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RESUMO 

 
A Lei 12.015/2009 foi responsável por promover grandes mudanças no Código 

Penal brasileiro no Capítulo referente aos crimes sexuais. Entre essas mudanças, 
houve a revogação do crime referente a presunção de violência e a inserção do tipo 

penal autônomo denominado estupro de vulnerável. Tal crime teve como finalidade 
por fim as divergências doutrinárias e jurisprudenciais em relação à violência 
presumida. Contudo, a criação desse tipo penal não foi bastante para acabar com as 

divergências, vez que a definição de vulnerabilidade não se coaduna com a 
realidade da sociedade brasileira no que pertine a autodeterminação sexual de 

crianças e adolescentes. O que se pode notar atualmente é que cada vez mais cedo 
o adolescente tem contato com assuntos e informações a respeito da sexualidade e, 
portanto, a vulnerabilidade deve ser analisada de acordo com cada caso concreto. 

Chama-se ainda a atenção para o fato de que deve se permitir ao aplicador da 
norma que este possa analisar os fatores, bem como as circunstâncias em que se 

deu o fato levando-se em conta, por exemplo, o consentimento do suposto ofendido.  
 
Palavras-chave: Crimes sexuais. Estupro de vulnerável. Vulnerabilidade. Presunção 

de violência. Autodeterminação sexual. Realidade social 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito surgiu como forma de regulamentar as relações sociais. A função 

do intérprete é aplicar a norma naquele caso específico, em determinadas situações. 

A aplicação mecânica da norma gera consequências desastrosas. Por essa razão, 

cabe ao intérprete utilizar os princípios e regras de hermenêutica.  

 

Sobre os delitos sexuais existe uma imputação penal, sendo que quando 

relacionados aos menores de 14 anos este se torna um tema bastante polêmico, 

pois em 2009 elaborou-se a lei 12.105, que relaciona aos crimes de estupros. 

 

Diante disso coloca-se a figura do vulnerável, que tem essa expressão 

explicita primeiramente na legislação, que abrange os menores de 14 anos, que na 

visão do legislador são mais frágeis, exigindo assim uma maior proteção do Estado 

diante do menor. 

 

Existe na doutrina questionamentos relacionados a vulnerabilidade absoluta 

e relativa do menor, mas vale destacar que quando se fala em um menor que teve 

algum tipo de relacionamento sexual anteriormente a tal fato pode ser colocado 

como um menor em vulnerabilidade relativa, sendo assim a absoluta seria somente 

para os quais não tiveram nenhum tipo de relacionamento sexual. 

 

Deve-se assim questionar ao analisar o princípio constitucional da Dignidade 

da pessoa humana, ou seja, um menor de 14 anos em hipótese alguma deve ser 

questionado em relação a sua vulnerabilidade, existindo assim um choque de 

realidade com a abordagem feita anteriormente. 

 

Sabe-se que a sociedade muda, assim como os seus conceitos o que 

impede que o Direito seja imutável. Por esse motivo, situações que envolvam 

vulneráveis, representados neste momento pelos menores de 14 anos apenas, 

exigem maior acuidade por parte do julgador, eis que vários outros fatores sociais 

estão inseridos nos casos concretos levados ao Judiciário, não cabendo aos 

tribunais apenas aplicar a lei sem fazer uma interpretação do caso concreto. 
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Analisa-se inicialmente o caso de um menor de 14 anos que já tenha 

praticado ato sexual e já se relacionou com outras pessoas, sendo tal ato praticado 

diante o consentimento do menor, ainda considerado uma violência absoluta ou 

relativa. Diante de uma presunção de que o menor tenha experiências sexuais, pode 

ser promovido algum tipo de benefício para o acusado de estupro de menor de 14 

anos? 

 

Sendo assim o objetivo da pesquisa foi analisar o conceito de vulnerável sob 

uma perspectiva de maior amplitude, levando em consideração as 5 constantes 

mudanças ocorridas no âmbito social. 
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1. O MENOR VULNERÁVEL 

 

O presente de estudo tem como finalidade conceituar e estudar sobre a 

vulnerabilidade do menor e os quesitos que envolvem a liberdade sexual e por fim 

conceituar e verificar os requisitos que envolvem a violência sexual. 

 

1.1 DA VULNERABILIDADE DO MENOR 

 

Vivemos em uma sociedade em constantes mutações e evoluções. Tal fato 

exige que o ordenamento jurídico esteja sempre buscando adequar-se ao período 

histórico-cultural em que está inserido, fazendo com que o Direito esteja sempre em 

considerável atraso, visto que primeiramente as coisas acontecem no mundo dos 

fatos, para posteriormente o legislador acompanhar e moldar os ditames legais com 

a edição de novas leis para regular, punir ou descriminalizar condutas (GRECO, 

2010). 

 

 Da mesma forma acontece com as mudanças sofridas na sociedade que 

refletem nos direitos relativos à dignidade sexual. Não é difícil perceber as 

transformações que ocorrem de geração a geração; basta recordar os relatos das 

gerações passadas, como as de nossos pais e avós, para perceber a diferença com 

que era tratada a sexualidade em tempos antigos (GRECO, 2010). 

 

Sendo assim vulnerável significa uma pessoa frágil, incapaz, que não podem 

se defender sozinhas ou que estejam desprotegidas de algum ato. O termo aqui 

tratado é em face as mulheres entra 12 e 14 anos, que possuem 

maior fragilidade perante outros grupos da sociedade, muitas vezes que não 

conseguem se defender, como no caso do estupro. Existe uma proteção maior 

quando se trata de uma pessoa vulnerável. Até a sociedade, quando se depara 

com um indivíduo vulnerável em estado que não consegue se defender, dispõe-se 

a ajudá-lo, porque o instinto humano repele atos desagradáveis para o próximo, a 

Constituição Federal resguarda e protege (ALEIXO, 2010).  

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
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mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando nesse sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem à pessoa proteção tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável (SARLET, 2001, P.60). 
 

São vulneráveis então quem ainda não completou quatorze (14) anos de 

idade (será cessada à zero hora do dia em que o sujeito passivo faz seu aniversário 

de 14 anos); quem não tem entendimento para a prática do ato sexual, em razão de 

doença mental; quem não pode oferecer resistência, como o uso o uso, voluntário 

ou não, de drogas ou bebidas alcoólicas (BASTOS, DESLANDES, 2005). 

 

Além dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, 
gozam a criança e o adolescente do direito subjetivo de 
desenvolvimento físico, mental, moral espitiritual e social, 
preservando-se sua liberdade e dignidade 
(ANDREUCCI,2008,P.163). 
 

  A presunção de violência prevista no crime do artigo 217-A do Código Penal 

(ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 

anos) não deve ser interpretada como absoluta, devendo o consentimento do menor 

ter importância significativa (GRECO, 2010). 

 

Aludido fato merece investigação e interpretação aprofundada, objetivando 

aferir se o menor é realmente pessoa vulnerável. Pessoa vulnerável é aquela que 

não pode oferecer resistência ou incapaz de discernir sobre a prática de atos 

sexuais (BASTOS, DESLANDES, 2005). 

 

Nos dias de hoje, impossível crer que um adolescente com menos 14 anos de 

idade não tenha discernimento sobre sua vontade sexual. Somente deverão ser 

considerados vulneráveis aqueles que comprovadamente incapazes de 

compreender a natureza dos atos sexuais, ou que, por qualquer outro motivo, não 

possam oferecer resistência. A finalidade da legislação é dar proteção a quem dela 

precisa, e não tolher a vontade sexual do ser humano (ALEIXO, 2010).  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º 8.069/90 (BRASIL, 
1990), circunscreve a adolescência como o período de vida que vai 
dos 12 aos 18 anos de idade. A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) delimita a adolescência como a segunda década de vida (10 
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aos 19 anos) e a juventude como o período que vai dos 15 aos 24 
anos. O Ministério da Saúde toma por base a definição da OMS, 
definindo o público beneficiário como o contingente da população 
entre 10 e 24 anos de idade (ANDREUCCI,2008,P.163). 
 

Se considerarmos que todo adolescente menor de 14 anos de idade é 

vulnerável, presumindo a violência absoluta, estaremos diante de uma aberração 

sem balizas, pois todos aqueles garotos menores de idade que namorassem 

menores com menos de 14 anos, mesmo com o consentimento de seus pais, teriam 

de ser apreendidos e punidos porque infratores casa (GOMES, CUNHA, 2009). 

 

Por esta razão, é que a Autoridade Policial ao se deparar com a notícia de 

que um menor de 14 anos foi “abusado” sexualmente, deve ter muita cautela na 

decisão de lavrar ou não o auto de prisão em flagrante. Deve levar em conta seu 

consentimento e capacidade de entendimento para exercer livremente sua 

sexualidade, até porque, se tem percepção, não precisará da proteção da lei. 

Havendo dúvidas, a instauração de inquérito policial por portaria será a providência 

mais adequada (NUCCI, 2009). 

 

A qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 
demais seres humanos (SARLET, 2001, P.60). 
 

É certo que para muitos a maioridade de um investigado pode acoimar a 

conduta de imoral, mas para os aplicadores do direito cabe tão somente avaliá-la 

perante o direito (BASTOS, DESLANDES, 2005). 

 

Tanto assim, que muitos dos supostos estupradores, não obstante 

condenados em primeiro grau, estão sendo absolvidos pelos Tribunais de Justiça, 

vez que não entendida a violência presumida de forma absoluta (NUCCI, 2009). 

 

Vulnerável é qualquer pessoa em situação de fragilidade ou perigo, pelo que 

aborda a vulnerabilidade da seguinte forma:  
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A lei não se refere aqui à capacidade para consentir ou à maturidade 
sexual da vítima, mas ao fato de se encontrar em situação de maior 
fraqueza moral, social cultural, fisiológica, biológica etc. Uma jovem 
menor, sexualmente experimentada e envolvida em prostituição, 
pode atingir às custas desse prematuro envolvimento um 
amadurecimento precoce. Não se pode afirmar que seja incapaz de 
compreender o que faz. No entanto, é considerada vulnerável, dada 
a sua condição de menor sujeira à exploração sexual (CAPEZ, 2014, 
P. 81). 
 

A bem da verdade, é que os conceitos de sexualidade evoluíram 

significativamente, sendo ingênuo acreditar na ausência de ciência dos adolescentes 

sobre o tema nos dias atuais. A legislação deve ser aplicada com a finalidade de 

proteção da vontade sexual e nunca de oprimi-la (ALEIXO, 2010).  

 

Com o advento da Lei 12.015/09, optou corretamente o legislador por tutelar, 

em tipo penal autônomo, as pessoas cujo consentimento para a prática do ato 

sexual não se exterioriza de forma válida, afastando-se, assim, a tipificação por 

extensão dos artigos 213 e 214 combinados com o artigo 224 do Código Penal 

(GRECO, 2010). 

 

A expressão presunção de violência deu lugar ao termo vulnerável, 

mantendo-se o rol taxativo daqueles que, em tese, não possuem condições de 

consentir de forma válida com a prática sexual, seja ela a conjunção carnal ou 

qualquer outro ato libidinoso (NUCCI, 2009). 

 

A sexualidade humana é ao mesmo tempo estímulo sexual, 
orientação sexual, o prazer sexual que se constroem na relação 
entre as pessoas num processo simbólico, cultural, político, 
ideológico (LOPES, 2008, ONLINE). 
 

À luz do caput do artigo 217-A e seu §1° do Código Penal, vulneráveis são 

os menores de 14 anos, os enfermos ou deficientes mentais, e aqueles que, por 

outra causa, não puderem oferecer resistência (GRECO, 2010). 

 

Não obstante a lei ter elencado os sujeitos passivos do crime, é de suma 

importância conceituar adequadamente o termo vulnerabilidade, a fim de se 

compreender o real alcance da norma em questão. Caso contrário, estaríamos 
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diante de situações em que a presunção de incidência da norma seria considerada 

absoluta, de modo que bastaria a vítima, por exemplo, juntar ao processo sua 

certidão de nascimento, atestando idade inferior a 14 anos, para se configurar a 

vulnerabilidade. Não cremos ser esse entendimento mais acertado, conforme será 

analisado mais adiante (BASTOS, DESLANDES, 2005). 

 

Nesse sentido, a antiga discussão acerca da presunção de violência, se 

absoluta ou relativa, travada especialmente no campo da idade, não foi de toda 

afastada. A interpretação literal do recém editado artigo 217-A tem levado a 

conclusões precipitadas no sentido de que a antiga discussão sobre a natureza da 

presunção, se absoluta ou relativa, desapareceu, dando lugar à presunção iuris et 

de iure de vulnerabilidade das pessoas ali elencadas (ALEIXO, 2010).  

 

Nesse sentido refere:  

 
Atualmente, vivemos um período onde a sociedade e a cultura 
sofrem intensas mudanças e transformações de paradigmas e 
valores que incidem poderosamente na existência dos adolescentes. 
A atualidade e suas complexidades incrementam ainda mais este 
período evolutivo chamado adolescência, no qual transformações 
bio-psico-sociais acontecem, pois determina um momento de 
passagem do conhecido mundo da infância ao tão desejado e temido 
mundo adulto (CEREZER, 2007, ONLINE) 
 

A fim de se desfazer tal equívoco, e, em respeito aos princípios 

constitucionais da intervenção mínima do direito penal, da ofensividade, do 

contraditório e da presunção de inocência, é que a vulnerabilidade, merecedora de 

tutela penal, deve ser compreendida de forma restrita e casuisticamente, tendo 

como essência a fragilidade e a incapacidade física ou mental da vítima, na situação 

concreta, para consentir com a prática do ato sexual casa (GOMES, CUNHA, 2009). 

 

Nessa linha, a mesma doutrinadora aponta que a sexualidade:  

 

É também acomodada no momento histórico no qual os indivíduos 
vivem, além de depender das atitudes e crenças da família em torno 
dela. Essas atitudes dos pais em relação à sexualidade foram 
originalmente adquiridas em sua própria infância e refletem as 
atitudes e crenças transmitidas por seus progenitores. Dessa forma, 
a maneira pela qual expressamos nossa sexualidade é aprendida na 
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infância e moldada por nossas experiências, tanto na infância quanto 
na vida adulta (SANDERSON, 2005, p. 20). 

 

Assim, com base nesse entendimento, analisaremos cada um dos sujeitos 

considerados vulneráveis à luz do novo dispositivo 

 

1.2 LIBERDADE SEXUAL 

 

É um direito natural, é decorrente de sua própria natureza. Toda pessoa 

tem o livre arbítrio para exercer suas vontades sexuais, sendo tal direito corroborado 

pela lei penal. É foro íntimo de cada indivíduo utilizar-se de seu corpo satisfazendo 

sua vida sexual, podendo escolher com que determinado parceiro quer praticar o ato 

(GRECO, 2010). 

 
O que o legislador deve policiar, à luz da Constituição Federal de 
1988, é a dignidade da pessoa humana, e não os hábitos sexuais 
que porventura os membros da sociedade resolvam adotar, 
livremente, sem qualquer constrangimento sem ofender direito 
alheio, ainda que para alguns sejam imorais ou inadequados 
(NUCCI, 2009, P.23). 
 

Mas, se todos têm direito de consentir ou não a pratica da relação sexual, 

a ninguém, e principalmente a lei é dado o direito de negar a sexualidade que 

naturalmente existe em todas as pessoas, independentemente da idade (ALEIXO, 

2010).  

 
A lei, portanto, tutela o direito de liberdade que qualquer pessoa tem 
de dispor sobre o próprio corpo no que diz respeito aos atos sexuais. 
O estupro de vulnerável, atingindo a liberdade sexual, agride, 
simultaneamente, a dignidade do ser humano, presumivelmente 
incapaz de consentir para o ato, como também seu desenvolvimento 
sexual (GRECO, 2014, p. 547). 
 

Esse entendimento causa grande polêmica no mundo jurídico, onde não 

se pode discutir se houve dolo ou não do agente para a prática delituosa. A simples 

prática da ação tipificada força a aplicação das penas da lei, sem sequer, apreciar se 

era vontade do agente praticar o estupro de vulnerável, suprimindo a vontade do 

agente ativo para a prática sexual. Pois se houve o consentimento da vítima, se o 

casal tinha um bom relacionamento e sentiram vontade de praticar o ato, por que 

então seria estupro (BASTOS, DESLANDES, 2005). 
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Interpretar o Direito Penal é revelar o seu conteúdo e o seu alcance. 
[ ... ] Para tanto é preciso conhecer os fatos sociais e as demais 
circunstancias históricas que balizam o fenômeno cultural que se 
destaca na norma penal. Diante da necessidade de tornar a lei penal 
dinâmica, os elementos normativos adquirem importância (LOPES, 
2008, s/p). 
 

Existem aquelas crianças que usam seu corpo para ganhar dinheiro, 

muitas vezes são os próprios pais que permitem e até arrumam os parceiros ou 

parceiras. E também existem abusos que começam dentro da própria casa 

(GOMES, CUNHA, 2009). 

 

1.3 VIOLÊNCIA SEXUAL  

 

É importante para caracterizar o crime de estupro observar o emprego de 

violência na conduta do agente. Somente aquele que na intenção de alcançar a sua 

satisfação sexual, utilizando-se da violência, ameaçando ou forçando, esta capaz de 

promover no íntimo da vítima o convencimento vindo a concretizar o ato, essas 

pessoas podem receber as penas do crime de estupro (BASTOS, DESLANDES, 

2005). 

 
Relação sexual é um tipo particular de integração social possuindo 
limites individuais e sociais. Os parâmetros de uma sociedade 
dependendo da época e da cultura poderá sofrer variações, podendo 
ser aceitos ou não pelos indivíduos. [ ... ] Portanto, a sexualidade é 
uma conceito cultural dinâmico que está em constante mutação, ou 
seja, a sociedade estabelece um padrão cultural, tanto sexual como 
em outras áreas do comportamento humano, exemplificando pela 
área afetiva e emocional, mas existem pessoas que podem sair 
deste padrão e estabelecer um comportamento próprio avançado ou 
além do seu tempo, como também existem pessoas que tendem a 
amadurecer mais rápido através das experiências vividas em seu 
meio social (LOPES, 2008, s/p). 
 

Sendo assim o mesmo autor supracitado destaca: 

 
A violência está no horizonte da vida social, que ela envolve por 
todos os lados. É seu limite inferior, o marco além do qual os 
indivíduos não constituem mais uma autêntica comunidade. Mesmo 
no interior de uma comunidade ordenada em que reina a paz, e entre 
comunidades desse tipo, subsiste o riso de que, pela irrupção 
irreprimível dos ‘velhos demônios’, a ordem pacífica seja quebrada 
(LOPES, 2008, s/p). 
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Referindo-se à violência física é o emprego de meios materiais onde a 

vítima não consegue se defender, vindo a praticar a conjunção carnal. Nestes casos, 

a lei afirma que as vítimas menores de 14 anos estão em situação de 

vulnerabilidade em relação ao agente ativo, e que, por isso tem mais atenção e 

amparo da lei, tendo pena mais severa para o autor, visando represar esses atos.  

 
Parece-nos que a adequação social é, sem dúvida, motivo para 
exclusão da tipicidade, justamente porque a conduta 
consensualmente aceita pela sociedade não se ajusta ao modelo 
legal incriminador, tendo em vista que este possui, como finalidade 
precípua, proibir condutas que firam bens jurídicos tutelados. Ora, se 
determinada conduta é acolhida como socialmente adequada deixa 
de ser considerada lesiva a qualquer bem jurídico, tornando-se um 
indiferente penal (NUCCI, 2009, P.23). 
 

Atualmente, de acordo com a letra (fria) da Lei, temos como regra geral a 

impossibilidade de consentimento do menor de 14 anos para atos sexuais, quando 

aborda as particularidades do crime de estupro de vulnerável:  

 
A relação sexual pode ter sido “consentida” pelo ofendido, que, após, 
não reclama e pode até ter apreciado. Entretanto, por regras de 
experiência, captadas pelo legislador, é vedada a prática sexual com 
tais pessoas, visto que a maioria não tem discernimento suficiente, 
nem condições de autorizar o ato, logo, a vulnerabilidade de suas 
situações indica a presunção de ter sido violenta a prática do sexo 
(NUCCI, 2014, P. 835). 
 

Pela legislação penal pátria a prática da conjunção carnal ou o ato 

libidinoso diverso daquela, praticado com um menor de 14 anos configura crime de 

estupro, mesmo que o menor tenha consentido para a prática do ato sexual, pois o 

entende-se que tal consentimento não tem força para afastar a conduta delituosa do 

agente considerando a idade da suposta vítima dita vulnerável (ALEIXO, 2010).  

Por tanto o capitulo a seguir tem como finalidade abordar acerca da 

presunção de violência do menor, em relação aos crimes de violência sexual, 

destacando a questão da vulnerabilidade do menor. 
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2 DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA AO MENOR 

 

O presente capitulo tem como finalidade fazer uma abordagem referente aos 

crimes contra os costumes e os crimes de dignidade sexual, e por fim sobre a 

vulnerabilidade em relação a presunção e a absoluta. 

 

2.1  DOS “CRIMES CONTRA O COSTUME” PARA “CRIMES CONTRA A 

DIGNIDADE SEXUAL” 

 

O Direito Penal é delimitado por uma clara exigência: o princípio da 

lesividade do delito. Sendo assim, um fato não pode constituir ilícito se não for 

ofensivo, lesivo, ou simplesmente perigoso a um determinado bem jurídico tutelado. 

Dessa forma, o legislador não poderá configurar tipos penais que sejam socialmente 

aceitos como fatos indiferentes, sem a menor relevância jurídica.  

 

A intervenção do Estado mediante aplicação de pena tem o escopo de punir 

e ressocializar o indivíduo infrator. Para isso, é necessário o cometimento de um 

delito penalmente relevante e socialmente reprovável, de forma que as condutas que 

geram reprovação social são sancionadas de diversas formas, sendo a mais grave a 

privação da liberdade. No entanto, o Estado somente deverá intervir em casos 

excepcionais, criminalizando apenas as condutas humanas mais reprováveis.  

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) não permite, face ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, que se punam por intermédio do Direito Penal, 

condutas que não causam reprovação social, já que razoável e suficiente à 

penalização apenas na ordem financeira, cabendo a outros ramos do direito 

sancionar tais condutas menos lesivas. 

 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 

pessoa, que tem o escopo de materializar o respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 

assegurar, sendo que apenas de forma excepcional pode ser limitado o exercício 
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dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos (MORAES, 2006).  

 

Da mesma forma, entende Prado, Carvalho e Carvalho (2014, p. 110) que 

expõe o conceito de pessoa como “categoria espiritual, dotada de valor em si 

mesma, um ser de fins absolutos, possuidor de direitos fundamentais e, portanto, de 

dignidade.” A dignidade da pessoa humana foi conceituada por Sarlet (apud CAPEZ, 

2014, p. 21) nos seguintes termos:  

 
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando nesse sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem à pessoa proteção tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável.  
 

Para Nucci (2010) o referido princípio implica no sentimento de 

respeitabilidade e autoestima do ser humano, constituindo presença marcante na 

formação de sua personalidade.  

 

Moraes (2006, p. 129) segue informando que esse princípio fundamental 

exige que o indivíduo respeite a dignidade de seu semelhante da mesma forma que 

a Constituição exige que lhe respeite a sua. Essa noção “resume-se a três princípios 

do Direito Romano: honestere vivere (viver honestamente), alterum non laedere (não 

prejudique ninguém), e suum cuique tribuere (dê a cada um o que lhe é devido)”.  

 

Sarlet (2015, p. 29) aduz que a dignidade da pessoa humana se tornou uma 

“qualidade intrínseca e indissociável de todo ser humano e certos de que a 

destruição de um implicaria a destruição de outro”. Nessa linha, Bleckmann (apud 

SARLET, 2015) reconheceu que é o Estado que vive em função da pessoa humana 

e não a pessoa que vive em função do Estado, já que aquela é a finalidade estatal. 

Sendo assim, o Estado apresenta-se como garantidor da dignidade das pessoas 

tanto no âmbito individual como no coletivo.  

 

Assim, vale ressaltar que a dignidade da pessoa humana é inerente ao 

homem enquanto ser humano:  



18 

 

 
Como viga mestra, fundamental e peculiar ao Estado democrático de 
Direito, a dignidade da pessoa humana há de plasmar todo o 
ordenamento jurídico positivo – como dado imanente e limite mínimo 
vital à intervenção jurídica. Trata-se de um princípio de justiça 
substancial, de validade a priori, positivado jurídico-
constitucionalmente (PRADO; CARVALHO; CARVALHO, 2014, P. 
110).  
 

Nucci (2010) aborda o tema com o viés do mínimo existencial ao indivíduo, 

no sentido de atender suas necessidades básicas para a sobrevivência, a exemplo 

da moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, 

previdência social.  

 

Dessa forma, pode-se concluir que o princípio da dignidade da pessoa 

humana é o princípio regente do nosso ordenamento jurídico, do qual reproduz-se 

todos os demais princípios constitucionais, sendo aplicável a todo cidadão sem 

qualquer distinção de gênero, idade, etnia ou religião.  

 

No que concerne ao direito positivo, a Constituição Federal do Brasil de 

1988, em seu artigo 1º enumera cinco fundamentos que constitui o Estado 

Democrático de Direito:  

 
Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
I - a soberania;  
II - a cidadania  
III - a dignidade da pessoa humana;  
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;  
V - o pluralismo político.  
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. (BRASIL, 1988, s/p). 
 

Sarlet (2015) faz uma abordagem à dignidade da pessoa humana como 

norma, valor, princípio e regra fundamental na ordem jurídico-constitucional 

brasileira. Para o autor, o legislador constituinte de 1988 teve a intensão de instituir 

os princípios fundamentais como alicerces de toda a ordem constitucional. Para isso, 

a Lei Fundamental trouxe não só na parte inaugural do texto, como também em 

diversos outros capítulos, como os referentes à ordem econômica, à ordem social, à 
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ordem familiar, assegurando à criança e ao adolescente o direito à dignidade 

humana, bem como aos idosos.  

 

O acima citado doutrinador contextualiza a normatização do princípio em 

comento, referindo que “somente a partir da Segunda Guerra Mundial, a dignidade 

da pessoa humana passou a ser reconhecida expressamente nas Constituições, 

notadamente após ter sido consagrada pela Declaração da ONU de 1948” (SARLET, 

2015, p. 74), ou seja, somente ao longo do século XX, salvo raras exceções, é que 

este princípio começou a dispor de maiores proporções.  

 

Diante do referido dispositivo da Carta Magna brasileira, torna-se oportuno 

frisar que: 

 
[...] o texto não se confunde com a norma (ou normas) nele contida, 
nem com as respectivas posições jurídicas (direitos), já que cada 
direito fundamental pressupõe – na esteira do que leciona Alexy – 
necessariamente uma norma jusfundamental que o reconheça” 
(SARLET, 2015,P.81).  
 

Ou seja, o autor refere que o disposto no artigo 1º, inciso III, da Constituição 

Federal de 1988, contém mais do que uma norma, mas também aborda a dignidade 

da pessoa humana como princípio e regra (valor) fundamental, visto que tal norma 

define direitos, garantias do cidadão, bem como deveres fundamentais do próprio 

Estado Democrático de Direito.  

 

Alexy (apud SARLET, 2015) anotou que trata de um princípio absoluto, 

coexistindo duas espécies de normas de dignidade da pessoa – princípio e regra – 

havendo uma série de fatores que revela o princípio da dignidade da pessoa 

humana com uma precedência em face dos demais princípios.  

 

De acordo com o exposto, veja-se o papel exercido pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana no nosso ordenamento jurídico-constitucional:  

 
A condição de princípio é integralmente compatível com o 
reconhecimento da plenitude eficacial e, portanto, da plena 
vinculatividade da dignidade da pessoa humana na sua dimensão 
jurídico-normativa, seja na perspectiva objetiva, seja como 
fundamento de posições subjetivas. Neste sentido, não haveria como 
deixar de colacionar a luminosa (embora não de todo incontroversa) 
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exortação de Paulo Bonavides, que, referindo-se justamente  ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, afirmou que ‘sua 
densidade jurídica no sistema constitucional há de ser, portanto, 
máxima e se houver reconhecidamente um princípio supremo no 
trono da hierarquia das normas, esse princípio não deve ser outro 
senão aquele em que todos os ângulos éticos da personalidade se 
acham consubstanciados (SARLET, 2015, p.88). 
 

 Não bastasse, a Carta Magna prevê em seu artigo 5º como direitos 

invioláveis dos brasileiros os direitos à liberdade, à vida, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, tudo em afeição ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

inc. III).  

 

Conforme Lenza (2014), o princípio democrático marcou o texto 

constitucional de 1988 na medida em que o parágrafo único do art. 1º dispõe que 

todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos da Constituição, ou seja, uma democracia representativa.  

 

O mesmo doutrinador expõe que o princípio da legalidade é um dos 

princípios basilares do Estado Democrático de Direito, o qual subordina-se à 

Constituição Federal, devendo ser destacada a relevância da lei no Estado 

Democrático de Direito a qual é efetivamente o ato oficial de maior realce na vida 

política. É um ato de decisão política por excelência, é por meio dela enquanto 

emanada da atuação da vontade popular que o poder estatal aponta de antemão 

como os membros da sociedade devem guiar-se na realização dos interesses.  

 

No entanto, para Moraes (2006), a proteção aos direitos e liberdades 

fundamentais, tratam de garantia constitucional de eficácia limitada, já que 

dependem de integração legislativa ordinária para sua execução. Dessa forma, é a 

proteção judicial que torna efetiva a garantia e os direitos fundamentais assegurados 

pela Constituição, devendo o legislador fornecer ao Poder Judiciário os instrumentos 

necessários ao combate à discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais decorrentes da Constituição, casos em que serão apreciados pelo 

Supremo Tribunal Federal.  

 

Ademais, Prado, Carvalho e Carvalho (2014) também abordam o assunto na 

medida em que refere que a Constituição é o marco de todo ordenamento jurídico, 
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tendo particular e definitiva influência na seara penal, tendo em vista que cabe ao 

Direito Penal a proteção de bens e valores essenciais para a sociedade, insculpidos 

18 na Lei Fundamental, em determinada época e espaço territorial, as quais impõem 

limitações ao jus puniendi estatal.  

 

Nesse sentido, o referido doutrinador aponta ao princípio da exclusiva 

proteção de bens jurídicos (princípio da lesividade ou da ofensividade), segundo o 

qual não há delito sem lesão ou sem perigo de lesão a um bem jurídico determinado, 

limitando assim a atividade do legislador ordinário.  

 

Recorrentemente a jurisprudência brasileira vem utilizando-se da função 

hermenêutica dos princípios fundamentais, tendo como norte o princípio da 

dignidade da pessoa humana, para fundamentar da forma que parecer mais justa ao 

julgador, em determinado período histórico:  

 
Cada vez mais, se encontram decisões dos Tribunais valendo-se da 
dignidade da pessoa humana como critério hermenêutico, isto é, 
como fundamento para resolução das controvérsias, notadamente 
interpretando a normativa infraconstitucional à luz da dignidade da 
pessoa humana, muito embora o incremento em termos quantitativos 
nem sempre corresponda a uma fundamentação consistente da 
decisão. Com efeito, não são poucas as decisões que apenas 
referem uma violação da dignidade da pessoa, sem qualquer 
argumento adicional demonstrando qual a noção subjacente da 
dignidade adotada e os motivos segundo os quais uma conduta 
determinada (seja qual for sua procedência ou natureza) é 
considerada ofensiva à dignidade, o que, de certo modo, a despeito 
da nobreza das intenções do julgador, acaba, em muitos casos, 
contribuindo mais para uma desvalorização e fragilização jurídico-
normativa do princípio do que para a sua desejável eficácia e 
efetividade (SARLET, 2015, p. 103-104).  
 

Em que pese não seja tema do presente trabalho, faz-se importante 

apresentar um exemplo dessa forma de interpretação baseada no princípio da 

dignidade da pessoa humana, com o escopo de elucidar a ideia trazida pelo autor. A 

título de exemplo, Sarlet (2015) traz a decisão proferida no Recurso Especial nº 

1120676, datada de 15 de dezembro de 2010, relatada pelo Ministro Massami 

Uyeda, que trata da extensão do dispositivo legal (Lei artigo 3º, da Lei nº 6.194/74) 

referente a indenizações pelo fato morte, devendo abranger o nascituro por tratar-se 

de ser humano plenamente formado. No entanto, a matéria apresenta controvérsias, 

inclusive no que se refere à dignidade nessa fase do desenvolvimento humano, 
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invocando a interpretação da dignidade da pessoa humana como parâmetro 

hermenêutico.  

 

Outro exemplo trazido pelo autor diz respeito à decisão (situada na ADPF 

54) que “interpretou de modo extensivo às hipóteses em que a lei penal afasta a 

ilicitude 19 da prática do aborto, de modo a incluir a interrupção da gravidez nos 

casos de anencefalia fetal” (SARLET, 2015, p. 107-108), o que vem a demonstrar a 

utilização da dignidade como parâmetro de interpretação, dotada de normatividade.  

 

Dessa forma, por todo o exposto, verifica-se que os princípios e normas 

previstos constitucionalmente transformam-se em regras de conduta, podendo suprir 

lacunas e omissões da lei, adaptadas a cada caso concreto pelo prisma 

constitucional, com especial atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana 

 

2.2 VULNERABILIDADE E A PRESUNÇÃO ABSOLUTA OU RELATIVA 

 

Lei dos Crimes contra a Dignidade Sexual – Lei 12015/2009, trouxe o tipo do 

art. 217-A do CP - estupro de vulnerável. Embora nova a referida tipologia penal, o 

que fez a lei foi estabelecer em um único tipo o estupro e o atentado violento ao 

pudor de vulneráveis, realizando a fusão do que antes estava tipificado no art. 213 e 

art. 214 c/c art. 224 do CP, aumentando, ainda, a pena. Mas não foi só isso que a lei 

mudou. Ao contrário da redação anterior que se falava em presunção de violência, 

agora a lei fala em vulnerabilidade. 

  

 Em outras palavras, o art. 217-A do CP sanciona a prática de conjunção 

carnal ou atos libidinosos contra vulneráveis, estabelecendo as hipóteses de sujeitos 

sexualmente vulneráveis. 

  

Registre-se, apenas, que ato libidinoso é qualquer conduta – capaz de 

satisfazer a lascívia do agente – diverso da conjunção carnal. Trata-se de conceito, 

portanto, abrangente. 

  

Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, o 
entendimento de que o delito de estupro, na atual redação dada pela 
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Lei 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, 
incluindo os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, 
consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a 
vítima. Precedentes: STJ, REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 21/03/2012; 
REsp 1.313.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 
DJe de 05/06/2013; STJ, HC 154.433/MG, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 20/09/2010. (STJ. AgRg no REsp 
1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA 
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013) 

  

Essa vulnerabilidade, conforme o art. 217-A do CP, se dá em três hipóteses: 

a) menor de 14 anos; b) portador de enfermidade ou deficiência mental que em 

razão da patologia não tem o necessário discernimento para a prática do ato; c) 

aquele que em razão de qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 

  

A vulnerabilidade do portador de enfermidade ou deficiência mental que em 

razão da patologia não tem o necessário discernimento para a prática do ato, deve 

ser lida no sentido de que o crime só ocorrerá se a patologia que acomete a vítima 

lhe retirar o discernimento para a relação sexual (NUCCI, 2014), no sentido de 

incapacidade biopsíquica de entender o ato sexual e de se autorreger com base 

nesse entendimento.  

 

Em outras palavras, crime só ocorrerá se provada a imaturidade 

biopsicoética, que afeta a livre determinação no plano das atividades sexuais. E não 

basta isso, o crime só ocorrerá quando o agente conhecer e se aproveitar dessa 

situação (MASSON, 2012). Afinal, não se pode tolher daquele que possua uma 

enfermidade ou deficiência mental, o direito de amar e ter uma vida sexual. Assim, 

inclusive, prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 6º II da Lei 13146/2015). 

  

A vulnerabilidade daquele que em razão de qualquer outra causa, não pode 

oferecer resistência, abrange todos os motivos que retirem de alguém totalmente a 

capacidade de resistir ao ato sexual. Aqui se enquadram os casos de embriaguez 

completa por álcool e drogas, além de outras hipóteses (ex.: médico que dopa suas 

pacientes para com elas ter relações sexuais), que pode ser provocada pelo agente 

ou apenas aproveitada por ele. A vulnerabilidade de que aqui se cuida é aquela de 

caráter duradouro ou ao menos extensa o bastante para tornar impossível a 

resistência. Uma mera distração não é suficiente para caracterizá-la. 



24 

 

  

A vulnerabilidade do menor de 14 anos é a que mais desperta discussões. 

Duas posições se estabeleceram. A primeira, considera que a presunção de 

violência, agora transformada em vulnerabilidade, não é absoluta, podendo ser 

relativizada em casos excepcionais.  

 

Pugna essa doutrina que a vulnerabilidade pode ser relativizada, quando as 

circunstâncias do caso concreto indicarem que não houve violação (ou ameaça de 

lesão) ao bem jurídico tutelado – a dignidade sexual da vítima, aplicando-se, 

portanto, o princípio da ofensividade e da lesividade. 

 

Para essa doutrina, circunstâncias como a maturidade da vítima, seu 

consentimento, sua experiência sexual anterior ou mesmo sua promiscuidade ou 

prostituição poderiam relativizar a vulnerabilidade. Como também poderia relativizar 

a vulnerabilidade a prática de relações sexuais ou atos libidinosos decorrentes de 

relacionamentos amorosos entre o agente e a vítima, aqui se valendo do princípio da 

adequação social, pois no mundo atual os jovens iniciam seus relacionamentos de 

forma cada vez mais precoce (BITTENCOUT, 2013). 

 

Para essa doutrina, circunstâncias como a maturidade da vítima, seu 

consentimento, sua experiência sexual anterior ou mesmo sua promiscuidade ou 

prostituição poderiam relativizar a vulnerabilidade. Como também poderia relativizar 

a vulnerabilidade a prática de relações sexuais ou atos libidinosos decorrentes de 

relacionamentos amorosos entre o agente e a vítima, aqui se valendo do princípio da 

adequação social, pois no mundo atual os jovens iniciam seus relacionamentos de 

forma cada vez mais precoce (GRECO, 2012). 

 

E em enunciado sumular (súmula 593 do STJ): 
 
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção 
carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo 
irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, 
sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento 
amoroso com o agente (BRASIL, 2015, s/p). 
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O precedente (vinculante - por força do art. 927 III e IV NCPC) do STJ deve 

prevalecer. O art. 217-A do CP deve ser lido com as lentes voltadas à Constituição 

Federal, ante o princípio da proteção integral (art. 227 §§ 1º e 3º e art. 229 da CF) e 

da proteção suficiente (art. 5º LIV da CF). Não se pode interpretar a legislação 

infraconstitucional de outro modo. Ante a superioridade das normas constitucionais, 

bem como o papel da Constituição de norma central do sistema, toda a legislação 

infraconstitucional deve ser obrigatoriamente interpretada à luz da Constituição, e 

não o contrário. 

 

Deve-se observar que a criança e adolescente tem merecido especial 

proteção do Estado brasileiro, máxime a partir da nova ordem constitucional. Não é 

sem motivo que o art. 227 da Constituição Federal estabelece como dever não só da 

família e da sociedade, mas do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 E, logo adiante, no parágrafo 4º do mesmo dispositivo constitucional, 

reforça-se o comando de que “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente”. 

 

Como princípio norteador dos direitos das crianças e adolescentes, especial 

ênfase deve ser dado ao princípio da proteção integral, que se baseia na ideia de 

que as crianças e adolescentes não são objeto de proteção, mas sim sujeitos de 

direito, merecedores de uma proteção diferenciada, eis que pessoas em condição de 

desenvolvimento biopsíquico.  

 

Ademais, a proteção deve ser integral, assegurando às crianças e 

adolescentes todos os direitos fundamentais capazes de garantir a dignidade 

infantojuvenil, colocando-os a salvo de toda e qualquer forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
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Lado outro, o art. 227 § 4º da CF trata do que o constitucionalismo moderno 

chama de mandato constitucional de criminalização. A Constituição de 1988 contém 

um significativo elenco de normas que, em princípio, não outorgam direitos, mas 

que, antes, determinam a criminalização de condutas.  

 

Em todas essas normas é possível identificar um mandato de criminalização 

expresso, tendo em vista os bens e valores envolvidos. Exatamente o que acontece 

no dispositivo em referência (art. 217-A do CP). Portanto, não pode o legislador 

infraconstitucional, tampouco o exegeta, olvidar esse mandamento constitucional, 

como um verdadeiro imperativo de tutela. 

  

Desta forma, a CF, expressamente, determinou a criminalização severa da 

iniciação prematura e precoce de crianças e adolescentes em atividades sexuais, 

tendência essa que se observa em quase todos os países do mundo, ante os riscos 

que tal comportamento pode ocasionar à personalidade – ainda em formação -  e ao 

desenvolvimento biopsíquico de crianças e adolescentes.  

 

Visa a CF, ao proibir e sancionar penalmente a prática de relações sexuais 

com menores de 14 anos, impedir a antecipação de experiências da vida adulta, 

evitando, em razão de comportamentos libidinosos prematuros, a marca de 

cicatrizes futuras, muitas das vezes escondidas no silêncio das palavras não ditas e 

na sombra de pensamentos perturbadores de almas marcadas pela infância 

roubada. 

  

Assim, o legislador infraconstitucional, não pode proteger de forma 

insuficiente o bem jurídico que a Constituição expressamente determinou que 

deveria ser alvo de tutela criminal severa. Invoca-se aqui o princípio da proteção 

suficiente, como vertente do princípio da proporcionalidade. 
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3 ENTENDIMENTOS DOS TRIBUNAIS VULNERABILIDADE DO MENOR 

 

Neste último capitulo será tratado sobre os entendimentos dos tribunais em 

relação a violabilidade do menor, destacando assim alguns entendimentos 

doutrinários e jurisprudenciais. 

 

3.1 ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE 

 

Como bem se observa até o momento, foram expostos os fatores jurídicos e 

sociais que contribuem para a defesa da natureza relativa da vulnerabilidade 

insculpida no artigo 217-A do Código Penal. Cabe, agora, ser feita uma análise das 

consequências da relativização no plano do Direito. 

 

A inexistência de vulnerabilidade concreta do menor de catorze anos impõe 

a absolvição do agente que com ele se relaciona sexualmente, em virtude da 

atipicidade material de sua conduta, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal. 

 

No que tange à tipicidade, esta se subdivide em objetiva e subjetiva; aquela 

pode ser formal, que é a perfeita adequação do fato à pura letra da lei (tipo penal) e 

material, a qual é formada por juízos valorativos e relaciona-se com o conteúdo da 

norma proibitiva (grau de ofensividade do comportamento ao bem jurídico protegido 

pela lei). 

 

Desta feita, para que uma conduta seja considerada crime é necessário que 

preencha os requisitos formais e materiais do tipo penal. A esse respeito: 

 
(...) não se deve pensar que, quando uma conduta se adequa 
formalmente a uma descrição típica, só por esta circunstância é 
penalmente típica. Que uma conduta seja típica não significa 
necessariamente que é antinormativa, isto é, que esteja proibidapela 
norma (pelo ‘não matarás’, ‘não furtarás’ etc). O tipo é criado pelo 
legislador para tutelar o bem contra as condutas proibidas pela 
norma, de modo que o juiz jamais pode considerar incluídas no tipo 
aquelas condutas que, embora formalmente se adequem à descrição 
típica, realmente não podem ser consideradas contrárias à norma e 
nem lesivas do bem jurídico tutelado (ZAFFARONI e PIERANGELI, 
2013, p. 411). 
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Ora, não obstante o preceito primário do artigo 217-A do Código Penal 

criminalizar o comportamento de “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 

com menor de catorze anos”, não restará configurado o delito em tela quando se 

verificar, nas singularidades do caso, a maturidade e capacidade de 

autodeterminação sexual da vítima menor de catorze anos. Decorre disso a 

ausência de ofensa à sua dignidade e liberdade sexual, não havendo, então, 

tipicidade material. 

 

Outro aspecto que exclui também a tipicidade, mas agora a formal, é o 

consentimento válido do menor: 

 
(...) quando o tipo penal exige o dissentimento da vítima, expresso 
(estupro, invasão de domicílio), havendo consentimento válido, não 
há dúvida que fica excluída a tipicidade, mais precisamente a 
tipicidade formal (porque não concretizados todos os requisitos 
objetivos formais do tipo). Só existe estupro se a vítima dissente. 
Sendo ela maior de catorze anos (há discussão sobre a validade do 
consentimento da vítima com mais de doze anos), seu 
consentimento válido exclui a tipicidade (formal) do estupro. Não há 
que se falar em estupro. Nesse caso o consentimento (que parte da 
doutrina chama de acordo) exclui indubitavelmente a tipicidade 
formal (ou sistemática, como diria ZAFFARONI) (GOMES, 2009, p. 
185-186). 
 

Sobre o consentimento do ofendido maior de doze anos, defende-se, no 

presente trabalho, sua validade. Assim sendo, na hipótese de existência de aliança 

afetiva entre o agente e a vítima, robustamente comprovada pela prova coligida aos 

autos, em que o menor consente de forma livre e voluntária para a prática de atos 

sexuais, e após a análise do perfil subjetivo do ofendido, é imperiosa a absolvição 

ante a ausência de tipicidade material e formal da conduta. 

 

3.2 JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS 

 

Após essa breve exposição acerca da vulnerabilidade e dos 

entendimentos doutrinários quanto à possibilidade ou não de ser flexibilizada diante 

da situação fática, é pertinente apresentar o tratamento dado à matéria nos julgados 

pátrios, sobretudo para evidenciar o quão antiga é a discussão, a qual ainda não 

possui um consenso. 
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Ademais, vislumbram-se claras mudanças de posicionamentos dentro de 

um mesmo Tribunal. Dessa maneira, dar-se-á ênfase aos argumentos jurídicos 

utilizados tanto por aqueles que sustentam a absolvição, em razão do caráter juris 

tantum da vulnerabilidade, como nos casos de condenação, em que se refuta a 

relativização. 

Preliminarmente, impende colacionar a ementa do já apontado Habeas 

Corpus n. 73.662/MG - que entendeu pela presunção relativa de violência - devido à 

contemporaneidade da decisão, em que pese fora proferida antes da edição da Lei 

n. 12.015/2009: 

 
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco 
contra), em relação à qual guardo reservas, compete ao Supremo 
Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus impetrado 
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior. 
ESTUPRO - PROVA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes contra 
os costumes, o depoimento da vítima reveste-se de valia maior, 
considerado o fato de serem praticados sem a presença de 
terceiros. ESTUPRO - CONFIGURAÇÃO - VIOLÊNCIA PRESUMIDA 
- IDADE DA VÍTIMA - NATUREZA. O estupro pressupõe o 
constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante violência 
ou grave ameaç a - artigo 213 do Código Penal . A presunção desta 
última, por ser a vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou 
demonstrada a aquiescência da mulher e exsurgindo da prova dos 
autos a aparência, física e mental, de tratar-se de pessoa com idade 
superior aos 14 anos, impõe-se a conclusão sobre a ausência de 
configuração do tipo penal. Alcance dos artigos 213 e 224 , alínea a, 
do Código Penal  (BRASIL, 1996).  
 

A contrario sensu, mas na mesma época, segue abaixo a posição 

conservadora do Superior Tribunal de Justiça: 

 
PENAL. ESTUPRO PRESUMIDO. PRESUNÇÃO, DOLO E 
CONSENTIMENTO. ART. 224, ALINEA "A" DO C. PENAL. 
MAJORANTE DO ART. 226, INC. III DO C. PENAL. I - A 
PRESUNÇÃO DE VIOLENCIA, PREVISTA NO ART. 224, ALINEA 
"A" DO C. PENAL, EXIGE QUE O DOLO, DIRETO OU EVENTUAL, 
CONSIDERE O ELEMENTO REFERENTE A IDADE DA VITIMA, 
NÃO PODENDO SER, ASSIM, ADMITIDA A RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. II - NO ESTUPRO FICTO, A NORMA IMPÕE UM 
DEVER GERAL DE ABSTENÇÃO DA PRATICA DE CONJUNÇÃO 
CARNAL COM AS JOVENS QUE NÃO SEJAM MAIORES DE 14 
ANOS. III - O CONSENTIMENTO DA VITIMA, NO CASO, NÃO TEM 
RELEVANCIA JURIDICO-PENAL. IV - AO CONTRARIO DO QUE 
ACONTECER NOS DELITOS DE SEDUÇÃO E DE CORRUPÇÃO 
DE MENORES, A ANTERIOR EXPERIENCIA SEXUAL DA 
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OFENDIDA NÃO DESCARACTERIZA O ESTUPRO PRESUMIDO. V 
- A MAJORAÇÃO DO ART. 226, INC. III DO C. PENAL EXIGE 
PROVA NA FORMA DO ART. 155 DO CPP. VI - RECURSO 
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (BRASIL, 1997). 
 

Com o advento da Lei n. 12.015/2009, que, conforme visto não pôs fim à 

discussão, a Corte Superior, diante de um caso de assentimento da vítima menor de 

catorze anos e prévia experiência sexual, nos mesmos moldes da jurisprudência 

supratranscrita, firmou o entendimento de que a natureza da presunção de violência 

seria relativa: 

 

ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO DA 

VÍTIMA E PRÉVIA EXPERIÊNCIA SEXUAL. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VIOLÊNCIA. ATUAL ENTENDIMENTO DESTA 

CORTE SUPERIOR. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente 

julgado da 3ª Seção (EResp-1.021.634/SP), firmou o entendimento 

de que a presunção de violência nos crimes sexuais, antes 

disciplinada no art. 224, 'a', do Código Penal, seria de natureza 

relativa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento 

(BRASIL, 2012). 

 

Curiosamente, nos últimos dois anos, a Ministra Maria Thereza de Assis 

Moura alterou seu posicionamento, defendendo que a presunção de violência é 

absoluta, independente de eventual consentimento ou autodeterminação da vítima. 

 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 217-A 
DO CP. OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA 
MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. 
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
Pacificou-se a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no 
sentido de que, segundo o sistema normativo em vigor após a edição 
da Lei n.º 12.015/09, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos configura o crime do artigo 217-A do 
Código Penal independentemente de grave ameaça ou violência 
(real ou presumida), razão pela qual tornou-se irrelevante eventual 
consentimento ou autodeterminação da vítima para a configuração 
do delito. 2. Agravo regimental a que se nega 
provimento (BRASIL, 2014). 
 

Prevalecia no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a natureza 

relativa da vulnerabilidade: 

 
RELAÇÕES SEXUAIS CONSENTIDAS. O conjunto probatório está a 
revelar que a adolescente, à época dos fatos com 13 anos de idade e 
o réu mantiveram relacionamento amoroso as escondidas advindo 
atos sexuais consentidos. 2- VULNERABILIDADE RELATIVA. Os 
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atos sexuais que não derivaram de exploração sexual, mas do 
desenrolar de um relacionamento afetivo, onde era perfeitamente 
possível à vítima resistir, descaracterizam a ocorrência do artigo 217-
A do CP, frente a inexistência de vulnerabilidade concreta da 
ofendida e, de consequência, ausência da tipicidade material, 
impondo-se, assim, a manutenção da absolvição com base no art. 
386, inc. III, do Código de Processo Penal. 3 - RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO (GOIÁS, 2013).  
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA 
ADOLESCENTE MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO RELATIVA 
DE VULNERABILIDADE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 
MANUTENÇÃO.  1 - O art. 217-A do Código Penal deve ser 
interpretado sistematicamente com a Lei 8.069/90, sendo 
desarrazoado que o adolescente menor de 14 anos, não obstante 
detenha maturidade reconhecida em lei para ser apenado com 
medida socioeducativa, caso venha a praticar ato infracional, seja 
presumido destituído de capacidade de autodeterminação sexual. 2 -
 Confirma-se o juízo absolutório do processado do cometimento do 
delito de estupro de vulnerável quando os elementos informativos e 
probatórios colhidos revelam que a vítima nutria sentimentos afetivos 
por aquele agente, sendo a diferença de idade entre ambos diminuta 
e a adolescente menor de 14 anos praticou a relação sexual de 
maneira espontânea, consciente e consentida, porquanto o Direito 
Penal, como ultima ratio da intervenção estatal na dignidade 
humana, objetiva tutelar a liberdade, e não a moralidade sexual 
(pudor).  APELO CONHECIDO E IMPROVIDO (GOIÁS, 2013). 
 

Todavia, em julgamento realizado pela Terceira Seção do STJ no dia 26 

de agosto de 2015, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C do Código de 

Processo Civil), de relatoria do ministro Rogerio Schietti Cruz, foi fixada a seguinte 

tese (tema 918): “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto 

no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal 

ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento 

da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a 

existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a 

ocorrência do crime.” Cumpre ressaltar que a aludida decisão orientará as instâncias 

inferiores sobre como proceder em casos idênticos, a fim de evitar que recursos que 

sustentam posições contrárias cheguem ao STJ. 

 

Constata-se aí, uma visão retrógrada do Superior Tribunal de Justiça, que 

está se distanciando da realidade de uma sociedade pós-moderna, que pugna a 

todo tempo por uma separação entre as concepções morais e as condutas de fato 

ofensivas a um bem jurídico. Os comportamentos sexuais não são estáticos, eles 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Consultas/Recursos-repetitivos
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evoluem com o decurso do tempo, ainda mais lidando com uma sociedade tão 

diversificada, onde a moral sexual não é uniforme.  

Enfim, após visualizar a abordagem do tema na prática forense, infere-se 

que os argumentos invocados pelos magistrados tem supedâneo no ordenamento 

jurídico, notadamente nos princípios já trabalhados. As decisões demonstram que os 

julgadores não devem ser meros aplicadores da pura letra da lei, eis que exercem 

um papel de garantia do equilíbrio e paz social, além do bem-estar, tranquilidade e 

harmonia da comunidade em que se encontram inseridos. Dessarte, a interpretação 

da norma penal deve se adaptar às mudanças de conceitos e preconceitos de uma 

sociedade plural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o avançar da tecnologia e as mudanças sociais, os valores morais vêm 

tomando uma nova concepção. Sendo um dos primeiros pontos a serem 

questionáveis é a relação da vulnerabilidade do menor, levando assim bastantes 

questionamentos no meio doutrinário. 

 

Destaca-se ainda que o menor tem proteção de seus direitos além da 

constituição federal, sendo protegido por lei própria, conhecida como Estatuto da 

criança e do adolescente – ECA, o que disciplina os princípios que norteiam o ser 

humano em desenvolvimento. 

 

Ademais, considerando as disposições do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Código Penal encontra-se divergente no que se refere à ideia de 

vulnerabilidade. Tanto que se pode concluir ser constitucional a relativização da 

vulnerabilidade dos menores de 14 nos em casos de delitos contra a dignidade 

sexual. 

 

Em face disso, além de ser necessário relativizar a vulnerabilidade dos 

adolescentes com idade entre 12 e 14 anos, equiparando-se ao Estatuto da Criança 

e do Adolescente, é relevante e fundamental, como meio de solucionar o conflito, 

ouvir a vítima nesses casos, o que pode colaborar como prova, sobretudo quando 

restar dúvidas a respeito de ter havido coação para a prática do ato, analisando e 

considerando sempre as particularidades do caso concreto, valorando cada prova e 

todos os princípios incidentes sobre o delito a ser julgado. 

 

Em suma, pode-se concluir que, embora crianças e adolescentes 

necessitem de uma tutela especial, esta deve ser analisada individualmente e de 

acordo com cada fato concreto, pois o desenvolvimento é algo relativo de pessoa 

para pessoa, e a vulnerabilidade também deve ser considerada como tal, 

especialmente, ao se tratar de adolescentes, cada caso é um caso.  

 

Além disso, como defende alguns doutrinadores citados no decorrer desta 

pesquisa, várias são as premissas a serem analisadas no julgamento de 
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determinados casos, como princípios constitucionais e penais, tais como: a 

dignidade da pessoa humana, o princípio da autonomia, o princípio da culpabilidade 

e a presunção de violência, bem como a intervenção mínima do Estado, a 

compatibilização entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal, 

além de fatores influenciáveis à conduta humana, como o maior acesso à 

informação por meio dos avanços tecnológicos, o maior contato com pessoas 

externas no convívio social, e o desenvolvimento e a adequação aos costumes. 
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