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TÍTULO VI 

DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL  

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

 Objetividade Jurídica dos crimes constitui elemento interpretativo essencial.  

 A redação original era “Crimes Contra os Costumes”  tutela do comportamento 

médio da sociedade. Noção impregnada de moralismo. 

o Alberto Silva Franco  Costumes ou moralidade não são bens jurídicos 

penalmente tuteláveis. Direito não é instrumento ideológico. 

 A sexualidade está inserida no ser humano. Faz parte de sua dignidade. Faz 

parte de suas escolhas essenciais. 

 O bem jurídico tutelado atualmente é a Dignidade Sexual, a Liberdade de escolha 

de parceiros, a liberdade em praticar o ato sexual. 

 Proteger a respeitabilidade do ser humano em matéria sexual, garantindo-lhe a 

liberdade de escolha e opção nesse cenário, sem qualquer forma de exploração. 

 

Objetividades Jurídicas específicas de cada Capítulo: 

1) DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL   Autodeterminação Sexual 

da pessoa  o ato sexual é realizado sem consentimento, que é superado 

mediante violência , grave ameaça ou fraude. 

2) DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL   Proteção de Vítimas 

Vulneráveis contra a exploração sexual. Pouco importa o consentimento. 

Salvaguarda de um desenvolvimento equilibrado e sadio, evitando o ingresso 

precoce na vida sexual 

3) DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO 

OU OUTRA FORMA DE  EXPLORAÇÃO SEXUAL    “evitar a proliferação da 

prostituição, bem como da corrupção moral que gravita e em torno dela” – Luiz 

Regis Prado 

4) DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR  tutela do pudor Público 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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CAPÍTULO I 

DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL  

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

Estupro  

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 

libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, 

de 2009) 

 

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA – Liberdade Sexual – autodeterminação das 

pessoas no exercício de sua sexualidade. Livre disposição do próprio corpo no 

aspecto sexual. 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbo Núcleo: Constranger – tolher a liberdade, forçar. 

b. Elementares:  

i. Praticar (comportamento ativo da vítima) ou permitir que se 

pratique (comportamento passivo da vítima, que apenas suporta a 

conduta do agente) 

1. O contato físico é dispensável. 

2. O ato pode ser praticado pro omissão. Art. 13, §2. 

ii. Ato libidinoso – todo aquele que tem conotação sexual, ou seja, 

tendente à satisfação da lascívia. 

1. Beijo no boca ? Constrangimento Ilegal, Importunação ao 

Pudor... 

2. Caráter objetivo do ato libidinoso. É necessário que o agente 

vise satisfazer sua lascívia ? 

iii. Discordância da vítima 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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1. A Discordância da vítima é elementar do tipo e deve durar 

por todo ato! 

2. Se a vítima foi convencida e depois se arrepender, não é 

estupro. 

1. Não é necessário resistência violenta. 

iv. Meio executório: 

1. violência – dirigida à pessoa. Pode ser dirigia a outra 

pessoa. 

2. grave ameaça -  entrave psíquico relevante por meio da 

promessa de mal sério e realizável. Pouco importa se o mal 

é justo ou injusto. 

 

3) TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo  

b. Elemento subjetivo específico – finalidade de realizar a conjunção 

carnal 

i. Estupro com finalidade de vingança. Com finalidade de humilhação 

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – qualquer um. Crime Comum. 

i. Marido ? Hoje é causa de aumento de pena – Art. 226 

b. Passivo – Qualquer pessoa. Antes da alteração, apenas mulher podia 

ser vítima. 

i. Prostituta ? 

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

a. Consumação  consuma-se com a prática do primeiro ato libidinoso. 

Crime de mera conduta. 

b. Tentativa  Possível. Trata-se de crime plurissubsistente. Crime possui 

dois momentos: 
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i. Emprego da violência ou grave ameaça 

i. Ato libidinoso  Se o ato libidinoso é um ato preliminar, 

preparatório da conjunção, e o agente não consumou a conjunção 

por circunstâncias alheias à vontade do agente, o STF decidiu que 

há tentativa de estupro 

 

 

FORMAS QUALIFICADAS 

 

§ 1o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 

menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.   

 

 Vítima menor de 14 = estupro de vulnerável 

 Vítima maior de 14 = estupro qualificado 

 Vítima com 14 ?  

 

§ 2o  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) 

 

 A imputação do resultado poderá se dar por dolo ou culpa. 

 Parte da doutrina entende que apenas quando o resultado advier de culpa 

(pretederdolo). Se houver dolo, o agente responderia por estupro e homicídio em 

concurso material. 

 Estupro e o casamento do agente com a vítima.  

o Até 2005  Extinção da punibilidade se a vítima casasse com o agente ou 

com terceiro e não houvesse violência real. 

o Lei 11.106/ 2005  casamento significava atitude incompatível com o 

direito de queixa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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o Lei 12.015/2009  casamento, na melhor das hipóteses, pode representar 

a renuncia ao direito de representação. 

 

ALTERAÇÕES IMPORTANTES FEITAS PELA LEI 12.015/2009: 

 

 Harmonização do texto com o Estatuto de Roma  não pode haver discrepância 

entre tipos penais fundamentados apenas na diferença de gêneros 

 Fusão dos arts. 213 e 214. 

 Hoje todo estupro é Hediondo (antes, havia posição doutrinária de que apenas o 

estupro com lesão grave ou resultado morte seria hediondo) 

 Aborto 
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Violação sexual mediante fraude (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

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: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 

2009) 

 

 Irmãos gêmeos 

 Baile de máscaras 

 Embriaguez moderada  

 

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA – Liberdade Sexual – autodeterminação das 

pessoas no exercício de sua sexualidade. Livre disposição do próprio corpo no 

aspecto sexual. 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbo Núcleo: Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 

b. Elementares:  

i. Emprego de fraude – engodo, que pode ser provocado pelo próprio 

agente ou pro terceiro 

ii. Meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da 

vítima 

1. Não confundir com meio que reduz a capacidade de 

resistência da vítima. Neste caso, a capacidade de 

resistência da vítima é anulada. Haverá estupro de 

vulnerável  grau de resistência da vítima. 

iii. Conjunção carnal 

iv. Ato libidinoso 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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3) TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – não há elemento subjetivo específico 

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – qualquer um. Crime Comum. 

b. Passivo – Qualquer pessoa.  

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

a. Consumação  consuma-se com a prática do primeiro ato libidinoso 

b. Tentativa  possível. Tipo plurissubsistente. 

 

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

econômica, aplica-se também multa. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

 Discussão doutrinária se o acréscimo punitivo é qualificadora (Silva Franco) ou 

circunstância (Nucci) 

 

         

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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Assédio sexual (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 

 

        Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função 

(Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 de 2001) 

 

        Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 10.224, de 15 

de 2001) 

 

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA – Liberdade Sexual e ambiente de trabalho 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbo Núcleo: Constranger  insistência inoportuna de alguém em 

posição privilegiada, que usa dessa vantagem para obter favores sexuais 

de um subalterno. 

b. Elementares: Condição de superior hierárquico ou ascendência 

i. A vantagem sexual é em benefício ao próprio agente, enquanto o 

favorecimento é em favor de terceiro. 

 

3) TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade consciente 

b. Elemento subjetivo específico - intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual  

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – Superior hierárquico ou ascendente  

 Professor pode pratica assédio sexual contra aluno? 

o Nucci entende que o vínculo funcional é elementar do tipo. Para ele, a 

superioridade hierárquica deriva de vínculo funcional público, enquanto a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10224.htm#art216a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10224.htm#art216a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10224.htm#art216a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10224.htm#art216a
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ascendência deriva de vínculo funcional privado. No caso de professor e 

aluno há relação de emprego, de modo que não haverá assédio sexual. 

 

o Luiz Regis Prado entende que a superioridade hierárquica é qualquer 

vínculo funcional, enquanto a ascendência seria uma relação de domínio, 

de influencia, respeito ou até temor reverencial. Nesse contexto, como o 

aluno precisa de notas para passar de ano e quem dá as notas é o 

professor, existe uma relação de domínio. 

 

b. Passivo – subalterno ou pessoa subordinada ao autor.  

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

a. Consumação: 

i. Consuma-se com o simples constrangimento. A realização da 

conduta esperada é mero exaurimento (Majoritária - MIRABETE, 

CAPEZ) 

ii. Trata-se de crime habitual, exigindo reiteração da conduta 

(SANCHES, PAMPLONA). 

 

b. Tentativa  possível, caso se adote a primeira corrente, e desde que o 

constrangimento seja realizado por escrito  

 

CAUSA DE AUMENTO 

 

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

anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

 Se a vítima for menor de 14  estupro de vulnerável 

 Incidem as causas de aumento do art. 226, salvo quanto à relação de emprego, 

que é elementar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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CAPÍTULO II 

DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL  

(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

Sedução 

Art. 217 -        Art. 217 - Seduzir mulher virgem, menor de 18 (dezoito) anos e 

maior de 14 (catorze), e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua 

inexperiência ou justificável confiança:(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 

 

Estupro de vulnerável (Incluído 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) 

 

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA – Dignidade sexual de pessoas em situação de 

vulnerabilidade.Livre Desenvolvimento na esfera sexual , promovendo o 

crescimento sadio e equilibrado. 

a. Normatização da crença de que até atingir determinada grau de 

desenvolvimento, deve-se preservar o menor 

 

Antes de 2009 Depois de 2009 

Conjunção carnal + violência –  213 + 

224 + art. 9, 8072/90 – 9 a 15  

217-A – 8 a 15 

Conjunção carnal sem violência – 213 

+ 224 – 6 a 10 

217-A – 8 a 15 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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 Hoje a vítima deixa de ser vulnerável no dia em que completa 14 anos. 

a. Critério rígido gera injustiças 

b. Critério não acompanhou a evolução da sociedade 

c. Critério não acompanhou a fundamentação filosófica da própria lei. 

d. Critério arbitrário 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbo Núcleo: Ter conjunção carnal 

b. Elementares: Vulnerabilidade da vítima –  

i. Menor de 14 

ii. Deficiência ou doença mental implique na ausência do necessário 

discernimento para o ato 

iii. Incapacidade de resistência  

 

3) TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade consciente 

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – Crime Comum. 

b. Passivo – Vulnerável.  

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

a. Consumação  consuma-se com a realização do primeiro ato libidinoso. 

b.  Tentativa  possível. 

 

CAUSA DE AUMENTO DA LEI DOS CRIMES HEDIONDOS 

Art. 9 – penas dobradas quando a vítima estiver em qualquer das hipóteses do art. 

224.  



Crimes Contra a Dignidade Sexual 
 

Professor Fernando Antunes Soubhia Página 12 
 

Como o art. 224 foi revogado expressamente, a causa de aumento se tornou 

inaplicável. 

 

FORMAS QUALIFICADAS 

 

§ 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) 

 

 Lesão leve  concurso material com a figura simples. 

 

§ 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)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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LENOCÍNIO 

 

Lenocínio - Art. 227 

Mediação para servir a lascívia de outrem 

Corrupção de Menores (Lenocínio de 

Vulnerável) - Art. 218 

 

        Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a 

lascívia de outrem: 

 

        Pena - reclusão, de um a três anos. 

 

        § 1o Se a vítima é maior de 14 (catorze) e 

menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu 

ascendente, descendente, cônjuge ou 

companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a 

quem esteja confiada para fins de educação, de 

tratamento ou de guarda: (Redação dada pela Lei 

nº 11.106, de 2005) 

 

        Pena - reclusão, de dois a cinco anos. 

 

        § 2º - Se o crime é cometido com emprego 

de violência, grave ameaça ou fraude: 

 

        Pena - reclusão, de dois a oito anos, além da 

pena correspondente à violência. 

 

        § 3º - Se o crime é cometido com o fim de 

lucro, aplica-se também multa. 

 

 

Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 

(catorze) anos a satisfazer a lascívia de 

outrem: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 

2009) 

 

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

anos. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

Parágrafo único.  (VETADO). (Incluído pela 

Lei nº 12.015, de 2009) 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art227%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art227%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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1) OBJETIVIDADES JURÍDICAS 

a. Dignidade sexual 

b. Dignidade sexual do vulnerável 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbo Núcleo: Induzir – aliciar, persuadir, convencer. 

b. Elementares: satisfação da lascívia alheia 

 

o Rogério Sanches defende que, no caso dos vulneráveis, se trata de uma 

lascívia contemplativa. Se houver conjunção carnal ou ato libidinoso ambos 

responderão estupro de vulnerável. 

o A posição majoritária entende que se trata de uma exceção pluralista à 

teoria monista, ou seja, aquele que praticar o ato sexual responderá por 

estupro de vulnerável e o que apenas induziu responde por corrupção de 

menores. 

 

 É essencial que não haja violência ou grave ameaça, do contrario restará 

configurado o estupro ou estupro de vulnerável. 

 

3)  TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade livre e consciente de induzir pessoa à prática sexual 

b. Elemento subjetivo específico – satisfação da lascívia alheia 

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – Crime Comum. 

 No Lenocínio, apenas o Lenão responde por crime.  

 No Lenocínio de Vulnerável, o destinatário responderá por Estupro de Vulnerável. 

b. Passivo – Qualquer um / Vulnerável.  

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 
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a. Consumação  consuma-se com a realização do primeiro ato libidinoso. 

b.  Tentativa  possível. 

 

FORMA QUALIFICADA – Apenas para o Lenocínio 

 

1o Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o 

agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou 

curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento 

ou de guarda: 

 

§2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude 

 

 assemelha-se ao estupro e à violação mediante fraude, mas nesse caso, a vítima 

possuirá um mínimo de vontade. 
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Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente 

  

Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou 

induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de 

satisfazer lascívia própria ou de outrem: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

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

 

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA  

Formação sexual saudável / Moralidade 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbo Núcleo:  

i. Praticar ato sexual na presença de menor de 14 

ii. Induzir menor de 14 a presenciar ato sexual 

b. Elementar:  

i. satisfação da lascívia 

 

 É essencial que haja finalidade de satisfazer a lascívia, Trata-se da punição de 

uma parafilia 

 Não há necessidade de presença física da vítima. 

  

3)  TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade livre e consciente de induzir pessoa à prática sexual 

b. Elemento subjetivo específico – satisfação da lascívia própria ou alheia 

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – Crime Comum. 

b. Passivo – menor de 14 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA  - Consuma-se com a visualização do ato de 

libidinagem 

 

PROSITUIÇÃO 

 

Art. 228 - Favorecimento da prostituição ou 

outra forma de exploração sexual  

Art. 218-B - Favorecimento da prostituição ou 

outra forma de exploração sexual de 

vulnerável  

 

Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à 

prostituição ou outra forma de exploração sexual, 

facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a 

abandone:  

 

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

anos, e multa.   

 

§ 1o  Se o agente é ascendente, padrasto, 

madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da 

vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, 

obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:  

  

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

 

        § 2º - Se o crime, é cometido com emprego 

de violência, grave ameaça ou fraude: 

        Pena - reclusão, de quatro a dez anos, além 

da pena correspondente à violência. 

 

        § 3º - Se o crime é cometido com o fim de 

lucro, aplica-se também multa. 

 

 

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à 

prostituição ou outra forma de exploração sexual 

alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento para a prática do ato, 

facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:  

  

Pena - reclusão, de 4  a 10  anos.   

 

§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de 

obter vantagem econômica, aplica-se também 

multa.  

 

§ 2o  Incorre nas mesmas penas:   

 

I - quem pratica conjunção carnal ou outro 

ato libidinoso com alguém menor de 18  e maior 

de 14  anos na situação descrita no caput deste 

artigo;   

 

II - o proprietário, o gerente ou o 

responsável pelo local em que se verifiquem as 

práticas referidas no caput deste artigo.   
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§ 3o  Na hipótese do inciso II do § 2o, 

constitui efeito obrigatório da condenação a 

cassação da licença de localização e de 

funcionamento do estabelecimento.  

1) OBJETIVIDADES JURÍDICAS 

a. Dignidade sexual 

b. Dignidade sexual do vulnerável 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbos Núcleo:  

i. Induzir – inspirar, instigar, convencer 

ii. Atrair – aliciar  

iii. Facilitar – proporcionar meios, afastar dificuldades 

iv. Impedir que abandone – opor-se 

v. Dificultar que abandone – criar obstáculos 

b. Elementares:  

i. Prostituição 

ii. Exploração sexual 

 

3)  TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade livre e consciente de favorecer a prostituição alheia 

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – Crime Comum. 

b. Passivo – Qualquer um / Vulnerável.  

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

a. Nas condutas de induzir, atrair e facilitar – momento em que a vítima 

passa a se dedicar à prostituição (ainda que sem clientes) 

b. Nas condutas de impedir ou dificultar o abandono – com a prática do 

ato que impede ou dificulta 
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FORMAS QUALIFICADAS (Art. 228) 

a) Agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se 

assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. 

b) Crime cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. 

c) Crime cometido com o fim de lucro. 

 

CONDUTAS EQUIPARADAS (218-B) 

 

a) Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor 

de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste 

artigo. 

 Apenas será conduta equiparada se a pessoa contratar o serviço nessas situações. Se a 

“relação comercial” for contratada diretamente com a prostituta, o fato será atípico. 

 

b) O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem 

as práticas referidas no caput deste artigo.  

 Nesse caso constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de 

localização e de funcionamento do estabelecimento. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Ação penal  

Art. 225.  Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se 

mediante ação penal pública condicionada à representação.  

 

Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 

incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.  

 

AÇÃO PENAL 

 

CP, art. 225, Redação anterior CP, art. 225, Redação Atual 

REGRA: Ação Penal Privada REGRA: Ação Penal Pública 

Condicionada à Representação 

EXCEÇÕES: 

 Vítima Pobre 

 Ato praticado com abuso de 

poder familiar, da condição de 

padrasto, tutor ou curador  

EXCEÇÕES: 

 Vítima menor de 18 anos ou 

pessoa vulnerável (doente ou 

deficiente mental que não tem 

discernimento sexual ou quem, 

por qualquer causa, tem reduzida 

a sua capacidade de resistência) 

 

 Súmula 680, STF: “No crime de estupro, praticada mediante violência real, a 

ação penal é pública incondicionada” 

o Estupro é crime complexo. As Lesões Corporais atraem a Ação Penal 

Pública (art. 101, CP) 

 A súmula foi editada antes do advento da lei 9.099/95. Hoje as Lesões Corporais 

Leves são Públicas Condicionadas. 

 Hoje, após a reforma, entende-se que, se as lesões forem graves ou houver 

resultado morte, a Ação será Pública Incondicionada. 
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DIREITO INTERTEMPORAL 

 No que tange a natureza da Ação Penal, trata-se de norma híbrida pois, com a 

passagem de Privada para Pública não poderão ser aplicadas algumas  causas 

extintivas da punibilidade (Decadência, Renúncia, Perempção e Perdão) 

 

 

 

        Aumento de pena 

        Art. 226. A pena é aumentada:(Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 

 

        I – de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou 

mais pessoas; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005) 

 

        II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, 

cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por 

qualquer outro título tem autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 

2005) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art226
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art226i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art226ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11106.htm#art226ii
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        Casa de prostituição 

        Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que 

ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do 

proprietário ou gerente: 

  

        Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

        

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA ? 

a. Combate à exploração sexual  

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbos Núcleo: manter (sustentar, conservar, prover o necessário para 

que a atividade permaneça) 

b. Elementares: estabelecimento em que ocorra exploração sexual  

 Até 2009 o tipo se referia a “lugar destinado a encontros libidinosos”. 

 

3)  TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade livre e consciente de manter estabelecimento destinado  a 

exploração sexual. 

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – proprietário ou qualquer pessoa que tenha a posse ou gerência 

do estabelecimento 

b. Passivo – pessoa explorada sexualmente / sociedade 

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

Trata-se de crime habitual. Consuma-se com a configuração da habitualidade. 

Não é possível tentativa. 
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Rufianismo 

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus 

lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: 

 

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 

 

§ 1o  Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o 

crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 

companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem 

assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 

vigilância: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 

12.015, de 2009) 

 

§ 2o  Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro 

meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima: (Redação 

dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena 

correspondente à violência.(Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)  

 

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA ? 

a. Combate à exploração sexual. Proteção dirigida às pessoas que vivem 

da exploração do próprio corpo. 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbos Núcleo:  

i. Tirar proveito 

ii. Fazer-se sustentar 

b. Elementares: estabelecimento em que ocorra exploração sexual  

 Até 2009 o tipo se referia a “lugar destinado a encontros libidinosos”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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3)  TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade livre e consciente de tirar proveito da prostituição alheia. 

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – qualquer um. 

b. Passivo – prostituta 

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

Trata-se de crime habitual. Consuma-se com a configuração da habitualidade. 

Não é possível tentativa. 

 É possível o concurso material entre o  rufianismo e a casa de prostituição 
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TRÁFICO DE PESSOAS 

Tráfico internacional de pessoa para fim de 

exploração sexual  – Art. 231 

Tráfico interno de pessoa para fim de 

exploração sexual  – art. 231-A 

 

Art. 231.  Promover ou facilitar a entrada, no 

território nacional, de alguém que nele venha a 

exercer a prostituição ou outra forma de 

exploração sexual, ou a saída de alguém que vá 

exercê-la no estrangeiro.   

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

  

§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que 

agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, 

assim como, tendo conhecimento dessa condição, 

transportá-la, transferi-la ou alojá-la.  

  

§ 2o  A pena é aumentada da metade se:  

 

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

  

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tem o necessário discernimento para 

a prática do ato;   

 

III - se o agente é ascendente, padrasto, 

madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da 

vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, 

obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou  

 

IV - há emprego de violência, grave ameaça 

ou fraude.   

 

§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de 

obter vantagem econômica, aplica-se também 

 

Art. 231-A.  Promover ou facilitar o 

deslocamento de alguém dentro do território 

nacional para o exercício da prostituição ou outra 

forma de exploração sexual:  

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

 

§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que 

agenciar, aliciar, vender ou comprar a pessoa 

traficada, assim como, tendo conhecimento dessa 

condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la.   

 

§ 2o  A pena é aumentada da metade se: 

 

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

 

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência 

mental, não tem o necessário discernimento para 

a prática do ato;  

 

III - se o agente é ascendente, padrasto, 

madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da 

vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, 

obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou 

 

IV - há emprego de violência, grave ameaça 

ou fraude. 

 

§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de 

obter vantagem econômica, aplica-se também 

multa.  
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multa.   

 

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA 

a. Combate à exploração sexual  e tráfico internacional de pessoas 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbos Núcleo:  

i. Promover a entrada ou a saída de alguém do país para exercer a 

prostituição – fazer pessoalmente. 

ii. Facilitar a entrada ou a saída de alguém do país para exercer a 

prostituição – fornecer meios 

iii. Promover o deslocamento de alguém dentro do território nacional 

para exercer a prostituição – fazer pessoalmente 

iv. Facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional 

para exercer a prostituição – fornecer meios 

 

3) TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade livre e consciente de promover ou facilitar a movimentação 

dessas pessoas  

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – qualquer um 

b. Passivo – qualquer um. Não é necessário que a vítima já seja prostituta. 

 

5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

a. Consuma-se com a movimentação em território nacional, ou com a 

entrada ou com a saída da pessoa do território nacional. 

i. NUCCI entende que deve haver o efetivo exercício da prostutuição. 

 

FIGURA EQUIPARADAS 
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 Agenciar  

 Aliciar 

 Comprar a pessoa traficada 

 Transportá-la,  

 Transferi-la  

 Alojá-la. 

 

FORMAS CIRCUNSTANCIADAS 

 Vítima menor de 18 anos 

 

 Vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato. 

 

 Agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

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

outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância 

 

 Há emprego de violência, grave ameaça ou fraude 

 

 Crime cometido com o fim de obter vantagem econômica  multa. 
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CAPÍTULO VI 

DO ULTRAJE PÚBLICO AO PUDOR 

 

Ato obsceno 

Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao 

público: 

 

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

    

1) OBJETIVIDADE JURÍDICA  

a. Pudor público / Moralidade coletiva 

 

2) TIPO OBJETIVO 

a. Verbos Núcleo: Praticar 

b. Elementares:  

i. Ato obsceno - ??? 

ii. Local público -  

iii. Local aberto 

iv. Local exposto ao público 

 Micção em público – para alguns configura ato obsceno se houver exposição do 

pênis. Para outros, por se tratar de uma função fisiológica, não haverá ato 

obsceno. 

 

3) TIPO SUBJETIVO 

a. Dolo – vontade livre e consciente de praticar ato obsceno em local publico. 

b. Elemento subjetivo específico – vontade de ofender o pudor alheio (NUCCI)  

 

4) SUJEITOS 

a. Ativo – qualquer um 

b. Passivo – sociedade. 
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5) CONSUMAÇÃO E TENTATIVA 

i. Consuma-se com a prática do ato. Não precisa ter sido 

presenciado por ninguém. 

 

     Escrito ou objeto obsceno 

Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de 

comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, 

estampa ou qualquer objeto obsceno: 

 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

 

Parágrafo único - Incorre na mesma pena quem: 

 

I - vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos 

neste artigo; 

 

II - realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral, ou 

exibição cinematográfica de caráter obsceno, ou qualquer outro espetáculo, que 

tenha o mesmo caráter; 

 

III - realiza, em lugar público ou acessível ao público, ou pelo rádio, audição ou 

recitação de caráter obsceno. 

 


