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CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS – DIREITO. 

 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL: UM QUESTIONAMENTO ACERCA DA 

APLICAÇÃO DA VULNERABILIDADE ABSOLUTA QUANTO AOS MENORES DE 

14 ANOS NOS CRIMES CONTRA DIGNIDADE SEXUAL. 

 

 

RESUMO: 

 

Muito se tem discutido durante a história, acerca da punibilidade 

empregada ao agente que comete crime de estupro contra menor de 14 anos, hoje 

previsto no artigo 217-A do Código Penal, principalmente no que concerne a faixa 

etária dos 12 aos 14 anos incompletos. Neste sentido, se faz necessário uma 

análise porém sucinta quanto a história da sexualidade desde os primórdios, para 

entender como foi sua tutela/ sanção no transcorrer dos anos, bem como a 

punibilidade aplicada aos crimes de estupro, uma análise pautada no passado para 

trazer esta questão para o presente, sendo de fundamental importância a 

compreensão da problemática levantada nesta pesquisa, para se encontrar uma 

resolução justa diante da realidade vivida pela sociedade, aplicada a partir de fontes 

doutrinárias, julgados e legislações pertinentes. Outro importante ponto de 

questionamento desta pesquisa é critério cronológico que se firma apenas na idade 

da vítima da qual ao instituir este artigo frisou uma maior proteção à criança e 

adolescente, mas até que ponto podemos ter a aplicação da vulnerabilidade 

absoluta, como julgamento único, sem levar em consideração as peculiaridades de 

cada caso concreto. Diante deste questionamento é que se objetiva este trabalho, 

uma busca do direito a intimidade como princípio, uma busca constante pela 

felicidade. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

No transcorrer dos anos principalmente a sociedade que nos remota hoje 

as crianças e adolescentes vem sendo bombardeado por inúmeras informações que 

muitas vezes o induz precocemente a situações que até então eram desconhecidas 

por eles, e o principal meio de transmissão destes quesitos é a mídia que através de 



seus canais de telecomunicação acabam aguçando um instinto que pela própria 

natureza deveria demorar mais a acontecer, fazendo desaparecer na criança a 

inocência, e, a adultilizando cada vez mais cedo. O apelo sexual através da mídia é 

cada vez mais notório, atingindo todas as faixas etárias, é muito fácil para o 

adolescente ter acesso a conteúdo proibidos, com um simples clique no computador, 

eles estarão diante de um mundo de pornografia, seja através de uma propaganda 

que utiliza do sexo para o aumento da venda de seus produtos ou mesmo de 

conteúdo restrito que com a inteligência em descobrir algo novo consegue o acesso 

facilmente, ou não vai muito longe as telenovelas que desenvolvem este assunto em 

suas tramas sem ao menos atentar sobre o seu público alvo. 

Diante disso, nos remete ao intuito deste trabalho que é levantar uma 

necessária reflexão em torno de como a mídia vem discipulando modelos de 

sexualidade para a sociedade compondo (e decompondo) informações aos nossos 

jovens que cada vez mais cedo dão início à vida sexual, ou seja, como a ‘telinha’ 

vem ditando comportamentos numa verdadeira apologia ao sexo, e, como este 

assunto vem sendo absorvidos pelos mais jovens, levando a nos deparar com uma 

consequência:  Poderíamos considerar este grande número de jovens domesticados 

pela mídia, como um grupo vulnerável, atribuindo a eles um caráter de 

vulnerabilidade absoluta, do ponto de vista sexual, já que estes estão cada vez cedo  

sendo levados ao discipulado  da erotização e da promiscuidade, de forma que o 

sexo acabou se tornando banalizado, acessível  e descomprometido? 

 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL: UM QUESTIONAMENTO ACERCA DA 

APLICAÇÃO DA VULNERABILIDADE ABSOLUTA QUANTO AOS MENORES DE 

14 ANOS NOS CRIMES CONTRA DIGNIDADE SEXUAL. 

 

Basta um brevíssimo olhar para a mídia, ou mesmo a nossa volta para 

detectarmos que houve uma mudança nos parâmetros de vida dos infantes, e, que 

os tempos modernos trouxeram a faixa etária de 12 aos 14 anos uma considerável 

transformação em seu modo vivente, que passou por um rápido processo de 

adultização precoce, tendo como grande vilão para esta variação as novas 

tecnologias, que trouxeram muitas informações até antes consideradas como tabus 

por parte da família, quando se tratava da sexualidade aos filhos, os pais há 



considerava como algo inquestionável, cuja as resposta só com o decorrer da vida 

os adolescentes aprenderiam. 

As NTIC1adultizam precocemente as crianças ao impulsionar o fim da 
inocência e estimular a sexualidade. Fato que retroage sobre a sociedade, 
que passa a não identificar a infância mais como um período privilegiado de 
proteção, como uma fase adulta. São inúmeras as possibilidades 
desmantela o que é virtual, fato que ocorre tanto com adultos como 
crianças, cujas realizações passam pela erotização precoce, pelo aumento 
dos casos de pedofilia, de abuso sexual e pela gravidez cada vez mais 
precoce, por exemplo.2 

A bem verdade, há de se convir que as meninas desta faixa etária já 

utilizam não só de soutiens mas, de métodos contraceptivos. Faz parte da suas 

rotinas assistirem “Malhação”,3 Big Brother, 4e, diversas programações voltadas para 

o público jovem, que nem sempre estão vinculadas ao compromisso constitucional 

inserido no artigo 2215 da Constituição Federal, negando o seu papel informativo ou 

cultural. Mas, o fato é que tais programações ditam o comportamento destes jovens, 

mudando–lhe os hábitos dando uma aparência que os induzem a uma sexualidade 

antes da hora. 

Outro fator que contribui para este patamar, e, antecipou a primeira 

relação dos jovens são os métodos anticonceptivos. 

 Segundo V. Castro e ABRAMOVAY, 2004, p. 122, a idade média da 

primeira relação sexual do jovem brasileiro varia de 13,9 a 14,5 anos para o sexo 

masculino e de 15,2 a 16 anos do sexo feminino, eles demonstraram ainda que 10% 

                                                           
1 NTIC – Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 
2 ALMEIDA NETO, Honor de. Trabalho Infantil na terceira revolução industrial. Porto Alegre: EDIPUCRS, 

2007, p. 75. 
3 Malhação é uma série de televisão brasileira para o público adolescente, produzida e exibida pela Rede Globo 

desde 24 de abril de 1995. Tendo como enredo abordar o universo jovem e adolescente com questões como 

relacionamentos entre amigos e família, questionamento sobre o futuro profissional e início da vida sexual eram 

temas buscados por seus autores desde o princípio, onde os temas se concentravam em um único lugar: uma 

academia de ginastica que levava o nome da série. A série surgiu com uma ideia de Andréia Maltarolli que se 

inspirou no Livro Confissões de Adolescentes de Maria Mariana. Novelas da Rede Globo. Disponível em: 

<http://www.zun.com.br/novelas-da-rede-globo-malhacao/>. Acesso em 26/03/2013. 
4 Big Brother Brasil, representado pela sigla BBB, é um reality show brasileiro feito pela produtora de televisão 

Endemol e é apresentado no Brasil pela Rede Globo. Teve a sua primeira temporada realizada em 2002.O 

programa consiste em um confinamento de um numero variável de participantes em uma casa cenográfica, sendo 

vigiados por câmeras durante 24 horas por dia, se conexão com o mundo exterior. Big Brother Brasil. Disponível 

em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_Brasil> Acesso em 26/03/2013. 
5 Art. 221, CF/88 – “A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes 

princípios: I – Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II – Promoção da cultura 

nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação; III – regionalização da 

produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; IV – respeitos aos valores 

éticos e sociais da pessoa e da família.” 



das crianças e adolescentes das capitais, com média de idade de 10 a 14 anos já 

tiveram uma relação sexual.6 

A vida sexual do jovem tende-se a caracterizar por contatos com apenas um 
parceiro, questionando-se, assim, a ideia de uma “promiscuidade” sexual 
entre os jovens. Certa de 70% dos jovens, em média, de diferentes ciclos de 
idade indicam que só tiveram relações. A primeira conversa com os pais 
sobre sexualidade, segundo a pesquisa, tende a se dar quando eles estão 
com 11 anos. Não há diferenças significativas entre os sexos nas diferentes 
capitais estudadas.  A socialização dos jovens no campo da sexualidade se 
dá principalmente entre os pares e metade dos jovens pesquisados indicam 
que colegas ou amigos são os que mais lhe informam sobre sexo. Contudo, 
tais proporções estão muito próximas às registradas para o caso das mães. 
O que sugere que ambos, amigos e pais (principalmente as mães) são 
fontes importantes de informações sexuais com um parceiro. 7 

 
Diante de tantos fatores que influenciam os jovens brasileiros a uma vida 

sexual precoce, abre um precedente importantíssimo para essas crianças e 

adolescentes estarem vulneráveis a violência sexual pratica não apenas nas ruas 

como mesmo no seu próprio campo de apoio, a violência sexual praticada dentro de 

sua própria família. Fato que impôs ao direito lograr tentativas de protetividade 

firmadas no direito e suas sanções.  

No entanto, quando da  ocorrência de crimes contra a dignidade sexual, 

esta realidade nem sempre é aceita, (ou, nunca é aceita) pelo judiciário e pelos 

envolvidos neles, exceto a linha de defesa, a qual é sempre repelida pelo fator 

idade, como se vivêssemos ainda nos meados do século XVIII, quando ao corar de 

vergonha, era a assente quando a assunto girasse em torno de sexualidade, ou 

seja, faz-se necessário e de rigor a relativização da presunção de violência em 

casos de crime contra a dignidade sexual ante a nova realidade: Para uma maioria 

(com notórias exceções), virgindade é um tabu, e sexualidade é uma opção íntima 

de cada um independente da idade, e como a mídia tem mostrado, com o 

consentimento de pais, e não raras vezes o ato acontece na casa dos pais e com o 

consentimento dos mesmos. 

No entanto a pena ainda imposta se dá em 08 a 15 anos, prevista no 

artigo 217-A, cuja vulnerabilidade se dá pelo fator idade 14 anos. 

                                                           
6 Dados retirados do livro V. CASTRO. Mary Garcia; ABRAMOVAY, Miriam; SILVA, Lorena Bernadete da. 
Juventude e Sexualidade. Brasília: Unesco Edições, 2004, p. 122. 
7 Ibid., p. 125-126. 



Felizmente, vem se discutindo o caráter absoluto ou relativo quanto a 

presunção de violência quando o crime for cometido contra os menores de 14 anos, 

que vinha descrito anteriormente no artigo 224, Código Penal. 

  O legislador no intuito de solucionar este questionamento acerca da 

presunção de violência ser relativa ou não, e, tendo como principal fundamento a 

proteção da criança e do adolescente, onde alterou consideravelmente o capítulo do 

Código Penal, dando um novo título a este Capítulo para atender as necessidades 

da sociedade, título este denominado: “Crimes contra Dignidade Sexual”.  

Com esta alteração, o legislador construiu um novo tipo penal autônomo, 

o estupro de vulnerável, trazendo para si a aplicação da vulnerabilidade absoluta e 

não sua relativização como era aplicada por nossos tribunais nos presentes casos 

para quem comete o crime sabendo da real condição da vítima. Modificações 

inseridas pela Lei 12015 de 07 de agosto de 2009, vetando o artigo 224 do Código 

Penal, e criando o novo tipo penal, artigo 217- A. mantendo-se seguintes redações: 

Anterior a lei 12015 de 07 de agosto de 2009, o estupro era descrito da 

seguinte forma: 

Estupro 
 
Artigo 213. Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça: 
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 
Presunção de violência 
 
Artigo 224. Presume-se a violência, se a vítima: 
a. Não é maior de 14 (quatorze) anos; 
b. É alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância; 
c. Não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. 

 

Com a nova redação, o estupro de vulnerável passa a ser analisado da 

seguinte forma: 

Estupro de vulnerável 
 
Artigo 217- A – Ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com 
menor de 14 (quatorze) anos: 
Pena -  reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1° Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 
alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiver o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 
possa oferecer resistência. 
§ 2° Vetado 
§ 3° Seda conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 



Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4° Se da conduta resulta morte:  
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

 

Mesmo com a entrada em vigor da nova redação do crime de estupro, 

que tacitamente não nos remete mais a presunção de violência, proibindo assim o 

relacionamento sexual do vulnerável, considerando que não há discernimento por 

parte da vítima para a prática do ato, continuará a levantar questionamentos por 

nossos tribunais, doutrinadores e principalmente por nossa sociedade, quanto ao 

discernimento da vítima quanto ao ato, aplicando-se a relativização da 

vulnerabilidade, ensejando em uma solução mais plausível ao presente caso em 

comento. 

O presente trabalho de pesquisa pretende questionar essas alterações 

realizadas pela lei 12015 de 07 de agosto de 2009, que buscou por certo atender 

aos anseios de uma sociedade que aclamava por ser mais protetiva aos direitos da 

criança e do adolescente. Mas, ao que nos parece em prima face que não fora 

levando em consideração o contexto social e os valores dos tempo de agora, não de 

uma sociedade em crise, mas, de uma sociedade em francas mudanças no seu 

modo de vida, onde não se tem mais lugar para o certo e ou para o errado, mas, sim 

pela preservação das intimidades das pessoas  

Sob esta visão pretende-se pelas vias deste trabalho, priorizar o 

questionamento quanto a natureza da vulnerabilidade ser absoluta ou relativa, 

buscando ao final uma alternativa mais condizente com os valores éticos de uma 

sociedade em franca mudança cultural, e desta forma uma solução mais equânime 

ou mais próxima do justo para este conflito, que quando a ele é aplicado à letra da 

lei, sem nenhum preconceito principalmente no que nos remete a idade, pois, esse é 

o objetivo do Direito, dar um tratamento igual a todos sem preconceito, sem 

discriminação em pronta obediência aos princípios e não a subserviência da lei.  

Neste contexto, a visão dos valores que hão de ser vistos nas constituições: 
Valores de uma época, mas, sem se desprender da realidade da evolução 
dos valores. Do contrário obteríamos uma percepção reduzidas dos valores, 
e por consequência, do direito, que se, não acompanhar a carga evolutiva 
das humanidades obteremos um direito reduzido a mera letra da lei, e por 



sua vez a constituição um mero poder legiferante. E, impõe-se que o direito 
é incomensuravelmente maior que a lei.8 
Realizar o Direito é, pois, realizar os valores de convivência, não deste ou 
daquele individuo, não deste ou daquele grupo, mas da comunidade 
concebida de maneira concreta, ou seja, como uma unidade de ordem que 
possui valor próprio, sem ofensa ou esquecimento dos valores peculiares às 
formas de vida dos indivíduos e dos grupos.9 

 

Neste contexto é necessário mencionar correntes que sustentam a 

existências de duas vulnerabilidades: absoluta e relativa. Quanto a primeira 

vulnerabilidade podemos citar a doutrina de Renato Marcão e Plinio Gentil, que traz 

em seu livro Crimes contra a dignidade sexual, neste sentido eles afirmam: 

Não nos parece, contudo, haver espaço para contestar que a conjunção 
carnal, ou o ato libidinoso, com as pessoas mencionadas no caput do artigo 
217-A configuram estupro de vulnerável, sem ter relevância alguma o seu 
eventual consentimento. Em resumo, a lei não permite a prática de atos 
sexuais com aqueles que tem por vulneráveis, assim considerados, assim 
considerados conforme a redação desse dispositivo.10  
 

Guilherme Nucci, defende a segunda vulnerabilidade relativa, como 

descreve em sua doutrina. 

É viável considerar o menor, com 13 anos, absolutamente vulnerável, a 
ponto de seu consentimento para a pratica sexual ser completamente 
inoperante, ainda que tenha experiência sexual comprovada? Ou será 
possível considerar relativa a vulnerabilidade em alguns casos especiais, 
avaliando-se o grau de conscientização do menor para a pratica sexual? 
Essa é a posição que nos parece acertada. A lei não poderá, jamais, 
modificar a realidade e muito menos afastar a aplicação do princípio da 
intervenção mínima e seu correlatado princípio da ofensividade.11 
 

É de fundamental importância a busca através de jurisprudências e de outros meios 

a resolução desta lide de onde emanam dúvidas contumazes quanto á pratica da 

justiça. É certo que a centralização em trona da qual se levantará reflexões nesta 

presente pesquisa, se refere ao Capitulo II – Dos  Crimes Sexuais contra Vulnerável, 

mais especificamente ao artigo 217-A, “estupro de vulnerável”, donde se levantará 

que anteriormente à entrada em vigor da atual legislação o estupro do menor de 14 

anos era tratado de uma forma relativa, por nossos tribunais, deste fato se faz 

necessário uma análise de como procedia a punibilidade ao agente nesta seara de 

                                                           
8PEREIRA JUNIOR, Antônio Jorge. Filosofia do direito. Disponível em < 

www.youtube.com/watch?v=vUoVp43B--Y> acesso em 20/03/2013 
9 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 701. 
10 MARCÃO. Renato. Crimes contra dignidade sexual: comentários ao título VI do Código Penal. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 
11 NUCCI, Guilherme de Souza. Crimes contra dignidade sexual, op. cit., p. 99. 
 



crime, passo a passo, para então compreendermos um pouco melhor as principais 

alterações trazidas pela Lei 12015 de 07 de agosto de 2009, e, é obvio que este 

trabalho não pretende relativizar a questão de crimes contra a dignidade sexual de 

incapazes, mas apenas a vulnerabilidade da faixa etária de 12  a 14 anos e com 

plena saúde mental. 

 

OBJETIVOS: 

 

Os objetivos desta pesquisa fulcra-se em três pontos fundamentais: 

 Pesquisar a evolução da sexualidade, tutela destes crimes pelo direito 

penal e o histórico dos crimes sexuais; 

 Analisar a trajetória da violência presumida pelo advento da Lei 

12015/09. 

 Trazer a possibilidade da relativização da vulnerabilidade aos crimes 

de estupro de vulnerável ante a cultura destes novos tempos. 

 

METODOLOGIA: 

 

O principal método utilizado para a realização deste trabalho foi um 

levantamento bibliográfico de caráter qualitativo para se obtiver um embasamento 

teórico e a definição dos conceitos empregados na pesquisa. Mas, também foram 

utilizados outros procedimentos metodológicos pautado em outras fontes, tais quais, 

filmes, sítios eletrônicos, letras de músicas, dentre outras, com vistas a que ao final, 

esta singela produção alcançasse os requisitos exigíveis para construir uma 

dogmática de qualidade, da qual muito se tem discutido em torno do mundo, 

principalmente nos meios jurídicos quanto a aplicação da vulnerabilidade ser 

apurada em absoluto ou pode ser relativizada conforme o caso assim requeira. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 

O desenvolvimento do trabalho ocorrerá com uma sucinta análise da 

evolução histórica da sexualidade e seu reflexo na sexualidade precoce dos jovens 

brasileiros, buscando responder a tempo e modo as problemáticas levantadas no 



início da pesquisa. Que trará o crime de estupro de vulnerável, em sua primeira 

modalidade, quando a vítima em questão são os menores de quatorze anos e a ele 

o conflito de princípios existentes, quando aplicado a letra da lei, um questionamento 

sobre a vulnerabilidade absoluta, que merece um melhor apreço diante de tanta 

informação sobre sexualidade que nossos jovens recebem diariamente em nossa 

mídia, informações essas muitas vezes desencontradas que transformam o sexo em 

algo banal, nesta análise apreciará também a vulnerabilidade da vítima, será que o 

critério absoluto poderá ser aplicado sem uma análise mais profunda  das 

peculiaridades do caso concreto. Por fim, a pesquisa buscará o que seria o ideal do 

justo, que é a persecução do direito na práxis judiciária se exaurir da realidade em 

que envolve os atores no evento tido por delituoso nos rumos do artigo 217- A, em 

razão da priorização da letra da lei? 

 

RESULTADOS: 

 

Como resultado da pesquisa procura-se analisar o crime de estupro de 

vulnerável, em sua primeira modalidade, o fator idade, e o conflito de princípios 

quando nele é aplicado a letra da lei, trazendo para si uma vulnerabilidade absoluta. 

Uma segunda discussão a ser avaliada é quando a vulnerabilidade da 

vítima, ela pode ser entendida como absoluta apenas pelo critério etário. 

Seria o ideal do justo, que é a persecução do direito na prática judiciária 

se exaurir em que envolve os autores no evento tido como delituoso nos rumos do 

artigo 217-A, em razão da priorização da letra da lei? 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A conclusão deste trabalho prioriza o questionamento quanto a natureza 

da vulnerabilidade ser absoluta ou relativa, nos crimes de estupro de vulnerável com 

o intuito de buscar ao final uma alternativa mais condizente com os valores éticos de 

uma sociedade em franca mudança cultural onde a grande maioria dos casos tem se 

pautado apenas no valor idade, em prejuízo do todo que envolve a questão, 

trazendo por si só uma grande margem de injustiça advindos do plenário de um 

julgamento próximo do injusto por consequência. 
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