescia 
impassível de absoluto controle, como herança do pecado original. O 
objetivo da Igreja, nesse contexto, passaria a ser a imposição de limites ao 
sexo, restringindo‐o aos confins do matrimônio. Outra modalidade de direito 
à prática do sexo, ainda que contra a vontade da vítima, aparecia no 
chamado droit de seigneur (direito do senhorio) ou jus primae noctis (direito 
à primeira noite) (BERKOWITZ, 2012, p. 140).  

Afirma‐se que jamais existiu uma lei escrita contemplando‐o, mas foi 

incorporado ao direito consuetudinário de muitos paiśes europeus durante o periódo 

medieval. 
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Conferia‐se, por meio de tal apanágio, a possibilidade de o senhorio ter a 

primeira noite com a esposa de seu servo. Quanto maior a escala so‐ cial do senhor, 

na Idade Média, mais elevado era o espectro de seus direi‐ tos sobre seus servos. 

Essa era uma realidade inegável durante a vida feudal, a despeito da inexistência de 

textos reguladores dessas relações sociais.  

Por volta do século XIII, diversas eram as leis europeias impondo pesadas 

sanções aos estupradores, muito embora poucos sejam os registros de sua efetiva 

aplicação.  

Na Inglaterra, por exemplo, se o autor da conduta fosse membro do clero, a 

causa tramitava em tribunal eclesiástico, o qual lhe favorecia com punições mais 

brandas. Se o acusado pertencesse à aristocracia, poderia requerer que o processo 

fosse julgado por um júri composto por membros também aristocratas.  

Somente se o sujeito ativo não gozasse de tais prerrogativas, e a vítima 
fosse suficientemente tenaz, havia uma pequena chance de aplicar ao 
agente a pena capital. Exigia‐se que o sujeito passivo, imediatamente após 
o assalto, saísse gritando e exibisse suas vestes ensanguentadas ao 
primeiro grupo de pessoas respeitáveis que encontrasse; então, deveria 
recorrer a diversas autoridades para reportar o delito, descrevendo‐o com 
detalhes e uniformidade mais de uma vez. Em quarenta dias, ajuizaria um 
processo e, a partir daí, submeter‐se‐ia a uma longa burocracia na qual, 
caso se apurasse qualquer divergência ou contradição no relato, 
sujeitava‐se a mulher à prisão por levantar falsa acusação (BERKOWITZ, 
2012, p. 141‐142).  

Em Portugal, nas Ordenações Afonsinas, o Tit́ulo VI do Livro V tratava da 

“mulher forçada” e descrevia como se devia “provar a força”. 

Segundo o texto, a vit́ima de estupro cometido em algum povoado deveria, 

logo após a agressão, gritar “vedes que me fazem”, fazendo‐o por três ruas, 

nomeando, ainda, o autor. Nesse caso, sua querela seria válida.  

Se o fato ocorresse em lugar deserto, bradaria em grandes vozes “vedes que 

me fez”, completando a frase com o nome do estuprador, queixando‐se a todas as 
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pessoas que no caminho encontrasse; chegando a uma vila, deveria, de imediato, 

buscar as autoridades públicas e narrar o acontecido. 

4.1 LEGISLAÇÃO PÁTRIA 

A criminalização do estupro no Brasil foi obra das Ordenações do Reino, eis 

que, antes do descobrimento, o ambiente entre os nativos era de ampla liberdade 

sexual e acesso ao corpo alheio, tornando desnecessária a disciplina, pelos 

costumes tribais, da cópula forçada.  

Muito embora os registros históricos apontem que dentre as Ordenações 

Portuguesas somente as Filipinas tiveram efetiva aplicação em território nacional, 

convém um breve exame da maneira pela qual suas antecessoras regulavam a 

questão. 

As Ordenações Afonsinas distinguiam, seguindo a tradição romana, o 

“estupro voluntário” do “estupro violento”. Aquele era descrito no Tit́ulo IX do Livro V: 

“Do que dorme com moça virgem, ou viúva por sua vontade”. No Texto, declarava‐se 

o propósito de castigar os “pecados muito maus, contra a vontade de Deus”, 

apenando‐se o ato com o casamento ou, a critério da vit́ima, com o pagamento de 

um dote que lhe propiciasse um matrimônio conveniente.  

O “estupro violento” encontrava‐se descrito no Tit́ulo VI do mesmo Livro: “Da 

mulher forçada e como se deve provar a força”, sancionando‐se a conduta, 

consoante se indicou no item anterior, com a pena capital, a qual não era relevada 

sequer mediante o matrimônio do agressor com a ofendida.  

A norma protegia apenas as mulheres virgens, religiosas, casa‐ das ou viúvas 

honestas. As Ordenações Manuelinas disciplinavam a matéria de maneira similar. O 

Tit́ulo XIV do Livro V abarcava o ato: “Do que dorme por força com qualquer mulher, 

ou trava dela, ou a leva por sua vontade”, e o Ti‐́ tulo XXIII: “Do que dorme com 

moça virgem, ou viúva honesta por sua vontade, ou entra em casa de outrem para 
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com cada uma delas dormir, ou com escrava branca de guarda. E do que dorme 

com mulher, que anda no Paço”.  

No que toca ao “estupro violento” (Tit́ulo XIV), impunha‐se igual‐ mente a 

pena de morte, alcançando o tipo penal, em sua sujeição passiva, também as 

escravas e as prostitutas. As Ordenações Filipinas previam o “estupro voluntário” 

com mulher virgem ou viúva honesta em seu Tit́ulo XXIII.  

A pena cominada era o casamento ou o pagamento de quantia arbitrada pelo 

julgador, capaz de formar dote suficiente à ofendida ou, não tendo bens o réu, o 

degredo (se fidalgo), cumulado com açoite (se não fidalgo).  

O “estupro violento” era tratado no Tit́ulo XVIII, e sua definição era muito 

próxima daquela contida nas Ordenações Manuelinas; se a ofendida, porém, fosse 

prostituta ou escrava, a execução da pena capital ficava sujeita ao arbit́rio da Coroa. 

O crime era conhecido, à época, com o nome de rauso, rouço ou forçamento. De ver 

que o casamento subsequente não relevava a pena. 

Essa disposição vigorou até 1830, quando entrou em vigência o Código 

Criminal do Império. O Diploma citado, muito avançado para os padrões da época, 

tratou do estupro no Capit́ulo II do Tit́ulo II, referente aos crimes contra a “segurança 

da honra”.  

O delito passou, então, a adquirir feição próxima à atual, pois correspondia à 

prática da relação sexual forçada, embora só admitisse figurar como vit́ima a mulher, 

abrangendo, tão somente, o ato sexual clássico, ou seja, a introdução do pênis na 

vagina.  

O art. 222 encontrava‐se assim redigido: “Ter cópula carnal, por meio de 

violência ou ameaças, com qualquer mulher honesta – penas: de prisão de três a 

doze anos, e de dotar a ofendida. Se a violentada for prostituta – penas: de prisão 
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por um mês a dois anos”. As relações sexuais consentidas entre homem e mulher 

somente eram lićitas se esta houvesse completado 17 anos; antes disso, havia 

crime (arts. 219 e 224).  

O Código Penal de 1890 tipificou o delito em seu Tit́ulo VIII (“Da corrupção de 

menores, dos crimes contra a segurança da honra e honestidade das famiĺias e do 

ultraje público ao pudor”), Capit́ulo I (“Da violência carnal”). De acordo com o art. 

268, o ato de “estuprar mulher virgem ou não, mas honesta” era apenado com prisão 

celular de um a seis anos; se a ofendida fosse prostituta, a pena privativa de 

liberdade era de seis meses a dois anos.  

O art. 269 esclarecia: 

Chama‐se estupro o ato pelo qual o homem abusa com violência de uma 
mulher, seja virgem ou não. Por violência entende‐se não só o emprego de 
força física como o de meios que privarem a mulher de suas faculdades 
psíquicas, e assim da possibilidade de resistir e de‐ fender‐se como sejam o 
hipnotismo, o clorofórmio, o éter, e em geral os anestésicos e narcóticos. 

O termo “abusa” utilizado no dispositivo fora empregado como sinônimo de 

cópula carnal, mas, por sua vagueza, tornou‐se alvo de diversas crit́icas, fazendo, 

inclusive, com que alguns autores considerassem nele compreendidos atos 

similares, como o coito anal e a felação (MESTIERI, 1982, p. 12). 

O art. 272 estipulava, como hipótese de violência presumida, a relação sexual 

travada com menor de 16 anos. O Código Penal de 1940 manteve a criminalização 

do fato, inserindo‐o em seu Tit́ulo VI, intitulado “Dos crimes contra os costumes”.  

O Capit́ulo I compreendia a disciplina dos crimes contra a liberdade sexual e 

continha quatro delitos: estupro (art. 213), atentado violento ao pudor (art. 214), 

posse sexual mediante fraude (art. 215) e atentado ao pudor mediante fraude (art. 

216).  
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Nas palavras de Hungria (1959, p. 116): 

Estupro (viol, Notzucht, violenza carnale, violación) é a obtenção da posse 
sexual da mulher por meio de violência física ou moral, ou, para nos 
afeiçoarmos ao texto legal, o constrangimento de mulher a conjunção 
carnal, mediante violência ou grave ameaça. 

Originariamente, apenava‐se o fato com reclusão, de três a oito anos, sanção 

mais rigorosa que aquela atribuid́a ao atentado violento ao pudor (reclusão, de dois 

a seis anos), o qual compreendia a realização forçada de atos libidinosos diversos 

da conjunção carnal, independentemente do sexo da vit́ima.  

A diferente gradação punitiva pautava‐se no diferente “valor social” do 
homem prejudicado com a agressão à sua liberdade sexual, acrescida ao 
fato de somente a cópula vaginal ser apta a gerar o engravidamento 
(HUNGRIA, 1959, p. 118).  

O Código dispunha, em seu art. 108, VIII, que o casamento da vit́i‐ ma com o 

agente extinguia a punibilidade dos delitos definidos nos Capit́ulos I a III do Tit́ulo VI 

da Parte Especial, vale dizer, do estupro, do atentado violento ao pudor, da posse 

sexual mediante fraude, do atentado ao pudor mediante fraude, da sedução, da 

corrupção de menores, do rapto violento e do rapto consensual. 

A Lei n. 6.416, de 1977, incluiu como causa extintiva da punibilidade para os 

mesmos delitos (art. 108, IX), desde que cometidos sem violência ou grave ameaça, 

o casamento da vit́ima com terceiro, quando a ofendida não requeresse o 

prosseguimento do inquérito ou da ação penal em sessenta dias a partir do 

matrimônio.  

Com a Reforma da Parte Geral, mantiveram‐se as disposições relativas à 

extinção do ius puniendi estatal retrocitada, as quais passaram a compor, contudo, 

os incisos VII e VIII do art. 107, até serem revogadas pela Lei n. 11.106, de 2005. A 

Lei n. 8.072, de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), elevou a pena do estupro e do 

atentado violento ao pudor para reclusão, de seis a dez anos. 
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A Lei n. 12.015, de 2009, por fim, revogou o art. 214 e redefiniu o estupro, o 

qual passou a constituir‐se, a partir dai,́ do ato de constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso. 

Com a Reforma da Parte Geral, mantiveram‐se as disposições relativas à 

extinção do ius puniendi estatal retrocitada, as quais passaram a compor, contudo, 

os incisos VII e VIII do art. 107, até serem revogadas pela Lei n. 11.106, de 2005. A 

Lei n. 8.072, de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), elevou a pena do estupro e do 

atentado violento ao pudor para reclusão, de seis a dez anos.  

A Lei n. 12.015, de 2009, por fim, revogou o art. 214 e redefiniu o estupro, o 

qual passou a constituir‐se, a partir dai,́ do ato de constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso.  

Mostra‐se relevante anotar que o estupro também é punido na legislação 

penal militar, cuja disciplina, porém, guarda similitude com a estipulada na redação 

original do Código Penal.  

Assim, considera‐se estupro (art. 232), o ato de “constranger mulher a 

conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça” (pena: reclusão, de três a 

oito anos, sem prejuiźo da correspondente à violência), e atentado violento ao pudor 

(art. 233), a conduta de: “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 

a presenciar, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal” (pena – reclusão, de dois a seis anos, sem prejuiźo da 

correspondente à violência). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Em nosso paiś ainda remanesce difuso o mito da licenciosidade do brasileiro. 

Será que somos, mesmo, um povo liberal em matéria de sexualidade? Se a resposta 

for pautada pelo escrutińio de nossa legislação, e, como se sabe, o Direito Positivo 

bem reflete o estágio cultural de uma nação, a realidade contradiz fortemente o mito.  

Louvamo‐nos, ainda, por termos uma Constituição pródiga na outorga de 

direitos individuais e coletivos, inspirada nos mais altos valores, dentre os quais se 

destacam a dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, bem como a promoção de todos, sem preconceitos de origem, de 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  

Quando, porém, analisamos o tratamento conferido pelo legislador ordinário à 

homossexualidade, à prostituição e aos crimes sexuais, em particular ao estupro, 

deparamo‐nos com um quadro desalentador. 

Ordenamento jurid́ico compõe‐se de normas de primeiro e segundo grau. 

Entre aquelas encontram‐se as regras, que constituem normas de primeiro grau 

imediatamente descritivas (e secundariamente finaliśticas), de caráter 

precipuamente retrospectivo e com pretensão de decidibilidade e abrangência, cuja 

aplicação requer um exame de correspondência entre o fato concreto e a hipótese 

nela descrita, sempre com vistas na finalidade a ela subjacente e aos princiṕios que 

lhe conferem suporte.  

Os princiṕios são normas de primeiro grau diretamente finaliśticas, de 

natureza principalmente prospectiva e com pretensão de complementariedade e de 

parcialidade, cuja aplicação exige uma análise de correlação entre os efeitos dos 

comportamentos possiv́eis para atender ao estado ideal de coisas. 
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A dignidade da pessoa humana encontra justificativa na racionalidade e 

autonomia da vontade dos seres humanos e, como qualidades imanentes do 

homem, impedem seja ele tratado como meio, compreendendo dois aspectos: (I) 

objetivo e intrińseco, o qual impõe uma visão antropocêntrica de Estado; (II) 

subjetivo ou qualitativo, no sentido de garantir a todos o direito a uma vida digna.  

Em matéria penal, podem ser identificados os seguintes reflexos: (I) com 

relação ao conteúdo dos tipos incriminadores, impõe‐se limitar a punição de 

comportamentos socialmente ofensivos; (II) no tocante à pena, obstam‐se as 

sanções vexatórias, degradantes ou cruéis.  

O sobreprinciṕio da dignidade da pessoa humana, dada sua privilegiada 

posição em nosso Texto Fundamental, deve iluminar toda a compreensão acerca do 

tratamento jurid́ico‐penal da sexualidade.  

A dignidade sexual como consectário da dignidade da pessoa humana exige 

o respeito à diversidade, à tolerância, à intimidade, à vida privada, bem como às 

escolhas profissionais juridicamente válidas, conscientes e voluntárias. Como regra, 

portanto, o Direito Penal deve apartar‐se da criminalização da sexualidade, seja 

como opção sexual, seja como carreira profissional.  

Revela‐se incompativ́el com a Constituição Federal, nesse sentido, toda sorte 

de leis e decisões judiciais que prestigiam o mero conservadorismo ou sejam inspira‐ 

das em aspectos unicamente imorais. 
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Impetus, 2009. 

JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Liberdade, sociedade e culpabili- dade. Tese 
de Doutorado, 2009. PUC/SP. 

KELSEN, Hans. Quem deve ser o guardião da Constituição. In: Jurisdição 
constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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