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INTRODUÇÃO  

 

O crime de estupro no Brasil é um reflexo que vem de gerações passadas tanto 

que o antigo titulo, relativo aos crimes sexuais, do Código Penal era designado como 

“dos crimes contra os costumes” e hoje com a lei mudou para crime contra a dignidade 

sexual. Hoje a realidade de proteção à mulher, inclusive aos vulneráveis se torna mais 

importante, como forma de diminuição da atividade e da influência machista nas 

relações entre as pessoas. Com o advento da Lei 12.015/2009 e sua modificação em 

alguns artigos do Código Penal a proteção dada aos vulneráveis ficou mais consentânea 

com a realidade dos nossos tempos e com a necessidade dessa proteção. Entretanto,  

uma visão mais abrangente que é importante diz respeito à preservação da dignidade 

humana em seu princípio constitucional basilar e de suma importância.  

Os objetivos específicos do presente estudo são que  com o advento da Lei  

12.015/2009 o crime de estupro e suas diferenças se tornaram melhor alicerçadas, já que 

o estupro de vulnerável é mais cruel contra as vítimas e merece um tratamento mais 

rigoroso. Neste caso seria, mas plausível que o legislador tivesse, mas rigor na hora da 

elaboração da lei, pois muitas das vitimas ainda sofrem com esse crime e muitas delas 

não tem coragem de denunciar as atrocidades sofridas no âmbito do abuso sexual, 

mormente, quando possuem alguma deficiência que as impede de manifestação integral.  

O trabalho tem por objetivo analisar e realizar um estudo para que se possa 

solucionar o problema que é a falta de rigor nas penas sobre o delito do crime estupro. 

Assim sendo,  diante desse objetivo geral que é mostrar a importância que a nova Lei 

12.015/2009 que inseriu o art .217-A para a proteção das crianças menores de 14 anos e 

também da criança que alem de ter essa idade também possa possuir uma deficiência 

mental, passou a ter no ordenamento jurídico penal e processual penal pátrio. Diante 

desse desdobramento os objetivos específicos desse trabalho são colocar a Lei em 

comento com o crime de estupro, sua melhor adequação e a proteção das pessoas 

vulneráveis, na vulnerabilidade concernente à deficiência, com um maior rigorosismo 

da lei em vigor, no tratamento dado aos imputados por tais crimes.  

Percebendo assim que sobre o crime que  era tratado no artigo 224 já revogado 

que tinha seus elementos para a configuração do crime que a vítima não fosse maior de 

catorze anos, fosse alienada ou débil mental e o agente conhecia essa circunstância, ou 
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não pudesse, por qualquer meio ou outra causa, oferecer resistência, colocava a 

necessidade de todos os requisitos para a caracterização do crime.  

Dessa forma, o presente estudo está sendo desenvolvido com base em uma 

pesquisa onde podemos ver que no caso do estupro de vulnerável, a polêmica maior é a 

aplicabilidade e efetividade da nova lei, que com o art. 217-A sendo erigido à condição 

positivada no Código Penal, evidencia, sem dúvida, uma maior proteção à 

vulnerabilidade da vítima.  
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CAPITULO 1 - CONCEITO DA PROTEÇÃO DA CRIANÇA  

 

Tanto no crime de estupro de vulnerável quanto no atento ao pudor são crimes 

hediondos e muitas vezes esses crimes são praticados por pessoas de convívio com a 

vitima muitas vezes são vizinhos, pai, amigos da família. o que torna desse crime é 

vulnerabilidade da pessoa que tenha enfermidade ou deficiência  mental que com isso 

não tem o discernimento para coibir o ato criminoso a sofre abuso. O marco da proteção 

da criança teve inicio com a constituição federal de 1988 em seu artigo 227. 

Esse artigo trata basicamente do dever do estado, da sociedade e da família da 

criança ou adolescentes, ou seja, da proteção em si da criança que deve ser prioridade 

absoluta em proteger a criança o artigo também diz que a criança não pode sofrer com 

discriminação, negligencia, exploração ou violência. 

Existem princípios que protegem as crianças e adolescente como o principio da 

proteção integral que tem como objetivo tutelar seus direitos assim conferidos os 

privilégios que diminuam suas fragilidades, esse princípios se encontra no art. 6° da 

constituição federal. 

Tem também o principio da prioridade absoluta esse principio é sobre o dever da 

família e da sociedade de proteção a criança e tem previsão no art. 4° do eca e no art. 

227° da constituição federal. Não podemos esquecer o principio, mas importante que é o 

principio da dignidade da pessoa humana que se encontra no art. 1°, inciso III da 

constituição federal. É um dos princípios constitucionais, mas fundamentais por que são 

imprescindíveis  a configuração do estado prescritos na constituição federal. 

O principio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento veio para 

consubstanciar que as crianças e adolescente alem de ter os mesmos direitos que uma 

pessoa adulta tem possui uma proteção a mais por que necessita de uma atenção 

especial por que se deve estabelecer sobre qualquer outro bem jurídico tutelado como 

diz no principio da prioridade absoluta. 

O principio da excepcionalidade traz a observação necessária sobre a 

importância e cautela sobre a aplicação de qualquer medida de proteção a criança e o 

adolescente e qualquer que for a medida temos que viabilizar a sua importância sobre 

ela.  
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As medidas de  proteção da criança e adolescente são medidas sempre aplicada 

quando alguns dos seus direitos são violados ou ameaçados sãos eles caso que por falta 

de omissão ou abuso dos pais ou responsáveis,em razão de sua conduta ou por ação ou 

omissão da sociedade ou do estado por todos esse direitos violados existem medidas 

especifica de proteção de ambos 

Essas medidas devem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente e pode 

serem substituída quando for necessária outra forma de proteção são os princípios já 

mencionados aqui todos eles tem a forma de proteção da criança ou do adolescente. No 

art. 100° da eca este bem especificado os princípios que tutelam os direitos da criança e 

do adolescente. 

A doutrina jurídica de proteção integral da criança e seus artigos esta 

expressamente em três artigo do ECA que basicamente diz: 

 

“(...) Criança e adolescente como sujeitos de direito - artigo 3º.”. 

Criança e adolescente como destinatários de absoluta prioridade - 

Artigo 4º. 

Respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (... )- 

“Artigo 6º”. (Ferreira, LUIZ ANTONIO MIGUEL p 12, 2008\2010). 

 

Crianças como sujeitos de direitos deixam de ocupar no âmbito sujeito passivo 

para terem seus direitos expressamente descritos na constituição federal 

fundamentalmente consagrados assim com os mesmos direitos que podem ter uma 

pessoa adulta que tem seus direitos consagrados na constituição. 

 

1.1.  PROTEÇÃO INTEGRAL DO DIREITO À VIDA E A SAÚDE 

 

 

A vida e a saúde são direitos que qualquer pessoa garante desde seu nascimento 

ainda mas quando esse tipo de direito que vão ser tratados envolve uma criança ou 

adolescente ai isso se torna de uma importância absurda ou seja quando se envolve 

criança ou adolescente se torna imprescindível quando há uma violação dos direito a 
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intervenção legal. 

O ECA tem um capitulo especialmente que trata sobre o direito a vida e a saúde 

em seu art.4° fala sobre esses essenciais direitos. 

A proteção integral tem como objetivo o fundamento legal   a concepção de que 

as criança adolescente e os jovem terem seus direitos á frente da família sociedade e do 

Estado pois tem prioridade em frente a todos esses mencionados.deve entender que a 

defesa desses cidadão imaturos por isso que se pede a proteção integral pois não tem a 

maturidade suficiente para própria defesa de seus direitos.  

São direitos fundamentais para proteção integral que tem em seu favor direitos 

de adultos que façam ao seu favor a garantia de que os seus direitos sejam devidamente 

respeitados. 

O principio da proteção integral que é a construção de todo ordenamento 

jurídico é voltado a proteção dos direitos das crianças e adolescente.  

 

1.2. PROTEÇÕES CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA  

 

Com a promulgação da lei complementar n°8.069/90 o estatuto da criança e 

adolescente foi estabelecido uma legislação que pode ser chamada de proteção integral 

assim colocando as crianças e os jovens como prioridade absoluta pra sua proteção. 

Com essa proteção regulamentamos todos os direitos que elas poderá serem protegida 

pela legislação tanto em aspectos civis ou penas. 

A importância relevante sobre falar sobre a criança portadora de deficiência é 

falar sobre os seus direitos e como quando se falar de estupro de vulnerável se torna 

ainda mais cruel quando se trata de crianças com deficiência. 

“dificuldade de ser relacionar, de se  integrar na sociedade. O grau de 

dificuldade para a O que define a pessoa com deficiência não é a falta de um 

membro nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza a pessoa 

portadora de deficiência é a integração social é que definira ou não o portador 

de deficiência “.(ARAUJO). 

A criança que é portadora de deficiência se enquadra em todos os conceitos de 

proteção permitidos na legislação tanto na constituição como na legislação especifica 

que é o ECA que visa proteger criança e adolescente tanto quanto as com deficiência e o 
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crime de estupro de vulnerável visa proteger desse ato tão cruel em qualquer criança 

sendo ela ou não com  deficiência. 

 Mas é primordial que a criança que possuem algum tipo de deficiência tenha 

mas proteção por ser mas vulnerável, não que as outras precisem de proteção ao 

contrario todas criança necessitam de toda proteção que a sociedade e o Estado possa 

fazer mas é que criança com deficiência são mas dependente do que as outras crianças 

necessita de mais cuidado que as demais. 

Segundo o principio da  que é essencial o da proteção integral que garante que a 

criança a direito que visa proteger seu desenvolvimento físico e o desenvolvimento 

mental também. 

‘ durante o tempo em que o direito se manteve quase  que totalmente 

indiferente sobre esse tema, essa multiplicidade terminológica não constituiu 

um problema. Afinal, o tema não suscitava preocupações imediatas, nem na 

orbita estatal, nem na orbita da sociedade civil. A medida que o tema ganha 

densidade, pelo aparecimento de normas constitucionais, leis, doutrinas, 

processos, aparece a preocupação em determinar a expressão linguística mais 

adequada as implicações de sue uso e a sua exata significação normativa, 

tendo em vista decidibilidade dos conflitos com um mínimo de perturbação 

social” (ASSIS,p234)  

A constituição federal em seu art.23 determina a competência que deve ser 

comum entres a União, Estados, Municípios e o Distrito federal sobre as saúde e a 

assistência publica da proteção e a garantia das pessoas com deficiência como dispõe 

seu art. 23, inciso II: 

Art.23. È de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios: 

(...)                                     

II- cuidar da suade e assistência, da proteção e garantia das pessoas portadora 

de deficiência; (...) 

Em 1993 foi criada uma lei que regulamentou o ar. 203 da CF. e em seu art. 1 diz sobre 

os mínimos sócias e os direitos sócias. 
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Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social,  portadoras  e tem 

por objetivos: 

(...) 

IV. a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 

Esse artigo diz sobre os direitos sociais da pessoa portadoras deficiência e o que 

a sociedade pode garantir seus direitos para sua vida em sociedade. Também vamos 

falar sobre a proteção constitucional da criança e da criança com deficiência que visa a 

proteção das mesmas sobre a luz da Constituição Federal. E também a proteção segundo 

o ECA que também visa a proteção das crianças.  

    

1.3.  PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA 

 

O art. 227 da CF/88 diz sobre a proteção especial que é assegurada à criança 

adolescente e ao jovem que fala em proibição de trabalho noturno ou que precise de 

insalubridade aos menores de 18 anos e para o trabalho de menores a idade mínima é de 

14 anos e a garantia de seus direitos previdenciários e trabalhistas 

Na CF/88 vem expressamente explicita em ordem que a proteção integral da 

criança e do adolescente seja máxima e especial que é totalmente atribuída conforme diz 

o art. 227 da CF/88: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança, ao adolescente e ao jovem, 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-los a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

 

O estado tem o dever de assegurar com prioridade absoluta os direitos que vem 

priorizado no caput do art. 227 da CF/88 alem de colocar salvo de toda forma que 
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negligenciar, de toda descriminação, de toda forma de exploração e violência e também 

crueldade. 

1.4.  Os direitos da criança e adolescente  

 

Os direitos fundamentais estão prescrito na CF/88, mas existem os direitos que 

estão prescritos no ECA que tem a mesma importância dos que estão na CF/88 pois são 

direitos fundamentais, mas tem à Declaração dos Direitos da Criança emitida pela ONU, 

em novembro de 1959 que é um marco divisor na construção dos direitos da criança e 

do adolescente que são juridicamente protegidos. 

Existe também a Convenção das Nações Unidas os Direitos da criança que em 

20 de novembro de 1989, foi ratificada pelo Brasil e promulgada em 14 de setembro 

1990 que foi um marco para a concepção da dignidade da pessoa humana. O art. 5, 

parágrafo 2º diz: 

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer. 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

 

§ 2.º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. 

Mas não é só a CF/88 que tem os dever de garantir os direitos da criança 

também tem a família o Estado e a sociedade que são os deveres mencionados pelo art. 

227 da CF/88.  

Tanto o crime de estupro de vulnerável quanto no atento ao pudor, não existe 

mais o crime de atentado violento por que esses crimes foram direcionados para um art. 

São que agora são todos no mesmo. 
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 Que é o art. 213 e esses crimes são crimes que principalmente o estupro que é 

considerado hediondo e muitas vezes esses crimes são praticados por pessoas de 

convívio com a vitima, muitas vezes das quais são até vizinhos, pai, amigos da família. 

 O que caracteriza de maneira impar a pratica dos crimes é vulnerabilidade da 

vítima que tenha enfermidade ou deficiência mental que com isso não tem o 

discernimento para coibir o ato criminoso a sofre abuso. O marco da proteção da criança 

teve inicio com a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 227. 

Esse trabalho trata basicamente do dever do Estado, da sociedade e da família da 

criança ou adolescentes, ou seja, da proteção em si das crianças que deve ser prioridade 

absoluta em proteger o infante. O artigo também prevê que a criança não pode sofrer 

com discriminação, negligencia, exploração ou violência. 

Existem princípios que protegem as crianças e adolescentes como o principio da 

proteção integral que tem como objetivo tutelar seus direitos assim conferidos os 

privilégios que diminuam suas fragilidades. Esses princípios se encontram no art. 6° da 

Constituição Federal. 

Tem também o principio da prioridade absoluta. Esse principio discorre sobre o 

dever da família e da sociedade de proteção a criança e tem previsão no art. 4° do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 227° da Constituição Federal.  

 Não podemos esquecer o principio, mas importante que é o principio da 

dignidade da pessoa humana que se encontra no art. 1°, inciso III da Constituição 

Federal. É um dos princípios constitucionais, mas fundamentais por que são 

imprescindíveis à configuração do Estado prescritos na Constituição Federal.  

O principio da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento veio para 

consubstanciar que as crianças e adolescente,  alem de ter os mesmos direitos que uma 

pessoa adulta,  possuem  uma proteção a mais por que necessita de uma atenção especial  

que se deve estabelecer sobre qualquer outro bem jurídico tutelado como diz no 

principio da prioridade absoluta.  

O principio da excepcionalidade traz a observação necessária sobre a 

importância e cautela sobre a aplicação de qualquer medida de proteção à criança e o 
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adolescente e qualquer que for a medida temos que viabilizar a sua importância sobre 

ela. 

 As medidas de proteção da criança e adolescente são medidas sempre aplicadas 

quando alguns dos seus direitos são violados ou ameaçados, como por exemplo,  por 

falta de omissão ou abuso dos pais ou responsáveis,em razão de sua conduta ou por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado por todos esse direitos violados existem 

medidas especifica de proteção de ambos. 

Essas medidas devem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente e pode ser 

substituídas quando for necessária outra forma de proteção. São os princípios já 

mencionados aqui; todos eles tem a forma de proteção da criança ou do adolescente. No 

art. 100° do E.C.A. está bem especificado os princípios que tutelam os direitos da 

criança e do adolescente. 

A doutrina jurídica de proteção integral da criança e seus artigos esta 

expressamente em três artigos do E.C.A que basicamente prelecionam: 

“(...) Criança e adolescente como sujeitos de direito - artigo 3º.” 

Criança e adolescente como destinatários de absoluta prioridade - 

Artigo 4º. 

Respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (... )- 

“Artigo 6º”. (Ferreira, LUIZ ANTONIO MIGUEL p 12, 2008\2010). 

Crianças como sujeitos de direitos deixam de ocupar no âmbito do sujeito 

passivo para terem seus direitos expressamente descritos na Constituição Federal 

fundamentalmente consagrados assim com os mesmos direitos que podem ter uma 

pessoa adulta que tem seus direitos consagrados na mesma Lei. O ECA tem um capitulo 

especialmente desenvolvido que trata sobre o direito a e a saúde e em seu art. 4° que 

trata sobre esses direitos. 

 

1.5.  ESTUPRO  

 

O art. 213 do CP diz em seu bojo que a forma de constranger qualquer pessoa de 

forma agressiva ou mediante violência como diz a maioria dos doutrinadores é que 

estupro é um crime complexo por que não só um crime onde forçam alguém a pratica 
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do ato sexual, mas também existe a violência e ou a grave ameaça para a pratica do 

delito. Quando o crime do art.213 do CP é cometido em crianças existe o agravantes 

Alem da violência sexual cometida tem a parte psicológica que a parte mas 

preocupante pois o trauma que uma criança sofre é muito maior do que a pena do 

agressor. O art. 213 diz; 

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. 

§ 12 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. 

§ 22 Se da conduta resulta morte: 

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

O art.213 vem para tutelar a dignidade sexual da vitima que mediante violência 

foi constrangida mediante violência ou através de grave ameaça. O vocábulo estupro no 

Brasil veio por meio de constranger a mulher a conjunção carnal sem o seu 

consentimento, ou seja forçada. Existe também outros artigos que não só protegia a 

mulher mas também o hem mas em 2009 com a lei 12.015 alguns artigos foram 

mudados e outros revogados assim o Brasil começou usar a mesma sistemática de 

outros países como a Argentina, México e Portugal assim esses critérios reuni só um 

tipo penal com essa nova concepção o tipo penal fica sendo um só, assim sendo que 

homem ou mulher( estupro em sentido estrito) mas sim o comportamento da pessoa em 

obrigar a sua vitima a obrigar ao ato libidinoso de forma violenta. 

Antes da lei 12.015/2009 o crime era o homem como sujeito ativo que obriga a 

mulher sujeito passivo a ter conjunção carnal, depois da lei o tipo ficou como delito 

biocomum ou seja que agora não importa que seja só a mulher que seja a vitima ou seja 

como no caso de criança tanto com  ou sem deficiência 

A pena é aumentada se o agente for padrasto, ascendente, madrasta, irmão, 

cônjuge, companheiro entre outros. Quando se trata de menor de 14 anos o ato 

libidinoso entra na atribuição do art. 217-A por que se trata de estupro de vulnerável. O 

ato libidinoso se é punível da forma violenta, coagido, forçado e também o obrigada 
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pelo fato do agente ativo constranger a vitima ao ato. O meio de execução do crime  é a 

violência e também a grave ameaça , no caso da ameaça o criminoso ameaça a vitima 

para que seu delito fique em pune ou seja que não seja feita justiça e na violência o ato 

é violento assim dependendo da vitima ela não possa reagir seja ela mulher ou criança 

ou uma criança com deficiência que o ato fica ainda cruel. 

 

“A violência deve ser material, isto é, emprego de força física 

suficientemente capaz de Impedir a mulher de reagir. A grave ameaça se dá 

através de violência moral, direta, justa ou injusta, situação em que a vítima 

não vê alternativa a não ser ceder ao ato sexual. 8 A doutrina clássica nos 

ensina que a gravidade (ou não) da ameaça deve ser extraída tendo em vista 

não a pessoa ameaçada, Mas a generalidade, a normalidade dos homens, pois 

os valentes ou intrépidos e os pusilânimes, ou poltrões são extremos, entre os 

quais se coloca o homem comum ou normal.”(CUNHA,p 457) 

 

No delito de estupro só tem na espécie dolosa não é cabível culposo ou seja o 

dolo consiste na consciência do autor na vontade da pratica do crime de constranger 

alguém mediante ameaça ou mediante violência. O fato de constranger alguém 

mediante a ser obrigar a vitima a ter conjunção carnal o dolo do delito é no obrigar a 

vitima no ato libidinoso já diz Fernando Capez que: 

 

"Entendemos que não é exigida nenhuma finalidade especial, sendo 

suficiente a vontade de submeter a vítima à prática de relações sexuais 

completas. O que pode causar certa dúvida é o fato de que tal crime exige a 

finalidade de satisfação da lascívia para a sua caracterização. Ocorre que se 

trata de um delito de tendência, em que tal intenção se encontra ínsita no 

dolo, ou seja, na vontade de praticar a conjunção carnal. Deste modo, o 

agente que constrange mulher mediante o emprego de violência ou grave 

ameaça à prática de cópula vagínica não age com nenhuma finalidade 

específica, apenas atua com a consciência e vontade de realizar a ação típica 

e com isso satisfazer sua libido (o até então chamado dolo 

genérico)."(CAPEZ,p 67) 

 

Ainda na concepção de Fernando Capez que diz que na forma do crime de 

estupro que não só quem pratica o ato libidinoso, mas também que permite assim como 
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diz também no art. 213 do CP. As qualificadoras do tipo penal do art. 213 do CP 

trazido nos parágrafos 1º e 2º do referido art. Se qualificam como preterdolosa (dolo no 

antecedente e culpa no consequente), com pena de 08 a 12 anos de reclusão e se a 

conduta do agente for uma lesão corporal grave e se resulta em morte da vitima a pena 

será maior de 12 a 30 de reclusão. O art. 215 diz que quando houver violência sexual 

mediante fraude onde seja impossível que a vitima se defenda; 

 

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, 

mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação 

de vontade da vítima: 

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

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem 

econômica, aplica-se também multa. 

 

Nessa concepção o que se tutela é a dignidade da vitima mediante a fraude do 

agente e também tem a junção dos arts. 215 e 216 do CP. O meio de incriminação 

contida no art.213 do CP é como meio de salvaguarda as pessoas, ou seja, de protegê-

las assim protegendo sua liberdade e autodeterminação em matéria sexual. 

 O termo estupro vem do latim stuprum que tem o significado de desonra e 

vergonhoso o vocábulo era utilizado no direito romano para diversas figuras penais 

onde se envolvia pratica de atos que não havia violência, mas que existia relações 

sexuais de forma ilícita sem o consentimento. O constrangimento de obrigar alguém a 

pratica do ato ilícito que é obrigatoriamente punido e também o ato permitir o ato, as 

elementares estão no verbo do tipo “permitir”, “praticar”. 

O dispositivo legal fala da ação nuclear do verbo, destacando-se o significado de 

obrigar a vitima fazer algo contra a vontade da mesma, ou seja, compelir, forçá-la. No 

estupro funciona que aquela discordância do sujeito passivo, ou seja, a negativa da 

vitima configura como elemento essencial para a infração, ou seja, para pratica do 

crime, e não poderia ser diferente por que a norma já visa a proteção da liberdade sexual 

da vitima. 

Costumamos ver o estupro de forma que parece um comportamento seja único e 

não como pensam alguns doutrinadores que pensam que o crime de estupro é na 

verdade um tipo misto, ou seja, que seja um tipo alternativo e ou cumulativo, mas logo 

se que  como dizemos acima o estupro é mesmo um crime com comportamento único. 



 
 

15 
 

A forma de execução do crime ou seja seu meio é de forma que haja violência 

como diz no dispositivo legal por exemplo que haja violência física e também a grave 

ameaça. 

É fundamental no ato do crime de estupro que haja resistência da vitima para 

que seja de qualquer modo que a mesma se manifeste ao contrario da ação que o autor 

da infração penal que deseja praticar ocorra discordância da vitima. Em caso que a 

vitima o sujeito passivo dessa relação de crime não ofereça, mas resistência ou seja que 

pare de lutar contra a violência não  que ela esteja dando seu consentimento mas sim 

que não é capaz mas de lutar contra e ainda se no caso a vitima for uma criança que tão 

pouco pode lutar contra independentemente qual seja o sujeito ativo nessa relação de 

crime uma criança ainda mas uma criança com deficiência não poderá lutar contra no 

começa do ato criminoso pode ate tentar mas logo suas forças será em vão pois não 

alcançaram o objetivo de parar com a violência. 

Há duas forma de pratica do delito que a que o agente pratica o ato em sim ou 

seja que seja supondo que a haja participação da vitima e já na segunda o agente obriga 

o sujeito passivo a praticar a conduta delituosa como Estafam diz: “atos libidinosos são 

todos aqueles que tenham conotação sexual, isto é, tendentes à satisfação da lascívia”( 

ESTAFAM, 2017,p 712) 

Vale dizer que qualquer tipo de violência seja ela se existe, ou seja, não só a 

conjunção carnal, mas qualquer tipo de violência caracteriza como o estupro ate o beijo  

pelo simples fato ainda mais se ele for” roubado”   configura crime ato libidinoso mas n 

caso do beijo pode ser configurado como uma contravenção penal e não 

necessariamente um estupro. 

Com a nova redação do art.213 que a lei 12.015/2009 proporcionou o art.213 

ficou assim como mostra a tabela abaixo: 

  

Tabela 1 – Atualização dos Artigos que tratam sobre o tema do trabalho 

 

Estupro ( redação anterior) Estupro ( redação atual) 

 

Conduta 

nuclear  

Constranger  Constranger 
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Sujeito 

passivo 

Mulher  Qualquer pessoa (menos vitima 

vulnerável, pois se aplicara o art.217-A) 

Natureza 

do ato 

libidinoso 

Conjunção carnal Qualquer ato libidinoso 

Pena  Reclusão de 6 a 10 anos Reclusão de 6 a 10 anos 

Resultando 

lesão 

grave 

Reclusão de 8 a 12 anos  Reclusão de 8 a 12 anos 

Resultado 

morte 

Reclusão de 12 a 25 anos  Reclusão de 12 a 30 anos 

Fonte : ( ESTAFAM, 2017,p 712)  

 

As principais mudanças com a lei 12.015/2009 foi as função dos arts. 213 e 214 

em um só tipo penal o que tratava em dois artigos agora é em um só artigo. E também 

teve uma mudança no sujeito passivo antes se tratava apenas a mulher hoje na nova 

redação abrangem qualquer pessoa exceto os vulneráveis que tem um art. Pra esse tipo 

de delito. E também com a nova redação o crime de estupro tem caráter de crime 

hediondo e com esse novo parâmetro vem com um polemica, pois tem uma discussão 

pois existe a polemica se existe ou não o caráter hediondo no estupro de forma simples 

e que se na sua forma simples é hediondo ou não e essa polemica era da antiga redação 

que se tornada hediondo se houvesse lesão corporal grave ou a morte da vitima na nova 

redação com a junção do art. 213 e aliado a lei 8.072/1190 (a leis dos crimes hediondos)  

que deixou bem claro que o crime é hediondo. 

Com a nova redação imposta pela lei 12.015/2009 o crime  de estupro teve 

mudanças não só pune quando há conjunção carnal mas também qualquer ato 

libidinoso. E se no caso quando ocorre o estupro o agente depois da pratica do crime 

resolve matar a vitima ou causar varias lesões corporais enquadra concursos de pessoas 

crime de estupro e homicídio ou lesão corporal. 

“se, do estupro, advier a Morte da vítima em decorrência das lesões haverá a 

forma Qualificada do crime de estupro; se, em decorrência do estupro, 
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Resultarem lesões corporais de natureza grave haverá o crime de Estupro na 

forma qualificada;”(CAPEZ,2012,p47) 

 

E quando a vitima sofre o mesmo crime por varias vezes e ano ate no caso 

quando um pai ou um padrasto que pratica o mesmo crime repetidamente na vitima que 

no caso seria uma criança inocente que não poderia se defender e não contar por sofre 

varias ameaças que é um requisito do crime violência e grave ameaça com tudo isso a 

vitima com medo não poderia ser defender e nem contar o abuso que estaria sofrendo. O 

crime é pratica na forma simples como diz o caput do art.213 e os qualificadores 

presentes em seus §§ 1º e 2º do mesmo art. 

 

As formas qualificadas pelo resultado estão previstas nos §§ 1º 

(1ª parte) e 2º do art. 213, conforme modificações operadas pela Lei 

n. 12.015/2009. Estavam antes contempladas no art. 223 do CP, o 

qual foi expressamente revogado pelo aludido diploma legal 

 

 

1.6. ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

 

Com o advento da lei 12.015/2009 criou um capitulo próprio na questão de 

crimes sexuais e quando o delito acontece com menores de 14 anos o crime tem um 

conceito maior por que são como diz o próprio texto de lei como vulnerável por que há 

distinção entres os dois delitos por que os crimes tratados no art.213 são relacionados a 

estupro e assedio sexual e são crime que tratam da liberdade sexual da vitima já não 

art217-A são crimes apenas que tratam pratica sexuais que envolvem menores de 14 

anos. 

Os crimes sexuais contra menores de 14 anos ainda necessitam do 

consentimento da vitima, mas que é primordial é a proteção dessas pessoas por que é 

precoce o inicio da vida sexual de menores pode  afetar no seu crescimento e 

principalmente na parte psicológica de uma criança e principalmente na vida de uma 

criança com deficiência. 

No presente art.que foi trazido pelo legislador podemos ver que ao adicionar 

esse novo elemento punível para torna, mas protegido o conceito que usado no art. 217-

A como os chamados vulneráveis. Como diz Fernando Capez anteriormente no art.224 
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tinhas três hipóteses que o art. Tratava umas delas era a proteção de pessoas com 

deficiência metal, os menores de 14 anos que não tinha a maturidade suficiente para o 

consentimento para tal ato libidinoso então deveria ser mais protegido pela legislação. 

 Assim mesmo com o consentimento da vitima no caso a portadora de alguma 

deficiência considerando o estado da vitima se no caso ela possui deficiência ou não e 

se for menos de 14 anos se torna crime no mesmo jeito essas pessoas não tem 

maturidade suficiente para pratica de tal ato. Assim o estupro real ou de características 

presumida tem o mesmo ato incriminador.  

E com a lei que alterou os art.213 e acrescentou o art.217-A o crime que antes 

era tratado no mesmo art. Passou ater um art. Próprio para ser tratado de forma diferente 

pelo legislador. E também com a integração do art. 217-A o referido art. Mencionado 

antes o art. 224 foi revogado assim só um tipo penal do mesmo crime só que, mas 

completo e com, mas punições. 

Com tudo a vulnerabilidade é para qualquer pessoa que se enquadrar no 

momento da ação do crime e se sentir em estado vulnerável. Ou seja, não da para um 

vulnerável conseguir se esquivar de uma conduta criminosa principalmente se for 

deficiente ate por que seria impossível por que não saberia nem, pois nem teria força se 

fosse um menor tão pouco conseguiria. 

 

 

“Há, contudo, que se fazer uma distinção. Vulnerável é qualquer pessoa em 

situação de fragilidade ou perigo. 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 sujeita à 

exploração sexual.”( CAPEZ,2012) 

Os conceitos de vulnerabilidade da antiga redação do art.224 que foi revogado 

não se confundem com a atual redação do art.217-A, pois totalmente diferente d=na sua 

forma de proteção.  

 

Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima: Vide Lei nº 8.072, de 25.7.90 

(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 

a) não é maior de catorze anos; 
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(Revogado pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor 

de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, 

de 2009) 

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 

alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 

pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: (Incluído pela 

Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, 

de 2009) 

§ 4o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.(Incluído pela Lei nº 12.015, 

de 2009) 

Corrupção de menores; 

 

O art.217-A tem mas punição para o agente que pratica ato libidinoso com 

vitima menor de  14 anos isso inclui também os deficiente tantos como os mentais  que 

não tem uma maturidade que nem os menores possui em para saber que esse ato é 

criminoso e com sua crueldade por que esse ato pode ser prática com violência e para 

menores de 14 anos ou para os deficientes mentais são muito mais psicologicamente 

mas cruel alem de ser uma forma criminoso punível severamente pelo legislador no art. 

Mencionado. 

 Mesmo que os menores de 18 anos tenham uma maturidade prematura não 

significa que podem ter capacidade de ter essa maturidade que vem com os anos não 

significa que os menores ou os deficientes seja totalmente incapazes ou que seja 

declarado isso expressamente. Mas levando em conta precisa de ter uma levemente 

proteção por sua pequena fragilidade como diz Fernando Capez  que sobre os 

deficientes é uma levemente fragilidade pode ser ter nascido ou adquirida por um 

acidente. 

 

‘A vulnerabilidade é um conceito novo muito mais abrangente, que leva em 

conta a necessidade de proteção do Estado em relação a certas pessoas ou 



 
 

20 
 

situações. Incluem-se no rol de vulnerabilidade casos de doença mental, 

embriaguez, hipnose, enfermidade, idade avançada, pouca ou nenhuma 

mobilidade de membros, perda momentânea de consciência, deficiência 

intelectual, má formação cultural, miserabilidade social, sujeição a situação 

de guarda, tutela ou Curatela, temor reverencial, enfim, qualquer caso de 

evidente fragilidade.’(CAPEZ,2012) 

 

Os §§ 1º, 2º, 3º e 4º que falam das qualificadoras que torna o crime em um crime 

hediondo. Antes das modificações legais tinham muitas discussões sobre se o crime 

poderia ou não ser considerado um crime hediondo então depois do avento da lei 

12.015/2009 que revogou  alguns art. E trouxe outros veio também e combinado com  a 

lei de crimes hediondos 8.072/1990 os crimes sexuais se tornaram principalmente com 

as qualificadoras dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º com isso se torna hediondo a pratica desse crime. 

  

‘Finalmente, no tocante ao objeto jurídico, o crime em estudo Tutela a 

dignidade sexual do indivíduo menor de 14 anos ou daquele que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para 

a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 

resistência.’(CAPEZ,2012) 

 

A conduta típica do núcleo do art. 217-A que ter conjunção carnal com menor de 

14 anos ou praticar outro tipo de ato libidinoso ou ter conjunção carnal que no fato são a 

mesma coisa que é a pratica do ato criminoso. 

 

‘(a) Conjunção carnal: é a cópula vagínica, ou seja, a introdução do pênis na 

cavidade vaginal da mulher. A antiga redação do art. 213 do CP somente 

abarcava esse ato sexual, excluindo-se qualquer outro ato libidinoso diverso 

da conjunção carnal, o qual era abrangido pelo art. 214 do CP, atualmente 

revogado pela Lei n. 12.015, de 7 de agosto de 2009. 

  

(b) Ato libidinoso: compreende-se, nesse conceito, outras formas de 

realização do ato sexual, que não a conjunção carnal. São os coitos anormais 

(por exemplo, a cópula oral, anal). Tais atos sexuais constituíam o crime 

autônomo de atentado violento ao pudor’.(CAPEZ,p.100) 

 

Com tudo se o agente praticar os requisitos que estão presentes no caput ou em 

seus parágrafos já estão praticando o crime de estupro previsto em seu art. 217-A ou 
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também se ele praticar qualquer ato libidinoso também estará previsto  como conduta 

libidinosa. 

O fator que se o agente que pratica qualquer forma do crime previsto no art. Esta 

praticando o referido crime os sujeitos passivo do referido crime, ou seja, o menor de 14 

anos e a pessoa com uma enfermidade mental. 

Para CUNHA o referido art. 217-A antes do advento da lei 12.015/2009 era 

errado tratar de dois casos de crime no mesmo art. Por que apesar de serem no mesmo 

caso estupro tem suas diferenças e deveria ser tratado de formas diferentes.  

Antes da Lei 12.015/2009 o ato sexual com pessoa vulnerável configurava, a 

depender do caso, estupro (art. 213) ou atentado violento ao pudor (art. 214), mesmo 

que praticado sem violência física ou moral, pois presumida (de forma absoluta de 

acordo com a maioria) no art. 224 do CP. Este dispositivo (art. 224) agora está 

expressamente revogado28, subsumindo-se a conduta ao disposto no art. 217 –A antes 

da lei sempre havia discussões sobre o assunto que era o estupro de vulnerável doutrinas 

e jurisprudência sobre ser ou não hediondo mas com a lei o fato é que com as 

qualificadoras o fato  é que depois da lei ficou bem claro que o estupro de vulnerável 

deveria ser mesmo enquadrado como um crime hediondo pelo requite de crueldade que 

vem com a violência e a grave ameaça de um menor de 14 anos ou um menor com 

deficiência. 

 O criem é de forma comum que pode ser praticado por qualquer pessoa mas se 

o crime é praticado por pessoas que são próximas a vitima e dependendo se tem algum 

grau de parentescos a pena pode ser aumentada. 

 

‘Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou se assumiu, por lei 

ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a pena será 

majorada de metade’ (art. 226, 11). 

 

 

Quando a vitima tiver as características que o § 1° do art.217-A onde a vitima de 

deficiência não tem com agir de forma que possa resistir ou que possa defender do ato 

criminoso onde possa ter uma violência fora do normal ainda mas com uma deficiência 

que seja ser com requite de crueldade e assim marca vitima psicologicamente difícil de 

se recuperar e a maioria desses ato criminoso aconteceu e dificilmente é percebido por 
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raramente a vitima chega a contar a alguém que aconteceu com ela por medo ou por esta 

sendo ameaçada. 

‘A vítima, por sua vez, só pode ser pessoa com menos de 14 anos (caput) ou 

portadora de enfermidade ou deficiência mental ou incapaz de discernimento 

para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, sem condições de 

oferecer resistência (§ 1 °)’.(CUNHA,p469) 

 

O crime de estupro de vulnerável geralmente é sempre punido na forma dolosa 

entendo-se que o crime é raramente punido na forma culposa ainda que a enfermidade 

da vitima pode isentar da pena o agente pois que sofrera a vitima e por mas que a vitima 

com uma enfermidade mental saberá devera passar por menos forma possível.  

Os §§ 3° e 4° trazem qualificadoras preterdolosas (dolo no antecedente e culpa 

no consequente), punidas com reclusão de 10 a 20 anos quando da conduta resultar 

lesão grave. 

 

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor 

de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, 

de 2009) 

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 

alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 

pode oferecer resistência. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 2o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: (Incluído pela 

Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, 

de 2009) 

§ 4o Se da conduta resulta morte: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.(Incluído pela 

Lei nº 12.015, de 2009) Corrupção de menores. 

 

O artigo Deixa mas especifica a pena quando a conduta do agente esta tipificada 

nos parágrafos §§ 3° e 4°. 
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CAPITULO 2- ANALISE DE TRABALHOS CORRELATOS 

 

Este capitulo trata sobre analise de trabalhos correlatos ao tema o primeiro artigo 

é sobre A SUPERAÇÃO DA PRESUNÇÃO ABSOLUTA NO ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL: UMA ANÁLISE SOB O PRISMA DO ESTATUTO DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE E ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA publicado 

em 19 e 20 de abril de 2017 Profa. Dra. Lívia Gaigher Bósio Campello Coordenadora 

do V Congresso da FEPODI Coordenadora do Programa de Mestrado em Direito da 

UFMS  , segundo artigo analisado é O Estupro: Uma Perspectiva Vitimologica Nohara 

Paschoal publicado em 05 de agosto de 2014 pela USP. 

O que se entende sobre a presunção absoluta que acerca do entendimento da 

vulnerabilidade sobre o artigo 217-A é que tem um certo reflexo de 

inconstitucionalidade sobre o artigo do código penal pois se entende que o referido 

artigo afronta um princípio constitucional o da dignidade da pessoa humana pois ele tira 

o poder de decidir sobre a liberdade constitucional da pessoa assim neste sentido busca 

conciliar o Estatuto da Criança e Adolescente e o estatuto da Pessoa com Deficiência 

que são contribuições absoluta da defesa da vulnerabilidade de ambos. 

Durante muito tempo tinha uma divergência entre a doutrina e jurisprudência 

sobre a presunção de violência contida no revogado artigo 224 do código penal que fala 

sobre a presumida violência ou grave ameaça que se encaixava quando a vitima não 

fosse maior de 14 anos ou se fosse alienada ou débil mental. Mas essa divergência foi 

morta com o advento da lei 12.015/2009 que entre outras alterações inseriu o art. 217-A 

ao código penal assim tipificando a conduta do estupro de vulnerável. Sendo assim 

ficava pairando no ar um discussão sobre a presunção de violência que antes era 

discutida e que agora o  assunto em questão é a vulnerabilidade. 

Apesar de que os tribunais superiores adotarem absolutamente a tese da 

vulnerabilidade e não foi através da lei 12.015/2009 e sim pelo ECA Lei 8.069 de 1990 

e também pelo Estatuto  da Pessoa com Deficiência Lei 13.146 de 2015  que 

contribuíram que não era absoluta a presunção de violência para que sim se adequasse 

ao principio da dignidade da pessoa humana. O texto original do código penal refletia 

sobre os crimes de maior pudor quanto aos costumes que necessita ao convívio social 

daquela época. 
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Nesse contexto com a lei 12.015/2009 que promoveu alterações no código penal 

principalmente no titulo VI assim sendo promovendo substituições no nome  do 

capitulo que antes era “ crimes contra o costumes” e passou a ser chamado “ crimes 

contra a dignidade sexual” e revogou alguns artigos como 224 e também incluiu o 217-

A trazendo mas para a nossa atual realidade social 

Por que antes eram protegidos os bons costumes e não a dignidade sexual e 

também agora com a consagração das garantias constitucionais e também juntamente 

com os avanços socias o entendimento sobre esse tema já foi entendido e superado já 

que não podíamos, mas ficar cultuando só os costumes, mas sim tinha que ter a 

necessidade de tutelar à dignidade sexual. 

Assim com o conceito de vulnerabilidade o legislador quis afirmar o caráter 

absoluto da norma assim independentemente da relação ter se manifestado mediante 

violência ou grave ameaça, a conduta do agente que mantivesse relação sexual ou 

qualquer ato de cunho libidinoso com menores de quatorze anos, com enfermos ou 

doentes mentais ou com aqueles que, por qualquer outra causa, não pudessem oferecer 

resistência.   

Assim sobre a figura dos menores de 14 anos é necessários que falamos de 

alguns apontamentos como, por exemplo, sobre o consentimento da vitima. Se houver 

prova do consentimento válido exarado pelo adolescente, juntamente com a ausência de 

qualquer indício de violência ou grave ameaça, referido fato não poderia incidir na 

descrição penal relativa ao estupro de vulnerável, pois representaria verdadeira 

responsabilização objetiva do suposto ofensor. 

Tem que pensar que nos dias de hoje que um adolescente de 14 anos não tenha 

conhecimento do que é um ato sexual ou outros  atos descritos no artigo 217-A e que 

seja totalmente vulnerável. Tem alguns doutrinadores que acham que não é correto que 

use essa erma de absolutamente vulnerável assim pugnando por uma interpretação 

menos restritiva diante daqueles indivíduos cuja idade seja inferior a quatorze anos. 

Como  salienta Nucci: “Que a tutela do direito penal no campo dos crimes sexuais, 

deve ser absoluta, quando se tratar de criança menor de 12 anos, mas relativa ao 

cuidar do adolescente maior de 12 anos” (Nucci 2014, p. 928). 
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Sendo assim, mesmo não sendo razoável continuar adotando um critério etário 

que no caso do Código Penal, estaria estagnado na idade de quatorze anos. E também 

sobre tudo sem falar dos avanços socias com o acesso à informação, com a precoce 

maturidade dos adolescentes e, consequentemente, com a liberdade sexual, é dominante 

o entendimento quanto à aplicação da presunção absoluta da vulnerabilidade.  

Nesse sentindo ainda é um termo muito forte falar sobre a aplicabilidade da 

presunção absoluta ainda é muito forte. No entanto, há  julgados que se entende pela 

relativização da vulnerabilidade dos menores de quatorze anos, quando ausente indícios 

de violência ou grave ameaça, somando-se ao consentimento válido emitido por destes, 

o que representa prestigio à liberdade sexual e à dignidade da pessoa humana. 

Assim A superação do entendimento acerca da presunção absoluta da 

vulnerabilidade no estupro de vulnerável ocorreu, notadamente, em razão dos preceitos 

fixados pelo Estatuto da pessoa com deficiência tem a superação do entendimento 

acerca da presunção absoluta da vulnerabilidade no estupro de vulnerável ocorreu, 

notadamente, em razão dos preceitos fixados pelo Estatuto da pessoa com deficiência e 

também o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O Estatuto da criança e do adolescente, Lei 8.069/1990, estabelece a necessidade 

de diferenciar a criança do adolescente. Sendo assim, a referência dada pelo ECA acerca 

da idade da criança e a idade do adolescente é fundamental para a interpretação do 

artigo 217-A do Código Penal. Nesse contexto o  ECA, que sustenta a proteção integral 

das crianças e dos adolescentes tem como objetivo principal ter como diferencia-los.  

Assim esta interpretação, quanto à possibilidade de relativização da presunção absoluta 

de vulnerabilidade dos menores de quatorze anos, vai de encontro também aos preceitos 

fixados pela Lei 13.146 de 2015. 

Assim o Estatuto da pessoa com deficiência inovou na ordem jurídica conferindo 

uma série de direitos e instituindo diversas alterações, notadamente, no direito civil, 

alterando substancialmente o artigo 3º do Código Civil, para estabelecer que as pessoas 

portadoras de deficiência não fossem mais consideradas absolutamente incapazes, mas 

sim plenamente capazes de exercer todos os atos da vida civil. 

Sucede que, as alterações promovidas pela Lei 13.146/2015, atingiram 

reflexamente a configuração do crime de estupro de vulnerável, mais precisamente a 
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modalidade fixada no § 1º do artigo 217-A do Código Penal. De acordo o diploma 

penal, os portadores de deficiência.   

Ou como a retrógrada redação os denomina os enfermos ou deficientes mentais 

seriam totalmente incapazes de exercer livremente sua vida sexual, já que qualquer 

relação sexual ou ato de cunho libidinoso mantidos com estes indivíduos estaria sujeita 

à aplicação do § 1º do artigo 217-A, ou seja, configurar-se-ia o estupro de vulnerável. 

De acordo com o estatuto da pessoa com deficiência e também com o ECA visa 

proteger a criança, mas em relação ao o autor do artigo que fala que essa 

vulnerabilidade seja na dele inconstitucional não estou de acordo pois a vulnerabilidade 

é totalmente constitucional por que ela visa proteger as criança e os deficiente mental 

porque apesar do mundo esta avançando e tendo com isso muito informação e apesar 

menores ter uma noção da relação sexual em si não quer dizer que esteja preparado para 

a vida sexual tão pouco para poder dar consentimento .  

O artigo também fala sobre o 217-A e como é inconstitucional por que se tratar 

de uma norma absoluta, mas realmente não inconstitucional pois esta indo em defesa de 

uma parte da sociedade que esta sendo desprotegida por antes da lei 12.015/2009 o 

crime de estupro protegia os costume tanto que o titulo que trava de estupro era crimes 

contra o costume ou seja quando era uma criança ou criança com deficiência não era 

tratado como depois da lei 12.015/2009 começou a ser protegidos. 

Por isso tratando esse tipo de delito como hediondos por se tratar de uma 

violência sexual tanto ele contra a mulher ou os vulneráveis. Muitas vezes, segundo 

pesquisas já realizadas apenas 10% das vitimas de estupro denunciam seus agressores 

por que só 10% Já que a cada mulher é estuprada por que muitas das vezes as vitimas de 

estupro são crianças, deficientes ou com algum tipo de enfermidade que não podem 

denunciar seus agressores. Esse texto é apenas uma base se quanta ainda falta para não 

no Brasil, mas, no mundo ter uma política eficiente de proteção tanto as mulheres 

quanto aos vulneráveis. 

Também muitos dos agressores dizem que a culpa é da vitima pelo tipo de roupa 

esta desde quando a vitima tem culpa isso em relação à mulher, mas e quando a vitima é 

uma criança qual seria a desculpa do agressor para culpa-la u quando a vitima é uma 
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criança que possui uma deficiência ou mesmo alguma enfermidade qual seria a desculpa 

dessa vez qual seria. 

Por que a vitima sofre um dano psicológico que muitas vezes são difícil de 

reparar e quando é uma criança o dano psicológico que ela sofre o trauma que ela iria 

viver só de lembrar já esta sofrendo por isso precisamos de uma legislação, mas severa 

contra esse tipo de delito. 

E quando se tratar desse tipo de crime estupro de vulnerável principalmente 

quando tiver envolvido crianças menores de 12 anos tem que ser absoluta à proteção 

quando se tratar de criança e ou deficiente e relativa quando for adolescente. 

Para finalizar sobre a critica do artigo devemos analisar que depois da lei 

12.015/2009 que mudou alguns artigos no código penal e inclui outros, mas não de 

forma inconstitucional como se refere o artigo acima e sim para dar, mas proteção 

àqueles que antes não era totalmente aparado pela lei, mas que precisava de crime cruel 

para ser punidos. 

Como por exemplo, em 1990 quando o crime de estupro foi considerado um 

crime hediondo e foi incluído na lei de crimes hediondo 8.072/1990. Sem fala que 

durante o tempo que o art. 224 do código penal esse artigo quando estava em vigor era 

tema de discussão entre a doutrina e jurisprudência por que como o artigo analisado 

acima diz que um falava sobre presunção de violência e grave ameaça um entrava em 

discussão com outra mas o artigo diz que agora que existe a inconstitucionalidade mas 

no entendimento agora que esta acertando sobre a proteção que da para os vulneráveis e 

que antes que era inconstitucional pois não protegia os chamados agora de vulnerável e 

realmente são. 

E com a sorte que o artigo 224 foi revogado com a nova lei 12.015/2009 e foi 

um marco com polemica, mas é essencial para os dias de hoje que estávamos 

vivenciando. A redação do código penal que é de 1940 não é muito atualizada, mas 

como a parte que falava sobre o crime de estupro já não estava tão atualizada assim teve 

a necessidade de ser atualizada e com a lei ficou, mas menos desatualizada em prol dos 

avanços sócias e tecnológicos apesar de que o código ainda continuar atrasado em 

questão de avanços tecnológicos mas já foi uma vitoria. 
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Os crimes sexuais geralmente são um tema bem polemico e  quando se fala de 

estupro, que é um dos polemico que se tornou bem em evidente foi transição de titulo 

dos ‘crimes contra o costume” para o crime contra dignidade sexual essa mudança 

gerou grande polemica, mas os crimes sexuais não se deve tutelar os costumes como era 

tutelado e sim a dignidade sexual com feito agora depois da lei 12.015/2009. No Brasil 

essa medida era vista com ultrapassada em relação aos crimes sexuais. 

A legislação considerava, mas moderna por isso já estava pensando em 

reformular e já pensavam em algum tempo sobre a parte sobre os Bens jurídicos de 

liberdade e dignidade sexual e também as legislações, mas moderna não distinguem 

gênero seja homem ou mulher por isso a nova redação do artigo 213 e o novo artigo 

217-A não fala de gênero e sim ambos por tanto a mulher quanto o home pode sofrer o 

abuso. 

Nesse sentido o Brasil estava atrasado e por isso com a lei 12.015/2009 que 

alterou todo o sistema sobre os crimes sexuais. Há também diversos destaques com a 

nova lei, pois os artigos que falava do estupro e atentado ao pudor se fundiram para um 

único tipo penal. Assim fica, mas especifico se a conduta em uma mesma vitima é 

submetida os tipo penal que antes era tratado em dois artigos e que com a lei foi 

submetido a um só tipo penal. Para a doutrina mesmo com um tipo penal só ainda 

permanecia concurso de crimes. No capitulo 2 desse artigo será dedicado as implicações 

da fusão do antigo tipos penais em um só dispositivo penal. 

Quando a vitima sofre vários atos sexuais então desde já destacamos que um tipo 

penal não resolve se a vitima sofre múltiplos atos sexuais. Por isso que um tipo penal só 

não resolve, pois é difícil definir quantos casos de crimes praticados num contexto 

fático. 

O código penal que é 1940 vem sofrendo alteração constantemente um exemplo 

é a lei 12.015/2009 que alterou os arts. 213 e inclui o 217-A, mas o código penal já tem, 

mas de 70 anos e se não reformulado sempre haverá alterações nele.  

Essa mudança é para minimizar ao Maximo da criminalização do 

comportamento ofensivo a moral social que violam o bem jurídico da liberdade sexual. 

Neste sentindo pode citar a equiparação da punição ao estupro e atentado ao pudor. 
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A ideologia desse trabalho é falar sobre o estupro de vulnerável, mas os artigos 

encontrados falam sobre o estupro, mas só que apenas falam do estupro contra a mulher 

não que a mulher não deva ser protegida ao contrario a mulher sim deve ser protegida 

mas também o vulnerável que também mercê atenção e proteção da legislação. 

Por que com advento da lei 12.015/2009 com alteração de alguns artigos do 

código penal que teve a inclusão do artigo 217-A que antes não existe no código penal 

fez a proteção da criança menor de 14 anos e do deficiente mental ou a pessoa com 

enfermidade antes o artigo 213 tratava de tudo agora com a lei que alterou fica mas 

especifico a proteção de todos que merecem ser protegido pela legislação. 

Pois a maioria das vitima de estupro não denunciam o crime umas por medo e 

outras por que não querem mas passar pelo sofrimento . por que o trauma e o dano 

psicológico é muito para elas então preferem não ter que mas passar por isso e também 

as vezes a vítima são crianças ou deficiente.  

E também como pesquisa se originou a violência praticada em criança ou 

adolescentes são em uma crueldade que as vezes a vitima nem sobrevive por que muitas 

vezes o agressor mata a vitima tanto que no artigo 217-A tem o aumento de pena para 

ascendente ou descendente da vitima alem do crime ser considerado um crime hediondo 

por ser tratar de um criança contra um vulnerável ou deficiente que por sua enfermidade 

é um vulnerável. Esse trabalho também defende bastante o advento da lei 12.015/2009 

ao contrario do primeiro artigo analisado que acha que a lei é um pouco 

desproporcional, pois fala que quando a vitima da seu consentimento ela esta entrando 

em acordo com o ato delituoso, mas quando se trata de um vulnerável como diz esse 

segundo artigo analisado não tem como consentir mesmo e a vitima não se opor. 

 

2.1. Conclusão das analise dos trabalhos correlatos 

 

Os dois artigos tem seus pontos de diferença, mas concordâncias em alguns 

pontos o primeiro artigo não contra a lei, mas tem suas criticas em favor da lei fala 

sobre a inconstitucionalidade da lei 12.015 sobre ela ser absoluta em favor do 

vulnerável quando o mesmo do seu consentimento por que mesmo com a vitima 

deixando acontecer o crime não quer dizer que ela esteja de acordo com o que esta 
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acontecendo e sim por que pode estar querendo acabar com aquele sofrimento e também 

como uma vitima que possua uma deficiência como ela vai consentir ou ate mesmo 

concorda com o que esta acontecendo. O segundo artigo já é a favor a lei 

completamente, pois acha que o Brasil já estava ultrapassado com aquela antiga 

proteção que não tutelados todos tanto a mulher ou o homem que no advento da lei 

protegem todos.  

Por que na verdade estava mesmo ultrapassada ainda esta com o código de 1940, 

mas já foi uma vitoria ter aprovado essa lei 12.015/2009 que pelo menos já é um passo 

para um futuro melhor mais a lei e os artigo que inclui no código penal ainda precisa 

melhorar pois as penas precisa ser mas rigorosa em relação ao crime estupro de 

vulnerável. 
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 CAPITULO 3-ESTUPRO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

 3.1 O VULNERÁVEL  

 

Com a entrada em vigor do estatuto da pessoa com deficiência em 2015 lei 

13.146/2015 incluiu uma extensa alteração no tratamento que antes era dispensado pela 

lei sobre a pessoa com deficiência seja ela física, mental, intelectual ou sensorial. Como 

exemplo da mudança de tratamento pela lei tem o código civil que em seu art. 3° que 

falava dos absolutamente incapazes e com a lei do estatuto da pessoa com deficiência 

revogou os incisos II e III do referido código, agora aquele que tiver transitória ou 

permanente que não possa exercer sua vontade é tratado pelo art. 4 inciso III do código 

civil. 

Há uma questão que temos que tratar é a que o estatuto da pessoa com 

deficiência poderia trazer repercussão no código penal sobre tudo no crime de estupro 

de vulnerável, mas apenas se torna, mas solida a proteção dessas pessoas para garantir 

seus direito de proteção. 

Com o advento da lei 12.015/2009 fica bem criterioso a proteção para as pessoas 

que não tem capacidade de se defender ou às vezes podem nem saber o que esta 

acontecendo com ela própria no caso dos vulneráveis. 

O art. 6° do estatuto da pessoa com deficiência fala sobre os direitos da pessoa 

com deficiência tanto na vida civil como a personalidade civil tanto como a vida sexual 

como a dignidade sexual da vitima e também o art. 8° enfatiza que é dever do Estado 

garantir os direitos da pessoa com deficiência e também em conjunto com a sociedade e 

a família para ter essas garantias. O texto do art. 217-A traz em seu parágrafo 1° que a 

pratica de conjunção carnal ou ate do próprio ato libidinoso não precisa ter o 

consentimento. 

O estatuto da pessoa com deficiente só veio para reforçar o que já tínhamos já 

em nosso ordenamento por que com a lei 12.015/2009 quando se realizou a mudança no 

código penal em seus artigos 213 que foi alterados e os revogados o 224 e incluiu o art. 

217-A que fala sobre os vulneráveis. Então temos que observar que so em caso concreto 

podemos saber se o deficiente pode ou não ter condição de ter relações sexuais. Esse 
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ponto é importante, pois os deficientes e os menores de 14 anos não têm condições de  

ser plenamente  capaz em sua vida sexual ou seja ter o discernimento para tal ato. 

Desde advento da lei 12.015/2009 que inclui no código penal o art. 217-A sobre 

o crime de estupro de vulnerável com base em pesquisas realizadas Sobre o 

levantamento realizado em hospitais públicos e privados pelo Sinan (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação) do Ministério da Saúde, em cada 10 vítimas de 

estupro, uma apresenta algum tipo de deficiência esses dados são em todo Estado de 

São Paulo isso por que a lei que alterou o código penal esta vigente desde 2009. 

A respeito do crime estupro de vulnerável em face da pessoa com alguma 

enfermidade ou débil mental que agora é tratado no art.217-A, mas antes da lei 

12.015/2009 esse tipo de delito era tratado no art. 224, mas também para se enquadrar 

nesse tipo penal a vitima deveria provar o que era relato, ou seja, prova sua condição de 

deficiência para não restar duvida da materialidade do delito. 

O que devemos pensar é que com a nova que mudou os artigos do código penal 

que já é ultrapassado alem dela ser ate bastante eficaz ainda não é o ideal, pois ela tem 

ainda muitas falhas que devemos ressaltar, pois o legislador precisa rever a sua 

aplicabilidade por que apesar da lei alterar os artigos não foi pra melhor por que depois 

do advento da lei os crimes parecem que aumentaram invés de diminuir de acordo com 

pesquisas já realizadas. Mas o que ocorre é antes esse tipo penal não era totalmente 

protegido e com a lei que se tornou o crime em evidencia geralmente haverá mais 

crimes referido a esse artigo 217-A. 

Por isso que as pesquisas mostram que aumentaram os crimes sobre esse delito, 

umas das modificações que poderia ser feitas nessas hipóteses é a diferenciação desse 

crime por que alem do agente que cometer o crime ser preso poderia ter um tipo de 

ajuda paras vitimas que sofrem esse abuso.  Nesses casos os menores de 14 anos e os 

deficientes que são as vitimas que sofre durante o crime e também depois na 

psicologicamente, pois a lembrança do ato ocorrida vai ser constante. 

Com o consentimento ou não sempre vai configurar crime pois não podemos 

esquecer que estamos falando de vitima que são consideradas vulneráveis e mesmo com 

o seu consentimento não podemos levar em conta por que elas não tem o discernimento 

necessário para entender tal ato que vão sofrer.pois o mesmo sujeito ativo usam os 
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vulneráveis para satisfazer a lascívia e com isso falando que a vitima deu seu 

consentimento vai se extinguir a punibilidade sendo que isso não ira tira a tipicidade do 

tipo penal pratico pelo mesmo.  

Por que antes as pessoas com deficiência rotuladas como incapazes pela 

sociedade, pelo Estado ou ate mesmo pela própria família, mas com a entrada em vigor 

do Estatuto da pessoa com deficiência mudou um pouco pelo menos no âmbito jurídico 

a forma como era vista e também na parte de proteção, mas a parte de proteção também 

tem a ver com a lei 12.015/2009 quando inclui no CP o crime de estupro de vulnerável 

assim protegendo não só as crianças, mas também a pessoa com deficiência. 

E também podemos afirmar que sobre o caso em que o agressor diz que teve o 

consentimento da vitima não exclui a punibilidade, ou seja, não vai deixar de configurar 

crime se a vitima sendo ela criança menor de 14 anos, deficiente ou embriagada ou ate 

mesmo se estiver dopada ainda sim vai configurar crime. 

A função do código penal é proteger a pessoa com deficiência assim tutelando 

seu direito do bem jurídico e que nesse sentido a proteção dos tipos penais já previstos 

no estatuto protegem os bens jurídicos que tem importância inquestionável como a 

dignidade e a igualdade e a saúde e á vida. 

Então concluímos que para a proteção das vitimas que são consideradas 

vulneráveis é essencial que a legislação para esse tipo penal seja, mas abrangente para 

que as punições sejam, mas severa e que tenha uma punição com que o agressor não 

fique em puni. Muita vitima tem medo de fazer a denuncia umas por medos outras por 

que não querem ficar mas aquela momento que ficaram gravado na memória pra sempre 

por que mesmo com toda essa mudança na legislação ainda tem muitas lacunas para 

preencher. 

Tanto na parte criminal com na parte social por que mesmo com o agressor 

preso à falta de apoia a vitima é grande deveria sim ter um apoio psicológico para a 

vitima por que é uma situação difícil principalmente quando se trata de uma criança ou 

ate pior uma criança com deficiência pois ai é bem pior por que alem de ela sofrer pela 

deficiência também sobre com a violência que a mesma sofreu isso é uma crueldade. 

Pois faz pouco tempo que os vulneráveis foram aceito ainda existe bastante 

preconceito apesar do estatuto da pessoa com deficiência, mas ele é bem recente pois foi 
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promulgado em 2015 e ainda tem muito que melhorar o Brasil em questão do direitos de 

todos tem que melhorar pois o código penal já esta muito ultrapassado apesar da ei 

12.015/2009 ainda temos muito que melhorar.   

Para melhorar na defesa dos direitos das pessoas que são considerada 

vulneráveis, pois se fazemos um balanço sobre desde a lei 12015/2009 foi promulgada 

temos um aumento das vitimas pois antes da advento da lei não tínhamos muitos delito 

dessa parte pois não tinha ainda a defesa das vitimas vulneráveis e também agora a cada 

10 vitimas de estupro uma delas já são os vulneráveis. 

Isso por que a maiorias das vitimas tanto seja elas mulheres crianças ou 

deficientes não prestam denuncia por vários motivos mas o motivo principal é a 

vergonha e também do agressor isso é um dos fatos que com a criação da lei deveria ter 

mudado mas ainda é a mesma coisa. 

Mas apesar de tudo já estamos no caminho certo para uma sociedade mas igual 

para todos como reza o principio da igualdade e da dignidade da pessoa humano que é 

uns dos princípios mas importante. E com o advento da lei 12.015/2009 que foi muito 

importante para a defesa dos vulneráveis e com ela logo em seguida veio o Estatuto da 

pessoa com deficiência para dar mais proteção ao vulnerável.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Concluímos que depois da lei 12.015/2009 que alterou o código penal e que 

inclui o art.217-A para a proteção dos chamados vulneráveis tem suas vantagem e 

desvantagem mas foi essencial para dar um passo para quem sabe no futuro bem 

próximo reformular o código penal que precisa sim de uma reformulação. 

Mas em questão do estupro de vulnerável que é o tema principal do trabalho 

temo que visar que apesar da lei 12.015/2009 foi uma grande vitoria pois os vulneráveis 

era e ainda são bastante agredido. Também devemos falar que no caso de estupro de 

vulnerável geralmente a vitima não presta queixa muitas vezes por que tem medo do 

agressor ou por que o relato dos fatos é muito doloroso na forma psicológica por que 

relembrar o que aconteceu e também a vitima já passou por isso que lembrar já é uma 

forma que tortura a mesma. 

E também o STJ acabou de fazer uma nova sumula sobre o crime de estupro que 

mesmo em caso se a vitima for vulneravel e tiver a pratica de conjução carnal ou o 

proprio ato libidinoso e mesmo se a vitima tiver dado seu consetimento ainda vai 

configurar crime por que é irrelevante o fato um vulneravel nao tem a capacidade de 

diferenciar o certo do errado muito menos para inciar a vida sexual isso que diz na 

súmula 593 do STJ. 

Essa sumula é para que quando ocorre esse tipo de crime contra os vulneraveis 

saber que mesmo com o suposto consentimento da vitima mesmo assim o crime ainda 

vai continuar como crime sem nenhuma atenuante para o criminoso. E assim a vitima 

fica como se estivesse falando mentira como em alguns casos pode ocorrer. 

Agora no caso dos deficientes que o tema principal desse trabalho como eles 

podem se defender desse ato e nem tem como falar que eles estao consentindo por que 

geralmente quando se trata de dificientess mentais sao mais dificil dizer essa tal 

barbaridade pois dependendo do grau de deficiencia raralmente eles falam e tal ato seja 

ser cuel com eles. 

Uma das coisas quando a criança ou o deficient que sofreu o abuso é perceber 

nas attitudes pois elas vao fazer com que da pra perceber pois geralmente eles nao falam 

sobre o que aconteceu pois é muito doloroso para ficar lembrando do trauma que 

sofreram pois umas das coisas que aconteceu depois do advento da lei 12.015/2009 

quando incluiu o crime no codigo penal foi o aumento de casos registrados pois 

geralmente deve ser mais pois nem tosos as autoridades competente sabem.   
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E com isso podemos concluir que com a lei 12.015/2009 foi um grande avanço 

na questao penal pois o código penal nao protegia como merecia essa questao dos 

vulneraveis pois antes necessariamente quando chegava um caso assim em qualquer 

autoridade competente como ja estava previsto no dispositivo agora ja revogado tinha 

que ser provado se fosse deficiente mental e que sofreu o abuso já nao necessario o fato 

de ter sofrido o abuso e quando era uma menor de 14 anos necessariamente criança 

mente nao deve ter falando a verdade. 

Por isso temos nessa nova lei uma pespectiva de mudança para melhor para a 

proteção dos vulneraveis que são objeto de pesquisa desse trabalho. 
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