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 RESUMO 

 

SILVA, Maurício Pereira da. O novo tipo penal de estupro: art. 213 do CP e a 

problemática do concurso de crimes. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade 

Católica, São Paulo, 2012. 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar o novo tipo penal de estupro e a problemática do 

concurso de crimes inseridos no art. 213 do Código Penal, em decorrência da Lei nº. 

12.015, de 07 de agosto de 2009. Este uniu e equiparou o delito de atentado violento ao 

pudor à figura penal do estupro. De pronto surgiram estudos e debates acerca da 

supramencionada inovação legislativa, os quais alguns se referem ao novo tipo penal de 

estupro como um tipo misto alternativo, e outros dizem ser um tipo misto cumulativo. 

Então, o questionamento: é aplicável o concurso de crimes no novo tipo penal do crime de 

estupro? Se cabível, qual espécie deve ser aplicada para a responsabilização do agente? 

Cabe ressaltar que, antes da referida lei, o ponto-chave para a consumação do crime de 

estupro era a conduta humana de praticar a “conjunção carnal”; podemos afirmar de 

maneira categórica que esta seria a única ação capaz de fazer configurar o delito. No que 

tange à consumação do tipo penal que tratava do crime de “atentado violento ao pudor”, a 

realização de qualquer ato libidinoso com o fim de satisfazer a lascívia, diverso da 

conjunção carnal, o caracterizaria. Então, na hipótese de consumação dos dois crimes no 

mesmo contexto fático, o impasse era resolvido com alicerce no concurso material de 

crimes. Entretanto, com a atual redação, a problemática encontra-se em ebolição. Logo, o 

estudo dos dois institutos, tipo de estupro e concurso de crimes, ganha relevância porque, 

dependendo da posição adotada, refletirá consideravelmente na aplicação da pena. De 

acordo com a mudança legislativa do Código Penal, interessa encontrarmos, ou ao menos 

tentarmos apresentar, uma solução apaziguadora que traga mais segurança jurídica, pois, 

doutrina e jurisprudência não são uníssonas quanto à questão. Assim, o trabalho objetiva 

verificar o tema, considerando a aplicação do concurso de crimes ao crime de estupro; e, se 

possível tal aplicação, apontar a espécie a ser utilizada para responsabilizar o agente 

criminoso: o “concurso material”, o “concurso formal” ou a “continuidade delitiva”. A fim 

de conduzir bem o trabalho e chegar a uma conclusão em conformidade com as ideias 

preexistentes, pesquisamos obras doutrinárias nacionais e estrangeiras; e a jurisprudência, 

para a devida construção do raciocínio lógico. Entendemos inaceitável a aplicação do 

concurso material de crimes por tratarem-se as duas figuras típicas previstas no art. 213 de 

um crime único – estupro. Em caso extremo, se aplicaria o instituto da continuidade 

delitiva, pois não cabe ao operador do direito, pelo menos em matéria penal, corrigir uma 

falha técnica do legislador, sob pena de violar o princípio fundamental que é o da 

legalidade. Nesse sentido, o legislador penal reconhece que falhou gravemente, tanto que 

no projeto do novo Código Penal separa novamente as figuras típicas do estupro e do 

atentado violento ao pudor, e acaba com o termo “conjunção carnal”, que tantas dúvidas 

interpretativas traz na prática. Assim, o novo texto legal que trata do delito de estupro 

discrimina expressamente o termo “conjunção vaginal”, integrando também os termos 

“conjunção anal” e “oral”.    

 

Palavras chave: estupro, atentado violento ao pudor, concurso material, concurso formal e 

continuidade delitiva.  



                                                                                                                                      

 

 ABSTRACT 

 

SILVA, Mauricio Pereira da. The new type of criminal rape: art. 213 of the CP and the 

problem of crimes contest. Dissertation (Master) - Pontifícia Universidade Católica, São 

Paulo, 2012. 

 

This study proposes to analyze the new type of criminal problem of rape and crimes 

contest inserted in art. 213 of the Criminal Code, according to Law no. 12015 of 07 August 

2009. This united and equated the offense of indecent assault to rape criminal figure. 

Ready emerged from studies and debates about the aforementioned legislative innovation, 

which some refer to the new criminal offense of rape as an alternative mixed type, and 

others say is a mixed type cumulative. So the question: is the applicable contest crimes in 

the new type of criminal offense of rape? If applicable, what kind should be applied to the 

liability of the agent? It is noteworthy that prior to the Act, the key to the consummation of 

the crime of rape was human conduct to practice "carnal knowledge", we can state 

categorically that this would be the only action capable of setting up the offense. With 

respect to the consummation of the offense that was the crime of "gross indecency", the 

making of any lewd acts in order to satisfy lust, carnal knowledge of diversity, would 

characterize. So, assuming consummation of the two crimes on the same factual context, 

the impasse was resolved with foundation material of crimes in the contest. However, with 

the current wording, the problem lies in ebolição. Therefore, the study of the two institutes, 

type of rape and crimes contest, becomes relevant because, depending on the position 

adopted will reflect the application of the sentence considerably. According to the 

legislative change of the Penal Code, find interesting, or at least try to present a solution 

that brings soothing more legal certainty, therefore, doctrine and jurisprudence are not in 

unison on the issue. Thus, this paper aims to examine the issue, considering the application 

of the contest to the crime of rape crimes, and if possible such application, point the 

species being used to hold the criminal agent: the "material contract", the "formal tender 

"or" continuing criminal offense. " In order to conduct the job well and reach a conclusion 

in accordance with the pre-existing ideas, researched and foreign doctrinal works, and 

jurisprudence, due to the construction of logical reasoning. We consider unacceptable the 

application of the competition material by treating crimes are the two typical figures 

provided in art. 213 for a single crime - rape. In the extreme case, apply the continuity 

institute criminal offense because it is not up to the operator's right, at least in criminal 

matters, fix a technical failure of the legislature, without infringing the fundamental 

principle is that of legality. Accordingly, the legislature recognizes that criminal failed 

badly, so much so that the design of the new Penal Code separates again the figures typical 

of rape and indecent assault, and ends with the term "carnal knowledge" that brings so 

many interpretive questions in practice. Thus, the new legal text dealing with the crime of 

rape discriminates explicitly the term "vaginal conjunction", integrating also the terms 

"conjunction anal" and "oral". 

 

Palavras chave: estupro, atentado violento ao pudor, concurso material, concurso formal e 

continuidade delitiva.  
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, em decorrência da Lei nº. 12.015, de 07 de agosto de 2009, foi inserido 

um novo elemento para o tipo penal de estupro, o atentado violento ao pudor, no art. 213 

do Código Penal (CP) que uniu e equiparou outros atos libidinosos à mesma figura penal. 

De pronto surgiram estudos e debates acerca da supramencionada inovação 

legislativa, nos quais alguns se referem ao novo tipo penal de estupro como um tipo penal 

misto alternativo, e outros dizem ser um tipo misto cumulativo. 

Neste panorama, cabe mencionar que o crime de estupro, antes da alteração 

legislativa, era regulado pelo Código Penal, no “Título VI - Dos crimes contra os 

costumes”, em seu “Capítulo I - Dos crimes contra a liberdade sexual”, art. 213. Já a figura 

típica do crime de atentado violento ao pudor encontrava-se regulada também pelo Código 

Penal, no mesmo capítulo, entretanto, positivada em seu art. 214, demonstrando assim se 

tratarem de crimes distintos. 

Notamos que o ponto-chave para a consumação do crime de estupro era a conduta 

humana de praticar a “conjunção carnal”, e podemos afirmar de maneira categórica que 

esta seria a única ação capaz de fazer configurar o delito. No que tange à consumação do 

tipo penal que tratava do crime de outros “atos libidinosos”, diferente do que ocorria com o 

delito de estupro, qualquer ato realizado com o fim de satisfazer a lascívia, quando diverso 

da “conjunção carnal”, configuraria o delito de atentado violento ao pudor. 

O operador do direito, diante da interligação do tipo penal de estupro com o de 

atentado violento ao pudor, sempre encontrava a dúvida de identificar o que seriam atos 

necessários à progressão do estupro ou atos concernentes à configuração deste último 

delito. 

Como exemplo do supracitado, podemos supor o caso em que um indivíduo, 

mediante a prática de violência ou grave ameaça, viesse realizar a conduta típica de 

constranger uma mulher a praticar conjunção carnal e, logo em seguida, de inopino, a 

constrangê-la, mediante violência ou grave ameaça, a praticar atos como: beijos lascivos, 

sexo oral e sexo anal, caracterizando o atentado violento ao pudor. 
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Em uma situação como esta, o operador do direito precisaria resolver o confronto 

das duas condutas típicas do caso emblemático; momento esse em que o conflito da 

subjetividade na aplicação da lei penal tornar-se-ia relevante. 

Certo é que alguns doutrinadores do cenário jurídico brasileiro já clamavam pela 

fusão dos tipos penais de estupro e atentado violento ao pudor, defendendo a chamada 

“tese unitária”. 

Neste passo, a doutrina encontrou alento, pois a Lei nº. 12.015/09 trouxe a 

seguinte alteração: “Título VI - Dos crimes contra a dignidade sexual”, e no “Capítulo I - 

Dos crimes contra a liberdade sexual”, dispondo sobre o novo tipo penal de estupro que 

transcrevo ipsis litteris: 

 

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. 

§ 1
o
  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. 

§ 2
o
  Se da conduta resulta morte: 

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 
1
  

 

Deste modo, o novo dispositivo legal trouxe a aclamada inovação, mas não 

contava que surgiria outro problema, ou seja, saber se o cometimento de mais de uma 

conduta criminosa do tipo supramencionado no contexto fático daria ensejo ou não ao 

concurso de crimes. 

Assim, o assunto merece uma análise mais acurada sobre a possibilidade de 

aplicação ou não do concurso de crimes dentro do novo tipo penal do crime de estupro - 

art. 213 do Código Penal brasileiro -, devido à alteração determinada pela Lei nº 12.015, de 

7 de agosto de 2009, unindo, no mesmo dispositivo, o crime de atentado violento ao pudor 

ao crime de estupro. 

                                                           

1
 VADE MECUM universitário. 3. ed. ampl. e atual. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011. RT Códigos, 

p. 927.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art213.
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Podemos dizer que tanto as doutrinas como a jurisprudência hodierna, que tratam 

sobre o assunto, já explanaram de forma geral sobre ele, mas ainda não se posicionaram a 

respeito do ponto pacificador da questão. 

Certo é que os operadores do direito se encontram preocupados com a insegurança 

jurídica e suas consequências, já que este cenário torna os comentários vacilantes e, a 

abordagem de tal problemática genérica. Estes fatos, por si só, são causa suficiente para 

empreendermos uma análise mais minuciosa. 

Daí resulta o questionamento: cabe o concurso de crimes no novo tipo penal do 

crime de estupro? Se cabível, qual espécie deve ser aplicada para a responsabilização do 

agente? 

Como percebemos, os institutos que gravitam sobre o assunto propriamente dito 

não são novos, mas em decorrência da sua atual redação, que provocou a união das figuras 

típicas do crime de estupro e do crime de atentado violento ao pudor, deram ensejo a novos 

e acalorados debates doutrinários e jurisprudenciais, em que todos se indagam: seria o 

novo tipo penal de estupro um tipo penal misto cumulativo? Ou um tipo penal misto 

alternativo? 

As repostas a tais indagações constituem o tema central do trabalho. É no âmago 

daquelas que reside a solução final da pesquisa, mas também é lá que persiste a inquietação 

aos que se propõem a analisar o tema e que, por isso, necessitam caminhar por veredas 

movediças, como a subjetividade e a multiplicidade de interpretações que o texto legal 

propicia, e a complexidade imposta pelo contexto em que os crimes ocorrem. 

Assim, o estudo dos institutos tipo de estupro e concurso de crimes ganha 

relevância já que a posição adotada pelo operador do direito refletirá consideravelmente na 

aplicação da pena. 

Diante do panorama atual que apresentamos, ou seja, de acordo com a mudança 

legislativa efetuada no art. 213 do Código Penal, faz-se necessário buscar uma solução 

apaziguadora que traga mais segurança jurídica, uma vez que a doutrina especializada e a 

jurisprudência não são concordes quanto à questão. 

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo de pesquisa verificar as 

mudanças pelas quais o art. 213 passou, levando em consideração o contexto histórico; 
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questionar a possibilidade de aplicação do concurso de crimes ao crime de estupro e, em 

caso afirmativo, averiguar qual espécie de concurso seria mais adequada para a 

responsabilização do agente. 

Resta perquirirmos, na hipótese do operador do direito considerar aplicável o 

concurso de crime, a existência de três possibilidades de aplicação, quais sejam: o 

“concurso material”, o “concurso formal” e a “continuidade delitiva”. 

Desta forma, com o intuito de conduzir bem a pesquisa e chegar a uma conclusão 

razoável, de conformidade com as ideias preexistentes, nos utilizamos da consulta a obras 

doutrinárias nacionais e estrangeiras. E, para a consecução do presente trabalho, a 

dissertação será dividida em cinco capítulos correlacionados entre si, para a devida 

construção do raciocínio lógico, na ordem que segue.  

Inicialmente, no Capítulo I, apresentaremos a definição do estupro e, logo em 

seguida, uma análise histórica do tipo penal de estupro no Brasil. 

Já no Capítulo II, discorreremos de forma analítica sobre o novo tipo penal de 

estupro, apresentando os seus conceitos basilares, expondo os requisitos e abrangendo o 

bem jurídico tutelado. Também abordaremos acerca dos sujeitos do crime: ativo e passivo; 

dos elementos objetivos e subjetivos, bem como os requisitos para definir a consumação, a 

tentativa, o estupro qualificado, a pena, e o tipo de ação penal. 

Trataremos do estupro no Direito Penal comparado no Capítulo III. 

E, posteriormente, no Capítulo IV, discorreremos sobre os conceitos basilares do 

concurso de crimes. 

Finalmente, trataremos do novo tipo penal de estupro e a problemática do 

concurso de crimes, explanando sobre a questão do tipo misto alternativo e do tipo misto 

cumulativo; bem como verificando sua ligação com o concurso de crimes, no Capítulo V. 
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1 DEFINIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO 

 

Historicamente, podemos dizer que o termo estupro tem origem no nomem juris 

que deriva da palavra latina stuprum, do direito romano, e era utilizado em sentido amplo, 

pois, na prática, acabava abrangendo todas as formas de relações sexuais carnais.
2
 

Com relação à origem do termo estupro, Croce e Croce Júnior esclarecem: 

“Derivado do latim stuprum (afronta, infâmia, desonra), indicava genericamente toda 

espécie de relacionamento carnal criminoso ou comércio carnal ilegítimo, com mulher 

honesta”.
3
 

Segundo Hungria, estupro era: “a obtenção da posse sexual da mulher por meio da 

violência física ou moral, ou, para nos afeiçoarmos ao texto legal, o constrangimento de 

mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”.
4
 

No mesmo sentido, Mestieri dizia: “Estupro é a conjunção carnal natural com 

mulher, contra a sua vontade, por violência física ou moral ou sem o seu válido 

consentimento”.
5
  

Para Castelo Branco, por crime de estupro entendia-se: 

 

aquele cometido pelo homem que, voluntariamente (dolo específico) 

constrange mulher de qualquer idade e condição, inclusive meretriz, a 

conjunção carnal, com a introdução, parcial ou total, do pênis na vagina, 

com ou sem ejaculação (emissio seminis), mediante violência ou grave 

ameaça a que a mulher não possa resistir (ad impossibilia nemo tenetur).
6
 

 

Era nesse sentido que caminhava a maior parte da doutrina brasileira, seguindo a 

própria definição da legislação que vigorava na época. Poderíamos citar outros autores 

                                                           

2
 CARVALHO, Grasielle Borges Vieira de. A execução penal do condenado por estupro. 2009. 126p. 

Dissertação de Mestrado em Direito Penal. PUC -  São Paulo, 2009. 
3
 CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR, Delton. Manual de medicina legal. 5. ed. rev. e aum. 3ª tiragem. São 

Paulo: Saraiva, 2006, p. 586.  
4
 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Revista Forense, 1954. v. 

VIII, p. 107. 
5
 MESTIERI, João. Do delito de estupro. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 18.  

6
 CASTELO BRANCO, Vitorino Prata. O Advogado diante dos crimes sexuais. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 

1978, p. 45-46 
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para definir o delito de estupro, mas os conceitos em sua essência não seriam destoantes 

dos supramencionados. 

Vale observar que, nas definições de estupro apresentadas, o elemento objetivo 

caracterizador do delito é a “conjunção carnal” violenta, requisito imprescindível para a 

sua consumação; e que não existe nenhuma menção a qualquer outro “ato libidinoso”.  

Com relação à conjunção carnal e aos atos libidinosos discorreremos no Capítulo 

II, mas cabe ressaltar antecipadamente que, na atualidade, em decorrência da alteração 

legislativa efetuada pela Lei 12.015/2009 no art. 213 do Código Penal, houve a junção do 

delito de atentado violento ao pudor ao artigo que trata da tradicional hipótese do crime de 

estupro.  

Desta forma, por se encontrar hoje no mesmo dispositivo penal, equipara-se 

qualquer “ato libidinoso” realizado contra a vontade da vítima, mediante constrangimento, 

utilizando de violência física ou grave ameaça, ao crime de estupro. 

Consequentemente, com o advento da lei supramencionada, bem como o modo 

pelo qual esta efetuou a alteração, o legislador tornou claro que o novo tipo penal de 

estupro passa a abranger toda e qualquer violência sexual para obtenção do fim libidinoso, 

incluindo-se a conjunção carnal como uma de suas espécies. 

Destaca-se que esta concepção de tipo penal de estupro, a qual privilegia uma 

forma mais abrangente, não é nova, pois, conforme pudemos constatar, já existiam em 

nosso país autores amparados na doutrina estrangeira, e que se mostravam adeptos da atual 

forma de tipificar o delito. 

Seguindo este raciocínio, Gusmão dizia que: “Estupro é o ato pelo qual o 

indivíduo abusa de seus recursos físicos ou mentais para, por meio da violência, conseguir 

ter conjunção carnal com a vítima, qualquer que seja o seu sexo.” 
7
 (Grifo nosso.) 

Fica claro que, antes da alteração legislativa, o autor supramencionado já defendia 

a adoção de um conceito mais amplo de estupro, abrangendo não só a mulher como sujeito 

passivo do delito ora comentado, pois pugnava por uma definição que contivesse também o 

homem como sujeito passivo do referido crime, ou seja, clamava, de certa forma, tutelar a 

igualdade de sexos.  

                                                           

7
GUSMÃO, Chrysolito de. Dos crimes sexuais: estupro, atentado violento ao pudor, sedução e corrupção de 

menores. 4. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Freitas Bastos, 1954, p. 79. 
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Pela definição mencionada, podemos dizer que, para este autor, o termo 

“conjunção carnal” era interpretado em sentido mais amplo, abrangendo o sexo anal e o 

oral. Por tal motivo, incluía-se também o homem como sujeito passivo do delito.  

Este entendimento de Gusmão tinha como fonte a doutrina estrangeira, mais 

especificamente a italiana, cuja legislação penal em vigor na época estendia a tutela penal 

tanto para a mulher quanto para o homem que fosse vítima dos atos de conjunção carnal 

em sentido amplo. Neste caso, os atos libidinosos, sexo anal e oral, que visavam à 

satisfação da lascívia eram entendidos como estupro. 

Assim, de acordo com a essência da doutrina italiana, o homem deveria ter 

garantida sua proteção em condições de igualdade. Isto significa que a tutela jurídica penal 

deveria ser efetivada com relação ao estupro, que incluía todos os atos libidinosos de 

conjunção carnal, e não somente privilegiar e abranger o ato sexual vaginal, o que 

restringia o sujeito passivo do crime.  

Diante disso, fica evidente nos comentários do autor, através da citação trazida à 

baila, que o crime se caracterizava na vítima de qualquer sexo.  

Faremos a seguir uma breve análise histórica do crime de estupro para, 

posteriormente, no Capítulo II, tecermos comentários sobre suas minúcias, apresentando-o 

de forma analítica. 

 

1.1 Histórico do estupro  

 

Iniciando a exposição histórica acerca do estupro e considerando o conteúdo 

extraído da literatura,
8
 podemos dizer que foram encontrados elementos concretos a 

respeito dos crimes de violência sexual no art. 130 do Código de Hamurabi, datado 

provavelmente de 1700 a.C.; e, levando em conta que o estupro pode ser entendido como a 

prática de qualquer ato libidinoso, é certo afirmar que tais atos já se faziam presentes 

                                                           

8
FUHRER, Maximiliano Roberto Ernesto. Novos crimes sexuais. São Paulo: Ed. Malheiros, 2009, p. 139 – 

141. 
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naquela época e que os praticantes desta conduta típica repugnante eram punidos com a 

pena capital.
9
 

Na mesma vertente criminosa foram encontrados fragmentos que destinavam 

cuidados especiais à regulamentação e prevenção dos crimes, e contra os abusos sexuais 

violentos no Código de Manu  (art. 361, e ss.), redigido provavelmente entre os séc. II a.C 

e II d.C.. Era também considerada tal prática delitiva muito grave, cominando-lhe pena 

corporal de morte ou de mutilação.
10

  

Entre os Hititas, consta que, por volta de 1500 a.C., encontrava-se presente uma 

legislação regulando o crime de estupro, sendo o praticante deste delito punido com o 

apedrejamento até a morte.
11

 

Notamos que para aplicar a punição, exigia-se da vítima algum requisito que 

comprovasse a situação fática, por exemplo: se a mulher casada fosse vítima de estupro, 

tinha a obrigação de gritar pedindo por socorro durante o ataque, pois se não o fizesse, 

seria punida, ou seja, executada juntamente com o estuprador.
12

 

O crime propriamente dito constituía direito de ordem privada tendo como seu 

agente fiscalizador e responsável pela sua punição o pater. Posteriormente, a Lex Julia de 

adulteris coercendis, regulamentada em 18 d.C., teve a atribuição de transferir a natureza 

deste delito para a esfera pública, automaticamente saindo do âmbito familiar.
13

 

Nesta época, faziam-se presentes entre as figuras delitivas dois tipos crimes: o 

adultério (adulterium), que se caracterizava pela união ilícita do homem com a mulher 

casada; e o tipo penal de estupro (stuprum), que era conceituado como uma união ilegítima 

com mulher não casada. 

Além desses registros que ora consignamos, podemos dizer que entre o povo 

hebreu, quando ocorria a prática do delito, o agente criminoso que viesse a atacar a vítima 

                                                           

9
 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte especial. 4ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 2006. v. III, p. 193.  
10

 Fuhrer, 2009, p. 139. 
11

 Ibid. 
12

 Ibid., p. 140. 
13

 Ibid. 
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seria submetido a duas hipóteses: na primeira, se a vítima fosse moça desposada 

(prometida em casamento), o imputado devia ser apenado a pagar com a própria vida.
14

 

Na segunda, se a vítima não fosse desposada, ao agente delituoso seria aplicada 

uma pena pecuniária consistente no pagamento de 50 siclos de prata
15

 (ao pai da vítima) e 

ainda seria submetido ao casamento compulsório como reparação obrigatória do mal 

causado.
16

 

No Egito, ao praticante do crime de estupro era imputada punição e o seu povo 

tinha como hábito aplicar ao agente criminoso a pena de mutilação.
17

 

Já na Grécia, a pena inicialmente aplicada ao agente praticante do crime de 

estupro era a pecuniária, mas, posteriormente, o povo grego, com o intuito de evitar abusos 

dos que tinham um poder aquisitivo elevado, resolveu que a pena a ser cominada deveria 

ser a de morte. Vindo esta a fixar-se como regra, foram abolidas aquelas anteriormente 

aplicadas, ou seja, a pena de multa e a de matrimônio compulsório.
18

 

Podemos notar que o mito grego também retratou de forma interessante os 

aspectos dos crimes sexuais. Para tanto basta verificar as ações de violência sexual 

atribuídas a seus heróis. 

Neste sentido, temos o caso de Zeus
19

 que utilizou de artifício fraudulento para 

possuir mulheres deusas, semideusas e humanas. A título de exemplo, podemos citar as 

seguintes condutas fraudulentas praticadas por Zeus: transformar-se em águia para obter 

relações homossexuais com Ganimedes; já em outro momento, transformar-se em cisne 

para violar Leda. 

Encontramos também outros casos de violência sexual que retratam mais 

especificamente o delito de estupro. Assim, Brandão leciona: 

 

                                                           

14
 PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte especial. Arts. 121 a 234, Parte 

VI - Dos crimes contra os costumes.  São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2005, p. 754. 
15

 Ibid. 
16

 PRADO, op. cit, p. 647. 
17

 SZNICK, Valdir. Assédio sexual e crimes sexuais violentos. São Paulo: Ícone, 2001, p. 224. 
18

 HUNGRIA, op. cit., p. 105. 
19

 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Crimes sexuais: bases críticas para a reforma do direito penal sexual. 

São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 70.  
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Oríon, que, na Ilha de Quios, já usara de violência contra a esposa ou 

filha de seu hospedeiro Enópion, tentou ainda estuprar a deusa Ártemis 

ou, segundo outros, a tentativa de estupro teria sido contra a fiel 

companheira desta, Hiperbórea Ópis (Apol., 1,27) como já o havia 

tentado contra a mesma deusa Actéon e Alfeu, e igualmente fizera Títio 

contra Leto (Odiss., XI, 580s) e Ixíon contra Hera (Pind., Píticas, 2, 

26s).
20

  

 

Os casos de violência sexual não param nestes exemplos que acabamos de 

mencionar, encontraremos muitas outras passagens da mitologia grega, principalmente em 

casos de abuso sexual praticado por deuses contra vítimas humanas.
21

  

Segundo Silveira, “Cultuada na religião, esta violência acaba sendo retratada em 

arte, o que acaba por refletir o pensamento daqueles dias”. 
22

 

Deste modo, para consolidar seus atos de violência os gregos fizeram cultos de 

adoração aos deuses, assumindo de forma clara a liberação de condutas ligadas ao sexo em 

um mundo onde o ato sexual era visto como cumprimento da vontade de Zeus, na qual ao 

homem tudo se permitia, enquanto a mulher continuava sendo sempre reprimida.
23

 

No Direito Romano, o delito de estupro, de uma forma geral ou como em quase 

todos os crimes contra a liberdade, trazia a ideia da vis e, então, poderia ser objeto do crime 

tanto a mulher quanto o homem. Neste caso menciona-se a pederastia violenta, (L.5, § 4.º, 

D., 48, 6)
24

. 

Pudemos observar que o crime de estupro no Direito Romano era confundido com 

os demais crimes de natureza sexual, não havendo uma delimitação clara quanto a seu 

conteúdo temático.  

Nesse sentido, Castelo Branco conclui: 

 

No Direito Romano o stuprum abrangia todas as relações carnais ilícitas, 

inclusive a pederastia e a bestialidade. Segundo a “Lex Julia de 

Adulteriis”, o stuprum era a conjunção carnal ilícita, de qualquer espécie, 

                                                           

20
 BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia grega. 16. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. v. III, p. 60. 

21
 BRANDÃO, op. cit., p. 60 

22
 SILVEIRA, op.cit., p. 70.  

23
 Ibid., p. 71. 

24
 LISZT, Franz von. Tratado de Direito Penal Alemão. Trad. José Higino Duarte Pereira. Campinas: 

Editora Russell, 2003. Tomo II. Título original: Lehrbuch dês deutschen Strafrechts, p. 115.  
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cometida sem violência contra virgem ou viúva honesta (virgo vel vidua 

honesta vivens). Também era stuprum os atos sexuais contra a natureza, 

especialmente contra homens (ubi sexus perdit locum, ubi Venus mutatur 

in alteram formam), sendo a punição regulada a princípio pela “Lex 

Scatinia”, e depois pelas leis “Lex Julia de Adulteriis” e “Lex Julia de vi 

publica”. Inclusive o rapto, no Direito Romano, era confundido com o 

estupro.
25

 

 

Convém consignar que tanto a Grécia, como Roma, expoentes do mundo clássico 

e formadores da sociedade ocidental, foram determinantes no desenvolvimento da ciência 

humana, e, consideradas como propulsoras de segmentos fundamentais com os quais 

tiveram a oportunidade de trabalhar, tais como o desenvolvimento social e jurídico, 

inclusive no que concerne ao sexo.
26

 

O estupro também se fez presente em toda trajetória do Direito alemão, e, para a 

sua configuração como crime, independia de atentar especificamente contra a honra da 

mulher. 

Importante ressaltar que se exigia, em regra, a honestidade da vítima como 

requisito. Entretanto, contrariando esta sistemática, percebemos uma hipótese excepcional 

na qual não eram consideradas vítimas do estupro as denominadas “mulheres viajantes”, 

pois estas deveriam tolerar as carícias ainda que fossem de características violentas. 
27

 

A evolução histórica deste delito é de imensa relevância, pois envolve toda uma 

estrutura social que, a cada dia, está mais voltada para as relações sexuais. Na maioria dos 

povos, antigos ou modernos, os delinquentes desses crimes tiveram uma pena severa. 

E não poderia ser diferente ante a gravidade e repugnância contra suas vítimas. Se 

não fosse dessa forma, perderíamos o controle social, já que deixado de lado, ou seja, sem 

regular estas ações criminosas tão graves, cairíamos em uma desordem total que geraria 

um estado anárquico. 

A importância da análise envolvendo o crime e a sociedade resulta de um 

processo evolutivo que atinge todas as formas de cultura presentes em nossa civilização, e 

nesse sentido, torna-se extremamente necessário este olhar diacrônico para poder penetrar 

e entender tal processo no panorama do Direito Penal brasileiro como se verá a seguir.  

                                                           

25
 CASTELO BRANCO, op. cit., p. 46/47. 

26
 SILVEIRA, op. cit., p. 70. 

27
 LISZT, op. cit., p. 121. 
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1.1.1 Direito Penal indígena 

 

Muito se questiona acerca da existência de um Direito Penal indígena, já que 

surge inicialmente a seguinte dúvida: teria o indígena brasileiro um sistema de direito 

penal repressivo para combater as condutas perniciosas perpetradas em suas tribos? Ao 

mesmo tempo, como saber o seu conteúdo normativo? 

Em relação à essência das penas aplicadas pelo povo indígena, Marques comenta: 

 

Para o estudo dos mitos de castigos oriundos das comunidades primitivas, 

além dos antigos documentos, o exame comparativo do homem arcaico 

com os povos atuais, orientados por uma realidade simbólica, de cunho 

primitivo, guardadas as necessárias reservas, poderia dar uma idéia de 

como viviam os homens primitivos, no que se refere à tutela do meio 

social e à garantia da permanência da comunidade por meio da imposição 

de castigos a determinadas transgressões.
28

 

 

Cediço é que, de alguma forma, sociedade e sanções andam juntas. Então, 

podemos dizer que, desde o início das primeiras civilizações, já existia o castigo como 

forma de punição. 

Nesse sentido, ao estudar sobre as formas de castigo na sociedade, Loiseleur 

assevera: “encontram-se em toda parte castigos aplicados às faltas individuais, como meio 

de preservação para a família humana.”
29

 

Ainda no mesmo raciocínio podemos mencionar o ensinamento de Gonzaga que 

diz: “O Direito repressivo constitui historicamente a primeira manifestação jurídica dos 

povos”.
30

 

Entretanto, mesmo diante dessas afirmações, deparamo-nos com a seguinte 

problemática: saber qual era o conteúdo destas normas disciplinadoras dos habitantes 

anteriores à colonização do Brasil, visto que, em sua totalidade, eram, como podemos 
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 MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da Pena. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 

2008, p. 6. 
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dizer, povos da idade da pedra lascada; e, portanto, as normas que porventura existiam 

eram de natureza consuetudinárias. 

Podemos afirmar que as normas que regiam a vida daqueles povos eram precárias, 

pois eles eram desprovidos do domínio da escrita, o que dificultava o registro, o estudo e a 

divulgação das regras.  

Ao mesmo tempo tornava-se extremamente difícil o melhor detalhamento das 

normas vigentes para o entendimento de todos integrantes das tribos, considerando a 

dificuldade de criação destas pretensas normas que eram elaboradas através dos tempos 

com base nos costumes; bem como a impossibilidade de divulgá-las com eficiência, de 

forma geral, mesmo nas pequenas populações indígenas, não obedecendo, assim, ao 

requisito da ampla publicidade que permeia os dispositivos legais para sua efetividade. 

Posto isto, como fazer as normas cumprirem seu fim precípuo, uma vez que todos 

da população local deveriam saber o que era considerado o comportamento social padrão a 

ser seguido, justamente por se tratarem de formas de controle social baseadas nos costumes 

tribais locais e também devido ao fato de serem transmitidas por sinais? 

Podemos dizer que na época tribal existia um sistema de “direito” como ocorre na 

atualidade em países anglo-saxões, tais como a Inglaterra e Estados Unidos, ou seja, o 

denominado Common Law. 

Nos países supramencionados, os operadores do direito se baseiam mais no direito 

costumeiro, alicerçado na jurisprudência, do que na lei em si. Trata-se de aplicar aos casos 

práticos a interpretação dos tribunais. 

Do mesmo modo, o Direito Penal indígena que havia na época era baseado na 

crença cultural e em alguns costumes, tabus, e mitos aos quais sua existência estaria 

atrelada, a fim de reprimir os atos conflitantes com o convívio social e a brutalidade 

perpetrada pelo homem primitivo. 

Nesse sentido, acerca da celeuma supramencionada, muito interessante é a 

explanação de Gonzaga que em seus ensinamentos expõe: 

 

O que sucede é que, quanto mais incipiente se revela uma cultura, menos 

ensejo há para declarar-se o que hoje chamaríamos Direito Civil: devido à 

pobreza de seus esquemas de relações pessoais uns poucos costumes se 
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revelam suficientes para disciplinar a vida do agregado. São tradições, 

convencionalismo, tabus, que tem como plano de fundo concepções 

místicas. Transformam-se em mares que sob a forma de usos e 

ideológicas prescritivas, impregnam a consciência geral e aos quais todos 

prestam natural e inconsciente obediência. A regulamentação da vida, 

assim, se estabelece com independência de diretrizes criadas pelo Poder 

Central ou para que existam, prescindem de qualquer expressa declaração 

da coletividade. E nesses usos e costumes que se acha imerso o Direito 

Civil, de modo latente.
31

 

 

De acordo com o conteúdo supracitado nos comentários do referido autor, 

podemos entender que, no período anterior ao Brasil-Colônia, os habitantes viviam 

rudimentarmente e eram pouco evoluídos; prevalecia uma cultura baseada em suas crenças. 

Melhor dizendo, as fontes de normas jurídicas, no período anterior à colonização eram 

muito diferentes do que vigorava na vida dos povos europeus que já portavam uma cultura 

bem direcionada às normas de controle social.  

As regras de convivência social naquele período brasileiro eram, como já 

mencionamos, transmitidas oralmente e sempre impregnadas de uma carga excessiva de 

misticismo e tabus. 

Nesta sociedade primitiva, antes do domínio e dos movimentos de colonização 

efetuados pelos portugueses, o que imperava era a “vingança privada”. 

É certo também que as formas de reação contra condutas ofensivas não possuíam 

qualquer gradação e, com relação às punições a serem aplicadas, predominavam as penas 

corporais. 

Segundo Marques:  

 

Se nos documentos antigos sobre os primitivos podem-se encontrar 

apenas fragmentos de uma época, nas observações atuais sobre os 

selvagens de hoje pode-se observar todo um sistema de regras, que deve 

guardar semelhança com o do homem primitivo quanto à forma de 

controle social. 
32

 

 

Considerando ainda o exposto, e pelo que se pode observar da cultura indígena 

atual que luta para preservar seus costumes, pelo menos em essência, podemos afirmar que 
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existia antes da colonização um Direito Penal autóctone. E, de modo semelhante, fazia-se 

profundamente presente no Brasil indianista um Direito Penal público e Direito Penal 

privado, segundo Gonzaga: 

 

No Brasil, podemos supor [sic!] existisse a distinção de Direito Penal em 

público e privado: o primeiro abrangendo atos que suscitavam atitude de 

reprovação coletiva, porque não atingiam nenhuma pessoa determinada, 

mas unicamente os sentimentos ou interesses gerais (v. g. covardia em 

combate, violação de certos tabus, incesto, etc.). O segundo abarcando 

ofensas dirigidas à pessoa determinada (homicídio, adultério, etc.), caso 

em que os costumes estabeleciam o direito de vingança em favor da 

vítima e de terceiros a esta ligados. 
33

 

 

Os contornos dos dois campos, todavia, apresentam-se por demais embaraçados 

para que tentemos demarcá-los, mas o que interessa dizer por fim, é que existiam, e com 

um estudo aprofundado é possível identificá-los. 

No período em que predominavam essas regras indígenas, nota-se a presença do 

delito que hoje conhecemos como estupro. Neste sentido é a observação feita por 

Gonzaga
34

 ao comentar sobre a severidade da punição a ser aplicada ao praticante do 

referido crime na época dominada pelo nosso gentio. 

Portanto, alicerçados nas lições deste autor, podemos afirmar que a sedução 

violenta entre os indígenas era considerada uma grave ofensa à família da seduzida, e a 

vítima seria vingada por seus parentes que puniriam com extremo rigor o praticante dessa 

conduta desonrosa. 

 

1.1.2 Ordenações Filipinas 

 

Antes de entrar nos comentários concernentes às Ordenações Filipinas, devemos 

mencionar que as primeiras formas de sistematizar as condutas na terra tupiniquim através 

de força jurídica ocorreram após 1500. Nesse raciocínio, os instrumentos utilizados foram: 
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as bulas pontificais, os alvarás e as cartas-régias. As tentativas perduraram por cerca de 30 

anos.  

No entanto, esses instrumentos jurídicos não tinham o condão ou destino precípuo 

de reger a vida dos habitantes dessa terra. Os mecanismos utilizados constituíam, assim, as 

primeiras manifestações, as verdadeiras fontes iniciais de uma legislação propriamente 

dita, mas que necessitavam de organização e desenvolvimento adequados ao contexto 

local. 

A legislação de natureza canônica era a emanada pelo Concílio de Trento e 

possuía o poder de ampliar a jurisdição clerical, tornando a interferência da Igreja 

extremamente ampla em assuntos de ordem civil. 

Vale notar que na época da colonização, o Brasil foi dividido em capitanias 

hereditárias onde já se faziam presentes as Ordenações, e existia uma forte influência dos 

colonizadores através de determinações decretadas para a nova colônia. 

Acrescenta-se a isto o fato concomitante de que os donatários faziam suas 

próprias regras amparadas pelo seu livre-arbítrio, com o fim precípuo de aplicação do 

direito, o que tornava o sistema jurídico do período extremamente desordenado. 

Depois de tecidas as primeiras observações, discorreremos de forma sintética 

sobre cada uma das ordenações que nos interessam. Primeiramente tivemos contato com as 

Ordenações Afonsinas, publicadas em 1446 ou 1447, e por isso consideradas por muitos 

juristas daquela época o primeiro código. Além disso, foi intitulado o diploma mais 

completo quando de seu surgimento na Europa. 

Relevante dizer que Portugal
35

 foi a primeira pátria a possuir este diploma. 

Segundo consta, esse documento contava com quase toda a legislação pertinente ao trato 

dos assuntos Estatais em sua estrutura. Sua publicação também foi considerada um fato 

notável aos cristãos, vigorando até o reinado de D. Manuel. 

A seguir vieram as Ordenações Manuelinas, redigidas sob ordens de D. Manuel, 

conhecido como o venturoso, que providenciou sua elaboração por volta de 1512 ou 1513. 

No entanto, encaminhadas para impressão, houve uma demora considerável e esta foi 
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concluída apenas em 1521. Atribue-se como finalidade precípua das Ordenações 

Manuelinas a função sistematizadora ou consolidadora do direito português. 

Algum tempo depois, mais especificamente em 11 de janeiro de 1603, data esta 

que pôs fim ao Código Manuelino, entra em vigor uma nova legislação; é o começo da era 

das Ordenações Filipinas. 

A lei penal aplicada no Brasil-Colônia era o “Livro V das Ordenações Filipinas”, 

que continha 143 títulos, os quais direcionavam o seu aplicador no caminho de disseminar 

ao condenado uma ampla e generalizada criminalização, cominando consequentemente 

severas punições. 

No rol das penas a serem aplicadas predominava a de morte, mas existiam 

também: as denominadas penas vis (açoite, corte de membros, galés); o degredo; a multa e 

a pena-crime arbitrária que ficavam ao arbítrio do julgador, já que inexistia o princípio da 

legalidade. Essa legislação, de extremo rigor, foi a que regeu a vida do povo brasileiro por 

mais de dois séculos. 

O referido diploma ganhou o rótulo e também o preconceito de ser uma legislação 

elitista, organizada por um monarca da Espanha. Entretanto, segundo consta, não 

revolucionou Portugal, pois, na verdade foi um Código Português elaborado por juristas de 

Portugal, sendo este conjunto de leis o que vigorou no Brasil até a chegada do Código 

Criminal do Império de 1830. 
36

 

Assim, pode-se dizer que aquele diploma legal teve suma importância na época de 

sua vigência, principalmente no que concerne ao nosso estudo sobre o tipo penal de 

estupro. Percebemos que havia uma preocupação real com esta conduta criminosa, 

portanto, com a devida vênia, trazemos à baila a disposição correlata ao tema, in verbis: 

 

ORDENAÇÕES FILIPINAS 

TITULO XVIII 

 

Do que dorme per força com qualquer mulher, ou trava delia ou a 

leva per sua vontade 

Todo homem, de qualquer stado e condição que seja, que forçosamente 

dormir com qualquer mulher postoque ganhe dinheiro per seu corpo, ou 

seja, scrava, morra por ello. 

                                                           

36
 Cf. PINHO, Ruy Rebello. História do Direito Penal Brasileiro: período colonial. São Paulo: USP, 1973, 

p. 5-8. 
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Porém, quando for com mulher, que ganhe dinheiro per seu corpo, ou 

com scrava, não se fará execução, até nol-o fazerem saber e per nosso 

mandado. 

E essa mesma pena haverá qualquer pessoa, que para dita força der ajuda, 

favor ou conselho. 

1 E postoque o forçador depois do maléfico feito case com a mulher 

forçada, e ainda que o casamento seja feito per vontade della, não será 

relevado da dita pena, mas morrerá, assi como se com Ella não houvesse 

casado.   

E toda esta Lei entendemos em aquellas, que verdadeiramente forem 

forçadas, sem darem ao feito algum consentimento voluntario aindaque 

depois do feito consummado consintãonelle, ou dêm qualquer 

aprazimento: porque tal consentimento, dado depois do feito, não relevará 

o forçador em maneira alguma da dita pena. 

2 E se algum homem travar de alguma mulher, que fôr per a rua, 

ou per outra parte, não sendo para dormir com Ella, sómente por assi 

della travar, seja preso e até trinta dias na cadêa e pague mil reis para o 

Meirinho, ou Alcaide, ou outra pessoa, que o accusar. 

Porém, se além de travar della, trabalhar para dormir com Ella haverá a 

mais pena, que merecer, segundo disposição de Direito. 
37

 (Grifo nosso.) 

 

Notoriamente, o estupro violento foi inserido no título XVIII e dizia que “todo 

homem, de qualquer stato e condição que seja e, que forçasse dormir com qualquer mulher 

posto que ganhe dinheiro por seu corpo, ou seja, scrava morra por ello”. Sendo assim, 

todos os infratores deste delito passaram a ser condenados com a pena de morte. 

Importante é destacar que, no Brasil, o crime de estupro já era daqueles 

considerados extremamente graves, repugnantes, tanto que o seu praticante deveria ser 

punido, conforme consta nas Ordenações, à pena de morte natural. Esta era o ápice para o 

criminoso.  

Uma vez cometido o delito deveria o autor arcar com as consequências que seriam 

severas. Nesse sentido, assegura Noronha que a pena de morte era mantida, inclusive, 

quando o agressor se casasse com a vítima. 
38

  

Essa legislação foi muito criticada na sua época. Entendiam os operadores do 

direito que na sua essência, no que concerne ao direito penal, a matéria criminal das 

Ordenações Filipinas encontrava-se em dissonância, pois apresentava os tipos penais 

dispostos de forma assistemática e irracional. 

                                                           

37
 PIERANGELI, José Henrique. Códigos Penais do Brasil: evolução histórica. 2. ed. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2004, p. 109. 
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Além disso, na época da legislação ora comentada, o legislador incriminava 

comportamentos de forma excessiva, através de tipos considerados difusos, obscuros e, na 

maioria das vezes, conflitantes; cominando aos acusados penas desproporcionais e sempre 

cruéis, seguidas de multas pesadas. 

Em tempo, cabe salientar que houve um período de interrupção destas leis 

portuguesas na região Nordeste brasileira, onde predominou uma legislação tipicamente 

holandesa. Entretanto, não demorou muito para o controle local ser retomado por 

simpatizantes do governo português, e nacionalistas brasileiros. Nota-se ainda, que tal 

movimento de forma alguma contribuiu para a formação e o desenvolvimento do Direito 

Penal pátrio. 

 

1.1.3 Código Criminal do Império 

 

Passada a época das duras punições no qual se desconhecia por completo 

quaisquer direitos relacionados aos princípios e garantias fundamentais de Direitos 

Humanistas, eis que surge de forma revolucionária o Código Criminal do Império (Código 

Penal brasileiro), com alicerce em um pensamento liberal e pautado no princípio da 

utilidade pública. Recebeu influência das ideias filosóficas de Bentham, Beccaria e Mello 

Freire, além de utilizar como fontes os Códigos franceses de 1810 e 1819 (conhecido como 

Código Napoleônico), e também dos Códigos da Baviera e da Louisiana.  

O Código Criminal de 1830 foi sancionado em 16 de dezembro deste ano, e foi o 

primeiro  Código Penal brasileiro. Seu período de vigência deu-se de 8 de janeiro de 1831 

até 11 de outubro de 1890, quando se publicou o Decreto n. 847 que mandava observar um 

novo Código Penal, ou seja, o de 1890, com vigência para dali a seis meses.
39

   

As incorporações das ideologias filosóficas e revolucionárias deram um brilho 

todo especial ao estatuto de 1830. Mesmo tendo inserido algumas ideias de compilações 

anteriores, o Código Penal brasileiro mostrou-se inovador em muitos aspectos, trazendo 

concepções novas e de grande teor no mundo do direito penal. 

                                                           

39
 BRASIL. Decreto n.° 1.127, de 06 de dezembro de 1890. In: Decretos do Governo Provisório. p. 33. 

Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/infdoc/novoconteudo/legislacao/republica/leisocerizadas/leis1890decretos

01a31-dez.pdf  Acesso em: 05 de abril de 2012. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal
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A grandiosidade do Código Criminal do Império é reconhecida 

internacionalmente pela proliferação das ideias penais brasileiras, as quais se encontram 

incutidas no Código Penal espanhol de 1848, e em vários outros Códigos da América 

Latina.  

Segundo consta, tamanha era a importância deste diploma penal que penalistas 

renomados do porte de Haus e Mittermayer aprenderam o idioma português tão somente 

para estudá-lo. 

No que concerne ao nosso estudo, podemos dizer que nele os crimes sexuais 

vinham sob a rubrica do “Título II – Dos crimes contra a segurança individual”, e no 

Capítulo II, Secção I, especialmente o art. 222, expressava:  

 

CÓDIGO CRIMINAL DO IMPÉRIO DO BRASIL 

Capítulo II 

Dos crimes contra a segurança da honra 

Secção I 

Estupro 

Art. 222. Ter cópula carnal por meio de violência, ou ameaças, com 

qualquer mulher honesta. 

Penas – de prisão por três a doze annos, e de dotar a offendida. 

Se a violentada for prostituta. 

Penas – de prisão por um mez a dous annos.
40

 (Grifo nosso.) 

 

O art. 222 não fazia nenhuma exigência do requisito da virgindade para a 

caracterização do estupro, pois entendeu o legislador da época que bastava para a sua 

consumação a cópula vaginal, ou seja, a penetração do pênis (órgão genital masculino) na 

vagina (órgão genital feminino). A análise era feita através do elemento subjetivo 

“honestidade da vítima” (mulher), e era exposta a seguinte ação seguida da concomitante 

punição, “Ter cópula carnal por meio de violência, ou ameaças, com qualquer mulher 

honesta: Penas – de prisão por três a doze annos, e de dotar a offendida". 
41

 

Evidente que, na falta do requisito objetivo “conjunção carnal”, a ação do sujeito 

ativo do delito seria atípica, como no mesmo esteio, faltando para a vítima o requisito 

“honestidade”, também deixaria de configurar o crime em testilha. Razão pela qual não 
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seria o agente criminoso acometido de nenhuma reprimenda na esfera penal. Vale ressaltar 

que exigia ainda, para a consumação do delito, a “violência ou grave ameaça”.  

Importante mencionar que a mulher prostituta não foi deixada de fora da manta de 

proteção penal. A qualidade de profissional do sexo não a desqualificava como uma 

pretensa vítima, o diploma penal expressava que na hipótese da violentada ser uma 

prostituta, a pena a ser aplicada ao criminoso será de prisão de um mês a dois anos. 

 

1.1.4 Código Penal de 1890  

 

O diploma penal que ora comentamos foi promulgado pelo Decreto do Governo 

Provisório nº. 847, de 11 de outubro de 1890, conhecido oficialmente como “Código dos 

Estados Unidos do Brasil”; só entrou em vigor no ano de 1891, conforme o Decreto 1.127, 

de 6 de dezembro de 1890, que estipulava, no art. 411 do CP, o prazo de seis meses para a 

sua execução no território nacional. 

O Código Penal de 1890 inovou a legislação, abordando o delito no seu artigo 

268. Contudo, diferente do que ocorria com o estatuto penal do Império, não trouxe em sua 

redação a exigência da cópula violenta, limitou-se a estabelecer o que segue:  

 

Artigo 268. Estuprar mulher virgem ou não, mas honesta: pena – de 

prizão cellular por um a seis annos.  

§ 1º. Si a estuprada for mulher pública ou prostituta: pena – de prizão 

cellular por seis mezes a duos annos. 

 § 2º. Si o crime for praticado com o concurso de duas ou mais pessoas, a 

pena será augmentada da quarta parte. 
42

  

 

Outra inovação fez o legislador ao trazer, no art. 269, uma espécie de conceito do 

que é considerado estupro, fazendo menção ao “ato pelo qual o homem abusa, com 

violência de uma mulher, seja ela virgem ou não”
43

. 

Ao comentar sobre o estupro no Código Penal de 1890, Fávero
44

 diz: “No crime 

de estupro surge sempre a violência na prática do ato sexual normal. O legislador do novo 

                                                           

42
 Ibid., p. 303. 

43
 PIERANGELI, 2004, p.303. 



31 

                                                                                                                                            

 

 

Código brasileiro é claro no preceito. Na Lei de 1890, o legislador se referia a abusar de 

uma mulher, sem a necessária exatidão. No estupro, há cópula vaginal". 

Como mencionado acima, não fez o legislador menção à cópula vaginal. Entende-

se assim, que ele deve ter deixado a cargo da doutrina, ou então, imaginou que, por sua real 

e efetiva existência em nosso sistema jurídico, não seria necessário deixar consignada a 

referência no dispositivo penal em análise. 

Contudo, devemos considerar que fora mantida a exigência dos outros requisitos, 

como a violência manifestada de qualquer forma contra a vítima mulher; bem como 

continuava não sendo requisito do crime a virgindade, pois encontramos exposta a 

afirmação de que poderá ser vítima do crime a mulher “virgem ou não”. Também a 

prostituta, ou mulher conhecida como pública, continuava sendo protegida juridicamente 

por nossa legislação penal.   

Portanto, no período em que vigorou, esse código trouxe importantes inovações, 

como já havia ocorrido com o Código Criminal do Império brasileiro. O Código Penal de 

1890 transformou toda sua legislação, redigindo novos artigos e impondo novas penas para 

o autor do delito de estupro.  

 

1.1.5 Consolidação das Leis Penais (1932) 

 

O referido documento foi aprovado através do Decreto n°. 22.213, de 14 de 

dezembro de 1932. Esta Consolidação das Leis Penais
45

 é de autoria do então 

Desembargador Vicente Piragibe, e foi promulgada pelo Chefe do Governo Provisório da 

República dos Estados Unidos do Brasil. Sua relevância se alicerça no fato de que o 

Código Penal brasileiro, promulgado pelo Decreto n.° 847, de 11 de outubro de 1890, teria 

sofrido inúmeras modificações, quer na classificação dos delitos e intensidade das penas, 

quer com a adoção de institutos reclamados pela moderna orientação da penalogia. 

Essas modificações ocorreram por questões de segurança jurídica. Constavam de 

inúmeras leis esparsas, algumas profundamente alteradas, e que, por este motivo, 
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dificultavam não só o conhecimento por parte dos cidadãos, como a aplicação da lei penal 

pelo operador do direito.  

Como se sabe não pode o cidadão alegar ignorância, além disso, as leis devem 

estar ao alcance de todos por sua divulgação e pela sua clareza, o que deve ser observado, 

principalmente e com maior rigor, nas leis penais, as quais incidem primordialmente sobre 

a liberdade individual do cidadão. 

A compilação das leis penais existentes foi realizada em decorrência das várias 

malogradas tentativas de reforma do Código Penal brasileiro, já que as leis que ora eram 

empreendidas ainda tardariam a serem convertidas em um novo código penal. 

Então, de forma a não desarticular o sistema do Código Penal até então vigente, e 

visando a não alterar as disposições em vigor, foi considerada conveniente a adoção da 

referida Consolidação das Leis Penais. Em parecer emitido sobre o mencionado trabalho, 

no qual reconheceu a sua utilidade prática e se pronunciou pela sua aprovação oficial, a 

própria Subcomissão legislativa do Código Penal aponta que os demais operadores do 

direito pensavam do mesmo modo. 

Concernente à pesquisa sobre o crime de estupro, podemos dizer que é irrelevante 

tecer novos comentários sobre o modelo típico que encontramos na Consolidação das Leis 

Penais. Para tanto, basta atentar aos comentários supra no tópico do diploma repressivo de 

1890, uma vez que não houve nenhuma alteração no tipo penal que lá se encontrava. Como 

foi dito, simplesmente reuniram-se os dispositivos penais na Consolidação das Leis Penais. 

Ressalte-se que os números de referência dos artigos penais são os mesmos dos anteriores, 

ou seja, art. 268 e art. 269.  

 

1.1.6 Código Penal de 1940 

 

No Código Penal de 1940, encontrávamos o delito de estupro transcrito da 

seguinte forma: 

 

ESTUPRO  

Art. 213 Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou 

grave ameaça: 
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Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
46

  

 

O dispositivo legal inserto na época tinha por objetivo primordial a proteção da 

liberdade sexual da mulher, não fugindo à regra, tal qual os seus antecessores.  

Revela-se, à análise do dispositivo, que na redação do referido tipo penal, não 

houve, pelo menos em sua essência, nenhuma alteração substancial já que continuava a 

incriminar a ação de constranger mulher à conjunção carnal através de violência ou grave 

ameaça. 

Deste modo, continuava o legislador com a mesma ideologia incutida; dando 

continuidade aos valores arraigados na sociedade de uma maneira geral, havia a 

preservação dos mesmos valores éticos e morais. 

Por este prisma entendemos que, mesmo não tendo o tipo penal formulado e 

externado de maneira expressa, a proteção legal abrangia a mulher virgem ou não, e 

também a prostituta. Essas eram vítimas em potencial nos mesmos termos dos dispositivos 

legais anteriores, não existindo motivos plausíveis para que fossem excluídas da tutela 

penal.   

Tecidas as considerações do tipo de estupro, outro assunto corrente que merece 

destaque é a hipótese legal de violência presumida descrita no art. 224 do CP. Nesse 

sentido, rezava o Código Penal de 1940:  

 

224: Presume-se a violência, se a vítima: 

a) não é maior de catorze anos; 

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

c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.
47

 

 

Percebemos que, em relação à violência despendida, esta se reveste de caráter 

fictício ou presumido face à inexistência da materialidade de provas, não sendo possível, 

portanto, a materialização ou indícios de resistência para combatê-la. 

Insurgiu-se o legislador no momento de criação do diploma penal com a 

mencionada ficção legal da violência, conforme argumentos do item 70 da exposição de 
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motivos da parte especial do Código Penal de 1940. Agiu assim com fundamento na 

denominada innocentia consilii do sujeito passivo, ou seja, na sua completa falta de 

consciência relacionada aos fatos sexuais, de modo a não dar nenhum valor ao seu 

consentimento nos atos atinentes à atividade sexual.  

Ante o exposto, fica clara a preocupação do legislador com o consentimento das 

pessoas que não possuem o total discernimento da realidade dos fatos relacionados à 

atividade sexual, em decorrência da falta de confiança na palavra dos hipoteticamente 

inconscientes, que foram incluídos como sujeitos passivos especiais para proteção legal. 

Vejam que o legislador resolveu proteger as pessoas que não são maiores de 14 

(catorze) anos e, ao mesmo tempo, as que não têm o condão de manifestar o seu 

consentimento válido quando o sujeito passivo é comprovadamente alienado ou “débil 

mental”. Assim, a incapacidade de consentimento faz presumir a violência. 

Nesse sentido, e com maior razão, parte da doutrina entendia que a vítima em 

estado de inconsciência ou de sua incapacidade de resistência, sendo essas causas 

resultantes de morbidez ou de especiais condições físicas, deveria ter a mesma tutela penal 

que o sujeito passivo eleito pelo critério etário. 

Foi em decorrência dos motivos expostos que o legislador optou por colocar de 

maneira expressa na alínea "a" e "b" do art. 224, e considerou a hipótese da falta de 

consentimento válido (ainda que existente), na alínea "c", na qual deparamos com a 

incapacidade de resistência. 

 

1.1.7 Código Penal de 1969  

 

Considerando que ao longo do tempo, como esperado, o Código de 1940 passou a 

sofrer críticas em relação à sua desatualização e também, à apresentação de ideias 

contraditórias, exigia-se uma reformulação da legislação repressiva, a qual era efetivada 

através de reformas específicas. 

Foi assim que o Código Penal de 1940 começou a receber, em determinado 

momento, propostas de substituição. Então, pelo Decreto nº. 1.490, de 8 de novembro de 

1962, proposto por Nelson Hungria, foi publicado o anteprojeto de Código Penal.  
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Sendo submetido à apreciação de uma Comissão Revisora, transformou-se em 

Código Penal pelo Decreto-lei nº. 1.004, de 21 de outubro de 1969; e foi retificado pela Lei 

nº. 6.016, de 31 de dezembro de 1973. 

O Código Penal de 1969, como ficou conhecido, teve sua vigência 

sucessivamente postergada até que finalmente foi revogado pela Lei nº. 6.578, de 10 de 

outubro de 1978, sendo lembrado e apelidado pela doutrina de forma pejorativa como um 

caso especial de “natimorto”. 

No que tange ao delito de estupro, o diploma ora em análise, mesmo sem nunca 

ter vigorado deve ser comentado. O referido tipo penal encontrava-se inserto no Título VI, 

sob a rubrica: “Dos Crimes Contra a Disponibilidade Sexual”.  

O tipo penal de estupro no Código de 1969 era descrito no art. 238, e continha a 

seguinte redação: “Constranger mulher a conjunção carnal mediante violência ou grave 

ameaça”
48

; a punição ao infrator seria: “pena – reclusão, de três a oito anos”
49

. 

Diante da redação do dispositivo, vale ressaltar que, em relação ao encontrado no 

Código Penal de 1940, em sua essência, praticamente nada foi alterado. A exigência para 

consumação do delito continuava sendo um misto de constrangimento da mulher mediante 

violência ou ameaça com o fim precípuo de conjunção carnal, inclusive a pena seria a 

mesma que era cominada no Código que seria substituído.  

 

1.1.8 O art. 213 do Código Penal de 1940 e a nova redação efetuada pela Lei nº. 

12.015/2009 

 

Cabe esclarecer que, com o surgimento da Lei nº. 12.015/09, várias foram as 

alterações realizadas no Código Penal, no capítulo “Dos Crimes Sexuais”.  Dentre elas 

podemos apontar, primeiramente, a denominação, pois anteriormente o Título VI do 

Código Penal era “Dos crimes contra os costumes”, e passou a ser “Dos crimes contra a 

dignidade”. 

O legislador ao adotar a nova denominação simplesmente ajustou a legislação 

infraconstitucional, adaptando seu pensamento ao que já estava estipulado no artigo 1º da 
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Constituição Federal, o qual estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana como a 

base primordial da dignidade sexual, de acordo com os ditames de um Estado Democrático 

de Direito.  

Nesse sentido, Favoretto aduz: 

 

O enfrentamento do tema impõe profunda análise constitucional, uma vez 

que o texto de 1988 fornece os fundamentos centrais do Direito Penal 

dentro do Estado Democrático de Direito e mais aproximado das 

expectativas sociais atuais. Desse modo, o estudo do ordenamento 

jurídico somente se legitima se realizado em consonância com a 

Constituição da República. 

Após o longo período de ditadura militar, o Texto Constitucional de 1988 

teve o mérito de elencar extenso rol de direitos e garantias individuais, 

postura que se deve, principalmente, ao momento histórico que o Brasil 

atravessava à época, bem como à necessidade de reinserção e 

aprofundamento das garantias fundamentais em sede constitucional.
50

 

 

Além de assinalar o término de um período de ditadura militar, o grande mérito da 

Constituição Federal de 1988 (CF) foi trazer uma gama de princípios constitucionais que 

influenciam no âmbito do Direito Penal, no qual se privilegiam os direitos e garantias 

fundamentais.  

Diante da atual conjuntura, destaca-se que a antiga rubrica “Dos crimes contra os 

costumes” confrontava nitidamente com os ditames da dignidade humana, já que há alguns 

comportamentos sexuais considerados antiquados na sociedade hodierna, mas cujos 

costumes consideravam hábitos puritanos de moral. Nesse contexto, não havia nenhum 

critério de avaliação ou instrumentos norteadores dos costumes sexuais da sociedade 

brasileira.
51

  

Podemos dizer que as alterações ora efetuadas seguem uma tendência que teve 

início após a Segunda Guerra Mundial, de tal modo que encontraram no ser humano o 

centro e o fim do direito, no qual o ordenamento jurídico se pauta num Estado 

Democrático de Direito, elevando a dignidade da pessoa humana a bem sob tutela. 

De acordo com Nazar: 

                                                           

50
 FAVORETTO, Affonso Celso. Estupro contra vulnerável – Uma Análise à luz dos princípios 

Constitucionais e do Sistema Penal. 2011. 156p.Dissertação de Mestrado. PUC – São Paulo, 2011, p. 14. 
51

 NAZAR, Lígia Maria de Oliveira. O novo crime de estupro em seus principais aspectos penais. 2011. 

134p. Dissertação de Mestrado em Direito. Puc – São Paulo, 2011, p. 31. 



37 

                                                                                                                                            

 

 
Com efeito, por intermédio do dispositivo penal protege-se a dignidade 

sexual, que é um dos aspectos da dignidade da pessoa humana, nas três 

divisões fundamentais: aspecto corporal (seja pela violência, seja pelo ato 

em si), espiritual (pois atenta conta o âmago do ser, sua vontade, seus 

atributos de personalidade individualizadores, aspirações profundas e 

crenças) e mental (pelos danos psicológicos oriundos do ato e da 

violência grave que ele representa).
52

 

 

E ainda conclui:  

 

A tipificação da conduta do estupro visa à defesa da integridade física, 

espiritual e mental, bem como da liberdade sexual e do próprio direito a 

vida. Ressalte-se que o último é violado não apenas nas hipóteses em que 

o crime gera a morte, mas também quando causa sequelas que perduram 

por toda a existência daquela pessoa.
53

 

 

Ante a exposição dos argumentos supracitados, acrescente-se, ainda, que foram 

elaborados vários projetos de lei na tentativa de alteração dos crimes sexuais, mas todas as 

tentativas restaram infrutíferas.  

Alguns projetos de lei apresentados no Congresso Nacional pareciam visar única e 

exclusivamente ao aumento das penas a serem aplicadas, com a ideia de que essa iniciativa 

seria suficiente para a diminuição da criminalidade. 

Nesse sentido observa Carmo Antônio de Souza:  

 

Desde o ano de 1991, diversos projetos de lei atinentes ao crime de 

atentado violento ao pudor foram apresentados ao Congresso Nacional. 

Se bem que alguns deles, pela justificativa, parecem buscar o 

aperfeiçoamento da técnica legislativa, a maioria tem como único 

desiderato um maior rigor na sanção penal, como se isso fosse suficiente 

para a redução desse tipo de criminalidade.
54
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Mas é necessário dizer que os mencionados projetos de lei não visavam à 

alteração tão-somente do delito de atentado violento ao pudor, mas também do crime de 

estupro. Por este motivo, citamos aqueles que consideramos de maior relevância. 

Inicialmente, encontramos o projeto de Lei nº. 1.347/91
55

, apresentado em 

12.08.1991 pela deputada Rose Freitas do PSDB/ES, que visava o aumento de pena de oito 

a doze anos para os crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra vítimas menores 

de catorze anos. 

O referido projeto de lei tinha como objetivo corrigir uma incongruência nos arts. 

213 e 214 da época, que tratavam sobre o crime de estupro e atentado violento ao pudor, 

pois a Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, - referindo-se aos crimes 

cometidos com violência real, praticados contra menores de catorze anos – inseriu, no art. 

213 do CP, um parágrafo único que previa a pena de quatro a dez anos; e no art. 214, outro 

parágrafo único prevendo pena de 3 a 9 anos.  

Já a Lei 8.072/90, de Crimes Hediondos, reduzia a pena do crime de estupro de 

seis a dez anos. Ressalte-se que para o atentado violento ao pudor a hipótese era 

semelhante.
56

 

Com a confusão legislativa o que deveria ter sido criado para endurecer a pena, 

como uma espécie de qualificadora do crime entrou no sistema jurídico como uma norma 

de privilégio ao criminoso. 

Importante notar que, durante a tramitação, o referido projeto transformou-se na 

Lei nº. 9.281/96, revogando o parágrafo único do art. 214, incluído pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

Visando inovar o tema relacionado aos crimes sexuais, foi apresentado o projeto 

de Lei nº. 1.999/91 pela deputada Socorro Gomes, do PC do B/PA, cujo objetivo principal 

era alterar o capítulo “Dos crimes contra os costumes” para “Dos crimes contra a 

pessoa”.
57

 

Neste projeto, a justificativa apresentada era a valorização da mulher como ser 

humano, retirando-a de uma situação de injusta subalternidade. Tal modificação tinha 
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como alicerce reivindicações feitas de forma autônoma por mulheres e também pelo Fórum 

Nacional dos Conselhos e Secretarias da Condição e Direitos da Mulher. 

Em apertada síntese, alegavam que da forma como os crimes sexuais vinham 

regulados, ou seja, dentro do título contra os costumes não havia, como objeto de tutela, a 

pessoa vítima da coação física que configura o atentado a um direito básico do cidadão: 

sua integridade física e psicológica; mas sim, visavam a resguardar o ajustamento da 

mulher e das famílias a uma moral sexual e a uma concepção de bons costumes baseadas 

em padrões estereotipados de comportamento. 

Dentre essas alterações, já se aspirava uma fusão dos arts. 213 e 214 que traziam 

regulados os delitos de estupro e atentado violento ao pudor; e pleiteava-se a ampliação da 

interpretação que o aplicador da lei penal deveria ter a respeito da coação, da violência e da 

falta de respeito à vítima. 

Por fim, no que tange ao acolhimento de ideias da nova moral sexual apresentadas 

na sociedade, principalmente à inovação através da adoção da tese unitária - em que o tipo 

penal de estupro abrange todos os atos de conjunção carnal em sentido amplo, assim 

entendidos a relação vaginal, anal e oral -, apesar da aparente evolução, perdeu o legislador 

a oportunidade de tipificar a ação de introduzir outros objetos no corpo da vítima.   

Além do mais, devemos consignar que o referido projeto de lei não foi aprovado 

pela Comissão de Constituição e Justiça sob o fundamento de faltar-lhe juridicidade e 

técnica legislativa, deste modo, o mérito acabou sendo rejeitado pelos deputados membros 

da Comissão. 

Tivemos também o projeto de Lei nº. 4.435/94, de autoria do deputado George 

Takimoto
58

 do PFL/MS, que tinha por objeto a alteração dos arts. 213 e 214 do Código 

Penal. 

Na justificativa desse projeto dizia seu autor que, tendo em vista já haver passado 

cinquenta e quatro anos da criação do Código Penal, teria o referido texto legal que sofrer 

alteração, pois mudaram os conceitos, os comportamentos e os direitos sociais, 

principalmente da mulher. 
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Dentro desse contexto o autor apontou à necessidade de regulamentar a questão 

do estupro praticado pelo marido contra a esposa. Entendendo que as relações sexuais entre 

os cônjuges são lícitas, ante a recusa da mulher, entretanto, não se autorizaria o uso da 

força para consumar o ato, justamente por não se tratar de um exercício legal de um direito. 

Outro ponto destacado foi o de incluir uma agravante no art. 213 do Código Penal, 

para cuidar da questão da violência doméstica, pois, segundo o autor do projeto, nos casos 

em que o ato criminoso é praticado por membro da mesma família deveria ser apenado de 

maneira mais severa do que no crime cometido por um estranho. 

 Na proposta de alteração, também foi apontada como necessária a mudança do 

sujeito passivo no delito de atentado violento ao pudor por mostrar-se incompatível o 

referido tipo penal proteger somente a mulher na atual conjuntura. 

O autor finaliza o projeto tratando da hipótese de aumento da pena do crime de 

estupro, com o argumento de que um crime hostilizado até mesmo pela população 

carcerária não poderia ser tratado como um simples crime contra os costumes, mas deveria 

ser incluído no rol dos crimes contra a pessoa. 

Esse projeto durante a realização de sua análise na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Redação foi arquivado de acordo com o parecer do relator. 

Na mesma esteira encontramos o projeto de Lei nº. 1.609/96, apresentado pelo 

Poder Executivo Federal, no qual se propôs mudar a denominação “Dos crimes contra os 

costumes” passando a pertencer ao rol “Dos crimes contra a liberdade pessoal e sexual”. 

Após todas as tentativas de alteração expostas, houve a tão esperada reforma 

pontual do Código Penal no que tange aos crimes contra os costumes. Entretanto, essa 

reformulação que veio a lume baseada no Projeto de Lei nº. 117/2003, de autoria da 

deputada Iara Bernardi do PT/SP, e que deu origem a Lei nº. 11.106/2005, não atendeu às 

expectativas da sociedade nem do próprio legislador que, logo após, resolveu editar a Lei 

nº. 12.015/09.    

Surge o atual dispositivo penal que estabelece limites ao comportamento sexual 

tendo em vista a dignidade como bem jurídico, ou seja, o respeito à honra e à vontade do 

indivíduo, de tal modo que a lei penal expressa:  
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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 (quatorze) 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. 

Código Penal Brasileiro. 
59

 

 

Ao conceituar sobre o que é entendido como estupro, tivemos a oportunidade de 

mencionar um pouco das ideias fomentadas por Gusmão
60

, um dos pioneiros de sua época 

a defender, em seus trabalhos, um tipo penal de estupro unificado, e que já apresentava um 

conceito de estupro bem mais abrangente, por conter não só a mulher como sujeito passivo 

do delito, mas também o homem.  

Argumentava com fundamento na doutrina italiana que o homem deveria 

concorrer, com as mesmas condições de igualdade, a proteção jurídica despendida à 

mulher relacionada ao delito de estupro. 

Portanto, não é nenhuma novidade revolucionária encontrar o denominado pela 

doutrina de “novo tipo penal de estupro”. Para tanto, basta verificar os ensinamentos de 

Gusmão que fazia questão de ressaltar no seu conceito de estupro, que era apresentado e 

reconhecido pela doutrina, que o termo “conjunção carnal” poderia ser consumado no sexo 

feminino ou masculino, trazendo a ideia de igualdade de gêneros. 

Vale lembrar que o Código Penal brasileiro de 1940 (arts. 268 e 269) sobre o qual 

Gusmão fazia seus comentários não trazia em sua redação, ou seja, não mencionava que o 

homem poderia ser protegido ou alcançado como sujeito passivo do tipo penal de estupro. 

Alertava o autor que situação totalmente diversa ao adotado pela legislação 

brasileira ocorria na Itália, onde o art. 331 do Código Penal de 1889 já não fazia distinção 

de sexo, pois o tipo penal abrangia também o sexo masculino. 

Na época, a opinião de Gusmão ficava isolada dentro do contexto doutrinário. 

Hodiernamente fica mais fácil sustentar esse posicionamento uma vez que, com o passar 
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do tempo, ocorreram fortes mudanças na sociedade que alteraram os conceitos morais e, 

consequentemente, modificaram a legislação. 

Nesse passo, de acordo com a atual realidade social o interessante é trazer à baila 

o conceito de Nucci, para quem o termo estupro deve ser entendido como o ato de 

“Constranger pessoa à prática de qualquer ato libidinoso inclusive a conjunção carnal, 

mediante o emprego de violência ou grave ameaça.” 
61

 

Além disso, procurando formular e fixar um conceito mais abrangente próximo da 

realidade social, ante as dificuldades enfrentadas, observa-se que a definição de Nucci é 

muito eficaz, uma vez que a vítima de estupro, pela gravidade do crime e a propensa 

exposição de sua intimidade a toda sorte de barbáries perpetradas, sente-se humilhada e 

desonrada.  

Os traços característicos deste fato delituoso são bem peculiares por incomodar a 

intimidade da pessoa humana, ou seja, a própria dignidade. Da mesma forma, atualmente, 

o tipo penal abrange a violência sexual voltada a qualquer fim libidinoso, incluindo, por 

óbvio, a conjunção carnal, pois a conduta do indivíduo possui uma conotação dotada de um 

alto grau de reprovação social. 
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2 ANÁLISE DO NOVO TIPO PENAL DE ESTUPRO  

 

2.1 Bem jurídico tutelado 

 

Afirma-se que uma das funções primordiais do direito é a proteção dos bens 

jurídicos considerados fundamentais para a subsistência da sociedade e para a delimitação 

da intervenção do direito penal. Este deve obedecer o princípio da intervenção mínima a 

fim de que, de forma criteriosa, defina quais serão as consequências que advirão punição 

ao infrator da conduta perniciosa lesiva do bem jurídico.  

Então com alicerce nestas observações, concluimos conforme Alessandra Greco e  

Rassi lecionam: 

 

é de fundamental importância identificar, substancialmente, o bem 

jurídico de determinada conduta criminosa porque a partir desta advirão 

várias consequências como a classificação sistemática do crime, a própria 

compreensão do tipo, o conflito aparente de normas, além de se produzir 

efeitos processuais. No que tange aos crimes sexuais, a identificação 

passa pelo princípio da intervenção mínima que implica a não punição 

das condutas meramente morais.
62

  

 

Antes de adentrar na temática e definir o que é “bem”, vale destacar que a Lei 

12015/09 trouxe, pelo menos hipoteticamente, uma mudança substancial aos crimes 

sexuais no que diz respeito ao bem jurídico tutelado, pois cabe consignar que o título 

anterior dizia tratar dos crimes contra os costumes, o que foi sempre abominado pela 

doutrina. 

Entretanto, com a entrada em vigor da lei supramencionada, podemos dizer que o 

nosso legislador elevou o bem jurídico tutelado a status de direito eminentemente 

constitucional, uma vez que vem expondo a matéria e se referindo, no Título VI, à proteção 

dos crimes contra a “dignidade sexual”, e no Capítulo I, reporta-se aos crimes contra a 

“liberdade sexual”. 
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Então, percebemos que esta alteração faz uma alusão mais objetiva ao direito à 

dignidade da pessoa humana conforme encontramos exposto no art.1º, inc. III da CF, 

configurando um princípio fundamental de nosso Estado Democrático de Direito, que deve 

ser alinhado aos outros direitos e garantias fundamentais do art. 5º da CF. 

Dentro deste contexto, podemos concluir com José Afonso da Silva, que aduz: 

 

Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de 

todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. 

“Concebido como referência constitucional unificadora de todos os 

direitos fundamentais [obsevam Gomes Canotilho e Vital Moreira], o 

conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação 

valorativa que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-

constitucional e não uma qualquer idéia apriorística do homem, não 

podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos 

pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou 

invocá-la para construir „teoria do núcleo da personalidade‟ individual, 

ignorando-a quando se trate de garantir as base da existência humana”. 

Daí decorre que a ordem econômica há de ter por fim assegurar a todos a 

existência digna (art.170), a ordem social visará a realização da justiça 

social (art.193), a educação, o desenvolvimento da pessoa e seu preparo 

para o exercício da cidadania (art. 205) etc., não como meros enunciados 

formais, mas como indicadores do conteúdo normativo eficaz da 

dignidade da pessoa humana. 
63

   

 

Nesta nova redação, é interessante acrescentar que, elevando a dignidade sexual a 

bem superior nos crimes sexuais, retira-se aquele conceito restritivo que entendia ser o bem 

jurídico tutelado pela norma, pura e simplesmente, a liberdade da mulher na relação sexual. 

No contexto normativo anterior, o bem jurídico protegido de acordo com 

Noronha: 

 

é a liberdade sexual da mulher; é o direito de dispor do corpo; é a tutela 

do critério de eleição sexual de que goza na sociedade. É um direito seu 

que não desaparece, mesmo quando se dá uma vida licenciosa, pois, 

nesse caso, ainda que mercandejando com o corpo, ela conserva a 

faculdade de aceitar ou recusar o homem que solicita. A liberdade de 
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escolha nas relações sexuais é, dessarte, o bem que o Código, nos 

precisos termos do art.213, tem em vista. 
64

  

 

Esta definição de bem jurídico, segundo alguns doutrinadores, ficava muito 

restrita na atual realidade sexual, fugindo dos preceitos fundamentais de garantias 

constitucionais relacionados à dignidade humana. 

Não restam dúvidas que isto acabava delimitando o bem tutelado pela norma 

penal ante o contexto fático apresentado, conforme manifestou Alessandra Greco e Rassi, 

citando Vicente Greco, ao entenderem que foi feliz o legislador em sua iniciativa de 

ampliar o bem jurídico: 

 

Não é de nenhuma utilidade, assim, promover a redução radical de todos 

os bens jurídicos a um bem, como por exemplo, a liberdade sexual. Por 

isso, a opção terminológica utilizada pela Lei nº 12015/2009 foi louvável 

porque, seu conteúdo semântico abrangente permite que dele se extraia o 

significado de outros bens jurídicos como, p. ex., liberdade, a intimidade 

sexual etc. 
65

 

 

Acrescentam ainda, citando o mesmo autor, a seguinte explanação: 

 

No que diz respeito ao primeiro aspecto, sustenta o citado autor que os 

bens jurídicos se inter-relacionam agrupando-se em círculos concêntricos, 

secantes ou ambos. Além disso, também poderá haver bens jurídicos 

nucleares, ao redor dos quais também gravitam bens jurídicos menos 

valiosos, chamados de periféricos. Estes, sob o ponto de vista do direito 

penal, servem de escudo (shield, em inglês) ou blindagem, ao bem 

jurídico nuclear ou central. 

Também funcionam de escudo e participam do sistema solar do outro 

bem jurídico, os bens jurídicos periféricos que se entrelaçam a outro, em 

círculos secantes. É o que acontece, nos crimes sexuais, com a 

intimidade, a honra individual etc. 

O segundo obstáculo é o de que, tratando-se de crimes pluriofensivos, ou 

seja, que manifestamente atingem mais de um bem jurídico, deve-se optar 

pelo bem jurídico predominante, caso em que, sem dúvidas, haverá 

influência ideológica ou de política criminal.
66
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Cumpre salientar que, “Bem é tudo quanto pode proporcionar ao homem qualquer 

satisfação. Nesse sentido se diz que a saúde é um bem, que a amizade é um bem e etc”.
67

 

Logo, bem jurídico é toda a coisa que pode ser objeto valorado para o Direito.  

Entretanto, em termos jurídicos, bens são os valores materiais ou imateriais que 

podem integrar como objeto em uma relação jurídica. Para ser considerado apto como 

objeto de uma relação jurídica, é necessário que o bem visado gere interesse idôneo a fim 

de satisfazer uma utilidade econômica a seu titular. 

Percebemos a partir da exposição histórica efetuada que, desde os mais antigos 

tempos, a conjunção carnal violenta foi reprimida como conduta penalmente perniciosa. 

Na Idade Média, aplicava-se a pena de morte aos réus, de stuprum violentum. No 

Egito, a pena era multilação. Na Grécia, primeiramente era imposta simples multa, mas a 

morte veio mais tarde a ser cominada. 

No Direito germânico, o delito era também punido severamente. No canônico, 

para existir o estupro, era preciso que a ofendida fosse virgem. 

O Direito Penal, quando trata dos bens jurídicos, refere-se a valores específicos 

eleitos pela sociedade como de fundamental importância. Em decorrência dessa relevância, 

os bens jurídicos servem de base material para a tipificação de tipos penais. Exemplos: 

direito à vida, à liberdade, à honra, à propriedade, etc. 

Dentro desse contexto, os bens jurídicos visados ou tutelados pelo tipo penal são 

elencados no Código Penal, exemplos: crimes contra a vida, contra a honra, contra o 

patrimônio, etc. 

Assim, o conceito de bem jurídico entendido pela doutrina não é estático, mas 

dinâmico; aberto às mudanças sociais e ao avanço científico. Portanto, o seu conceito varia 

de acordo com a evolução do homem, da sociedade e do Estado 
68

. 

Já o Direito Penal é o resultado de escolhas políticas que sofrem a influência pela 

forma de organização do Estado. O direito punitivo é reflexo dessa manifestação de poder 
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e supremacia estatal nas relações com seus cidadãos, principalmente na relação indivíduo-

autoridade.  

A situação histórica mostra que o conceito de crime e, consequentemente, o 

conceito de bem jurídico para o Direito Penal são determinantes para a definição dos 

valores que merecem proteção em determinado período da sociedade. 

O conceito de bem jurídico, em sentido filosófico, existe anteriormente à norma 

jurídica. Incutido, portanto, no inconsciente do ser humano, constitui a sua própria 

dignidade; trata-se do próprio direito natural. 

Dentre os crimes contra a liberdade sexual, o bem jurídico tutelado deixou de ser 

simplesmente a liberdade sexual e passou a abranger a dignidade, pois tem a pessoa o 

direito pleno à inviolabilidade carnal. Neste sentido, a dignidade é algo mais amplo que 

ultrapassa a simples liberdade sexual.  

O tipo penal de estupro tem como finalidade precípua assegurar e garantir que a 

atividade sexual das pessoas seja exercida em condições de plena liberdade, protegendo a 

integridade física do ser humano e a sua liberdade sexual, ou seja, o direito de dispor de 

seu próprio corpo em relação aos atos sexuais. 

 

2.2 Sujeitos do crime 

 

Na descrição do tipo penal contida no diploma anterior, somente a mulher deveria 

ser considerada sujeito passivo, já que a finalidade objetiva do tipo penal era o 

constrangimento da mulher para a conjunção carnal, ou seja, a penetração do órgão genital 

masculino no órgão genital feminino.  

Já a nova redação apresentada no art. 213 do Código Penal brasileiro cessou a 

exigência restritiva de só o homem poder figurar como sujeito ativo do crime de estupro; 

qualquer um, homem ou mulher, pode ser considerado como sujeito passivo ou ativo.  

Então, qualquer um desses poderá, ao realizar a conduta típica de “constranger 

outrem” mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal ou outro ato libidinoso, 

ser sujeito ativo do crime ora comentado. 
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Nesse sentido, observa Nucci: “O delito admite o cometimento do homem contra 

a mulher; do homem contra o homem; da mulher contra o homem; da mulher contra 

mulher”. 
69

 

 

2.2.1 Sujeito ativo 

 

Vimos acima que os diplomas anteriores apontavam o constrangimento feminino 

e a conjunção carnal como requisitos fundamentais para a consumação do tipo penal. 

Nesse contexto, entendia-se como coito normal o ato sexual em que o homem 

obtinha a penetração de seu órgão genital, considerado como único objeto apto a realizar o 

coito, ou seja, introductio pênis intra vas. Assim, somente o homem poderia ser sujeito 

ativo do delito de estupro. Entretanto, não se encontrava obstáculo para aceitar a 

possibilidade de que a mulher fosse considerada como partícipe do crime. 

Considerando o exposto, e concernente à figura da autoria do crime, encontramos 

na doutrina nacional referência a respeito da excepcional possibilidade da mulher ser 

considerada sujeito ativo do crime de estupro através do instituto da autoria imediata.  

Deste modo, salutar é trazer à baila o ensinamento de Bitencourt, que, ao se 

manifestar sobre o assunto, aduz “o autor imediato (executor) sofre coação irresistível de 

uma mulher para a prática da conjunção carnal violenta. Como nessa hipótese somente o 

coautor responde pelo crime (art. 22 do CP), o sujeito ativo do crime de estupro é uma 

mulher.” 
70

 

Para o presente caso, o sujeito ativo imediato não será responsabilizado pelo 

crime, pois está sendo impelido pela autora mediata, através de coação irresistível, a 

praticar o delito; se não fosse assim, seria considerado coautor. Vale ressaltar que, para 

configurar a hipótese de não imputação do crime, há que se verificar no caso prático se o 

autor imediato da ação não poderia realmente resistir e lutar contra a coação que ora lhe era 

exercida.  
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Dentro da contextualidade do tema que ora tratamos sobre o sujeito ativo do crime 

de estupro, também sempre pairou a seguinte indagação: seria possível considerar como 

sujeito ativo do crime de estupro uma mulher, havendo no ato praticado outra mulher como 

vítima? 

Nessa hipótese mencionada, trata a questão do chamado “tribadismo”, que nada 

mais é do que a prática do ato sexual por duas mulheres, é o amor considerado anormal. 

Neste caso mencionam os estudiosos especializados na literatura médica que ocorreria o 

coito vaginal em decorrência do denominado “clitóris hipertrófico”.  

A esse respeito convém trazer o entendimento de Noronha que diz: 

 

Não obstante opiniões em contrário, muitos admitem que o coito entre 

mulheres é possível pela existência do clitóris hipertrófico. Tal cópula, 

entretanto, não integrará o delito em questão. Como se verá mais adiante, 

a conjunção carnal, adotada neste artigo e nos arts. 215, parágrafo único, 

e 217, significa exclusivamente congresso sexual, realizado por meio do 

membro viril e do órgão sexual da mulher. É o coito normal, em que de 

um lado há o sujeito ativo – o homem – e do outro a vítima ou sujeito 

passivo mulher. 
71

  

 

Esse questionamento, com a atual redação do dispositivo penal em vigor, perde a 

razão de ser, uma vez que, para a configuração do delito de estupro, não se exige mais a tal 

cópula vaginal, ou seja, “o contato do órgão masculino introduzido na cavidade vaginal”; 

então, deve-se atentar que, para a tipificação do crime, basta a realização de atos 

considerados libidinosos. 

Outra questão que há muito está sendo fortemente debatida pela doutrina é a 

imputação do delito de estupro ao marido, ou seja, se este pode ser considerado como 

sujeito ativo do crime em tela.  

Manifestando-se acerca desta questão Hungria
72

 entende que não é possível 

considerar o marido réu do crime de estupro, e argumenta que a configuração do delito 

exige a cópula ilícita (fora do casamento).  
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Além disso, a chamada cópula intra matrimonium, por se tratar de dever inerente 

ao casamento, deve ser cumprida por ambos os cônjuges, encontrando amparo inclusive no 

Código Civil pátrio. 

Segundo Hungria, o marido que obrigasse a esposa a manter relações sexuais não 

deveria ser penalizado, pois seu ato se encontrava albergado pelo exercício regular de 

direito, sendo inclusive lícito o uso da violência necessária para assegurar seu direito. 

Nesse diapasão, Gusmão
73

 assenta que, por se tratar a conjunção carnal de um dos 

deveres da esposa oriundos do matrimônio, esta não poderá se recusar ao ato com o 

marido.  

Argumenta ainda, que o marido - na hipótese de recusa da esposa para fazer valer 

seu direito, preferindo utilizar de violência no sentido de auferir a sua satisfação sexual -, 

falta aos comezinhos princípios do cavalheirismo e ao mesmo tempo revela tratamento não 

refreado pela educação, pelo sentimento e pela moral. Entretanto, o ato praticado não 

atinge a seara do Direito Penal, mas entende que este deverá ser objeto do Direito Civil, já 

que pelas circunstâncias, a brutalidade estulta e injustificável só poderá atingir este ramo 

do direito. 

Entretanto, não encontraria amparo legal o marido que cometesse excesso de 

violência, caracterizando o crime de exercício arbitrário das próprias razões, todavia, a 

violência necessária ficará isenta de pena, pois esta é imprescindível para fazer prevalecer 

o direito violado, já que a prestação corpórea não seria exigível judicialmente. 

Vale ressaltar que, na hipótese de se achar o marido afetado com uma moléstia 

venérea, a recusa da esposa deve ser aceita como fundada razão para não permitir a cópula. 

Nesse sentido, o marido, portador de tal moléstia, ao tentar exercer seu direito, 

estaria incidindo na prática de um ilícito penal exposto no art. 130 do Código Penal. 

Hungria equipara para os fins o caso da vítima que convive em união estável 

(more uxório) com o réu, pois, como assevera nas lições de Manfredini, a convivência, por 

trazer a constância das relações sexuais mútuas, gera ao réu o direito de posse (jus 

possessionis) sobre sua vítima. Na presente situação, argumenta que tal equiparação, 
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apesar de gerar a atipicidade do crime de estupro, não traria a imunidade em relação à 

violência física praticada separadamente pelo agente criminoso.
74

 

Entretanto, os pensamentos esposados pelos autores supracitados correspondem à 

doutrina que podemos considerar clássica, pois, na atualidade, o posicionamento é outro; 

está no sentido de repudiar a atitude do marido de estuprar a própria esposa e sair impune 

de tal conduta.     

Hodiernamente, Nucci
75

 sustenta que, conforme preceitua no (art. 5º, I, CF), os 

direitos e obrigações são iguais entre homens e mulheres; já no que concerne ao casamento 

(art. 226, § 5º, CF), os direitos e deveres auferidos em decorrência da sociedade conjugal 

são exercidos tanto pelo homem quanto pela mulher. Além disso, acima dos dispositivos 

mencionados encontra-se preservada a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). Esta, 

inclusive, elevada à base fundamental do Estado Democrático de Direito.  

Nesse contexto legislativo apresentado, Nucci prossegue em suas considerações 

dizendo que, na atual conjuntura, não cabe mais qualquer espécie de dominação do homem 

em relação à mulher. Portanto, não se admite na sociedade conjugal a prática de violência, 

uma vez que a instituição do matrimônio deve ter por objetivo a busca e a consolidação do 

amor e amparo através, inclusive, do ato sexual.
76

 

Deste modo, conclui-se que o matrimônio, por ser um ato sublime da 

manifestação de amor e companheirismo, gera para os nubentes deveres, dentre eles o de 

fidelidade, e consequentemente, o de relacionamento sexual.  

Assim sendo, ambos os cônjuges possuem direitos e deveres, no qual o dever de 

fidelidade requer para o outro a sua satisfação sexual. No entanto, a possível insatisfação 

do marido pela recusa da esposa ao ato sexual acarreta a possibilidade da medida judicial 

de separação ou divórcio, mas nunca se justificará a coerção para concretizar seu intento 

sexual. 

Pelo contexto apresentado, percebemos facilmente que não há na atualidade justa 

causa que justifique o excesso de violência do marido para seu intento sexual visando 

satisfazer sua lascívia. Deve-se repudiar a ideia de direito sobre o corpo da esposa como se 
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não existisse o direito também da recusa da mulher por motivos subjetivos a serem 

analisados em momento oportuno.  

 

2.2.2 Sujeito passivo 

 

Antes da nova redação incluída pela Lei 12.015/2009, o art. 213 do Código Penal 

previa como sujeito passivo do crime só a mulher. Entretanto, como já tivemos a 

oportunidade de mencionar logo acima ao tratar do tópico sujeito ativo do delito de 

estupro, afirmamos que pela alteração do dispositivo legal, qualquer pessoa, homem ou 

mulher, com 14 anos ou mais, pode ser sujeito ativo ou passivo do crime. 

No entanto, existia na doutrina um forte debate acerca da seguinte celeuma: seria 

possível considerar o transexual como sujeito passivo do delito de estupro? 

De início vale destacar que o transexual, pode ser masculino ou feminino, é a 

pessoa que cria em seu imaginário a ideia de que a sua identidade de gênero não é aquela 

que consta em seu registro de nascimento.
77

 

A esse respeito, antes da alteração legislativa realizada pela Lei nº. 12.015/09, já 

existiam autores como Rogério Greco
78

 e Paula
79

 que se posicionavam favoravelmente à 

aplicação do tipo de estupro a casos em que a vítima fosse um transexual, que tivesse um 

órgão genital feminino (neovagina) adquirido pela intervenção médica. 

Entendiam os autores supramencionados que bastaria como requisitos a alteração 

sexual e que o interessado obtivesse o reconhecimento judicial declarando-o oficialmente 

do sexo feminino. Além disso, Paula entendia não existir problema em reconhecer a 

elementar mulher para a configuração do estupro, já que a única diferença seria que a 

pessoa não seria reconhecida como mulher no início do nascimento, mas passaria a sê-lo 

depois da cirurgia. E a falta de órgão reprodutor não retira a condição de feminilidade a 

ponto de excluir a tutela penal.  

Em sentido contrário, Carvalho entende: 

                                                           

77
 PAULA, Renato Pupo de. Transexualidade e os crimes contra os costumes. 2007. 107p. Dissertação de 

Mestrado em Direito Penal. PUC - São Paulo, 2007, p. 61/62. 
78

 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte especial.  Rio de Janeiro: Ímpetus, 2006. v. 3, p. 478-

479.  
79

 PAULA, op. cit., p. 102 



53 

                                                                                                                                            

 

 
Saliente-se que o legislador deve se atualizar e não se pode desconsiderar 

a existência de transexuais que mudarão oficialmente de sexo. Como o 

estupro em transexuais não esta previsto na legislação atual, cabe ao 

judiciário analisar cada situação, considerando sempre, o princípio da 

legalidade e o crime de atentado violento ao pudor (conduta diversa da 

conjunção carnal). Pois mesmo que ocorra a mudança de sexo pela 

cirurgia de “construção da neovagina” e a consequente mudança de 

nome no cartório, sabe-se que na certidão de nascimento constará a 

averbação em virtude da transexualidade, ou seja, não constará o termo 

específico: mulher. O crime de estupro consiste em constranger mulher à 

conjunção carnal. Nesta simples análise, o estupro em transexuais já está 

desqualificado.
80

 

 

Entendemos como mais acertada a posição adotada por Rogério Greco e Paula. 

No presente caso, em que a vítima transexual se submeteu a uma cirurgia passando a 

possuir um órgão genital feminino e identidade civil do mesmo sexo, não há como deixar 

de considerá-la mulher para a tutela penal. 

O argumento exposto por Carvalho de constar na certidão a informação de troca 

de sexo não desnatura o elemento objetivo, já que o órgão feminino acaba sobressaindo, 

pois está aparente no mundo fenomênico. Também não é lícito dizer que a falta de órgão 

reprodutor possui o condão de tornar o crime de estupro atípico, uma vez que a vítima 

originariamente do sexo feminino sem condições de engravidar não ficaria fora da malha 

penal deste delito. Entretanto, com o advento da Lei nº. 12.015/09, o tema em debate 

encontrou solução já que o homem pode ser sujeito passivo do crime. 

Portanto, no que concerne ao sujeito passivo do crime de estupro, entendemos que 

essa discussão já foi devidamente solucionada, não restando pelo menos por ora celeuma 

capaz de nos forçar a um debate. Razão pela qual entendemos não haver necessidade de 

determinar previamente o sujeito passivo potencial do crime, uma vez que esse pode ser 

qualquer pessoa. 

 

2.3 Elementos objetivos do tipo 

 

O estupro é reconhecidamente um tipo penal de ação múltipla. Portanto, pode a 

conduta típica se consumar através da conjunção carnal ou, então, pela prática de qualquer 
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ato libidinoso. Assim, podemos concluir que, para configurar sua materialização, deve 

manifestar-se mediante os elementos seguintes: 

a) Constrangimento ilegal: a conduta delitiva descrita no art. 213 do Código Penal 

hodierno compreende o verbo “constranger”, que significa forçar ou subjugar alguém 

(homem ou mulher) com o fim precípuo de obter a conjunção carnal, ou qualquer outro ato 

visando à realização da prática libidinosa, mediante violência ou grave ameaça.  

Considerando esta conduta em análise tipológica, Hungria
81

 comenta que a 

estrutura típica do delito de estupro nada mais é que uma forma especial de 

constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal), o qual o nosso legislador optou em 

transportar para o compartimento dos crimes contra os costumes. 

b) Violência: nesse sentido trata-se de violência física, sendo exigido que a vítima 

se oponha com firmeza e de maneira veemente à prática do ato sexual, através dessa forma 

de resistência, com toda sua força e energia, deve ficar demonstrado o seu dissenso sincero 

e positivo. 

Para a configuração do requisito supra, Pierangeli leciona: “A violência de que 

fala o Código é a efetiva, ou real, capaz de paralisar a vontade da vítima e deve ser 

empregada para a consecução da cópula vagínica.” 
82

   

A obra do autor mencionado não havia sido atualizada à época, por essa razão não 

existiam comentários no que tange à materialização do delito. Entretanto, na atualidade, 

não é só a cópula vagínica que pode consumar o crime ora explanado, pois a realização de 

outros atos libidinosos também o configuram. 

c) Grave ameaça: deve ser realmente grave (promessa da prática de mal 

considerável), ou seja, o ponto em que, através da intimidação, a vítima sinta um medo 

insuportável que justifique a sua não resistência no caso concreto. 

Nesse sentido, Bitencourt esclarece: “A grave ameaça constitui forma típica de 

„violência moral‟, é a vis compulsiva que exerce uma força intimidativa ou inibitória, 

anulando ou minando a vontade e o querer da ofendida, procurando, assim, inviabilizar 

eventual resistência da vítima”. 
83
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d) Conjunção carnal: “cópula em que há introdução total ou parcial do membro 

viril em ereção, na cavidade vaginal feminina, com ou sem ejaculação”. 
84

 

Na estrutura tipológica, a conjunção carnal se apresenta como elemento normativo 

do tipo, juntamente com o ato libidinoso, que será comentado adiante. Neste sentido, 

ensina Pierangeli: “O tipo penal fala em conjunção carnal, que é elemento normativo ou 

cultural do tipo, cuja valoração devemos buscar fora do direito, mais precisamente na 

medicina legal ou na ciência médica”. 
85

 

Como pudemos verificar o conceito de conjunção carnal não se limita 

exclusivamente à ciência do direito; é um assunto que exige uma interdisciplinaridade, 

mais especificamente, transita pelo campo da Medicina Legal. Razão pela qual nos 

utilizaremos das lições de alguns especialistas desta área de conhecimento para defini-lo. 

Deste modo, Almeida Júnior leciona: “Conjunção carnal, para o Código 

brasileiro, é, assim, a cópula vagínica, é a introdução do membro viril no conduto 

vaginal”.
86

 

Entende o autor
87

 que a conjunção carnal é uma das espécies contidas no gênero 

“atos libidinosos”. E observa que, diferente do que ocorre na doutrina italiana ao entender 

a conjunção em ambos os sexos, no sistema brasileiro não é possível ocorrer tal hipótese, 

pois o próprio dispositivo legal faz menção só à mulher. Ressalta que a cópula incompleta, 

por abranger apenas atos preliminares na região vulvar, não está contida na definição de 

conjunção carnal.  

Para Fávero, conjunção carnal “É o mesmo que cópula ou congresso carnal, isto é, 

cópula vaginal, em que há introdução do membro viril em ereção na cavidade vaginal 

feminina, com ou sem ejaculação”.
88

 Este autor argumenta que este é o conceito fisiológico 

da cópula, para cuja configuração só deve ser entendida a função normal, assim 

considerada pela introdução do órgão genital masculino no feminino.
89

   

                                                           

84
 MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte geral. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2009. v. 1, p. 

407. 
85

 PIERANGELI, 2005, p. 762. 
86

 ALMEIDA JUNIOR, A. Lições de Medicina Legal. 7. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1965,  

p. 291.  
87

 Ibid., p. 290-291.  
88

 FÁVERO, op. cit., p. 215. 
89

 FÁVERO, op. cit., p. 215. 



56 

                                                                                                                                            

 

 
Nas palavras de Croce e Croce Júnior “A conjunção carnal se efetiva com a 

introdução, parcial ou total, do pênis em ereção na vagina, haja ou não ejaculação. Desta 

sorte, é a conjunção carnal não consentida o momento consumativo do crime”.
90

 

Considerando o exposto sobre a conjunção carnal, mesmo com a alteração 

legislativa, é importante salientar que o conceito continua sendo o mesmo, ou seja, o 

concernente ao ato secundum natura: o coito vagínico (penetração do órgão masculino na 

cavidade vaginal). Os demais atos, quais sejam: coito anal, oral ou inter-femoral, 

cunilíngue, anilíngue, permanecem como atos libidinosos, mas que atualmente são 

tipificados como estupro. 

e) Ato libidinoso: inicialmente cabe destacar que, com a recente alteração do tipo 

de estupro, o ato libidinoso que fazia parte do tipo autônomo de atentado violento ao pudor 

agora é considerado elemento constitutivo deste e, portanto, uma vez praticado, é tipificado 

como estupro propriamente dito.   

Considerando que o ato libidinoso é voltado inteiramente para a satisfação da 

lascívia, deve a libidinosidade do ato vir do padrão médio, previamente definido por 

conceitos estipulados pela sociedade. Ou seja, deve ficar evidente que a conduta possui o 

condão específico de prazer sexual. Desta forma, é que se define, no caso concreto, o 

conceito de libidinosidade.  

São considerados e reconhecidos pela doutrina como tipos de atos libidinosos os 

seguintes: 

- coito anal, oral ou inter-femoral, cunilíngue, anilíngue; 

- heteromasturbação, uranismo, pederastia, lesbianismo; 

- beijo, aplicado de modo lascivo ou com fim erótico; 

- tateio das nádegas, coxas, seios e virilhas. 

Ante o exposto, importante também, na atual conjuntura, é que o operador do 

direito não faça confusão com o ato de mera inconveniência, ainda mais que o delito de 

estupro causa enormes consequências ao imputado pela gravidade da pena que lhe é 

imposta. 
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A esse respeito se manifestou Hungria dizendo: “O ato libidinoso deve ser 

manifestamente obsceno ou lesivo da pudícia média. Não pode ser confundido com a 

simples inconveniência, nem ser reconhecido numa atitude ambígua”. 
91

 

Cabe ao operador do direito considerar que nem todos os atos que atentem contra 

o pudor caracterizam a prática do crime de estupro, podendo, nesse caso, serem 

subsumidos e classificados no art. 61 da Lei de Contravenções Penais: “importunação 

ofensiva ao pudor”.
92

 

De tal modo que neste caso temos os seguintes exemplos: 

- um beliscão; 

- um ato obsceno em que a vítima não chega a ser tocada (entretanto considera-se 

o crime quando o agente obriga a vítima a masturbar-se, uma vez que, ocorre a 

contemplação lasciva); 

- meras expressões verbais, deste modo o convite ou a proposta para prática de ato 

libidinoso. 

 

2.4 Elemento subjetivo do tipo 

 

O dolo é a vontade de constranger obrigando ou forçando a vítima (homem ou 

mulher) a manter conjunção carnal ou com ela praticar qualquer ato libidinoso. No artigo 

específico de estupro, o dolo também deve ser específico. 

Segundo Noronha, “É mister ter o agente juízo ético do ato que quer praticar e se 

propor a consegui-lo e realizá-lo. Deve ainda conhecer a vontade contrária ou a oposição 

da vítima, pois esta circunstância completa a violência usada, característica do delito.”
93

  

 

2.5 Consumação  
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O elemento subjetivo do delito de estupro é o dolo direto, seguindo uma 

perspectiva finalista, consistente na ação diretamente dirigida a sua finalidade, ou seja, 

com o fim consciente do agente de praticar a ação criminosa que se consuma com a 

conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso. Desde que haja contato corporal 

entre agente criminoso e vítima. Nesse sentido doutrinam Nucci
94

 e Fuhrer. 
95

 

 

2.6 Tentativa 

 

Admite-se a tentativa no crime de estupro, entretanto afigura-se extremamente 

tênue a linha divisória com o delito consumado. Nesse passo, segundo a opinião esposada 

por Fuhrer
96

, agiu bem o legislador, pois com a nova redação do texto legal, foram 

afastadas dúvidas contumazes sobre se os atos preparatórios da conjunção carnal, ou 

preliminares, configurariam estupro consumado ou mera tentativa. 

De acordo com o autor, a redação textual não deixa margem à insegurança 

jurídica, já que o operador do direito, ao verificar o caso concreto, verá que qualquer ato 

libidinoso, ainda que preparatório, terá o condão de consumar o crime.  

Conclui o autor que a tentativa ficará restrita aos casos em que inicialmente 

houver o emprego de violência, ou grave ameaça, sem conotação libidinosa e, além disso, 

os atos referidos forem praticados antes de iniciada qualquer manobra sexual. Argumenta, 

ainda, que o mesmo se aplique ao caso da desistência voluntária, por entender que a 

possibilidade de reconhecimento da tentativa desaparece após iniciado o primeiro contato 

corporal libidinoso.  

De modo semelhante, Nucci
97

 entende que é possível considerar a “tentativa” no 

delito em tela, no entanto, torna-se difícil configurá-la, pois o crime se consuma com 

qualquer toque libidinoso mais intenso. 

Assim, a tentativa tecnicamente irá girar em torno da figura do constrangimento, 

do proibido e, é claro, de qualquer contato corporal através de conjunção carnal ou a 
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prática de outro ato libidinoso. Ante este contexto doutrinário, o autor relata o exemplo de 

um agente criminoso que obrigue a pretensa vítima de estupro a acompanhá-lo até um local 

ermo com a finalidade de estuprá-la, mas seja detido antes que esta se dispa ou durante este 

ato.   

 

2.7 O estupro qualificado 

 

Atualmente encontramos introduzidos no art. 213 os § 1º e § 2º que tratam das 

hipóteses qualificadas de estupro e que representam as seguintes situações:  

a) “Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave”: no caso, ao abusar 

sexualmente da vítima, o criminoso acaba ocasionando, de maneira cumulativa, lesões 

corporais pelo uso da excessiva violência. (Reclusão de 8 a 12 anos). 

b) “Se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos”: nesse trecho da redação 

do dispositivo legal em comento, constata-se que foi infeliz o legislador ao deixar uma 

inconsistência na lei, nesse sentido é a observação de Nucci que diz: 

 

Registre-se o equívoco da lei, ao incluir a partícula ou, quando o correto é 

(“ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos”). Noutros termos, a 

qualificadora se concretiza, quando a pessoa ofendida estiver na faixa 

entre 14 e 18 anos (mais de 14 e menos de 18). Afinal tratando-se de 

estupro contra menor de 14, incide a hipótese do art. 217-A. Quando se 

cuidar de estupro contra maior de 18, inexiste a qualificadora do § 1.º. 

(Reclusão de 8 a 12 anos). 
98

  

 

É importante esclarecer que foi incluído pela Lei 12.015/2009 o art. 217-A. Este 

prevê a figura típica do estupro de vulnerável, ou seja, nele figura como sujeito passivo a 

pessoa menor de 14 anos, considerada uma vítima sem o devido discernimento ou sem sua 

capacidade de oferecer resistência.   

Cabe observar a possibilidade de entender como vulneráveis aquelas pessoas que 

por questões ligadas a gênero, idade, condição social, deficiência física ou mental e 

orientação sexual, tornam-se mais suscetíveis à violação de sua dignidade. 
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É em razão do conceito de “vítima vulnerável” que o delito de “estupro de 

vulnerável” é considerado um crime mais grave do que o estupro comum e, por isso, 

recebe uma pena maior. Note-se que esse artigo substituiu o antigo art. 224 do Código 

Penal que tratava da temática da violência presumida. 

Nesse sentido, vale dizer que a figura típica da vítima de estupro que era obtida 

mediante o requisito da violência presumida deixou de existir. Atualmente, ocorre o 

estupro de vulnerável na hipótese da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso 

contra menores de 14 (catorze) anos. 

c) “Se da conduta resulta morte”: neste caso a violência pode ser tão 

desproporcional que venha a causar a morte da vítima. Mas, para configurar a perfeita 

subsunção do caso à norma, torna-se necessário que o agente criminoso não tenha querido 

ou assumido o resultado, morte da vítima, pois há entendimento no sentido de, ocorrendo 

tal desiderato não haver a aplicação da qualificadora do dispositivo mencionado, mas sim, 

haver concurso material de crimes, estupro e homicídio, sendo aplicada a pena  de reclusão 

de 12 a 30 anos. 

Cabe salientar que parte da doutrina composta por Nucci
99

 e Fuhrer
100

 entende 

que, em qualquer uma das hipóteses de estupro qualificado pelo resultado morte, deverá a 

qualificadora ser reconhecida tanto nos casos de dolo quanto nos de culpa. Entretanto, para 

que ocorra o reconhecimento da qualificadora, é necessária a presença do resultado 

agravador dentro do mesmo contexto em que é praticado o crime sexual. 

 

2.8 Causas de aumento da pena 

 

Consoante o disposto no art. 226 incs. I e II do Código Penal, as penas serão 

aumentadas em: um quarto, na hipótese do inc. I; e metade, no inc. II; respectivamente nos 

seguintes casos: 

a) No inciso I, será a pena aumentada quando o crime for cometido com 

concurso de 2 (duas) ou mais pessoas. Neste dispositivo encontramos a situação fática em 
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que os indivíduos resolvem se unir com o intuito de praticar a conduta criminosa. Trata-se 

da configuração do art. 29 do Código Penal que regula a espécie de concurso de pessoas.  

b) Já no inciso II, a pena será aumentada pela metade se o agente for 

ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, 

preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tenha autoridade sobre ela. 

Percebemos nitidamente que o dispositivo legal ora analisado visa especificamente às 

pessoas que abusam da relação de confiança que possuem sobre sua vítima.  

Para Nazar: 

 

O fundamento da Exasperação da pena, em quaisquer das hipóteses 

previstas no inciso II do supramencionado artigo é evidente. O crime 

sexual nesses casos é praticado por aqueles mesmos que tinham o dever 

de vigilância, guarda ou especial respeito para com a vítima. Há um 

intolerável abuso de relações domésticas de intimidade, de confiança de 

sujeição ou de autoridade, que acresce a gravidade do crime e aduz maior 

perversidade do agente.
101

 

 

Nesse contexto, o criminoso deveria zelar e proteger a pessoa vítima do crime, 

mas pelo contrário, aquele se aproveita da situação e pratica o delito. Por este prisma, 

ocorrendo a quebra e o abuso da confiança, o agente criminoso tem a sua pena elevada. 

Se a pessoa estiver incursa nas duas hipóteses de aumento, aplica-se o acréscimo 

uma só vez e as demais ficam como circunstâncias judiciais na aplicação da pena. Tal 

procedimento visa evitar o bis in idem. 

Cabe ressaltar que, na atualidade, encontramos outras causas de aumento de pena 

no Capítulo VII - Disposições Gerais, incluídas pela Lei nº. 12.015 de 2009, que 

acrescentou o art. 234-A - então composto de quatro incisos, mas cujos dois primeiros 

foram vetados. Assim, para nossos comentários interessam os seguintes: 

a) No caso do inc. III, ocorrerá um aumento de pena pela metade, se em 

decorrência do crime praticado resultar gravidez. Para a configuração da causa de aumento 

mencionada, basta que a vítima comprove que sua gravidez se originou da conduta sexual 
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criminosa perpetrada pelo delinquente e, uma vez comprovada, caberá ao magistrado 

aplicar o aumento. 

b) Pelo disposto no inc. IV, a pena poderá ter um aumento de um sexto a 

metade, se na hipótese o agente transmitir à vítima doença sexualmente transmissível 

(DST) de que sabe ou deveria saber ser portador. Conforme assinala Fuhrer, “Deveria 

saber é elemento normativo”. 
102

  

Este autor
103

 destaca que, em algumas ocasiões, o emprego do termo pelo 

legislador, ou seja, “sabe ou deve saber” ou “sabia ou deveria saber” serve para realçar a 

obrigação especial de cuidado exigido para o ato sexual. 

Caracteriza a falta de cuidado devido, o criminoso que mantém relação sexual 

forçada com a vítima, mesmo sabendo que tem grande possibilidade de encontrar-se com 

uma doença, pois, anteriormente, possuíra um relacionamento com parceria sexual faleceu 

acometida por uma DST gravíssima.  

Percebe-se nitidamente que, mesmo o agente não sabendo estar contaminado, 

deve obviamente nas circunstâncias, adotar todas as providências necessárias para que não 

transmita a outrem a doença que possa ter. 

 

2.9 Ação penal no crime de  estupro  

 

Anteriormente à Lei nº. 12.015/09, a regra era que a movimentação da ação penal 

nos crimes sexuais operava-se por “ação privada” em que, segundo a doutrina, tinha-se por 

argumento fundamental a hipótese de proteção e preservação da intimidade das vítimas.  

O Caput do art. 225 trazia a seguinte redação: “somente se procede mediante 

queixa”, o que por si só não deixava dúvidas quanto ao procedimento a ser seguido: 

privado. Entretanto, no seu § 1º também se encontravam expostas algumas exceções em 

que a “ação penal seria pública”: 

a) Ação penal pública condicionada à representação.  
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O tipo de ação referido é possível quando a vítima e seus pais forem pobres, não 

podendo prover as despesas do processo sem privarem-se dos recursos indispensáveis para 

a própria manutenção e de sua família.  

Na prática, a doutrina entendia que esta prova poderia ser feita por uma simples 

declaração da autoridade policial, ou seja, uma espécie de atestado, mas não era só este o 

meio considerado hábil para comprovar a pobreza, sendo possível a utilização de qualquer 

outro expediente disponível para tal comprovação. 

Tal prova poderia ser dada a qualquer momento, inclusive até a sentença, pois a 

pobreza poderia ser constatada em juízo, ou seja, durante o curso do processo. 

b) Lesão corporal grave ou morte. 

Ocorria nas hipóteses descritas como qualificadoras, ou seja, quando em 

decorrência do crime, resultasse lesão corporal grave ou morte. Deste modo, o art. 223 era 

uma espécie de tipo autônomo próprio, que se encontrava no mesmo Capítulo do art. 225. 

c) Em decorrência de parentesco ou dever de cuidado. 

Encontrávamos também a ação pública quando o crime fosse praticado por pessoa 

com alguma espécie de parentesco, ou seja, na existência de relações em que os cuidados 

exigem confiança. Assim, ocorreria o crime quando houvesse abuso do poder familiar ou 

da qualidade de padrasto, tutor ou curador, sendo o praticante do crime o mesmo que teria 

a obrigação de cuidados e vigilância. Nesse sentido, enquadrava-se o próprio representante 

legal.  

d) Quando o crime for praticado com violência real: vias de fato ou lesão corporal 

(leve).  

Considerando o contido na Súmula n. 608 do Supremo Tribunal Federal (STF), no 

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

Na época, a súmula em destaque encontrava guarida no art. 101 do Código Penal, 

que trata da espécie de crime complexo. Nesse caso, entendemos que o tipo penal tem 

como elemento do crime ingredientes que são independentes do outro fato, e, por si só, já 

são considerados crimes. Sendo assim, se a ação penal for pública, então, deve ser para o 

todo. 
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Entretanto, conforme Lei nº. 12.015/09, a regra geral é que a ação penal é 

“pública condicionada à representação” da vítima ou de seu sucessor, figurando como 

exceções, ou seja, como “incondicionada” na hipótese que visa à proteção da vítima menor 

de 18 ou, então da pessoa considerada vulnerável.  

Pudemos perceber que o legislador achou por bem deixar a critério da vítima a 

opção, ou a conveniência, em dar prosseguimento à ação penal, assegurando a 

discricionariedade, talvez pelos motivos que imperavam no passado e ainda persistem, 

quais sejam: os argumentos de que o crime de estupro envolve a proteção da intimidade; e 

de que assim, evita-se que a vítima passe por constrangimentos e escândalos em 

decorrência do processo. 

Segundo Nucci, tais argumentos supracitados, que outrora sempre eram utilizados 

pela doutrina, não procedem. E, sobre as alterações legislativas, comenta: 

 

Em primeiro lugar, deve-se salientar a alteração da política criminal no 

cenário dos crimes sexuais. Afasta-se a ação penal privada, que dava 

ensejo a argumentos de proteção à intimidade, evitando-se o escândalo do 

processo. Em seu lugar, toda a ação passa a ser pública condicionada a 

representação, o que confere, aos crimes sexuais, maior coerência. Se a 

vítima quer preservar sua intimidade, sendo pessoa adulta e capaz, basta 

não representar. Porém, fazendo-o, caberá ao Ministério Público agir. Por 

outro lado, elimina-se a discussão sobre o estado de pobreza da pessoa 

ofendida, continuando-se a tutelar, como maior ênfase o vulnerável. 
104

    

 

Nesse sentido, cabe destacar que tais argumentos, na atualidade, são de todo 

inoportunos, não servindo mais como alegações plausíveis para procurar evitar o 

acompanhamento da preservação da intimidade, não só de homens, como também de 

mulheres. 

A flexibilização da legislação e a alteração de todas as ações para o panorama 

público impediriam que a vítima desistisse do processo e que o culpado ficasse impune. Na 

verdade, seria o caso de transformar todas as ações em “pública incondicionada”, pois o 

bem jurídico do crime tutelado seria a liberdade sexual, mas antes de tudo o que vale é a 
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dignidade sexual. Esta, na atual conjuntura, deve ter uma proteção para que não seja 

possível abrir mão do interesse geral que desperta na sociedade.  

 

2.10 O estupro como crime hediondo 

 

A figura do delito de estupro como crime hediondo decorre da sua inserção na Lei 

nº. 8.072, de 25 de julho de 1990. Essa legislação, no seu art. 1º, traz um rol de crimes 

considerados hediondos. E o art. 2º contém outros crimes equiparados a hediondos. 

Segundo Sznick: 

 

O objetivo visado pelo legislador ao tipificar os crimes hediondos foi de 

origem dupla: de um lado, dar combate aos crimes violentos, que vinham 

num crescendo avassalador (especialmente, o sequestro e o latrocínio), 

causando na população uma crescente inquietação e aterrorizando as 

pessoas. 

De outro lado, ao coibir essa criminalidade violenta, combater também as 

sociedades ou grupos organizados para o cometimento desses mesmos 

crimes (grupos esses evidentes nos crimes de sequestro, assalto a banco e 

latrocínio, tráfico de drogas). 
105 

 

O legislador ao instituir a lei dos crimes hediondos não se preocupou em definir 

tecnicamente o que o aplicador da norma penal deveria entender como hediondo. Optou 

por aplicar um critério puramente legal, no qual será considerado hediondo, o crime que 

estiver descrito na lei.  

Ante a falta de técnica do legislador observa Franco et al.: 

 

Em vez de fornecer uma noção clara, explícita, concreta do que entendia 

ser essa modalidade de atuação criminosa, preferiu adotar um sistema 

bem mais simples, ou seja, o de rotular, com a expressão “hediondo”, 

alguns tipos já previstos no Código Penal ou em uma lei penal especial. 

Desta forma, não é “hediondo” o delito que se mostre “repugnante, 

asqueroso, sórdido, depravado, abjecto, horroroso, horrível” (Morais, 

Dicionário de Morais, 5.º/657, 1953), por sua gravidade objetiva, ou por seu 

modo ou meio de execução, ou pela finalidade que presidiu ou iluminou a 

ação criminosa, ou pela adoção de qualquer outro critério válido, mas sim 

aquele crime que, por um verdadeiro processo de colagem, foi etiquetado 
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como tal pelo legislador. A insuficiência do processo é manifesta e dá azo 

distorções sumamente injustas, a partir da seleção, feita pelo legislador, 

das figuras criminosas ou da forma, extremamente abrangente, de sua 

aplicação pelo juiz. 
106

 

 

Como podemos notar pelas palavras do autor, só deveriam ser considerados 

hediondos os crimes de maior gravidade, que ofendessem os bens jurídicos mais 

importantes; e pela gravidade da conduta ou da maior periculosidade do agente criminoso 

deveriam ter uma aplicação de penas maiores. 

Nesse contexto, o crime de estupro aparece no art. 1º, inciso V, da referida lei da 

seguinte forma: 

 

Art. 1º (...) 

V- estupro (art. 213, caput §§ 1º e 2º)
107

 

 

Importa consignar que, antes da aprovação da Lei 12.015/09, havia uma 

perspectiva na doutrina sob a qual se entendia que somente as formas qualificadas do 

estupro e do, então, atentado violento ao pudor poderiam ser consideradas como crimes 

hediondos. Estariam, pois, excluídas dessa classificação as formas básicas dos referidos 

crimes. 

Entretanto, o argumento esposado não procede; o estupro e o atentado violento ao 

pudor integram o rol dos crimes hediondos. Se o legislador tivesse a intenção de excluir a 

forma simples destes delitos desta relação, teria feito menção, na referência a eles, única e 

exclusivamente às suas formas qualificadas – que compreendem lesão corporal grave ou 

morte da vítima - e, logo em seguida, indicaria os respectivos dispositivos do Código 

Penal. 

Talvez por este motivo, os tribunais superiores acabaram firmando orientação de 

que o estupro e o atentado violento ao pudor, praticados em sua forma simples ou 

qualificada, deveriam ser considerados crimes hediondos. 
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Nesse sentido, decidiu o STF: 

 

O crime de atentado violento ao pudor, tanto na sua forma simples, CP, 

art. 214, quanto na qualificada, CP, art. 223, caput e parágrafo único, é 

hediondo, ex vi do disposto na Lei 8.072/90
108

. 

 

No mesmo sentido: 

 

Crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ainda que em sua forma 

simples, configuram modalidade de crime hediondo
109

. 

 

Entretanto, com a vigência da Lei 12.015/09, não existe mais respaldo àqueles que 

se mostravam contrários à aplicação da hediondez aos crimes de atentado violento ao 

pudor, cuja conduta passou a integrar o tipo objetivo de estupro. Assim, na atualidade, o 

crime de “estupro (art. 213, caput e §§ 1º e 2º)” configura uma das espécies de crimes 

hediondos descrita na Lei 8.072/90. 

Portanto, evidente que a partir da Lei 12.015/09, o estupro comum tanto na sua 

forma simples (art. 213, Caput), quanto nas suas formas qualificadas pelo resultado (§§ 1º 

2º), estão inseridos textual e legalmente como crime hediondo. 
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3 O ESTUPRO NO DIREITO COMPARADO  

 

Como pudemos verificar no panorama histórico apresentado no Capítulo I deste 

trabalho, o conceito de estupro apresentou pouca variação em sua essência de acordo com 

o tempo, o lugar e a cultura da sociedade.  

 Após efetuar a análise dos elementos do hodierno tipo penal do estupro, 

entendemos de bom alvitre tecer alguns comentários sobre outros dispositivos penais 

referentes ao tema e encontrados no Direito Comparado. 

 

3.1 Direito Penal alemão 

 

O Código Penal da Alemanha é de 15 de maio de 1871 e conta com uma reforma 

pontual efetuada em 31 de janeiro de 1998. Os crimes de violência sexual encontram-se 

regulados na Décima Terceira Seção, sob o título: “Crimes contra a autodeterminação 

sexual”. 

Para nosso estudo extraímos do texto penal alemão somente os dispositivos que 

serão úteis para a explanação do crime de estupro, nesse sentido com a devida vênia 

expomos: 

 

§ 177. Acesso carnal violento; violação, 

(1) Quem coage outra pessoa: 

1. com violência, 

2. por ameaça de perigo iminente para o corpo ou à vida, ou 

3. através do aproveitamento de uma situação na qual a vítima fica à 

mercê do autor, a tolerar atos sexuais por parte do autor, ou de teceiro, ou 

a praticá-los no autor ou em um teceiro, é punido com pena privativa de 

liberdade não inferior a um ano. 

(2) Em casos especialmente graves, a pena de privativa de liberdade não 

será inferior a dois anos. Um caso especialmente grave se caracterizará, 

em regra, quando: 

1. o autor consuma o coito (Beischalf) com a vítima ou nela pratica atos 

semelhantes ou faz com que a vítima os pratique nele e que sejam 

particularmente humilhantes, especialmente quando associados a uma 

penetração do corpo (violação), ou 

2. o fato foi cometido por vários em comum. 

(3) A pena não será inferior a 3 anos se o autor: 

1. portar uma arma ou outro instrumento perigoso, 
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2. levar consigo um instrumento ou um meio para impedir ou superar a 

resistência de outra pessoa através de violência, ameaça ou de ameaça 

com violência, ou 

3. colocar em perigo a vítima produzindo, na pratica do ato, lesões graves 

à saúde. 

(4) A pena não será inferior a 5 anos se o agente: 

1. usar, na prática do ato, uma arma ou outro instrumento perigoso, ou 

2. a vítima: 

a. é maltratada fisicamente de maneira grave, ou  

b. é exposta a perigo de morte. 

(5) Em casos menos graves do parágrafo 1 se aplicará uma pena de 

privativa de liberdade de seis meses até cinco anos. Em casos menos 

graves dos parágrafos 3 e 4, será imposta pena privativa de liberdade de 

um até dez anos. 

 

§ 178. Acesso carnal violento ou violação com resultado morte. 

Se o autor, através da violência sexual causar pelo menos culposamente a 

morte da vítima, a pena será de prisão perpétua ou não inferior a 10 

anos.
110

 

 

Ao analisar o § 177 do referido Código Penal, encontramos como requisito a 

conduta do sujeito ativo concernente a coagir uma pessoa, mediante violência, ou 

ameaçando a integridade física ou a vida da vítima para manter com ela “ação sexual”. 

A conduta do agente criminoso pode ser voltada à própria satisfação sexual ou à 

de um terceiro. Notamos que a prática da ação sexual contida no dispositivo penal vem 

descrita em um sentido amplo, podendo ser realizada através da conjunção carnal ou 

através de outros atos libidinosos. 

Dentro do dispositivo supracitado, está claro que o bem jurídico protegido é a 

liberdade sexual da vítima que pode ser homem ou mulher.  

Em seguida o texto legal traz uma série de situações que autorizam o aumento da 

pena através de circunstâncias agravantes, até chegar ao § 178 que trata da morte oriunda 

dos atos de estupro.  

 

3.2 Direito Penal italiano 
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No Direito italiano, encontramos o delito de estupro inserido no “Capítulo III -

Crimes contra a liberdade do indivíduo”, na “Secção II - Dos crimes contra a liberdade 

individual”, onde o dispositivo legal expressa: 

 

Violência Sexual 

Art. 609-bis. Quem, com violência ou ameaça mediante abuso de 

autoridade, constrange alguém a praticar ou a sujeitar-se a atos sexuais é 

punido com reclusão de 5 a 10 anos. 

À mesma pena se sujeita quem induz alguém a praticar ou sujeitar-se a 

atos sexuais: 

1) Abusando das condições de inferioridade física ou psíquica da pessoa 

ofendida no momento do fato; 

2) Levando a engano a pessoa ofendida para ser o culpado substituído 

por outra pessoa. 

Nos casos de menor gravidade a pena é diminuída em medida não 

excedente a dois terços
111

. 

 

O art. 609 bis que trata da violência sexual foi acrescentado ao Código Penal 

italiano pela Lei nº 66, de 15 de fevereiro de 1996. 

 

Artigo 609 ter 

Circunstâncias agravantes - 

Art.609-ter.A pena é de reclusão de 6 a 12 anos se os fatos descritos no 

art. 609-bis são cometidos: 

1) Contra pessoa que não completou 14 anos; 

2) Com o uso de armas ou de substância alcoólica, narcótico ou 

estupefaciente ou outros instrumentos ou substâncias gravemente lesivas 

para a saúde da pessoa ofendida; 

3) Por pessoa disfarçada ou que simule a qualidade de funcionário 

público ou encarregado de serviço público; 

4) Sobre pessoa submetida a limitação da liberdade pessoal; 

5) Contra pessoa que não completou 16 anos da qual o agente seja 

ascendente, genitor ainda que adotivo ou tutor. 

A pena é de reclusão de 7 a 14 anos se o fato é cometido contra pessoa 

que não completou dez anos.
112

 

 

Verificando os elementos contidos no art. 609 bis, encontramos como sujeito 

ativo qualquer pessoa ou autoridade que, por força ou ameaça, obrigar o sujeito passivo, 
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que pode ser qualquer pessoa, a manter ou se submeter a atos sexuais. É aplicável também 

a punição àquele que induz a vítima a manter relações sexuais. 

O delito, por conter o termo “ato sexual” em sentido amplo, comporta a 

consumação pela conjunção carnal ou por qualquer outro ato libidinoso. Constatamos que 

o bem jurídico tutelado também é a liberdade sexual do indivíduo. 

Na sequência, o art. 609 ter contém um rol de circunstâncias agravantes da pena. 

Segundo consta, superada a fase em que a doutrina
113

 questionava a distinção 

entre a violência carnal e os atos libidinosos violentos, duas grandes alterações na 

concepção dos crimes ocorreram na Itália.  

Num primeiro momento, o tipo unificado teve o condão de preservar a vítima da 

penosa investigação sobre a busca da materialidade da penetração, principalmente a 

vaginal. E posteriomente, pela ótica do legislador, o corpo (notadamente da mulher) não 

teria a necessidade de violar sua intimidade mais uma vez através de exames periciais, pois 

com a nova tipificação unitária a constatação do delito não dependeria das várias análises 

de agressão.
114

   

 

3.3 Direito Penal espanhol 

 

O Código Penal espanhol é de 1995, mas os crimes sexuais passaram por algumas 

modificações através da Lei nº 11/1999. Encontram-se os referidos crimes descritos no 

“Título VIII - Crimes contra a liberdade sexual”, “Capítulo I - Da agressão sexual”, onde o 

estupro vem exposto da forma a seguir: 

 

Art. 178. Quem atentar contra a liberdade sexual de outra pessoa, com 

violência ou intimidação será punido como responsável por agressão 

sexual, com pena de prisão de um a quatro anos. 

Violação 

Art. 179. Quando a agressão sexual consistir em acesso carnal por via 

vaginal, anal ou bucal, ou introdução de objetos por alguma destas vias, o 
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responsável será castigado como autor de violação, com pena de prisão 

de seis a doze anos.
115

 

 

O legislador espanhol, ao elaborar o Código Penal, optou por trazer um tipo penal 

básico genérico e um outro tipo de qualificação, ao mesmo tempo que considerou melhor 

deixar em figuras típicas distintas, como ocorria no Brasil, as figuras do antigo atentado 

violento ao pudor e do estupro. No entanto, da maneira como foi redigido o artigo, o tipo 

de estupro espanhol é considerado muito amplo.
116

  

No art. 178, nos deparamos com um tipo penal genérico que podemos equiparar 

aos outros atos libidinosos, pois, em sua redação, o legislador limita-se a descrever como 

crime a conduta do agente que de qualquer forma atentar contra a liberdade sexual da 

vítima, que pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. 

Já no art.179, encontramos uma redação mais direta em que se descrevem as 

condutas de forma específica, a partir da qual o agente sabe antecipadamente o que é ou 

não crime, uma vez que encontra referência às ações de acesso vaginal, anal, ou bucal. 

Nesse caso, caracteriza-se o crime de estupro, em ambas as hipóteses.  

Como visto nos casos alemão e italiano, o bem jurídico tutelado pela norma penal 

é a liberdade sexual
117

. 

Por fim, de modo análogo ao que ocorre no Brasil, na Espanha tanto o delito de 

atentado violento ao pudor quanto o de estupro poderá ser cometido por homem ou 

mulher
118

.  

 

3.4 Direito Penal francês 

 

No Código Penal francês, o crime de estupro se encontra regulado no “Livro II - 

Crimes e delitos contra as pessoas”, “Capítulo II - Dos atentados contra a integridade física 
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ou psíquica da pessoa”, “Seção III - Das agressões sexuais”, onde os artigos que tratam 

sobre o assunto encontram-se descritos da seguinte forma: 

 

Agressões sexuais 

Art. 222-22. Constitui uma agressão sexual todo atentado sexual 

cometido com violência, coação, ameaça ou surpresa. 

Art. 222-23. Todo ato de penetração sexual, de qualquer natureza que 

seja, cometido sobre a pessoa do outro por violência, coação, ameaça ou 

surpresa é um estupro. 

O estupro é punido com 15 anos de reclusão criminal. 

 

No art. 222-22 do Código Penal francês, encontramos um tipo penal que trata das 

agressões sexuais de forma geral. Assim, simbolicamente podemos dizer que são 

albergados todos os atos sexuais nos quais não exista a penetração com a vítima. Ou seja, 

no presente dispositivo legal encontramos o que no Brasil, antes da alteração legislativa 

efetuada pela Lei nº. 12.015/09, estava disposto como um tipo penal isolado tipificando o 

atentado violento ao pudor, que continha o abuso sexual realizado através de outros atos 

libidinosos. 

A respeito do assunto Nazar observa: 

 

 O artigo 222-22 dispõe sobre o que antes da reforma legislativa brasileira 

era denominado atentado ao pudor. Assevera que constitui uma agressão 

sexual qualquer atentado sexual cometido com violência, coação, ameaça 

ou surpresa. O artigo 222-27 determina que para estas agressões sexuais 

serão cominadas as penas de cinco anos de prisão e multa de 500 mil 

francos.
119

 

 

Complementarmente, o art. 222-23, que é específico, alberga todas as agressões 

sexuais que visam a uma penetração sexual de qualquer natureza, compreendendo todo ato 

de penetração vaginal, anal, ou bucal; e a punição ao praticante do referido crime, que é a 

reclusão de 15 anos. 

O bem jurídico tutelado pelas normas supramencionadas, aparentemente, também 

é a liberdade sexual. O sujeito passivo e o ativo podem ser de ambos os sexos. No mais, os 
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arts. 222-24 e 222-30 disciplinam acerca de várias circuntâncias qualificadoras que 

agravam a pena a ser aplicada ao agente criminoso. Os referidos dispositivos 

regulamentam também os casos de punição por multa. 

 

3.5 Direito Penal português 

 

No Direito português, o Código Penal trata do crime em estudo no “Título I - Dos 

crimes contra as pessoas”, “Capítulo V - Dos crimes contra a liberdade e autodeterminação 

sexual”, “Secção I - Crimes contra a liberdade sexual”, e os artigos descrevem o tema da 

seguinte forma:  

 

Artigo 163º 

Coação sexual 

1 - Quem, por meio de violência, ameaça grave, ou depois de, para este 

fim, a ter tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, 

constranger outra pessoa a sofrer ou praticar, consigo ou com outrem, 

acto sexual de relevo é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. 

2 - Quem, abusando de autoridade resultante de uma relação de 

dependência hierárquica, econômica ou de trabalho, constranger outra 

pessoa, por meio de ordem ou ameaça não compreendida no número 

anterior, a sofrer ou a praticar ato sexual de relevo, consigo ou com 

outrem, é punido com pena de prisão até 2 anos. 

 

Artigo 164º 

Violação 

1 - Quem, por meio de violência, ameaça grave, ou depois de, para esse 

fim, a ter tornado inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, 

constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar, consigo ou com outrem, 

cópula, coito anal ou coito oral é punido com pena de prisão de 3 a 10 

anos. 

2 - Quem, abusando de autoridade resultante de uma relação de 

dependência hierárquica, econômica ou de trabalho, constranger outra 

pessoa, por meio de ordem ou ameaça não compreendida no número 

anterior, a sofrer ou a praticar cópula, coito anal ou coito oral, consigo ou 

com outrem, é punido com pena de prisão até 3 anos”.
120

 

 

Segundo consta, o Código Penal português foi republicado pela Lei nº 59/07, de 4 

de setembro de 2007, tendo como ponto culminante as seções denominadas de relevo e de 

cópula, coito anal e oral. 

                                                           

120
 FUHRER, 2009, p. 148-149.  



75 

                                                                                                                                            

 

 
 

Verifica-se, destarte, que a legislação portuguesa, além de separar as 

condutas de coação sexual (equivalente à nossa antiga figura autônoma 

de atentado violento ao pudor) e violação (o estupro propriamente dito) 

em dispositivos distintos, conferindo-lhes penas diferentes, atribui, assim 

como o Código Penal espanhol, um conceito amplo e fechado para o 

delito de estupro, ou seja, define com exatidão os vários atos que 

configuram a infração.
121

 

 

Para a hipótese de atos de relevo, por serem considerados de somenos 

importância, o legislador português achou suficiente punir o infrator com a pena de prisão 

de um a oito anos. Já para os casos de cópula, coito anal ou oral, ou seja, o estupro 

propriamente dito, por causarem um impacto mais grave, as condutas são apenadas com 

prisão de três a dez anos. 

Nos dois tipos penais supracitados, a exemplo do encontrado nos demais países 

estudados, o bem juridicamente tutelado é a liberdade sexual da vítima que pode ser de 

ambos os sexos. No que tange ao sujeito ativo, este pode ser qualquer pessoa, inclusive 

aquelas pessoas que exerçam autoridade sobre a vítima ou alguma espécie de influência 

hierárquica, econômica, de trabalho. 

De acordo com o que pudemos verificar nos tipos penais comentados - excluindo 

o Código Penal alemão, em que o legislador optou por incluir no seu dispositivo o termo 

ato sexual em sentido amplo e bem genérico; que pode albergar a conjunção carnal e 

outros atos libidinosos -, os códigos penais da Itália, da Espanha, da França e de Portugal 

preferiram deixar descritos os atos que visam à cópula de maneira distinta daqueles que 

buscam outros atos libidinosos. 

O legislador agiu acertadamente ao tipificar de maneira expressa algumas 

condutas que buscam a consumação do ato sexual, pois deste modo preenche um dos 

requisitos do direito penal que é o da legalidade. Com essa atitude, ele trouxe mais 

segurança jurídica ao aplicador da lei penal.  
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4 CONCURSO DE CRIMES 

 

4.1 Noções preliminares 

 

A inserção do tema concurso de crimes como objeto de estudo se justifica pela 

íntima relação deste com a ideia central do trabalho, já que, com a alteração legislativa 

efetuada pela Lei 12.015/09, levantou-se a hipótese de aplicação de suas espécies ao novo 

tipo penal de estupro. 

Deste modo, cabe, ao menos de forma sucinta, definir alguns conceitos 

concernentes às suas linhas mestras para que possamos analisar a aplicação ou não destes 

elementos no tipo de estupro. 

Devemos consignar que é perfeitamente compatível a aplicação do concurso de 

crimes aos delitos de estupro nos casos de concurso material, formal ou de continuidade 

delitiva. Como demonstraremos a seguir. 

 

4.2 Conceito 

 

O concurso de crimes ou concursus delictorum, como também é conhecido, 

ocorre quando um agente, através de um único ato, ou de vários, comissivo(s) ou 

omissivo(s), realiza dois ou mais crimes. 

Nesse diapasão, vale destacar o entendimento de Mirabete a respeito do concurso 

de crimes:  

 

Em uma mesma oportunidade ou em ocasiões diversas, uma mesma 

pessoa cometa duas ou mais infrações penais que, de algum modo, 

estejam ligadas por circunstâncias várias. Quando isto ocorre, estamos 

diante do chamado concurso de crimes (concursus delictorum), que dá 

origem ao concurso de penas. 
122
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Já, segundo o entendimento de Nucci: “O concurso de crimes significa a prática 

de várias infrações penais por um só agente ou por um grupo de autores atuando em 

conjunto”. 
123

 

Ressaltamos que não se deve confundir o concurso de crimes com o instituto do 

concurso de pessoas, dada sua diversidade. No concurso de pessoas existe a prática de um 

só crime por vários agentes. 

Diante do exposto, concluímos ser evidente que a prática de vários delitos de 

estupro dentro de determinado contexto poderá configurar o concurso de crimes. Bem 

como a prática do crime de estupro concomitantemente a outros delitos também dará 

ensejo ao referido concurso. 

 

4.3 O concurso material  

 

Ocorre o concurso de crime material quando o agente, através da sua conduta - 

que pode ser por mais de uma ação ou omissão -, pratica dois ou mais crimes de 

características semelhantes ou não. 

Segundo Prado: “há o concurso material quando o agente, mediante mais de uma 

ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não”. 
124

  

O Código Penal pátrio adotou o “sistema do acúmulo material”, fato que fica 

evidente ao efetuar uma simples leitura do dispositivo legal. Vale destacar que o instituto 

do crime material é disciplinado pelo art. 69 §1º e §2º do Código Penal. 

Nesse passo, ao verificar o referido artigo encontramos: 

 

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 

pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se 

cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. 

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, 

executa-se primeiro aquela. 
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§ 1º - Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena 

privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais 

será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código. 

§ 2º - Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado 

cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e 

sucessivamente às demais. 
125

 

 

Logo, na hipótese de aplicação do concurso material, decorre que as penas a 

serem cumpridas deverão ser somadas. 

Importante dizer que existem duas espécies de concurso material a) homogêneo; 

b) heterogêneo. 

Para certificar a existência ou não do concurso material de crimes, considere-se 

ainda o entendimento de Noronha
126

, Mirabete
127

 e Capez
128

, os quais entendem e lecionam 

que, para existir tal concurso, não importa saber se os fatos ocorreram na mesma ocasião 

ou em dias diferentes, nem se mantinham conexão ou não; e acrescentam ser, de certa 

forma, desnecessário que os crimes sejam objeto de julgamento do mesmo processo.  

Uma peculiaridade é que no caso de ocorrer o concurso material de crimes, antes 

de efetuar a somatória da reprimenda, deve o magistrado individualizar a pena que deverá 

ser fixada para depois somá-las. 

Portanto, os fatos deverão ser analisados dentro do mesmo processo, sendo o réu 

condenado pelos crimes que houver cometido. E, no momento da individualização da pena, 

o magistrado acumulará as penas de cada infração. 

A propósito, se faz necessário cotejar o exposto com o entendimento de Rogério 

Greco que assevera: 

 

O concurso material surge quando o agente, mediante mais de uma ação 

ou omissão, pratica dois ou mais crimes que tenham entre si ou uma 

relação de contexto, ou em que ocorra a conexão ou a continência, cujos 

fatos criminosos poderão ser analisados em um mesmo processo, quando, 

a final, se comprovados, farão com que o agente seja condenado pelos 

diversos delitos que cometeu, ocasião na qual, como veremos a seguir, o 
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juiz cumulará materialmente as penas de cada infração penal por ele 

levada a efeito. 
129

 

 

Diante do exposto, é notório que o pensamento do autor apresenta-se divorciado 

da maioria da doutrina pátria; em seus comentários, ele reconhece isto ao mencionar ser 

minoria ao sustentar tal opinião. 

Entretanto, podemos dizer que parece acertada a posição assumida por Rogério 

Greco. Pois, como dizer que o agente que já tenha sido julgado e condenado por sentença 

penal transitada em julgado, por um ou mais crimes praticados fora do mesmo contexto 

fático, e posteriormente, sem data pré-fixada cometa novo delito, estará incurso no 

concurso de crimes?  

Faz todo sentido o raciocínio de Rogério Greco ao estabelecer a necessidade da 

existência de um critério contextual de conexão ou de continência como liame fático.  

Devemos dizer no caso citado acima que existirá concurso de penas. Isto porque 

pré-existindo uma sentença penal transitada em julgado, se o agente vier a ser condenado 

por outro delito e tiver que cumprir outra pena, será caso de somá-las e unificá-las, sendo o 

juiz da execução competente para reconhecê-la. Portanto, não se configura caso de 

aplicação do concurso material de crimes. 

Podemos citar como caso de concurso de crimes o agente que invade uma 

residência com o intuito de praticar um roubo e, no desdobramento de seu intento 

criminoso, ao encontrar sua vítima, resolve também praticar o crime de estupro. 

 

4.4 Concurso formal 

 

O concurso formal ou ideal de crimes é aquele que ocorre quando o agente através 

de uma só ação ou omissão prática dois ou mais crimes idênticos ou não.  

Segundo consta, a regra do concurso formal foi criada a fim de que fosse aplicada 

em benefício dos agentes criminosos que, com a prática de uma única conduta, viessem a 

produzir dois ou mais resultados também previstos como crime. 
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Podemos definir o instituto em estudo com base nas lições de Maggiore que diz: 

“Concurso formal concursus formalis é, tipicamente, o realizado pela hipótese de um fato 

único (ação ou omissão) que viola diversas disposições legais” 
130

. 

Nosso Código Penal trata do tema no art. 70, expressando o que segue: 

 

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das 

penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, 

cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes 

resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. 

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela 

regra do art. 69 deste Código. 
131

 

 

Portanto, segundo o texto colacionado, na hipótese do agente praticar um ato com 

o objetivo de concluir uma só intenção criminosa, mas por ventura consumar mais de um 

crime, terá como punição a aplicação da pena mais grave do tipo penal violado. 

O dispositivo legal utiliza do procedimento denominado de teoria da 

“exasperação” para aplicação da pena.  

No concurso formal de crimes, observa-se como principal requisito a unidade da 

conduta do criminoso (ação ou omissão) que resulta em dois ou mais crimes. O que deve 

ficar claro ao aplicador da lei penal é que o agente tinha por objetivo o cometimento de um 

delito, e o outro ocorreu por consequência lógica do seu desdobramento.  

Nesse contexto, o agente é agraciado com um sistema mais equilibrado de acordo 

com sua intenção criminosa pelo fato de realizar apenas uma conduta.  

Entretanto, ao aplicar o “sistema da exasperação”, deve-se levar em consideração 

o fato de o agente praticar uma única conduta (ação ou omissão), o que demonstra ser 

menos grave do que quando o agente pratica diversas condutas criminosas de forma 

reiterada. 
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Podemos afirmar que os elementos caracterizadores do concurso formal de crimes 

são: a existência de uma “única conduta criminosa”, através de ação ou omissão que 

resulta em uma pluralidade de efeitos; e que seja única, também, a manifestação do 

elemento subjetivo (vontade). 

Cabe destacar que o concurso formal é classificado em duas formas: a) 

homogêneo; b) heterogêneo; e pode ser dividido em perfeito e imperfeito. 

O concurso formal é classificado também como próprio ou perfeito. 

Quanto ao concurso formal imperfeito ou impróprio, o fato de ter o agente atuado 

com desígnios autônomos, almejando dolosamente a produção de todos os resultados, 

ocasionará a aplicação do “acúmulo material”. 

Neste caso, embora o agente tenha praticado apenas uma única conduta, os 

resultados foram almejados inicialmente, dando ensejo à aplicação do percentual de 

aumento usual da pena em um sexto até metade. 

Quanto à hipótese de aumento da pena, é extremamente elucidativo o exemplo 

ofertado por Basileu Garcia e Delitala, citado por Bettiol, que relata a situação do agente 

que coloca em fila duas ou três pessoas e mata-as com um só tiro de fuzil. 
132

 

No exemplo exposto, fica nítida a existência de uma única conduta realizada pelo 

agente através de uma ação, mas sua vontade de matar mais de uma pessoa com seu intento 

criminoso também é clara, já que deliberou matar dois ou três indivíduos de uma só vez. 

No caso hipotético, não se pode admitir que o agente se beneficie da sua própria 

torpeza. As regras do concurso formal foram criadas em benefício dos agentes que, por 

intermédio de uma única conduta e, ao mesmo tempo, munido da vontade de produzir um 

único resultado, venham consumar dois ou mais crimes contra a sua vontade inicial.  

Portanto, no caso concreto, só deverá o julgador aplicar a regra do concurso 

formal se ficar demonstrada de forma clara a intenção do agente em cometer um único 

crime. Contrariamente, na hipótese de se constatar que o criminoso agiu deliberadamente 
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para atingir mais de um resultado, deverá o operador do direito aplicar o “acúmulo 

material” nos termos dispostos no parágrafo único do art. 70 do Código Penal brasileiro. 

 

4.5 Crime Continuado 

 

Ocorre o crime continuado quando o agente pratica dois ou mais crimes, definidos 

como da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, e maneira de execução 

semelhantes; e estes são considerados crime único, ou os seguintes como decorrentes do 

primeiro. 

Para Nucci, o crime continuado ocorre: 

 

Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, maneira 

de execução semelhantes, cria-se uma suposição de que os subsequentes 

são uma continuação do primeiro, formando o crime continuado. 
133

   

 

O instituto do crime continuado foi criado com o intuito de amenizar os efeitos de 

extrema gravidade das penas a serem aplicadas de forma cumulada, ou seja, é uma criação 

doutrinária aplicada por questão de política criminal. 

Com relação às origens e finalidades do crime continuado, muito esclarecedora é 

a lição esposada por Bettiol, que diz: 

 

A figura do crime continuado não é de data recente. As suas origens 

“políticas” acham-se sem dúvida no favor rei que impeliu os juristas da 

Idade Média a considerar como furto único a pluralidade de furtos, para 

evitar as consequências draconianas que de modo diverso deveriam ter 

lugar: A pena de morte do autor de três furtos, mesmo que de leve 

importância. Os nossos práticos insistiam particularmente na 

contextualidade cronológica da prática dos vários crimes, para considerá-

los como crime único, se bem que houvesse também quem se 

preocupasse em encontrar a unidade do crime no uno impetu com o qual 

os crimes teriam sido realizados. 
134
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Pudemos notar ser nítida a intenção dos práticos italianos em suas tentativas de 

elaboração da teoria do crime continuado: inibir a aplicação da pena de morte ao acusado 

pelo crime do terceiro furto. 

O instituto do crime continuado não poderá ser aplicado na hipótese do bem 

juridicamente protegido tratar de assuntos inerentes à pessoa, imanentes à essência da 

própria dignidade da pessoa humana. 

Entretanto, será aberta uma exceção a esta regra se as ações ou omissões forem 

dirigidas de forma reiterada contra a mesma vítima, razão pela qual o legislador entendeu 

ser compreensiva sua aplicação. 

Encontramos o crime continuado no art. 71 do Código Penal, e o referido 

dispositivo delimita de forma clara os requisitos necessários para a sua configuração, 

conforme segue: 

 

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 

pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições do 

tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a 

pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.  

 

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, 

cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, 

considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, 

aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 

diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e 

do art. 75 deste Código. 
135

 

 

O legislador adotou a teoria puramente “objetiva” em função de seus elaboradores 

entenderem que, na prática, os critérios utilizados por esta teoria não apresentaram 

inconvenientes relevantes, apesar das objeções feitas pelos adeptos da teoria “objetivo-

subjetiva”. 
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Assim, adotou-se a “teoria da ficção jurídica”, entendendo que, uma vez 

reconhecida a continuidade delitiva, deverá o agente sofrer uma “exasperação” na pena a 

ser fixada. 
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5 O NOVO TIPO PENAL DE ESTUPRO: ART. 213 DO CÓDIGO 

PENAL E A PROBLEMÁTICA DO CONCURSO DE CRIMES 

 

5.1 Considerações 

 

Levando em consideração que o crime, e em especial o de estupro, tem sua base 

na “conduta humana”, é de bom alvitre, pelo menos de forma sintética, tratar sobre a 

essência desta. 

A conduta humana se divide em ação ou omissão e estas, juntamente com o nexo 

causal, são requisitos imprescindíveis ao “fato típico”. Assim, automaticamente se 

relacionam com o tema central do trabalho no que tange ao concurso de crimes.
136

 

Por este motivo, a análise sistêmica da definição do crime, conforme exposta no 

Capítulo II, objetiva facilitar o estudo empreendido pelo operador do direito, pois 

possibilita a visualização de seus elementos essenciais, proporcionando melhor 

compreensão do tipo de estupro. 

No Brasil, firmou-se que o crime deve ser entendido como o “fato típico”, 

“ilícito” e “culpável”, ou seja, deve ser dividido com base na “teoria tripartida”; e vale 

dizer que praticamente não encontramos divergência no tocante ao conceito analítico do 

termo. 

Para a presente pesquisa, é de suma importância tecer pelo menos de forma breve 

algumas consideração sobre a questão da conduta (ação e omissão) e do nexo causal por 

serem de fundamental relevância na identificação das ações do responsável pela prática do 

crime de estupro, e do consequente fenômeno do concurso de crimes.    

Cabe mencionar que parte da doutrina, quando fala sobre a ação praticada pelo 

agente, se refere a esta de forma ampla, ou seja, em sentido lato; mas, na verdade, quer 

dizer e tratar da “conduta” adotada pelo agente criminoso para a materialização do crime. 

Nesse sentido, a ação ora mencionada pela doutrina nada mais é do que uma das espécies 

de conduta. 
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De acordo com os ditames da doutrina finalista, Welzel entende: 

 

A ação humana é exercício de uma atividade final. A ação é, portanto, um 

acontecimento final e não puramente causal. A finalidade, o caráter final 

da ação, baseia-se no fato de que o homem, graças ao seu saber causal, 

pode prever, dentro de certos limites, as possíveis consequências de sua 

conduta, designar-lhe fins diversos e dirigir sua atividade, conforme um 

plano, a consecução desses fins. 
137

 

 

Percebemos pelo acima exposto que o ser humano em suas atividades normais e 

conscientes, em regra, sempre visualiza o que poderá resultar de suas ações, ou seja, antevê 

a denominada atividade final. 

Portanto, para que a ação final ocorra, inicialmente o sujeito tem uma ideia que 

motiva os seus movimentos corporais. Ele consegue enxergar mentalmente o crime que 

deseja cometer e, nesse sentido, existe uma vontade que direciona seus atos e/ou atitudes; 

ou um motivo para realizar tal ensejo. Então, podemos dizer que há uma “preparação” para 

atingir uma finalidade. 

Tendo em vista a ideia supramencionada, imaginemos um indivíduo que se 

encontra nutrido por uma forte pulsão sexual e que visualiza uma vítima em potencial, 

homem ou mulher, capaz de aliviar esta sua tensão. No contexto fático, o indivíduo não 

possui nenhum contato com a vítima, mas na sua mente doentia ele já desenhou todo um 

cenário para posteriormente praticar o crime de estupro. 

Neste caso, a ação final realizada pelo agente criminoso não surgiu por acidente 

como ocorre com o elemento omissão. O indivíduo buscou de alguma forma colocar seu 

plano mental em prática para finalmente satisfazer seu desejo sexual. 

Isto acontece de tal modo que, psicologicamente, o agente traça metas, desenha 

um mapa mental, e cria uma expectativa de conseguir alcançar seu intento finalista antes 

mesmo de iniciar seus movimentos corporais.  

Nesse rumo, antes de definir o que vem a ser a ação propriamente dita na acepção 

jurídica do termo, devemos esclarecer novamente que, às vezes, a doutrina, ao tratar do 

                                                           

137
 WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina da ação finalista. 2. ed. 

Trad., pref. e notas: Luiz Régis Prado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009, pág. 29.
 



87 

                                                                                                                                            

 

 

assunto, se refere à conduta do agente, mas, por se reportar ao termo “ação”, deixa planar 

certa dúvida ao utilizá-lo de forma ampla.  

Cabe ressaltar que, algumas vezes, a realização do delito se perfaz com um “único 

ato”, mas, em outras, o crime se materializa através de “vários atos” que, incorporados 

dentro do contexto criminoso e por meio de uma “ficção jurídica”, somam apenas uma 

ação na visão legal.   

É necessário ter em mente que, ao efetuar a mistura de termos imprecisos, já que 

em descompasso com os seus fins, cria-se grande confusão tornando o tema muito mais 

complexo. 

Assim, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Costa Júnior: 

 

Conduta é o gênero de que são espécies a ação e a omissão. Emprega-se 

também o termo “ação” em sentido lato, para abranger a ação 

propriamente dita (stricto sensu) e a omissão. Semelhante emprego 

poderá ensejar confusão. Preferíveis as expressões “conduta”, 

“comportamento”, “posição”, ou “atitude”. Principalmente as duas 

primeiras. 
138

 

 

Destarte, podemos evocar o conceito do termo conduta a partir da definição que 

engloba ação e omissão por considerar fácil compreendê-lo. 

Portanto, com a devida vênia, já que entendemos mais eficiente e correto adotar 

uma postura finalista, transcrevemos o que diz Nucci, “Conduta é a ação ou omissão, 

voluntária e consciente, implicando em um comando de movimentação ou inércia do corpo 

humano, voltado a uma finalidade”. 
139

   

No mesmo sentido, Capez assevera: “conduta é a ação ou omissão humana, 

consciente e voluntária, dirigida a uma finalidade”. 
140

 

Importante ponderar acerca do que defende outra parte da doutrina, que alerta ser 

impossível agasalhar ao mesmo tempo a ação e a omissão no conceito de conduta. Dentre 

os que se posicionam nesse sentido, podemos apontar na doutrina estrangeira Radbruch, 

Cerezo Mir e Gallas; e na brasileira Prado. 
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Segundo Prado

141
, patente é a impossibilidade de elaborar um conceito genérico 

de ação que envolva a “ação” propriamente dita e a omissão, pois são elas diferentes e 

autônomas realidades. Em decorrência disso, devem ser tratadas no plano do ser como no 

do dever ser. Diante dos argumentos lançados, o referido autor conclui que, na ausência de 

identidade entre ação e omissão, e diante da gritante diferença estrutural de ambas, torna-se 

impossível elaborar um conceito unificado.  

Entretanto, complementando os argumentos tecidos por Prado, encontramos Costa 

Júnior, que argumenta: 

 

Sempre que se reúnem elementos diversos debaixo de um mesmo gênero 

comum, uns negam os outros. O fato de se negarem, ou de existirem entre 

eles sulcos distintivos, nítidos e profundos, não impede sejam abarcados 

num conceito mais amplo, desde que neles se vislumbrem traços comuns. 

Nas características idênticas assenta-se a unidade que os reúne numa 

categoria superior, como os vertebrados e invertebrados poderão ser 

compreendidos no gênero animais. 
142

    

 

Ainda neste sentido, vale destacar o entendimento de Nucci que sustenta: 

 

Embora a omissão tenha regramento particularizado e uma existência 

diferenciada da ação, não é inviável considerá-la, para efeito de estudo da 

conduta humana, como ação negativa, pois tanto a ação propriamente dita 

(positiva) quanto a omissão (negativa) são frutos finalísticos da atuação 

do ser humano. 
143

  

 

Pelos argumentos apresentados, podemos perceber que, embora existam 

diferenças, não há nenhuma incompatibilidade em conciliar ação e omissão no conceito de 

conduta, pois ambas, por terem origem na ação humana, devem ser estudadas em conjunto. 

Como ficou caracterizado acima, conduta nada mais é que o gênero do qual são 

espécies a ação e a omissão. Portanto, podemos dizer que a primeira, em sentido estrito, é o 

fazer intencional do agente; um movimento corpóreo; ou seja, um comportamento ativo 

(facere). Já a segunda, podemos dizer de acordo com a teoria normativa adotada no Brasil, 
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é o “não fazer”
144

 (non facere), ou seja, deixar o agente de fazer o que era devido pela 

norma (quod debetur). 

Nota-se que a lógica por trás do instituto da conduta tem relação com o estudo do 

fenômeno jurídico denominado concurso de crimes aqui efetuado. Ou seja, a lógica do 

concurso de crimes reside na interpretação, pelo operador do direito, da conduta do agente 

no momento da prática do delito, a fim de isolar e saber se os movimentos realizados são 

independentes ou fazem parte do mesmo cenário criminoso. 

Constatando-se que as condutas são independentes, as penas devem ser somadas 

através do instituto do “concurso material”
145

; não sendo independentes, podem ser 

absorvidas pelo instituto da “continuidade delitiva” - consoante o item 4.5 -, como atos 

necessários para a consumação do delito praticado, não gerando nenhuma consequência, 

ou, até mesmo, fazendo parte de um contexto no qual o delinquente seja beneficiado em 

decorrência da continuidade de sua prática. 

Certamente, um erro na identificação das condutas poderia resultar, para o agente 

criminoso, na aplicação de uma pena com duração muito maior do que a devida, ou quase 

perpétua, contrariando o princípio da individualização da pena ou da culpabilidade 

preconizado em nosso ordenamento jurídico.  

Portanto, em determinados casos concretos, seria igualmente injusto “punir” o 

agente criminoso que apenas intentou um único resultado com a soma de todas as sanções 

atribuídas, obrigando-o a cumprir uma pena de grande duração; bem como aplicar somente 

a pena atribuída a um único delito, haja vista terem ocorrido danos maiores, decorrentes de 

uma única ação que visava vários fins, configurando tais punições uma atuação 

insuficiente do jus puniendi.  

Igualmente importante para a análise do crime e, consequentemente, do concurso 

de crimes é a figura do “nexo causal”. Isto significa que não basta haver várias condutas 

para a consumação do crime; estas devem estar albergadas pelo ordenamento jurídico. E, 

para configuração do concurso de crimes, é necessário o vínculo entre os mesmos. 

O “nexo causal” está intimamente relacionado ao tema e, por isso, torna-se 

importante saber a definição do instituto. Assim, segundo o ensinamento de Nucci, 
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podemos dizer que nexo causal “é o vínculo entre a conduta do agente e o resultado por ele 

gerado, com relevância suficiente para formar o fato típico.” 
146

 

Este vínculo é requisito fundamental para a constatação e responsabilização do 

sujeito que praticou a infração penal; sem a sua comprovação o delinquente não será 

punido legalmente.  

 

5.2 O estupro e o concurso de crimes na redação do art. 213 do Código 

Penal de 1940 

 

A mudança legislativa trouxe acalanto a uma questão emblemática da doutrina 

penal que era o tratamento despendido pelo aplicador da lei ao se deparar com a hipótese 

de tentativa de estupro e a desistência voluntária. Este problema, com a promulgação da 

Lei nº. 12. 015/2009, foi solucionado. 

Anteriormente à alteração realizada pela lei supracitada, existia o entendimento 

doutrinário no sentido de se expurgar o concurso de crimes quando o delito de atentado 

violento ao pudor fosse utilizado como meio natural para a consecução do crime de 

estupro, pois aquele delito seria considerado “ato preparatório” na execução do crime. 

De acordo com o acima mencionado, dizia Bitencourt, “Quando o atentado 

violento ao pudor não for meio natural para a realização do estupro, v.g., coito anal ou oral, 

entendemos perfeitamente possível a ocorrência de concurso de crimes.”
147

  

Nesse sentido, o que impossibilitava a aplicabilidade do concurso de crimes 

segundo o autor era o “fenômeno da absorção” e, no tocante ao tema, ressalta: 

 

Há absorção do crime de atentado violento ao pudor pelo de estupro se os 

atos de libidinagem praticados na vítima resultarem em marcas hematosas 

no seio, na face ou no pescoço, pois são abrangidos pelo conceito geral de 

praeludia coiti, ou seja fazem parte da ação física do próprio crime de 

estupro; por isso, esses atos libidinosos não configuram crime autônomo, 

distinto do de estupro.
148
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Rogério Greco

149
 compartilha a perspectiva de que, em alguns casos deveria haver 

o fenômeno da absorção do atentado violento ao pudor pelo crime de estupro. Este autor 

observa que o operador do direito deve estar bem atento ao fato, a ponto de sua 

sensibilidade permitir a justa distinção se os atos libidinosos praticados antes da penetração 

podem ser considerados independentes ou não.  

Portanto, para configurarem como independentes de per si, deve entender o 

aplicador da pena que os atos preliminares não são necessários para a efetiva estimulação 

sexual visando à penetração; ou, então, que estes possuem força autônoma no sentido de 

que se possa desmembrá-los da prática do estupro. 

Com fundamento nos ensinamentos de Rogério Greco, é mister mencionar a 

seguinte hipótese:  

 

Quando o agente, para levar a efeito a penetração relativa à conjunção 

carnal, passa as mãos ou o pênis na coxa da vítima, ou, ainda, quando lhe 

acaricia os seios, tais atos não podem ser considerados suficientes para se 

reconhecer a figura autônoma do atentado violento ao pudor.
150

 

 

Note-se que os atos praticados estão dentro de uma linha lógica de 

desdobramento, sendo todos eles encadeados com a única e exclusiva finalidade de praticar 

o delito de estupro; contrariamente ao que ocorre com os atos mais contundentes de 

satisfação da lascívia - exemplo: o sexo oral, e o sexo anal - que deixam transparecer de 

forma clara a figura do atentado violento ao pudor, na qual os atos praticados não podem 

ser considerados como praeludia do crime de estupro.   

Podemos concluir esta diferenciação com alicerce, mais uma vez, nas lições de 

Rogério Greco que traz o seguinte exemplo: “se o agente obriga a vítima a com ele praticar 

atos de felação ou mesmo o coito anal antes da conjunção carnal, deverá responder 

também pelo atentado violento ao pudor, em concurso de crimes.”
151

  

No mesmo sentido, Pierangeli aduz: 
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Se com uma mesma vítima o agente praticar estupro e atentado violento 

ao pudor (sexo oral, sexo anal, por exemplo), ocorre um concurso 

material de delitos”, e, diante de uma certa oscilação da jurisprudência 

entre o cúmulo material e a continuidade delitiva, entende este autor ser 

necessário “distinguir duas situações. Se os atos libidinosos se encadeiam 

como uma atuação normal na busca da cópula (carícias, beijos e afagos), 

tais atos devem ser próprios do contexto, isto é, para a realização de uma 

relação sexual. Se, porém, antes, durante ou após a cópula vagínica, o 

agente pratica coito anal ou oral, seus desígnios são autônomos e não se 

inserem no encaminhamento natural para a realização de uma cópula 

vaginal. Haverá, então, concurso material de delitos.
152

 

 

Percebemos que esse também era o entendimento da Quinta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), nos seguintes julgados:  

 

Estupro e atentado violento ao pudor cometidos contra a mesma vítima. 

Crimes de espécies diferentes. Configuração do concurso material de 

crimes e não do crime continuado.(...) Se o ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal não configura elemento constitutivo, conduta inicial ou 

meio para a realização do crime de estupro, deve o agente responder por 

este e pelo crime de atentado violento ao pudor. Nesse caso, por se 

tratarem de crimes de espécies diferentes, aplica-se a regra do concurso 

material (CP, artigo 69), ainda que cometidos contra a mesma vítima.
153

  

 

Penal e Processo Penal. Recurso especial. Estupro e atentado violento ao 

pudor contra a mesma vítima. Concurso material. Se além da conjunção 

carnal, é praticado outro ato de libidinagem que não se ajusta aos 

classificados de praeludia coiti, é de se reconhecer o concurso material 

entre os delitos de estupro ou atentado violento ao pudor. A continuidade 

delitiva exige crimes da mesma espécie e homogeneidade de execução.154
   

 

Entretanto, no mesmo contexto fático apresentado, existia a possibilidade de se 

alegar a tentativa de estupro, para cuja configuração, entendia a doutrina, que deveria a 

conduta do agente criminoso estar bem caracterizada através de atos incontestes de 
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realização da “conjunção carnal”. Nesse sentido, a interrupção do intento delitivo ocorreria 

por circunstâncias alheias à vontade de seu praticante.
155

  

 

5.3  O novo tipo penal de estupro e o concurso de crimes 

 

De acordo com a síntese exposta acima, pouco campo restava para dúvidas 

atinentes a este tema, pois, pelos documentos, pudemos perceber que o tema foi pacificado.  

Relembramos que, antes do surgimento da Lei nº. 12.015 de 2009, o delito de 

estupro era regulado, pelo menos numericamente, na mesma disposição legal em que o 

encontramos hodiernamente, ou seja, no art. 213 do Código Penal. 

O delito em comentário se encontrava inserto no “Título VI - Dos crimes contra 

os costumes”, “Capítulo I - Dos crimes contra a liberdade sexual”, sendo exposto com a 

seguinte redação: 

 

Estupro 

Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou 

grave ameaça: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
156

 (Grifo nosso.) 

 

Analisando o referido tipo penal, notamos que o ponto-chave para a consumação 

do crime em comento era somente a conduta típica denominada “conjunção carnal”, nesse 

sentido é certo afirmar que esta seria a única ação capaz de consumar o delito de estupro. 

Quando acontecia a interligação do tipo penal de estupro com o de atentado 

violento ao pudor, ou seja, havendo a concomitância das ações que o indivíduo praticava, 

emergia o problema de se individualizar os atos preliminares para a consumação do 

estupro.   

Consideremos como exemplo do exposto o caso de um indivíduo que, com sua 

conduta, praticasse a ação, com violência ou grave ameaça, a fim de constranger uma 

mulher a manter conjunção carnal. E, logo após, no mesmo contexto fático apresentado, 

viesse a constranger a mesma vítima, mediante violência ou grave ameaça, a praticar 
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outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal (beijos lascivos, sexo oral e sexo 

anal). Neste caso, caracterizar-se-ia o atentado violento ao pudor.  

Cabe ressaltar que o atentado violento ao pudor encontrava-se regulado pelo art. 

214, do Código Penal, com a seguinte redação: 

 

Atentado violento ao pudor 

Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

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

conjunção carnal: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
157

 (Grifo nosso.) 

 

O operador do direito, então, ao tentar resolver o caso emblemático, deparava-se 

com a problemática de verificar a possibilidade, ou não, da utilização do instituto do 

concurso de crimes, conforme a definição da responsabilidade penal do agente criminoso.  

Entendendo ser caso de aplicar o concurso de crimes, deveria definir qual a 

espécie que melhor se adaptaria para a devida aplicação da sanção.  

Dentre as espécies de concurso, sabe-se que, pelo menos hipoteticamente, seria 

possível a utilização do “concurso material”, do “concurso formal” e do “delito 

continuado”. 

Podemos nesta oportunidade, e sem delongas, consignar que a doutrina 

majoritária, de forma pacífica, entendia dever ser aplicada a espécie de concurso material 

de crimes para a situação hipotética ora apresentada.  

No entanto, surgiu a Lei nº 12.015/2009 para intranquilidade dos aplicadores da 

lei penal. Esta lei trouxe certa insegurança jurídica para parte da doutrina e até da própria 

jurisprudência, no que tange à identificação da pertinência do concurso de crimes e, em 

caso positivo, da espécie a ser aplicada, dado o novo cenário jurídico.   

Esta inquietação que ora encontramos é concernente à nova redação do 

dispositivo penal mencionado, presente no Código Penal, e que é oriundo de um cenário 

totalmente novo que acarreta também a alteração na apresentação do dispositivo: “Título 

VI - Dos crimes contra a dignidade sexual”, e no “Capítulo I - Dos crimes contra a 

liberdade sexual”. Nestes, o tipo estupro aparece com a seguinte transcrição: 
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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.  

§ 1
o
  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.  

§ 2
o
  Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
158

 (Grifos nossos.) 

 

Podemos dizer que este dispositivo uniu, em um só tipo penal, o crime de estupro 

e do atentado violento ao pudor. Posto isto, iremos buscar as respostas concernentes à 

conclusão satisfatória do presente trabalho, porém antes devemos ressaltar que dois são os 

posicionamentos adotados pela doutrina e jurisprudência: entender o tipo penal como misto 

alternativo ou como cumulativo, conforme demonstraremos a seguir. 

Na doutrina brasileira que trata sobre o assunto, encontramos Vicente Greco que 

leciona: 

 

crimes de ação múltipla que, segundo a doutrina alemã, que primeiro 

estudou a matéria, os dispositivos que hipotisam mais de uma conduta 

são chamados de Mischgesetze (leis misturadas ou mistas), aos quais 

correspondem os Mischtatbestande (tipos misturados ou mistos). 

Delogu e Santoro, para denominá-los, usam a expressão “normas penais 

conjuntas”, que a nosso ver exprime melhor a idéia da reunião, num 

mesmo artigo, de mais de uma conduta que determinaria a incidência 

penal.
159

 

 

Como visto, Vicente Greco define os tipos penais mistos em crimes de ação 

múltipla. Já, na doutrina nacional, encontramos os referidos delitos definidos como tipos 

complexos. 

Sabendo-se que o Direito alemão exerce grande influência nas teorias do Direito 

Penal, é importante trazer à baila as lições de Beling que, sobre as leis complexas, leciona: 
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A individualização dos tipos penais não deve ser feita externamente, 

textualmente considerada como pena única, sempre deve cobrir um único 

tipo penal. Entre o direito penal encontra-se também os chamados "atos 

complexos",ou seja, aqueles que fazem aplicável a pena sempre que 

existem X ou Y. Esse ou, às vezes, significa diferentes modalidades 

equivalentes no mesmo tipo penal - chamadas leis alternativas 

complexas; mas às vezes significa uma diferença fundamental da pena 

considerada externamente unitária não é mais do que uma simplificação 

técnico-jurídica, que dispõe de vários tipos penais - chamada leis 

complexas leis cumulativas.Para determinar se é uma lei complexa de 

uma ou outra classe deve ser verificada se a sobreposição potencial 

aparecer, de acordo com seu valor, totalmente equivalente como 

variedades distintas (lei complexa) alternativa; por exemplo, c. p., 131: 

"fatos falsos ou deformados"; 217, "para o" ("nascimento ou 

imediatamente a seguir,") se cada um deles, independentemente da sua 

equivalência quantitativa representa um tipo fechado qualitativamente 

diferente (complexo cumulativo direito, por exemplo., c.) ("P., 360:" 

"perturbar ruídos ou grande alvoroço").
160

 

 

Segundo Vicente Greco, na Itália, os tipos penais que contém as características 

descritas são chamados de normas penais conjuntas.  

Nesse sentido, destaca: “Delogu e Santoro, para denominá-los, usam a expressão 

„normas penais conjuntas‟, que a nosso ver exprime melhor a idéia da reunião, num mesmo 

artigo, de mais de uma conduta que determinaria a incidência penal.”
161

 

Em seus estudos o autor
162

 salienta que o problema da definição do tipo penal 

misto está intimamente atrelado à falta de habilidade do legislador, ou seja, à precariedade 

da técnica legislativa. Ele aponta que um mesmo tipo é considerado cumulativo em 

algumas ocorrências e, alternativo em outras. E cita como exemplo, o caso de 

encontrarmos, num parágrafo uma norma alternativa porque incrimina mais de uma 

conduta dentro do mesmo tipo, mas limita a possibilidade de aplicação de mais de uma 

conduta criminosa; e em outro, normas de aplicação independente, ou seja, que também 

incriminam mais de uma conduta, sem, contudo, limitar as possibilidades de aplicação. 

Ele também identifica
 163

 o tipo penal de estupro, art. 213 do Código Penal, como 
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uma figura “híbrida”, no momento em que afirma que o artigo retromencionado é daqueles 

em que a alternatividade ou cumulatividade são igualmente possíveis. Nesse sentido, 

propõe que o referido tipo penal seja analisado à luz dos princípios da especialidade, 

subsidiariedade e da consunção, incluindo-se nesta análise o princípio da progressão. 

Para Vicente Greco, “Vemos, nas diversas violações do tipo, um delito único se 

uma conduta absorve a outra ou se é fase de execução da seguinte, igualmente violada. Se 

não for possível ver nas ações ou atos sucessivos ou simultâneos nexos causais, teremos, 

então, delitos autônomos.”
164

 

Assim, conclui o autor: 

 

 A situação em face do atual art. 213 é a mesma do que na vigência dos 

antigos 213 e 214, ou seja, a cumulação de crimes e penas se afere da 

mesma maneira, se entre eles há, ou não, relação de causalidade ou 

consequencialidade. Não é porque os tipos agora estão fundidos 

formalmente em um único artigo que a situação mudou. O que o estupro 

mediante conjunção carnal absorve é o ato libidinoso em progressão 

àquela e não o ato libidinoso autônomo e independente dela, como no 

exemplo referido. 

  

De acordo com as palavras do autor, a situação atual de interpretação do art. 213 

do Código Penal não foi alterada, pois, o que é absorvido no contexto fático são os atos 

libidinosos necessários à consumação do estupro, ou seja, os atos em progressão.  

Portanto, de acordo com o pensamento exposto pela doutrina assim se manifestou 

a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

  

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PROVAS PARA A 

CONDENAÇÃO. EXPERIÊNCIA DAS VÍTIMAS. CRIME 

HEDIONDO. LEI Nº 12.015/2009. ARTS. 213 E 217-A DO CP. TIPO 

MISTO ACUMULADO. CONJUNÇÃO CARNAL. DEMAIS ATOS DE 

PENETRAÇÃO. DISTINÇÃO. CRIMES AUTÔNOMOS. SITUAÇÃO 

DIVERSA DOS ATOS DENOMINADOS DE PRAELUDIA COITI. 

CRIME CONTINUADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.  

I - O exame do v. acórdão vergastado evidencia a existência de provas 

suficientes para amparar o juízo condenatório alcançado em primeiro 
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grau. Ademais, não se admite, na via eleita, que se proceda a nova dilação 

probatória.  

II -  O consentimento da vítima ou sua experiência em relação ao sexo, no 

caso, não têm relevância jurídico-penal. 

III - Na linha da jurisprudência desta Corte e do Pretório Excelso 

constituem-se os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor (na 

antiga redação), ainda que perpetrados em sua forma simples em crimes 

hediondos, submetendo-se os condenados por tais delitos ao disposto na 

Lei nº 8.072/90. 

IV - A reforma introduzida pela Lei nº 12.015/2009 unificou, em um só 

tipo penal, as figuras delitivas antes previstas nos tipos autônomos de 

estupro e atentado violento ao pudor. Contudo, o novel tipo de injusto é 

misto acumulado e não misto alternativo. 

V - Desse modo, a realização de diversos atos de penetração distintos da 

conjunção carnal implica o reconhecimento de diversas condutas 

delitivas, não havendo que se falar na existência de crime único, haja 

vista que cada ato - seja conjunção carnal ou outra forma de penetração - 

esgota, de per se, a forma mais reprovável da incriminação. 

VI - Sem embargo, remanesce o entendimento de que os atos 

classificados como praeludia coiti são absorvidos pelas condutas mais 

graves alcançadas no tipo. 

VII - Em razão da impossibilidade de homogeneidade na forma de 

execução entre a prática de conjunção carnal e atos diversos de 

penetração, não há como reconhecer a continuidade delitiva entre 

referidas figuras.  

Ordem denegada..
165

 

 

No mesmo sentido:  

 

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADOS 

VIOLENTOS AO PUDOR. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE 

CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. ADVENTO DA 

LEI N.º 12.015/2009. POSSIBILIDADE SEDIMENTADA. 

RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 

VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS 

QUE APLICARAM A FICÇÃO JURÍDICA ENTRE OS DELITOS DE 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MESMAS CONDIÇÕES DO 

ESTUPRO. ANÁLISE DA FRAÇÃO ADEQUADA A SER 

EFETUADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM 

CONCEDIDA.  

I. A Lei n.º 12.015/2009 permite o reconhecimento da continuidade 

delitiva entre os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, por 
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serem da mesma espécie, se presentes os requisitos elencados no art. 71 

do Código Penal. Precedentes.  

II. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da aplicação da 

teoria objetiva-subjetiva, pela qual o reconhecimento da continuidade 

delitiva dependente tanto do preenchimento dos requisitos objetivos 

(tempo, modus operandi, lugar, etc.), como do elemento subjetivo, qual 

seja, a unidade de desígnios. 

III. Hipótese na qual, apesar de a continuidade delitiva não ter sido 

aplicada entre os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, sob o 

argumento de que "tanto a ação de estupro, como as seis de atentado 

violento ao pudor, mostraram-se autônomas, contra vítimas diferentes, 

partidas de desígnios diversos", tanto o magistrado singular quanto a 

Corte Estadual, ao julgar o recurso de apelação, já haviam aplicado o 

disposto no art. 71 do Código Penal, reconhecendo, inclusive, a unidade 

de desígnios entre as condutas tipificadas como atentado violento ao 

pudor. 

IV. Unificadas as condutas praticadas pelo réu sob o mesmo tipo penal e 

reconhecido pelas instâncias ordinárias que os delitos de atentado 

violento ao pudor foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, 

lugar e modo de execução, além de terem sido praticados com unidade de 

desígnios, deve tal entendimento ser ampliado para abranger também o 

estupro, até por que este delito foi praticado nas mesmas condições 

daqueles. 

V. Aplicando-se retroativamente a Lei n.º 12.015/2009, por ser mais 

benéfica ao réu, deve o Juízo das Execuções Penais reconhecer a 

incidência da regra do crime continuado em relação aos delitos cometidos 

pelo paciente, nos termos do art. 71 do Código Penal, aplicando, 

motivadamente, a fração de aumento que julgar adequada à hipótese. 

VI. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.
166

  
 

 

Andreucci, ao comentar a decisão da Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, 

menciona:  

 

A posição adotada pela Quinta Turma do STJ, entretanto, diverge da 

posição já adotada em casos análogos pela Sexta Turma da mesma Corte, 

que vem entendendo ser crime único a prática de conjunção carnal e 

outro ato libidinoso contra a mesma vítima, em uma mesma 

oportunidade, sendo permitida, ainda, se o caso, a continuidade delitiva. 

É que a Sexta Turma do STJ adota a tese do tipo misto alternativo, 

sustentando a existência de um núcleo do tipo comum – caracterizado 

pelo verbo “constranger” – a ambas as práticas criminosas – conjunção 

carnal e ato libidinoso diverso.
167
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E ainda conclui: 

 

A nosso ver, andou bem a Quinta Turma do STJ ao adotar a posição mais 

consentânea com a proteção da dignidade sexual, no particular aspecto da 

liberdade sexual, bem jurídico merecedor de tutela especial, ainda mais 

considerando-se a vulnerabilidade intrínseca das vítimas de crimes 

sexuais, independentemente de sua idade ou condição, indelevelmente 

estigmatizadas por conduta criminosa hedionda e merecedora de intensa 

reprovação social.
168

 

 

Em sentido contrário, Fuhrer, em sua tese de doutorado
169

 já defendia a ideia de 

um tipo penal de estupro baseado na tese unitária, seguindo o avanço legislativo de outros 

países. 

Entendia este autor, que a questão de fundo envolvendo o estupro e o atentado 

violento ao pudor consistia, única e conceitualmente, em seu conteúdo, uma vez que a 

vítima, nestes crimes, é instrumentalizada pelo agressor e, em decorrência dessa agressão, 

tem a sua dignidade de pessoa humana violada, já que este é o verdadeiro objeto tutelado 

pelos tipos de violência sexual.  

O autor ainda pondera que a situação é simples de ser avaliada, pois a conduta 

típica visa a coisificação da pessoa humana - praticada através do ato libidinoso, mediante 

violência ou ameaça -, que antes da alteração legislativa era previsto em tipos penais 

diferentes que cominavam exatamente a mesma pena. 

Segundo Fuhrer: 

 

Não se trata de tipo novo ou adaptado, mas de mero desencobrimento de 

tipo penal já existente. De fato, o texto contém exatamente os mesmos 

elementos dos arts. 213 e 214 do Código Penal, com a vantagem de 

demonstrar com clareza que o estupro é uma modalidade de ato 

libidinoso forçado, cujo bem de referência é a dignidade da pessoa 

humana, como de resto é também o atentado violento ao pudor. 

É indiferente que a coisificação da pessoa da vítima se dê por a 

submissão a coito anal, oral, vaginal, mordidas, esfregões, arranhões ou 
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qualquer outro ato capaz de desafogar ou incrementar, ainda que 

parcialmente, a pulsão sexual criminosa. 
170

 

 

Quando da defesa de sua tese, o autor supramencionado já argumentara acerca da 

classificação do tipo penal que ora encontramos em nosso ordenamento jurídico. Ele 

conceituava o novo tipo penal de estupro como “misto alternativo”; detentor de um único 

núcleo, no qual a consumação poderia ocorrer de duas maneiras: a conjunção carnal ou 

qualquer outro ato libidinoso, mediante a violência real ou psíquica. Tal possibilidade de 

qualificação do crime só é possível em decorrência da identidade do bem jurídico tutelado: 

a dignidade da pessoa humana. 

Neste sentido, Fuhrer afirma: “O objeto jurídico tutelado é a dignidade da pessoa 

humana, e não os costumes ou a moralidade, que classificam as carnes humanas em partes 

mais ou menos nobres, conforme a localização, ao modo dos magarefes.”
171

  

Quanto ao tema da alteração legislativa, Nucci entende tratar o estupro e o 

atentado violento ao pudor de um tipo misto alternativo - configurando crime único - se na 

prática, o delito for praticado contra a mesma vítima. Nesse sentido: 

 

O concurso de crime altera-se substancialmente. Não há mais 

possibilidade de existir concurso material entre estupro e atentado 

violento ao pudor. Aliás, conforme o caso, nem mesmo o crime 

continuado. Se o agente constranger a vítima a com ele manter conjunção 

carnal e cópula anal comete um único crime de estupro, pois a figura 

típica passa a ser mista alternativa. Somente se cuidará de crime 

continuado se o agente cometer, novamente, em outro cenário, ainda que 

contra a mesma vítima. Outro estupro. Naturalmente, deve o juiz 

ponderar, na fixação da pena, o número de atos sexuais violentos 

cometidos pelo agente contra a vítima. No caso supra mencionado, 

merece pena superior ao mínimo aquele que obriga a pessoa ofendida a 

manter conjunção carnal e cópula anal. 
172

  

 

Acerca desta celeuma, assim se manifestou a Sexta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça: 
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EMENTA (TOTAL): “ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR. LEI N. 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 consequente 

redimensionamento das penas. Registrou-se, inicialmente, que, antes das 

inovações trazidas pela Lei n. 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 à prática do delito de estupro, por caracterizar o 

chamado prelúdio do coito (praeludia coiti), ou de determinar se tal 

situação configuraria concurso material sob o fundamento de que seriam 

crimes do mesmo gênero, mas não da mesma espécie. A Turma concedeu 

a ordem ao fundamento de que, com a inovação do Código Penal 

introduzida pela Lei n. 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 dessa 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 um 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 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 n. 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 n. 

12.015/2009, e, via de consequência, 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 circunstâncias judiciais 

previstas no art. 59 do CP para fixação da penabase, 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 conjugação 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 n. 7.210/1984”.
173
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No julgamento do Habeas Corpus supramencionado firmou-se o entendimento de 

que o crime de estupro e atentado violento ao pudor constituem uma figura típica comum, 

configurando o denominado “tipo misto alternativo”, pois possuem um núcleo “comum” 

alicerçado na expressão “constranger”. Cabe ressaltar que seria possível, no máximo, 

aplicar ao caso o instituto da continuidade, utilizando de uma interpretação mais elástica.  

Portanto fica claro que, ao adotar este entendimento, a nova redação do art. 213 

do Código Penal, efetuada pela Lei nº. 12.015/09, é muito mais benéfica, pois sobre o 

acusado pela prática da conjunção carnal e de outro ato libidinoso contra a mesma vítima 

recai um crime único; e, uma vez condenado, cumprirá uma pena que pode variar de no 

mínimo de seis e no máximo de dez anos.
174

  

Tal constatação corrobora a prática de nossos tribunais que já haviam se 

posicionado no sentido de aplicar ao acusado do referido crime a pena mínima de 12 anos 

de reclusão.
175

 

 

5.4 Posicionamento frente ao problema 

 

Percebemos nitidamente, ao explanar sobre a problemática do estupro e do 

concurso de crimes no item 5.3, que, na atualidade, são apontadas duas soluções ao 

problema de imputação e responsabilização de dois estupros. Na prática, o Superior 

Tribunal de Justiça não pacificou o problema, pelo contrário, trouxe mais insegurança 

jurídica, posto que as suas turmas adotaram posicionamentos divergentes. 

A Quinta Turma considera que as práticas de “constranger” alguém a conjunção 

carnal e a outro ato libidinoso, mesmo tendo sido reunidas em um mesmo tipo penal, 

cominarão ao agente criminoso punição individualizada, uma vez tratar-se de condutas 

distintas; configurando, assim, um tipo misto cumulativo. Já a Sexta Turma considera que 

o estupro e o atentado violento ao pudor, cometidos contra a mesma vítima e no mesmo 

contexto, constituem crime único. 

Observamos durante nossa pesquisa que, adotando a posição defendida pela Sexta 

Turma para a solução do caso concreto, teríamos a possibilidade de aplicar o instituto do 
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crime continuado
176

, existindo, na hipótese do caso concreto, a realização de mais de uma 

conduta por parte do agente criminoso. Neste contexto, seria atribuído um acréscimo na 

sanção a ser imputada ao condenado, respeitando a regra que impede a imposição de pena 

que ultrapasse aquela fixada quando aplicado o concurso material.  

Entretanto, se adotarmos a posição da Quinta Turma, o operador do direito, ao 

aplicar a lei penal, estaria frente à possibilidade de imposição do instituto do concurso de 

crime material
177

, o que acarretaria a necessária somatória das penas a serem cominadas ao 

condenado.  

De pronto podemos descartar a possibilidade de aplicação do instituto do 

concurso formal de crime
178

, pois para a utilização deste modo de concurso parece mais 

lógico que a “conduta” seja caracterizada por um ato inserto em outro crime, o que não 

acontece no caso em estudo. 

Pesquisando sobre a possibilidade, um tanto paradoxal, da aplicação deste 

concurso na prática do estupro, podemos identificar a sua utilização na hipótese citada por 

Noronha, que expõe o seguinte caso: “O agente que contaminado de moléstia venérea 

estupra comete concurso formal de crimes. A ação é única - a conjunção carnal e único seu 

desígnio ou fim: possuir a vítima, desafogar a luxúria”.
179

 

Dentro desse contexto parece mais acertada a posição adotada pela Sexta Turma 

do Superior Tribunal de Justiça que acolheu a tese de que a hipótese acima configura crime 

único. 

Após a exposição das posições disponíveis para solucionar o problema, faremos 

nossas observações sobre o tema. Primeiramente, cabe consignar o que leciona Fragoso a 

respeito da classificação dos tipos:  

 

Classificam-se também os tipos em simples e mistos. Tipos simples são 

aqueles que descrevem uma única espécie de conduta punível (ex. art. 

215). Tipos mistos são os que descrevem mais de uma espécie de 

conduta. Fala-se aqui em tipos mistos alternativos e cumulativos. Os tipos 

mistos alternativos são muito numerosos. Correspondem a casos em que 
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o legislador incrimina da mesma forma, alternativamente, hipóteses 

diversas do mesmo fato, todas atingindo o mesmo bem ou interesse, a 

todas atribuindo o mesmo desvalor. [...] Apresenta o tipo misto 

alternativo, realmente, um conteúdo variável, porque descreve não uma, 

mas, várias hipóteses de realização do mesmo fato delituoso. O 

característico destes tipos é que as várias modalidades são fungíveis, e a 

realização de mais de uma não altera a unidade do delito. Isto não ocorre 

com os chamados tipos cumulativos. Esta designação é evidentemente 

imprópria: não há tipos cumulativos. Há disposições legais que contêm, 

independentemente, mais de uma figura típica de delito, ou seja, nas 

quais há tipos cumulados. Nestes casos, haverá sempre concurso, em caso 

de realização de mais de um tipo. São exemplos de leis mistas 

cumulativas os arts. 135, 180, 208, 242, 244, 248, 326, etc.
180

 

 

Oportuno também citar a diferenciação dos tipos alternativo e cumulativo 

elaborada por Tubenchlak que leciona: 

 

No tipo misto alternativo, o agente responderá por um só crime tanto se 

perfizer uma conduta dentre as enunciadas alternativamente quanto na 

hipótese de vulnerar mais de um núcleo. Exemplos: os tipos dos arts. 122 

CP (“induzir”, “instigar” ou “auxiliar”), 150 CP (“entrar” ou 

“permanecer”), 160 CP (“exigir” ou “receber”), 161 CP (“suprimir” ou 

“deslocar”), 163 e 165 CP (“destruir”, “inutilizar” ou “deteriorar”) e 

ainda o tipo do art. 12 da Lei n 6.368/76 (“importar”, “exportar”, 

“remeter”, “preparar”, “produzir”, “fabricar”, “adquirir”, “vender”, 

“trazer consigo”,” etc.)”. 

No tipo misto cumulativo, onde igualmente existe mais de um núcleo, 

torna-se obrigatória a multiplicidade de condutas por parte do agente para 

que o delito se tenha por consumado. Exemplos: art. 242 CP (“ocultar... 

suprimindo ou alterando”) e art. 243 CP (“deixar”... ocultando-lhe... ou 

atribuindo-lhe”).  

(...) 

Em alguns dispositivos legais, constata-se um agrupamento de tipos que, 

à primeira vista, se supõe tratar-se de um tipo misto cumulativo, quando, 

na verdade, não passa de “tipos acumulados” (Heleno Cláudio Fragoso, op. 

cit., pág.174). Exemplos: arts. 135, 171, §2º, 175, 177, § 1º, 187, 208 e 248 

CP; art. 4º da Lei nº 4.898/65, que revogou parcialmente o art. 350 CP. 

Aqui, obviamente, haverá somatório de penas se mais de uma conduta for 

praticada. 
181

 (Grifo nosso.) 

 

Feitos os esclarecimentos necessários a respeito da conceituação dos tipos mistos 

alternativos e cumulativos, passaremos agora ao enfrentamento da questão de fundo. 
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No passado, já ensinava Hungria:  

 

Não é o estupro senão uma forma especial do constrangimento ilegal (art. 

146) transladada para o setor dos crimes contra os costumes. A relação 

direta de meio e fim entre o emprego da violência (vis corporalis ou vis 

compulsiva) e a conjunção carnal é que caracteriza, objetiva e 

subjetivamente, o estupro, que sem dúvida, é o mais grave entre os 

atentados à liberdade sexual. Seus essentialia podem ser assim alinhados: 

a) conjunção carnal com mulher dissensiente; b) emprego de violência ou 

grave ameaça; c) dolo específico. 
182

   

 

Como se observa, Hungria simplifica o tipo penal de estupro comparando com o 

crime de constrangimento ilegal, sendo este último remanejado para os crimes contra os 

costumes, aperfeiçoando o tipo penal em análise para a hipótese de tutelar o crime 

mencionado. Esta citação do autor, que ora comentamos, nos faz acreditar que o tipo de 

estupro, em essência, nada mais é do que um tipo penal complexo, com característica de 

crime único.  

No mesmo sentido, Nucci afirma: 

  

Complexo em sentido amplo, que é a forma anômala de delito complexo, 

pois o tipo penal engloba um outro tipo associado a uma conduta lícita 

qualquer. Como exemplo, pode-se mencionar o estupro, formado de um 

constrangimento ilegal (crime previsto no art.146 do CP) associado à 

relação sexual (por si só, conduta lícita).
183

 

 

Como regra geral, entende a doutrina que os tipos penais se classificam em 

simples e mistos, sendo aqueles entendidos quando compostos por uma única espécie de 

conduta punível; e, dentre estes, entende-se que descrevem mais de uma conduta delituosa. 

Sendo este último dividido, ainda, em misto cumulativo e alternativo.  

Deste modo, podemos dizer que, no tocante à redação anterior, o tipo penal de 

estupro já apresentava elementos que o caracterizavam como complexo, requisito não 

alterado com a reformulação efetuada pela Lei nº. 12. 015/09.  
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Quanto à sua definição em misto alternativo ou cumulativo, entendemos tratar-se, 

no art. 213 do Código Penal, de uma figura híbrida, já que dependendo da interpretação é 

possível sustentar as duas posições. 

Ainda ressaltamos que a atual caracterização do estupro não traz nenhuma 

novidade revolucionária, pois já encontrávamos em nosso ordenamento tipos penais com 

redação semelhante, em que o legislador utiliza da fungibilidade para abranger situações 

aparentemente iguais.  

Para a análise do referido tipo penal de estupro, devemos considerar: a conduta, 

ou seja, a unidade ou não de desígnios; a autonomia destes na situação fática; e seu nexo 

causal aliados à vontade do agente. 

Devemos utilizar de elementos mais objetivos e não subjetivos, já que o problema 

do concurso de crimes, no que tange ao estupro, está baseado em uma imperfeição 

legislativa. Sendo assim, o operador do direito não pode, alicerçado em questões de 

política criminal e através de interpretação, corrigir uma eventual falta de técnica.  

O que qualifica o atual tipo de estupro como tipo misto alternativo é a sua 

fungibilidade, a exemplo do que já ocorre com outros tipos penais que se fazem presentes 

em nosso ordenamento jurídico, como o art. 33 da Lei nº 11.343/06, de tráfico de drogas. 

Ademais, na atualidade, o bem jurídico tutelado foi elevado a bem constitucional, 

qual seja, a dignidade da pessoa humana. Neste ponto encontrávamos óbice ao 

reconhecimento da sua unidade de bens afetados.   

Notadamente para o reconhecimento do instituto do concurso de crimes é 

necessário o requisito imprescindível: que o estupro e o atentado violento ao pudor sejam 

realizados através de vários atos distintos entre si.  

Deste modo, não tem o jurista liberdade de interpretar a lei buscando argumentos 

de que o reconhecimento de crime único traria um enfraquecimento ao Estado 

Democrático de Direito e ao novo bem jurídico tutelado que é a dignidade da pessoa 

humana. 

Além disso, como já tivemos a oportunidade de mencionar, ocorre o crime 

continuado quando o agente pratica dois ou mais crimes definidos como da mesma espécie, 
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em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, sendo considerado 

crime único ou continuação do primeiro conforme a tese a ser defendida.  

Para a configuração do crime, nosso legislador adotou a “teoria da ficção 

jurídica”. Para esta teoria, a pluralidade de crimes caracterizaria ou, pelo menos em tese, 

configuraria o instituto do concurso material. Isto obriga o operador do direito a, através de 

dispositivo legal, presumir a existência de um só crime, ou seja, os qualifica como “crime 

continuado”. 

Certamente, a nosso ver, a discussão já esta superada. Com o advento da Lei nº 

12.015/09 e a exclusão do crime de atentado violento ao pudor como tipo penal autônomo, 

não há que se falar na aplicação do instituto do concurso material, nem na consequente 

somatória das penas.  

Nesse sentido, o agente que praticar o coito vaginal e outros atos libidinosos 

contra a mesma vítima terá garantido o afastamento do concurso material em decorrência 

da nova realidade penal, reconhecida a continuidade delitiva. Sendo possível tal aplicação, 

inclusive, para as hipóteses de estupro contra vítimas diferentes. 

Logicamente, isto só será possível, presentes os requisitos do art. 71, Caput do 

Código Penal.  

Entretanto, se os atos libidinosos ou de conjunção carnal forem dirigidos contra 

vítimas diferentes e, nas mesmas condições supramencionadas, poderá ser aplicada a regra 

do crime continuado especial, art. 71, parágrafo único do Código Penal. 

Resta claro que estamos diante de uma norma penal mais benéfica; e que se trata 

de uma autêntica situação de abolitio criminis, com eficácia retroativa que alcança os casos 

julgados nos quais foi reconhecida a figura do concurso material entre o estupro e o 

atentado violento ao pudor. 

Assim, para nosso entendimento, a Lei 12.015/09 revogou o art. 214 do Código 

Penal, o que obriga a revisão das penas para readequar a quantidade da sanção aplicada à 

nova realidade.  

Certo é que ficamos no meio do jogo de interesses políticos - no qual o direito 

penal figura como salvador da pátria, por meio dos operadores do direito -, que não 

podemos aceitar. Nesse sentido, Russi comenta: 
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Basicamente, a Quinta Turma pensa “desse” e a Sexta Turma, “daquele” 

jeito. Convém dizer que, tradicionalmente, a vacilância existente naquele 

tribunal se resume em “pró” ou “contra” o acusado em processo penal. 

Em outras palavras, na Quinta Turma encontramos uma aplicação 

“hermética” do direito penal; institutos penais são observados em favor 

da sociedade, não em favor daquele que a Constituição da República 

determina – o acusado –; já na Sexta Turma, podemos observar a 

aplicação “constitucional” do direito penal, segmento jurídico mais 

sensível à moldura axiológica inaugurada pela Ordem Constitucional de 

1988. 

Com efeito, o direito penal é por vezes encarado como mero mecanismo 

de contenção das mazelas existentes na sociedade contemporânea. A 

história demonstra que essa concepção é extremamente falha e, 

principalmente, desonesta. Falha na medida em que, há mais de três 

séculos em operação, não rendeu nenhum resultado feliz, e nem sinaliza a 

possibilidade de atingimento de seu “fim proposto”. Desonesta em razão 

de travestir o direito penal de o “salvador”, o que é, como sabidamente, 

caminho impérvio, ínvio, intransitável, etc. O direito penal nacional é o 

segmento jurídico que possui competência derivada diretamente da 

Constituição da República; o valor fundamental do princípio da liberdade 

constitui-se em tábua principiológica de todo o sistema normativo penal. 

E essa noção se sobrepõe formal e materialmente a qualquer regra de 

cunho processual ou material (por exemplo, a formação da tipicidade, 

etc.)
184

 

 

Finalmente, de acordo com as observações supramencionadas, concluímos que, no 

atual Estado Democrático de Direito, utilizar o direito penal, desrespeitando direitos e 

garantias individuais expostos na Constituição Federal, fere igualmente o princípio da 

dignidade humana. Não se pode transgredir normas que privilegiam a liberdade a fim de 

resguardar a sociedade, mesmo sob a alegação de existir injustiça ao ignorar um crime - o 

que não é o caso -, pois com a aplicação do instituto do crime continuado existe a 

possibilidade de uma pequena correção do sistema jurídico através do acréscimo na pena 

do criminoso.  
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CONCLUSÃO 

 

Durante a realização do presente trabalho de pesquisa, ao buscar elementos 

capazes de formar um panorama geral acerca do crime de estupro, percebemos que este 

tipo de delito esteve presente e causou inquietação nas mais diversas civilizações. 

Podemos dizer que nem o afastamento geográfico entre os povos teve o condão de 

mudar a característica principal do crime de estupro: a violência para a satisfação da 

lascívia. 

O grande questionamento da atualidade é a identificação do bem jurídico tutelado, 

já que houve uma grande evolução no pensamento do homem em relação à proteção do 

indivíduo e sua dignidade. 

Inicialmente, sequer se cogitava acerca da figura do bem jurídico; mas, com o 

passar do tempo, houve a identificação de valores, ou seja, do que seria relevante ou não 

para a tutela penal, e passou-se a proteger a moral e a liberdade como elementos principais 

nos crimes sexuais. 

Superada a fase de defesa de valores morais e elevando o ser humano como 

elemento essencial para a manutenção do Estado, houve um fortalecimento de normas 

jurídicas de proteção ao indivíduo.    

Nesse contexto, encontramos na Modernidade, ou seja, após a Segunda Guerra 

Mundial, a valorização do ser humano a partir da incipiente preocupação com a proteção 

dos direitos humanos. 

No Brasil, o marco deste período de elevação e valorização do ser humano se deu 

em 1988, após a promulgação da Constituição Federal, intitulada de Constituição Cidadã, 

razão pela qual o Estado passou a tutelar de maneira mais humanista os seus cidadãos.  

Diversos direitos e garantias considerados fundamentais ao homem foram 

positivados, cabendo aos seus detentores exercer sua cidadania fazendo valer essas 

prerrogativas. 

Importante notar que o Brasil tem o mérito de ter transformado sua organização 

em um Estado Democrático de Direito, deixando consignado que a “dignidade da pessoa 

humana” é um princípio norteador da pátria. 
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Então, com a edição da Lei nº. 12.015/09, o nosso legislador reafirmou os valores 

fundamentais de Direitos Humanos já que, ao rotular os crimes sexuais como “Crimes 

contra a dignidade sexual”, integrou os elementos fundamentais da dignidade ao Código 

Penal. 

O principal mérito do legislador foi expandir o conceito de bem jurídico, pois 

fulminou a discussão a respeito da definição do bem tutelado, às vezes identificado como a 

moral sexual, e em outras, como a liberdade sexual, o que tornava a análise muito simplista 

e deixava de lado o que realmente importava: o ser humano instrumentalizado pelo agente 

criminoso que visava a sua satisfação sexual.    

Além disso, outro ponto que merecia ser revisto há muito tempo era a adequação 

de seu sujeito passivo. Não era mais possível aceitar a tese de que só a mulher poderia ser 

o sujeito passivo no que concerne ao tipo penal de estupro. 

Visivelmente, o homem também era vitimizado em diversas oportunidades e seus 

agressores acabavam sendo punidos, através da técnica jurídica, por um crime 

aparentemente menos grave, ou seja, o delito de atentado violento ao pudor. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 que trazia uma igualdade de 

sexos, não havia mais justificativa para o operador do direito deixar de tipificar o delito 

referido como estupro, razão suficiente para se efetuar a adequação de nosso estatuto 

penal.  

No ponto concernente à aplicação do concurso de crimes no novo tipo penal de 

estupro, entendemos que não foi intenção do legislador criar uma norma que viesse trazer o 

inconveniente tema à baila. 

Acreditamos que ele quis simplificar unificando os delitos de estupro e de 

atentado violento ao pudor e adotando a denominada tese unitária. Mas, como ocorre na 

prática de nossos tribunais, mediante uma tese que se apresente mais adequada aos anseios 

da sociedade no combate a criminalidade, passou-se a deturpar a norma que trata sobre o 

estupro e aplicar-se o concurso material de crimes. 

Parece-nos inaceitável tal interpretação, por tratar-se de crime único. E, em última 

instância, seria o caso de aplicar-se o instituto da continuidade delitiva, pois não cabe ao 
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operador do direito, pelo menos em matéria penal, corrigir uma falha técnica do legislador, 

sob pena de violar o princípio fundamental que é o da legalidade. 

Nesse sentido, o legislador penal reconhece que falhou gravemente, tanto que, no 

projeto do novo Código Penal, separa novamente as figuras típicas do estupro e do 

atentado violento ao pudor e acaba com o termo “conjunção carnal” que tantas dúvidas 

interpretativas traz na prática. O novo texto legal que trata do delito de estupro discrimina 

expressamente o termo “conjunção vaginal”, integrando também os termos “conjunção 

anal” e “oral”. 

Diante deste panorama, aguardamos a entrada em vigor do novo Código Penal, 

ainda em tramitação, com a expectativa que este possa dirimir os impasses existentes. 
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